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 سال در را خود لیسانس ریان کریستوفر

 و انگلیسی ادبیات ی رشته در 4891

 بعد سال بیست و کرد دریافت آمریکایی

 از شناسی روان دکترای  دریافت به موفق

. شد سانفرانسیسکو در 1سیبروک دانشگاه

 تحلیل به را دکترایش ی رساله ریان

 جنسی تمایالت تاریخیِ ماقبل های ریشه

 این در راهنمایش و داد اختصاص انسان

 نلیاستَ جهان نامدار شناس روان زمینه،

 ی ارائه و بارسلونا دانشگاه پزشکی ی دانشکده در سخنرانی ضمن ریان. است بوده 2کریپنر

 استنلی همکاری با را متعددی مقاالت مختلف، های - بیمارستان به آموزشی های مشاوره

 .  است کرده منتشر معتبر های ژورنال در جِفا ساسیلدا و کریپنر

 همان در و شد متولد موزامبیک در جِفا ساسیلدا

 مهاجرت هند به اش خانواده ههمرا به کودکی

 پرتغال به داخلی،  جنگ درگرفتن از پس. کرد

 به بازگشتش از پیش - آنجا در و گریخت

 آموختن به -4891 دهه اواخر در موزامبیک

 بود مصمم که ساسیلدا. پرداخت پزشکی ی رشته

 در را سال 7 کند، خدمت کشورش بیماران به

 از نفر هزار 01 به خدمت صرف پزشک مقام

 شمال از پهناوری ی منطقه در روستاییان

 با) را پژوهشی نین،چهم. کرد موزامبیک

 تا داد انجام موزامبیک روستاییان جنسی رفتار روی بر( جهانی بهداشت سازمان ی پشتوانه

                                                             
1
 saybrook 

2
 Stanley krippner 
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 کریستوفر و او. رساند یاری کشور این در ایدز از پیشگیری های طرح مؤثرتر پیشبرد به

 .  هستند ساکن اسپانیا بارسلونای در یکدیگر با اینک هم

 وبگاه از توانید می ،آن نویسندگان و کتاب به راجع بیشتر اطالعات کسب و آشنایی برای

  .کنید استفاده www.sexatdawn.com آدرس به کتاب رسمی
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 مقدمه

  ر!خی نیت با دیگر تفتیش یک

 ما. کنید فراموش اید شنیده ها میمون از ها انسان شدن زاده ی درباره تاکنون که را آنچه هر

 امروزی انسان تر، دقیق بیان به م!هستی آنها از یکی خودمان بلکه ستیمنی ها میمون نسل از

  ی خانواده ها اورانگوتان و ها گوریل بونوبوها، ها، مپانزهاش با همراه (1هوموساپینس)

 «تر کوچک  میمون» ها گیبون) اند یافته بقا نونتاک که دهند می تشکیل را« بزرگ های میمون»

 جد دارای -ها مپانزهاش و بونوبوها – خانواده این از عضو دو با ما(. شوند می محسوب

 های دوره بین در [4].ایم شده جدا یکدیگر از قبل سال میلیون پنج تقریباً و هستیم مشترک

 از ها انسان گذاشتن کنار .نامند  می 2دیروز از قبل روزِ اصطالحاً را جدایی این ،تکاملی

 ساختگی کامالً شناسان نخستی اکثر نگاه از روزها این که ست دیدگاهی ها نمیمو ی دسته
  [2].است غیرواقعی و

 دانیم، می موجودات سایر از متفاوت را خود و هستیم طبیعت «فراز بر» موجودی ما اگر

 اقیانوس های موج «فراز بر» سوار موج سستِ و لرزان پای که ست  حسی همانند صرفاً این

 زیر به را ما تواند می لحظه هر مان درونی سرشتِ ،نخوریم لیز هرگز اگر حتی. دارد

 زنده موجودات میان در که ایم رسیده خاطر اطمینان ینا به ها انسان ما از بسیاری. بکشد

 و ها ستیپ از خالصه و مخلوقاتیم اشرف ،هستیم فرد  به منحصر و خاص ای  گونه

 را خودمان آنچنان ما از برخی. مبراییم حیوانات دنیای به شده داده نسبت های حقارت

 معصومیت، و پاکی جز چیزی ما ذات و یما طبیعت ی فرشته گویی که گیریم می تحویل

 .    نیست خردمندی و عقالنیت اصالت،

 یاجداد سرکشِ نوادگان ها مپانزهاش و بونوبوها مثل ما. ست دیگری چیز واقعیت اما

 نگاه در است ممکن یدیدگاه چنین. داشتند ناپذیری سیری جنسیِ عطش که هستیم

 یک به تبدیل قبل ها مدت از باید که ست واقعیتی اما آید، نظر به آمیز اغراق قدری نخست

 را غلطی روایتِ سنگینِ بار همسری، تک ی درباره مرسوم تصورات. شد  می عمومی بینش

 برای. هستند دیگر موجودات از متفاوت ها انسان ورزد می اصرار که کند می تحمیل ما بر

                                                             
1
 Homo sapiens 

2
 the day before yesterday 
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 و چیست انسان جنسی تمایالت سرشتِ اساساً ببینیم باید نادرست تصورات این زدودن

 طور چه که داد خواهیم شرح ادامه در ؟رسیدیم کنونی ی نقطه به که شد طور هچ

 تصویر آنچنان شد، آغاز قبل سال هزار 01 حدود در که ای فرهنگی های دگردیسی

 این مذهبی مراجع ها قرن طی شد موجب که کرد ارائه جنسی تمایالت از یتهدیدآمیز

 بیماری و انحراف نوعی عنوان به را آن دانشمندان و پزشکان و کرده تحریم را تمایالت

 . کنند بندی طبقه

 به ما روزافزون اعتنایی بی و ست شدیدی های تناقض کانونِ جنسی میل حاضر، عصر در

  جنسی میل واقعیِ سرشت کردنِ  پنهان برای  تالش. است بوده گر ویران موضوع این

 ،(1لیبیدو) شورجنسی سرکوب جنسی، محرومیت از مهاری غیرقابل گرداب ،انسان

 نهایتاً که آورده وجود به را ساریشرم و سردرگمی جنسی، اختالل جنسی، خیانت

 که هایی شوهر و زن از تعداد چه دید، باید. است شده ها ازدواج از نیمی فروپاشی موجب

 اند شده موفق بمانند، یکدیگر با را  طوالنی یمدت بتوانند تا کنند می مدیریت را شان رابطه

 و خانواده ثبات» چون هم هایی لذت قربانگاهِ در شان جنسی عطش نِکرد قربانی با

 تقصیری بی سر از که کسانی آیا یابند؟ دست مهم این به« جنسی نه و عاطفی صمیمیت

 قرار طبیعت غضبِ مورد شان شورجنسی بر فشار اعمال اب هستند، هایی لذت چنین مشتاقِ

 ندارند؟

 و غل و بیضه ی درباره تلخی های جُک مردان از برخی ،انگلیسی و اسپانیایی زبان در
 زندگی پایان بر آغازی غالباً ازدواج که است این دلیلش.  اند ساخته آن شدنِ زنجیر

 این از بهتر هم زنان وضعیت البته. شود می یاد آن از تلخی با و شده قلمداد مردان جنسیِ

 محدودشدن دلیل به - که شود سهیم مردی با را اش زندگی است حاضر زنی کدام. نیست

  یابد؟ می کاهش زنش به نسبت اش عالقه روز به روز -اش یفرد های آزادی

 حدود در که است داده گزارش آمریکا پزشکی انجمن. است اشتباه کار جای یک جداً

 سال «ویاگرا» داروی که حالی در برند، می رنج جنسی 2اختالل از آمریکایی زنان از% 12

 که است شده گزارش جهانی، مقیاس در. شکند می را فروش رکوردهای سال به

 در. کند می کسب درآمد دالر میلیارد 411 تا 07 ساالنه میانگین طور به پورنونگاری

 «سی.بی.ان» ،«اس.بی.سی» ی شبکه  سه درآمدِ مجموع از بیش پورنونگاری درآمدِ آمریکا،

                                                             
1
 Libido 

2
 dysfunction 
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 بر. است بسکتبال و بیسبال فوتبال، ای حرفه های تیم تمام درآمدِ از بیش و «سی.بی.ای» و

 های کلوب در ها آمریکایی که پولی ،1جهانی گزارش و متحد ایاالت اخبار های یافته ی پایه

 اجراهای اپراها، تئاترها، دیدن صرفِ که ست پولی آن از بیش کنند می خرج 2برهنگی

  [3].کنند می کالسیک و جاز موسیقی باله، رقص

 به ناپذیری سیری عطش که هستیم زیستی ی گونه یک ما که کرد انکار توان نمی بنابراین

 میل که دارد وجود هم سنتی های قالب در ازدواج دار، و گیر این در. دارد جنسی فعالیت

 از نیز یسنت نظام این خودِ چند هر – دهد می قرار فشار تحت طرف هر از را ما جنسی

 در ،نرمال جنسیِ تمایالت سرسختِ مدافعان اکثر حتی. ست فروپاشی حال در درون

 دو مداران سیاست از برخی ،مثال برای. اند آورده فرود تسلیم سر جنسی فشارهای مقابل

 این مذهبی پیشوایان از برخی و...( و 5سانفورد ،4گینگریچ ،3ویتر کلینتون،) آمریکا حزب

 از خود  حمایت هایشان، سخنرانی و ها سکنفران در که...( و 7بیکر ،6هاگارد) کشور

 ها، معشوقه با که شد فاش چندی از پس کردند، می کرنا و بوق در را خانواده های ارزش

 .  اند داشته پنهانی و خصوصی روابط شان همکاران و فروشان تن

  کشیش صدها گذشته ی دهه چند ظرف تنها. رود ینم پیش از کاری الپوشانی و انکار با

 ،2119 سال در. اند کرده اعتراف کودکان علیه جنسی جرایم از مورد هزاران به کاتولیک

 ها کشیش جنسی ی سوءاستفاده برای غرامت عنوان به دالر میلیون 135 کاتولیک کلیسای

 این وجود، این با. است بوده سال 41 زیر قربانیان پنجم یک از بیش سنِ. است پرداخته

 که کرد تصور توان می جرأت به حتی. است شده گزارش که ماجراست از بخش آن فقط

 فتوای طی کشیشان جنسیِ زندگی که وقتی یعنی -هفدهم قرن در جرایمی چنین

 در جنسی های استفاده سوء قربانیان برای رنجی چه -شد اعالم ممنوع پاپ ی خودسرانه

 نماد که) شده فراموش قربانیانِ این به نسبت عظیمی  اخالقی دِین چه. است داشته پی

   است؟ کاتولیک کلیسای گردن بر (هستند انسان جنسی سرشت انکار

                                                             
1
 U.S. News and World Report 

2
 strip clubs 

3 Vitter 
4 Gingrich 
5 Sanford 
6 Haggard 
7 Bakker 
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 را گالیله ،شکنجه به تهدید با روم کاتولیک کلیسای عقاید تفتیش ی اداره ،0311 سال در

 حرکت بی زمین که کند اعالم و بگیرد پس را خود  اظهارات علنی طور به تا کرد مجبور

 پاپ» 0991 ل سا در قرن، نیم و سه گذشت از پس. دارد قرار کائنات مرکز در و است

 تفتیش ی اداره»  :افزود اما «گفت می درست کامالً گالیله» که کرد اذعان «دوم پل ژان

 خیر اش نیت که نیست تفتیشی آن از بدتر تفتیشی هیچ پس. «بود خیر اش نیت عقاید
 .است

 مقدس زمینِ این دور به گردش حال در را کائنات تمام که ای گانه بچه تصورات آن مثل

 ارائه را پرتناقض و کودکانه نسبتاً طرحی نیز تاریخ ماقبل ی درباره مرسوم روایت داند، می

 نوع هر تا ندکرد  می سعی کلیسا های پاپ تمام که شکل همان به درست. دهد می

 درست د؛نشمارب مردود ،کرد می دور هستی لیِمتعا مرکز از را انسان که ای شناسی کیهان

 مورد دانست طبیعی قوانین محصول را ها انسان آنکه دلیل به داروین که شکل همان به

 نیز امروزه ؛(است تمسخر مورد جوامع برخی در هم هنوز و) گرفت قرار تمسخر

 انسان جنسی تکامل ی درباره توضیحی هرگونه با دانشمندان از بسیاری احساسی مخالفتِ

 روی بر را آنان چشم ،«ندهد قرار خود محوریت در را همسر تک ایِ هسته ی خانواده که»

 .است بسته ها واقعیت

 یجنس آزادی از هایی  دوره در گذشته در ها انسان که دارد وجود باور این اکنون هم اگرچه

 معاصر انسانِ جنسی تمایالت که معتقدند متخصصان از بسیاری حال این با ،اند زیسته 

 بین تضادِ. گفت سخن آن از بلند صدای با نباید که است دردسرساز تمایالتی وضوح به

 علتِ بزرگترین تواند می« کنیم می احساس واقعاً که آنچه» و« آوریم می زبان به که آنچه»

 .است گریبان به  دست آن با معاصر انسان که باشد موردی بی رنج و نارضایتی سردرگمی،

 نیست سوأالتی پاسخگوی شده ارائه دانشمندان از برخی سوی از تاکنون که توضیحاتی

 تخیالت، تمایالت، چرا: نظیر سوأالتی. دارند وجود ما جنسی  زندگی مورد در که

 خیانتِ میزان چرا است؟ متفاوت اندازه  این به مردان و زنان  جنسی های رفتار و ها واکنش

 به والده تک های خانواده چرا ؟است افزایش حال در روز  به روز  طالق و جنسی -عاطفی

 زناشویی روابط از سریع قدر این جنسی اشتیاق چرا اند؟ یافته گسترش فراگیر یشکل

  چیست؟ جنسیشور مرگ عواملِ و علل ؟بندد برمی رخت
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 ی واسطه به تا است داشته تالش آمریکا ی جامعه تجارت، و دارو سمت به  گرایش با

 مراکز گسترش :گوید پاسخ رشد حال در بحرانِ این به زناشویی  ی عرصه کردن صنعتی

 ی استفاده ،1نعوظ مشکل حل برای «ویاگرا» مثل داروهایی تولید ها، زوج برای درمانی

 ماه هر .آن نظایر و 2دختر -پدر پاکیِ های آیین برگزاری جنسی، ی ها مشاوره از فراگیر

 گیرند می کار به را قدیمی ترفندهای همان برق، و  زرقپر یها فروشگاه مجالتِ از انبوهی

 :    بازگردانند ما  موت به رو جنسیِ های زندگی به را امید ی بارقه تا

 مشت یک و بگذارید آنجا زیر لباس تعدادی ،کنید روشن شمع تا چند ...خب
 روزهای رمانتیک فضای همان دقیقاً این .بریزید خواب تخت روی هم رُز گل

( مرد) او آیا گفت؟ چه شما به همسرتان کردید؟ را کارها این! است نخست
 فاصله شما از هم هنوز( زن) او آیا کند؟ می توجه دیگر زنان به هم هنوز

 بسیار کرد؟ تمام شوید کار به دست شما آنکه از پیش را معاشقه آیا گیرد؟ می
 که کنند کشف متخصصان دهید اجازه پابرجاست، چنان هم مسئله اگر ...خوب

 آلت شاید. است آمده پیش تان رابطه و همسرتان شما، برای مشکلی چه
 شاید. است ترمیم نیازمند شما واژن یا دارد کردن بزرگ به نیاز همسرتان
 پیتر ی عقده» از هم شاید یا «3ناقص ابرخودِ» یک دارد، «تعهد مشکل» همسرتان

 عاشق ها سال که گویی می تو ؟هستی افسردگی دچار تو آیا. دارد هراس« 4پان
 اشتیاقی و کشش دیگر جنسی نظر از که کنی می حس اما ،ای بوده شوهرت

 دوی هر یا یکی آیا ای؟ کرده امتحان حال به تا را هایی روش چه. ندارد وجود
 این کنید سعی شما دوی هر باشد بهتر شاید است؟ کرده وسوسه را دیگری شما

                                                             
 مترجم -شدن آلت جنسی.  راست 1
( اشاره کرد که همه ساله با purity ball« )رقصِ پاکی»توان به مراسم  ها می ی این آیین از جمله 2

رقص «  شود. مراسم آمریکا برگزار میهای مختلف  طور رسمی در ایالت شان به حضور پدرها و دختران

شود،  ( در آمریکا برگزار میevangelistطورکامل زیر نظر کلیساهای مسیحیان تندرو ) که تقریباً به« پاکی

یابد متعهد  است. دخترانی که در این مراسم حضور می« باکرگی دختران نوجوان تا زمان ازدواج»مروجِ 

دار بوده و باکرگی خود را حفظ کنند. پدران  ی جنسی خویشتن ینهشوند که تا پیش از ازدواج در زم می

نامند، مورد  شان می دختران نوجوان« پاکیِ ذهن، جسم و روح»شوند تا آنچه را که  آنها نیز متعهد می

 مترجم      -حفاظت قرار دهند.
3
 fragmentary superego 

4
 Peter Pan complex  
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 ملزم را خودتان سال یک مدت به یا. دهید انجام آشپزخانه کف روی بر را کار
 سالی میان بحران یک در شوهرت شاید [4].دهید انجام را آن شب هر که کنید
 یک احتماالً. کن عوض هم را موهایت مدل. کن تهیه را ها قرص این. دارد قرار

  .است آمده پیش وضعی چنین که دهی می انجام اشتباه را چیزی
 

  است؟  شده خیر نیت با تفتیش یک قربانی که دارید را کسی احساس همواره آیا

 

 انسان  جنسی میل سرشت به نگاهی چنین

 جز گوید می سخن چیزی هر از

 یها ابرشرکت به مربوط های گزارش

 این کننده؛ مرسرگ خدمات ی دهنده ارائه

 شکاف و ریاکاری خوبی به ها گزارش

 و میل و عمومی های اظهارنظر بین موجود

 سال در. کند می برمال را پرده پشت شهوتِ

 با ای مقاله طی تایمز نیویورک ،2111

 پورنونگاری و 1استریت وال تقابلِ عنوان

 یلِر به نسبت موتورز جنرال که داد گزارش
 های فیلم( 3هاسلر امپراتوری مالک) 2لنتف

 این  ی پایه بر. است فروخته بیشتری سکسی

 «4وی. تی کیرِد» خدماتِ از استفاده مشترکِ که  آمریکایی میلیون 9 از بیش گزارش،
 برای دالر میلیون 211 به نزدیک سال یک طی در هستند،( موتورز جنرال تابعِ شرکت)

 روپرت ،منوال همین به .اند پرداخته ستالیت های فرستنده از سکسی های فیلم دیدن

                                                             
1
 Wall Street 

2
 Larry Flynt 

3 Hustler: توسط  0991بود که نخستین بار در سال   ای با مضامین پورنونگاری در اصل ماهنامه

اکنون عالوه بر این ماهنامه دارای بارها،  این امپراتوری هم .در آمریکا عرضه شد «ری فلنتلِ»انتشارات 

   مترجم  -.ستی خدمات جنسی در آمریکا کننده ای عرضه های زنجیره ها و فروشگاه کازینوها، کلوب

4
 DirecTV 



  
 

12 

 وال» آمریکا ملت پیشرو کارِ محافظه ی روزنامه و نیوز فاکس ی شبکه مالک 1مُرداک
 درآمد (ستالیت شرکت یک طریق از و) «2بوی لیپِ» با قیاس در ،«ژورنال استریت

 های شرکت دیگر از که «3تی.اَند.تی. ای» [0].است هکرد کسب پورنونگاری راه از بیشتری

 سراسر در هتل اتاق میلیون یک از بیش برای است، کارانه محافظه های ارزش حامیِ

 . کند می مهیا پورنو های فیلم آمریکا

 بچسبیم انسان جنسی میل ِ سنتی های قالب به ما اگر چیست؟ آمارها این ی ارائه از منظور

 ؛است گیر همه و شمول جهان الگوی یک ازدواج ؛ست طبیعی همسری تک» که بپذیریم و

 آن در ،«شود می محسوب انحراف 4ای هسته ساختار از غیر خانواده برای ساختاری هر و

 ما. دهیم توضیح را آمریکا ی جامعه در موجود جنسی ریاکاری این توانیم نمی صورت

 تخیالتِ یا کلیسا های خطابه مبنای بر نه البته هستیم، خودمان از ای تازه درک نیازمندِ

 های داده از شرم از دور به و جسورانه ارزیابی یک مبنای بر بلکه ،یهالیوود ی فریبنده

 .اند هافکند  پرتو انسان جنسی میل حقیقیِ سرشتِ بر که فراوانی علمی

 علیه علم حتی و سیاست مذهب،. هستیم مانخود 5جنسی احساسات با جنگ حال در ما

. اند گرفته جبهه اند، یافته تکامل سال ها میلیون طی که تمایالتی علیه و زیستی سرشت این

 از برخی به ادامه در ما زد؟ کنار را مغرضانه و ناپذیر انعطاف ی جبهه این توان می چگونه

 ترین مرسوم و پرداخت خواهیم زمینه این در معاصر دانشمندان های نگرش ترین مهم

 خواهیم چالش به را جنسی میل و خانواده ساختار ازدواج، پیرامون معاصر فرضیات

 که داد خواهیم نشان. هستند ما بر تأثیرگذاری مشغولِ روز و شب که فرضیاتی – کشید

 فرما حکم ای صمیمانه و گرم روابط آن اعضای بین که یافتند تکامل یهای گروه در ها انسان

 سرپناه، غذا، از – گذاشتند می اشتراک به را چیز همه تقریباً که هایی گروه. بود

 حاضر کتاب در ما بحث. جنسی لذت تا گرفته کودک از مراقبت و اجتماعی های حمایت

                                                             
1
 Rupert Murdoch 

2
 Playboy 

3 AT&T: مترجم -.ی خدمات تلفن و دورنگار دهنده ابرشرکت آمریکایی ارائه    

4 nuclear family: «شود،  شامل یک زوج بزرگسال و فرزندان کوچک آنها می« ای ی هسته  خانواده

پدربزرگ و مادربزرگ( نیز با آنها زندگی کنند. در هرچند که گاهی ممکن است چند نفر دیگر )مثل 

ای تشکیل  ی هسته قرار دارد که از چندین خانواده« ی گسترده خانواده»ای،  ی هسته مقابل خانواده

  مترجم -است.« ی تک والده خانواده»ی دیگر خانواده،  شود. گونه می

5
 eroticism 
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 جوامع در رومانتیک عشق یا و شوند می زاده اشتراکی  مرام یک با ها انسان که نیست این

 تصویر بشر کنونی  فرهنگ گوییم، می بلکه .است بوده اهمیت بی یا ناشناخته تاریخ  ماقبل

 عشق، بدون چه و عشق با چه :دهد می  ارائه سکس و عشق پیوندِ از ای شده تحریف

 نرمال و شده پذیرفته عمل یک ما تاریخی ماقبل اجداد میان در 1گیرانه سهل جنسیِ روابط

 . است بوده

 تاریخ ماقبل جنسی روابط ی بارهدر چیزی توانیم می طور چه ما که بپرسید خودتان از شاید

 بوده تاریخ ماقبل مردمان زندگی شاهد که داردن وجود کسی حاضر حال در مسلماً بدانیم؟

 ی همه آیا پس .نیستند دوران آن جتماعیا رفتار گویای هم مانده جای  به های فسیل باشد، 

  نیست؟ نهماجراجویا های زنی گمانه نوعی صرفاً ها این

 مرد انگشت نزاع یک در بود متهم که مردی: دیکن توجه قدیمی داستان این به. نه که البته

 احضار جایگاه به را عینی شاهد. شد محاکمه است، کرده قطع گرفتن گاز با را دیگری

 گاز را مرد آن انگشت من موکل که دیدید دقیقاً شما آیا»: پرسید مدافع کیلو. کردند

!... عجب»: زد آمیزی طعنه لبخند مدافع وکیل «.ندیدم ،نه ...خب»: گفت شاهد «بگیرد؟

 من»: داد پاسخ شاهد «است؟ گرفته گاز را مرد آن انگشت که هستی مدعی طور چه پس

 از توان می ،ترتیب همین به  «.زمین روی کرد تُف را قربانی انگشت شما موکل که دیدم

 .برد پی است داده رخ گذشته در که آنچه به حدودی تا موجود قرائن و شواهد روی

 دنیا سرتاسر جوامع بررسی ی واسطه به که فراوانی غیرمستقیم مدارک و شواهد بر عالوه

 نگاهی ،داریم دست در ها نخستی سایر با نسانا نزدیک خویشاوندی ی واسطه به نیز و

 از. است کرده فتُ زمین روی بر زیستی تکامل فرآیند که آنچه به انداخت خواهیم هم

 های اندام در هم هنوز که کرد خواهیم بررسی را آناتومیکی مدارک و شواهد دیگر، سوی

 قالب در که پرداخت خواهیم نوظهوری جنسیِ عطش به آنکه ضمن. هستند مشهود ما

 آواهای در موجود های پیام حتی. اند یافته نمود... و تجاری های آگهی پورنونگاری،

 ناله و  آه شب سکوت در ای کننده مدهوش طرز به هک - را  همسایه زنِ 2گیری جفت

 . کرد خواهیم رمزگشایی -کند می

 پیرامون تکاملی شناسی روان اخیرِ های پژوهش و ها نوشته جریان در که خوانندگانی

 از مرسوم روایت» عبارت از ما منظور که دانند می ،دارند قرار انسان جنسی تمایالت

                                                             
1
 casual 

2
 copulatory vocalizations 
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 شناسی روان در مرسوم روایت» مختصر عنوان با پس زین) چیست «انسان جنسی تکامل

   :است این شبیه چیزی روایت این(. کرد خواهیم اشاره آن به« تکاملی

 . کنند می مالقات را یکدیگر زنان و مردان .4

 های ظرفیت بر مبتنی اندازهای چشم ی پایه بر را یکدیگر با 1شدن جفت ارزش آنان .2

   :کنند می ارزیابی شان تولیدمثلی

 ی تجربه عدم تندرستی، باروری، توانایی جوانی، بر دال هایی نشانه دنبال به زن در مرد 

 اش  ارزیابی دیگر، بیان به. است آینده در او جنسی وفاداری احتمالِ و قبلی جنسی

 های سال در تولیدمثل توانایی که است سالم و بارور جوان،  جفت یک یافتن به معطوف

 . باشد داشته را آتی

 جایگاه ،(آینده در ثروتمندشدن امکان کم دست یا) ثروت از هایی نشانه دنبال به زن 

 و حمایت منظور  به کنارش در مرد ماندن احتمالِ و جسمانی سالمت ،مناسب اجتماعی

 اساسی نیازهای تأمین برای الزم توان و تمایل باید او مردِ. است شهای بچه نیازهای تأمین

 باشد داشته را هایش بچه و( پستان با شیردادن و یباردار ی دوره طی ویژه به) او

 (. نامند می 2مرد والدینیِ گذاریِ سرمایه را آن اصطالحاً)

 جفتیِ پیوند یک و کرده برقرار رابطه یکدیگر با مرد و زن این ،ها ارزیابی این از پس .3

. «ماست ی گونه بنیانی وضعیتِ» این موریس مونددز تعبیر به – گیرد می شکل مدتبلند

    :که است گرفته شکل جفتی پیوند یک گفت توان می زمانی

 آن مراقب) شود  حساس باشد، مرد توسط او ترک از حاکی که هایی نشانه به نسبت زن 

 برای تهدیدی دیگر زنان با او عاطفی صمیمیت زیرا .نکند خیانت او به مرد که باشد

 به هم نگاهی نیم حال عین در (.بود خواهد شوهرش منابع و ها حمایت به زن دسترسی

 از برتر ژنتیکی نظر از که مردی با( گذاری تخمک زمان در ویژه به) تا دارد اطراف و دور

 .کند برقرار رابطه ،است شوهرش

 در که چرا) شود  حساس باشد شزن جنسی  خیانت از حاکی که هایی نشانه به نسبت مرد 

 عین در .(اوست به متعلق شدهمتولد فرزند که داشت نخواهد یناناطم صورت این غیر

                                                             
1
 mate value 

2
 male parental investment 
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 چون) جوید  بهره دیگر زنان با آمیزش برای  مقطعی جنسیِ های فرصت از حال

 (.  شوند می جایگزین جدید های اسپرم با آسانی به و هستند فراوان هایش اسپرم

 شده انجام جهان مختلف نقاط در دهه چندین طی که مطالعاتی با اند مدعی محققان

 نگاه در آنان های یافته. اند شده مسجل و قطعی «یابی جفت ی پایه الگوهای» این است،

 در اکنون هم الگوها این که نداریم بحثی هم ما البته. رسد می نظر به منطقی بسیار نخست

 انسان زیستی سرشت جزء را آنها اما کنند، می ایفا را مسلطی نقش دنیا مناطق از بسیاری

 –گیریم می نظر در کنونی اجتماعی شرایط با انطباق جهتِ در هاییرفتار بلکه دانیم نمی

 از کمتر) کشاورزی انقالب از پیش تا الگوها این از بسیاری که داد خواهیم نشان ادامه در

 از که نیستند هایی ویژگی ،ترجیحات و رفتارها این. ندا هنبود متداول (قبل سال هزار 01

 ما ی گونه پذیری انعطاف مؤیدِ بلکه باشند؛  شده  ریزی برنامه ما ی گونه در زیستی نظر

  .هستند  محیطی شرایط با سازگاری رایب

 رسیدست ثروت به که دهند می ترجیح را مردانی همواره زنان که ادعا این نمونه، برای

 در غالباً که آنچنان) نیست شده ریزی برنامه پیش از تکاملیِ فرآیند یک ی نتیجه دارند،

 برای انطباقی رفتارِ یک صرفاً بلکه ،(شود می عنوان تکاملی شناسی روان مرسومِ روایت

 خود کنترل تحت را جهان منابع از نامتناسبی سهم مردان آن در که ست دنیایی در زندگی

 کشاورزی انقالب از پیش داد، خواهیم شرح مفصل طور به ادامه در که طور همان. دارند

 اجتماعی حمایت و امنیت ،خوراک به مردان ی اندازه همان به زنان قبل، سال هزار 41 در

 در متمرکز زندگی به که انسانی جوامع در ناگهانی تحوالتِ و تغییر اما. داشتند دسترسی

 .کرد تغییر دستخوش بنیادین طور به را بقا برای زنان توانایی انجامید، کشاورزی جوامع

 و منابع به دسترسی جهت) بودند مجبور که یافتند جهانی در را خود زنان ناگاه به

 این و. شوند معامله وارد شان تولیدمثلی های ظرفیت سر بر( بقا برای الزم های حمایت

 کرده تجربه زیستی تکامل روند در تر پیش ما ی گونه که بود شرایطی آن از متفاوت بسیار

 . بود

 نگریم، می زمین روی بر خودمان ی گونه حیاتِ زمان  کل به وقتی که باشید داشته توجه

 محسوب آن از کوتاه بسیار زمانی ی بازه یک زدن، هم بر چشم یک تنها سال هزار 41

  1ریخت انسان اجداد پیدایش زمان از سال میلیون 2 تقریباً که نپذیریم ما اگر حتی. شود می

                                                             
1
 homo 
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 نظر از گذرد، می( کردند می زندگی 1گان گردآورند از کوچکی های گروه قالبِ در که) ما

 وجود قبل سال هزار 211 حدود از امروزی های انسان که است شده برآورد آناتومیکی

 کشاورزی ی دوره آغاز ،موجود شواهد نخستین ی پایه بر که است حالی در این. اند داشته

 که ای زمانی ی بازه رو، این  از. گردد بازمی مسیح میالد از قبل سال هزار 9 حدود به

 ی تجربه از% 0 تنها است هکرد متمرکز کشاورزیِ جوامع در زندگی صرف ما ی گونه

 . شود می شامل را اش گروهی زندگی

 های الیه به نگاهی که است آن مستلزم انسان جنسی میل های ریشه ترین عمیق ردیابیِ

 جوامع در که - انسانی موجودات کشاورزی، انقالب از پیش تا. بیاندازیم تاریخ زیرین

 بین چیز همه تقریباً که بودند آن بر -کردند می زندگی جهان وکنار گوشه در  یافته سازمان

 2نیک وحشی یک کس هیچ از منابع تقسیمِ این اما. شود گذاشته اشتراک به جامعه اعضای

 که هنگام آن نبودند شما از تر یکن کشاورزی ماقبل  جوامعِ های انسان واقع در. ساخت نمی

 به الزام ،فرهنگی نظر نقطه از و فراگیر مقیاس در. پردازید می را تان بیمه حق یا  مالیات

 و خطر احتمال تا بود ما ی شده اجتماعی ی گونه برای روش ثرترینمؤ عمالً منابع تقسیم

 منفعت» و «گذاری اشتراک» دید، خواهیم ادامه در که طور همان. برساند  حداقل  به را زیان

 از بسیاری که آنچه واقع به. نداشتند قرار یکدیگر با تضاد در جوامع این در« 3شخصی

 انقالب از پیش سال هزاران طی نامند، می 4شدید خواهی مساوات شناسان انسان

 . است هبود جهان مختلف نقاط در جامعه دهی سازمان غالبِ الگوی کشاورزی،

                                                             
به « گردآورندگان –شکارگر»و « گردآورندگان»از اصطالحات در سرتاسر متن کتاب و به فراخور  1

 نویسنده  -جای یکدیگر استفاده خواهیم کرد.
2

 Noble Savage :«ی ژان ژاک روسو است که از اندیشهتعبیری « وحشی نیک»یا « وحشی نجیب 

روسو بر این باور بود که ذات انسان به عنوان جزئی  دم جوامع ابتدایی صورت گرفته است.ی مر درباره

از طبیعت، نیک است و تنها جدایی او از طبیعت و حرکتش به سوی تمدن بوده است که وی را از این 

ی  نه. به نظر روسو نموها سوق داده است ها و شرارت سرشت نیک جدا ساخته و به سوی بدی

توان آنها را در جوامع موسوم به ابتدایی  هایی هستند که می های نیک سرشتِ طبیعی همان انسان انسان

  ایم که با نوعی نگاه حسرت مشاهده کرد. به این ترتیب از زمان روسو ما همواره شاهد گرایشی بوده

درآمدی بر )جوید  ی انسانیت را می نگرد و در آنها نوعی بهشت گمشده آلود به آن جوامع می

 مترجم - .(11-12کلود ریویر، ناصر فکوهی، نشر نی، ص. ، شناسی انسان
3
 self-interest 

4
 fierce egalitarianism 
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 به اماجر ،کردند حیوانات کردن اهلی و کشاورزی به شروع انسانی جوامع که زمانی از اما

 برقراری مراتبی، سلسله سیاسی های ساختاری ایجاد با. شد تغییر دستخوش بنیانی شکلی

 جایگاه در ای ریشه تغییرات انجام پرجمعیت، های گاه سکونت ایجاد خصوصی، مالکیت

 تحوالت و تغییر این تمامی  .یافت سازمان دیگری شکل به جامعه... و زنان اجتماعیِ

 به و کرد رشد قارچ مثل انسان جمعیت: بود ما ی  گونه برای مرموز ی فاجعه یک گربیان

 که طور همان کشاورزی، سمت به مسیر تغییر این. کرد سقوط زندگی کیفیت شکل همان

 کمر آن از ایم نتوانسته  امروز به تا که بود ای فاجعه» است، کرده عنوان 1دایموند درِجِ

  [5]«.کنیم راست

 کشاورزی ماقبل اجدادِ که است آن از حاکی مدارک و شواهد از دسته چندین

 چندین همزمان طور به بالغ افراد اکثر آنها در که زیستند می هایی گروه در ،ما (تاریخ ماقبل)

 معنا بی یا هدف بی اما ،بودند گیرانه سهل ها رابطه این اغلب گرچه. داشتند جنسی ی رابطه

 که بود ای حیاتی اجتماعیِ پیوندهای ی کننده تقویت ها رابطه این برعکس، اتفاقاً. نبودند

 [7].شد می یکدیگر با جوامع باالی بسیار بستگیهم حفظ موجبِ

 پذیریِ انعطاف و گیری آسان دهد می نشان که داریم دست در محکمی بسیار شواهد

 رسومِ و  عادات در ،ما های اندام در نیز اکنون هم ،انسان جنسی تمایالت با تاریخ  ماقبل

. است یافته انعکاس غرب معاصر فرهنگ از انگیزی حیرت زوایای در و جوامع از برخی

 ی زمینه در ما  یقسال و اتترجیح ، خواب اتاق در ما رفتار ی نحوه که داد یمخواه نشان ما

 از تازه درکِ این حامیِ همگی نما جنسی های واکنش و رویاها ،تخیالت پورنونگاری،

 آنها برای پاسخی جستجوی در کتاب این در که التیسوأ. است انسان  جنسی سرشت

 : قرارند این از بود خواهیم

 است؟ دشوار اندازه  این ها زوج از بسیاری برای «بلندمدت جنسی وفاداری» چرا  

 بر تری عمیق ی  عالقه و مهر که شرایطی در حتی بازد، می رنگ غالباً جنسی اشتیاق چرا 

  فرماست؟ حکم رابطه

 از پس اوقات غالب در مردان آنکه حال هستند، متعدد های ارگاسم مستعدِ زنان چرا 

 به را خود رغبت و میل سپس و رفته تحلیل جسمی نظر از سرعت به ارگاسم به  رسیدن

  دهند؟ می دست از جنسی فعالیت

                                                             
1
 Jared Diamond 
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 سرشت از کنترلی غیرقابل بخش آیا ،عبارتی به است؟ ناپذیر اجتناب جنسی حسادت آیا 

 است؟ انسان

 تر کوچک اما  گوریل های بیضه از بزرگتر بسیار انسان ی گونه در نر جنس های بیضه چرا 

  است؟  مپانزهاش های بیضه از

 موجب ها ارگاسم فقدان چگونه کند؟ بیمار و رنجور را ما تواند می جنسی محرومیت آیا 

   ؟شد برخورد طور چه بیماری این با و شد، تاریخ طی در ها بیماری ترین متداول از یکی
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 صفحه چند در سال میلیون چند

 میلیون چند: دهیم می شرح را آن صفحه چند در اًمختصر که دارد وجود داستانی اینجا در

 ها گوریل با مشابه گیریِ جفت نظام یک از( 1ها کتوسرِاِ هومو) ما کهن اجداد قبل، سال

 کرد، می مبارزه ها ماده از سرایی حرم حفظ و دیگر نرهای بر غلبه برای نر جنس آن در که

 دسترسی ها ماده به نرها اکثر آن در که آوردند یرو گیری جفت نظام از دیگری نوع به

 مسیر تغییر این فسیلی شواهد سر بر که هستند متخصصان از معدودی. داشتند جنسی

   [9].دارند نظر اختالف

 آن با ،است چیزی چه گر نمایان مسیر تغییر این ببینیم خواهیم می که هنگامی حال، این با

 نظر اختالف هستند تکاملی شناسی روان در مرسوم روایت مدافع که متخصصانی از دسته

 الگوی که داد رخ زمانی مسیر تغییر این که است باور این بر مرسوم روایت. کنیم می پیدا

 سر بر مجادله که آنجا واقع در .بود گرفته شکل ما ی گونه در «بلندمدت  زناشویی پیوند»

 شکلی به ها انسان: »است پذیرش مورد  گزینه دو تنها است، انسان جنسی میل سرشت

 همراه گیری نتیجه این با معموالً و ؛«چندهمسر یا باشند همسر تک یا که دان یافته تکامل

 . داد خواهند ترجیح را دوم الگوی مردان و اول الگوی غالباً زنان که شود می

 اساسبر هک الگویی ،شود می چه «متعدد و همزمان های گیری جفت الگوی» تکلیف پس

 از نظر صرف داشتند؟ جنسی ی رابطه یک از بیش همزمان طور به زنان و مردان اکثر آن

 دارد، وجود راستا این در که یمدارک و شواهد وجود با چرا اخالقی، مالحظاتِ برخی

  گیرد؟ نمی قرار هم بررسی مورد حتی تاریخ ماقبل در «همزمان های گیری جفت الگوی»

 های گروه بودند، کرده برپا کوچک مقیاس در ها انسان که ای گردآورنده جوامع دانیم می ما

 چنین. گذاشتند می اشتراک به را چیز همه تقریباً که بودند خواهی مساوات بسیار

 در 2آنی توزیع گردآورندگانِ زندگی ی نحوه در یچشمگیر زرط به نیز اکنون هم ای ویژگی

 شدیدِ خواهی مساوات که اند داده نشان بارها شناسان انسان .دارد وجود جهان سرتاسر

                                                             
1
 Homo erectus 

های  را به نظام زن( جو، گشت )خوراک ( جوامع گردآورنده2892/2889شناس جیمز وودبِرن ) انسان 2

بندی کرده است. در نظام توزیع آنی، خوراک در  )پیچیده( دسته توزیع با تأخیر)ساده( و  توزیع آنی

رسد. ما به  کردن( به مصرف می شود )بدون جزئیات اضافی یا ذخیره همان روزهایی که گردآوری می

   نویسنده -ی دوم کاری نداریم. بررسی این نوع جوامع گردآورنده خواهیم پرداخت و با دسته
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 در «نسا» قوم های 1کونگ .است شمول جهان ای پدیده  گردآورنده –شکارگر جوامع

 قبایل و استرالیا ی دورافتاده مناطق بومیان سبکِ همان به زیادی حدود تا 2بوتسوانا

 منابع گذاری اشتراک جوامع این در. کنند می زندگی آمازون بارانی های جنگل دوردستِ

 یا احتکار مثال، برای. ست اجباری و الزامی امری بلکه نیست؛ دلبخواهی عملی صرفاً

 اساساً بلکه شود می محسوب آور شرم شدیداً رفتاری تنها نه خوراک کردن پنهان

 [ 9].ست نابخشودنی
 شیر یکدیگر نوزادان به کنند، می تقسیم خود بین برابر شکلی به را خوراک نگردآورندگا

 با پیوند گرو در آنان بقای ؛کنند نمی مخفی یکدیگر از را چیزی هیچ تقریباً دهند، می

 و خصوصی مالکیت چون مفاهیمی محوریت بر که ما دنیای خالفِبر .است یکدیگر

 گروهی، ثروتِ بر محوریت این گردآورندگان میان در است، استوار فردی  مسئولیت

 چنین شما نظر از است ممکن اگرچه. دارد قرار یکدیگر با عمیق تعامل و گروهی هویتِ

 تاریخ  ماقبل 3اشتراکی نظام از آلود حسرت یا  لوحانه ساده گراییِ آرمان نوعی هایی توصیف

 جوامع برای ذکرشده های ویژگی مورد در محققان اکثر که بدانید باید شود، تلقی

 تشکیالت که اند دریافته خود های بررسی طی آنها. هستند نظر هم کشاورزی ماقبل

 تمام ی گردآورنده جوامع میان در که ست نظامی تنها ،خواهانه مساوات اجتماعیِ

 امعجو برای توانست نمی دیگری نظام هیچ واقع، به و. دارد وجود جهان های بوم زیست

 توزیعِ برای روش بهترین عمالً منابع تقسیم به الزام زیرا باشد داشته کارایی گردآورنده

  . است گروه اعضای تمام بین زیان و سود

. بود یافته تعمیم هم جنسی روابط به اشتراکی رفتارِ این که دهیم نشان خواهیم می ما

 یآناتوم و شناسی روان شناسی، انسان شناسی، نخستی های رشته در متعدد های پژوهش

 تقریباً ،ما ریختِ انسان اجداد و انسانی موجودات: ست بنیادی گیری نتیجه همین از حاکی

 که ندا هکرد ای صمیمانه پیوندهای صرف را کمتر قدری یا گذشته سال میلیون چند تمام

 این. باشند داشته جنسی ی رابطه چندین همزمان طور به توانستند می بالغ افراد اکثر آن طی

 خصوصی مالکیت و کشاورزی انقالب زمان تا احتماالً انسان جنسی میل به رویکرد

 . است بوده پابرجا( قبل سال هزار 41 از کمتر)

                                                             
1
 Kung 

2 :Botswana مترجم  -.کشوری در جنوب آفریقا 

3 communism 
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 وندیِ خویشا ترین نزدیک که کنید سپری هایی نخستی میان در را مدتی هم شما اگر

 یک طی در بارها ماده های مپانزهاش که دید خواهید وضوح به دارند، ها انسان با را زیستی

 شاهدِ چنینهم. زنند می جنسی آمیزش به دست ها آن ی همه یا مشتاق نرهای اکثر با روز

 را بونوبوها تک تک عمل این .بود خواهید بونوبوها بین در گروهی سکس بودنِ متداول

 عطش اگر. شود می آنان ی پیچیده اجتماعی های شبکه تداومِ موجب و رسانده آرامش به

 یا است مستتر ها پورنونگاری از خاصی انواع در که را معاصر  انسان جنسیِ

 آورید، نظر در یمآشنای آن با همه که را جنسی همسریِ تک آور مالل های محدودیت

 . شد خواهید مواجه مان رجنسیبَاَ اجدادِ یادگارهای با سرعت به

 های بیضه از بزرگتر بسیار که مردان های بیضه. ندداستان همین گر روایت نیز ما های اندام

 آویزان است تر پایین دما که بدن از خارج در باید همواره است، همسری تک ِ نخستی هر

 ،عالوه به. داشب مهیا متعدد های انزال برای همیشه اسپرم های سلول سیلهو بدین تا دنباش

  زمین روی های نخستی تمام میان در آلت ترین تکلف دارای انسان ی گونه در نر جنس

 ی زمینه در ضرورتی مطلقاً که) زنان های پستان خوردنِ تاب دیگر، سوی از .است

 قابلیت و (گیری جفت آواهای) لذت و شوق سر از مشهود های ناله و آه ،(ندارد شیردهی

 آسانگیری بر که ست دیدگاهی حامیِ همگی متعدد، های ارگاسم ی تجربه برای آنان

 پذیرش راه سر بر بزرگ مانعی ها نمونه این از یک هر .ورزد می تاکید تاریخ  ماقبل جنسیِ

 طور به بعد های فصل در را موارد این تمامی. است تکاملی شناسی روان در مرسوم روایت

 . داد خواهیم توضیح مفصل

 مالکیت الگوی ،کردند می کشاورزی مشترک زمینی روی بر مردم که دورانی همان در

. شد تبدیل جوامع اکثر مشی خط به و شد اشتراکی مالکیتِ جایگزین سرعت   به خصوصی

 در واضحی دالیل به خصوصی مالکیت ،چادرنشین گردآورندگانِ میان در وجود، این با

 رودخانه های هیما بر مالکیت زمین، بر مالکیت ی اندیشه و ماند باقی خود سطح ترینکم

 جوامع این در ،واقع در. دارد کمرنگی ی جلوه آنان میان در آسمان ابرهای بر لکیتما یا

 مرد والدینیِ گذاریِ سرمایه. روند می خطرات جنگِ به هم همراه به( زنان غالباً و) مردان
 ویژگیِ -تکاملی شناسی روان در مرسوم روایت اصلی ی هسته ،عبارتی به یا –

 – جهان های بوم زیست تمام به را آن نباید و ایم کرده دهی سازمان ما که ست جوامعی

 . ددا تعمیم -کنند می زندگی گردآورندگان که نقاطی ویژه به
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 اجتماعیِ ماهیت کردند، آغاز را متمرکز کشاورزیِ جوامع در زندگی مردم که هنگامی

 شما زمین اینکه دانستن ناگهان. شد تغییر دستخوش  بازگشت بی شکلی به و عمیقاً جوامع

. شد آغاز ها انسان شدن همسایه و یافت کننده تعیین اهمیتی یابد می پایان نقطه کدام در

 همسایه ی خانه به طمع چشم: »است تغییر همین یادآور مقدس کتاب فرمانِ دهمین

 کلفت ، همسایه نوکر به طمع چشم باش، نداشته همسایه زن به طمع چشم باش، نداشته

 «.باش نداشته  همسایه به متعلق چیزِ هر یا ، همسایه قاطر ، همسایه نر گاو ، همسایه

( غالمان و ها برده از نظر قطع) کشاورزی انقالب این ی بازنده ترین بزرگ شاید ست بدیهی

 ، خانه با همراه و داده دست از را گردآورنده جوامع در خود محوری نقش که بودند زنان

 مواظبت آنها از تا شدند انمرد برای دیگری دارایی به تبدیل اهلی چارپایانِ و بردگان

 .شود
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 بشر تاریخ رخداد این 2میفن استیون شناس باستان ی نوشته 1کشاورزی های خاستگاه کتاب

 کنونی های انسان تا شد موجب مسیر تغییر و دگرگونی این»: کند می توصیف چنین  این را

 پی را متفاوتی کامالً زندگیِ سبک ،آن از پیش های انسان و موجودات سایر با قیاس در

 تغییر این. ماست ی گونه داستان  در مسیر تغییر و چرخش ترین مهم این [41].«بگیرند

 اختراع ،3ماگناکارتا آتش، مهار از تری بنیادی تأثیرِ مراتب به کشاورزی سوی به مسیر

 داشته انسان حیات سیرِ خط بر آن نظایر یا اتم شکافتن بخار، ماشین اختراع چاپ، ماشین

 اجتماعی، قدرتِ و پایگاه ماهیتِ: کرد تغییر کشاورزی همراهِ به چیز همه حقیقتاً. است

 امکانِ خدایان، پرستش ی نحوه طبیعت، با  انسان ی رابطه خانواده، و اجتماعی ساختارهای

 جنسی میل بر حاکم قوانین شکل همان به و عمر طول زندگی، کیفیت ها، گروه بین جنگ

 شواهد به استناد با ،5تاریخ ماقبل در سکس کتاب ی نویسنده 4تیلور تیموتی. انسان

 گر نمایان گردآورنده-شکارگر فردِ برای سکس که حالی در: »نویسد می شناسی باستان

 ابزاری به تبدیل کشاورزان نخستین برای بود، 6جامعه تعالی  و گذاری اشتراک ی اندیشه

.« شد تولیدمثل افزایش و 7گرایی جنس هم از هراس شهوت، فرونشاندن ،  سرکوب برای

 ،انسان جنسی میل یها ماجراجویی از هراس دلیل به کشاورزان» که گیرد می نتیجه تیلور

 [44].«ندزد آن کنترل و تخریب به دست

 به نسلی از میراث عنوان به و درآید تملک به شود، تصرف توانست می زمین پس، این از

 مصرف و تأمین گردآوری و شکار طریق از تر پیش که خوراک. شود منتقل بعد  نسل

 آخر دست و شود انبار شود،  برداشت شود، مراقبت شود، کاشته بایست می حاال شد، می

 ها آن از مراقبت برای .شد برپا آبیاری های سیستم و دیوارها حصارها،. برسد فروش به

 راستای در. بگیرد دست در را اوضاع کنترل تا شد تقویت و گذاری پایه نظامی تشکیالت

                                                             
1
 The origins of farming 

2
 Steven Mithen 

3 Magna Carta:  0101 پادشاه انگلیس در سال «جان»زادى صادره از طرف آفرمان کبیر یا فرمان- 

 ترجم م

4
 Timothy Taylor 

5
 The Prehistory of Sex 

6
 complementarity 

7
 homophobic 
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  1پدری قطعیت ما ی گونه تاریخِ در بار نخستین یبرا خصوصی، مالکیت نهاد تحکیمِ
 . یافت کننده تعیین اهمیتی

 پدری قطعیت»: گوید می مصرانه تکاملی شناسی روان در مرسوم روایت ،وجود این با

 حول را مان جنسی  زندگی ما اینکه. تاس داشته ما ی گونه برای را اهمیت بیشترین همیشه

 شده دیکته ما به مانهای ژن سوی از که ست چیزی ایم، کرده سازماندهی پدری قطعیت

 از مملو شناسی انسان ی رشته در  شده ثبت شواهد چرا پس است، چنین این اگر «.است

 اهمیت بی یا اهمیت کم چیزی پدری قطعیت ها آن در که ست جوامعی زا هایی نمونه

   ؟ندارند زنان جنسی وفاداری مورد در نگرانی هیچ مردان و شود می محسوب

 به کوتاهی سفر دهید اجازه آن از پیش اما پرداخت، خواهیم ها نمونه این به ادامه در

 .باشیم داشته 2یوکاتان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

 Paternity certainty : به طور خالصه، اطمینان پدر نسبت به اینکه نوزاد متولد شده متعلق به اوست و

  مترجم  -اش از فرد دیگری باردار نشده است. جنسی  جفت

2 Yucatan: ترجم م -و یکمین ایالت کشور مکزیک است و در شبه جزیره یوکاتان قرار دارد.  سی 
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 اول فصل

 !نبرید یاد از را یوکاتان

 

 

  نیست، شده حل چیزهای ساختن  غریب و  عجیب ،تخیل کارکردِ

 .است غریب و  عجیب چیزهای کردنِ حل بلکه

 1چسترتون.کی.جی

 

 .دارد مفیدتری های درس یوکاتان. کن فراموش را 2آالمو

 

 کورتس. شدند مکزیک سواحل وارد سربازانش و 3کورتس هرنان. بود 0109 پاییز اوایل

 بپرسد او از تا بیاورند کشتی ی عرشه روی بر را یانبوم از ییک داد دستور شسربازان به

 معادل که ،«4نفا کوبا ما» داد پاسخ بومی فرد .چیست اند یافته که یمرموز مکان این نام

 مالک من امروز از کرد اعالم کورتس. بود کافی همین. است یوکاتان ی واژه اسپانیایی

 و ستاسپانیا ی ملکه و پادشاه به متعلق طالهایش و زرها تمام و یوکاتان هستم، یوکاتان

 را کهن مایاهای های گویش شناسان زبان ،0991 ی دهه در بعد قرن نیم و چهار. آخر الی

                                                             
1
 G. K. Chesterton 

مکزیکی که در  ی«سانتا آناآنتونیو لوپز »( نبردی بود بین قوای تگزاسی و ژنرال Alamoنبرد آالمو ) 2

در شهر  ایستگاه مبلغان آالمواین نبرد که در  گردید. تگزاسرخ داد و منجر به شکست قوای  0۳13

تگزاسی  111تمامی  قوای تگزاسی انجامید و نهایتاً ی رخ داد، به محاصره تگزاس آمریکادر  آنتونیو سن

محل نبرد ی آالمو ) قلعهامروزه سالی دو و نیم میلیون نفر از د. در این نبرد جان خود را از دست دادن

 آالمو در آمریکا شهرت یافت: ی آورند که پس از واقعه زیر را به یاد مید و شعار نکن بازدید می (آالمو

 مترجم  -« نبرید!آالمو را از یاد »
3
 Hernán Cortés 

4
 Ma c’ubah than 
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 «گی می چی فهمم نمی» عبارتِ معادل« فان کوبا ما» که دریافتند و داده قرار مطالعه مورد
 [ 0].است

. گرفتاریم دام این در ما ی همه تقریباً .شود نمی ختم جا همین هب اشتباهات قبیل این

 زنند می مشاهده به دست که هنگامی آموزش، ها سال عالرغم دانشمندان از برخی

 آنچه .دهند می نسبت موردنظر موضوع به را خود های داوری پیش و ها سوگیری راحتی به

: دارد وجود ما اکثر در که ست ا شناختی یخطا همان اندازد می اشتباه به را دانشمندان که

 غلط را نقشه که حالی در. مدانی می را آن کنیم می گمان که چیزی دانستنِ  قطعی

 وجود عالرغم. ایم ایستاده نقطه کدام در دانیم می که گوییم می قطعیت با ایم خوانده

 مان سلیقه با منطبق معیارهای از که داریم تمایل ما اکثر ،مان نگرش با مغایر شواهدی

 این توضیح به ادامه در .باشد ییاعتنا قابل راهنمای تواند نمی سلیقه اما کنیم پیروی

 .پردازیم می موضوع

  

  خورید می که هستید چیزی همان شما

 نسبت نما  نفرت یا عالقه که کنیم می تصور ما ی همه. بگیرید نظر در را غذا مثال، برای

 ینوع صرفاً این آنکه حال ،گردد برمی آن ماهیت به غذایی ی ماده یا خوراک یک به

 شدت کنید فرض. است شده عینم  جامعه  فرهنگ سوی از که ست  قراردادی واکنش

 دل در که را ای حشره بسنجید، را خود جرأت و دل که آن از پیش شود موجب گرسنگی

 ،زند می بال بال تانهای دندان زیر حشره. بگذارید تان دهان در و بگیرید کند می پرواز شب

 به آبجو قدری نوشیدن با توانید می. شود می خارج آن از ای شیره و کند می رتخِ  رتخِ

 یک به راجع نظرتان .است آور تهوع برایتان فرضی چنین احتماالً. کنید کمک آن بلعیدن

 ما آیا ؟طور هچ گوشت ی عصاره با شده سرخ سگ  هتول ؟یستچ گوسفند مغز بشقاب

 یک با هم شاید ؟کنیم باز میگو سرِ یا گراز های گوش با ار شما اشتهای توانیم می

 بجوید؟ را هایش اندام تمام و منقار ها، استخوان بتوانید که شده سرخ کامالً 1آوازخوانِ مرغ

    موافقید؟ تابه ماهی در  شده سرخ های جیرجیرک با

                                                             
1 songbird 
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 و ران کتف، خوردن چرا ؟دارد مانعی چه هبرّ مغز خوردنِ است، لذیذ هبرّ گوشت اگر

 هایش پاچه و خرطوم ها، گوش خوردن اام بوده چسب دل نهایت بی گراز شکم

 ملخ خوردن از متفاوت بسیار را خرچنگ خوردنِ که است چگونه ؟است مشمئزکننده

 و دهد می تمیز بودن  کنندهمشمئز از را بودنلذیذ کسی چه پرسید، باید واقع در ؟دانیم می

 ها داگ هات یا ها سوسیس ؟شود می قائل استثنا فرد مواردی چه در چیست؟ شاستدالل

 گراز، گوشت به میلی بی وجود با آنان زیرا شوند می محسوب افراد برخی استثنائات جزء

 شده تولید آن های روده و گراز گوشت ی شده چرخ بقایای از که خورند می را چیزی

 ،خورند می مرغ تخم با فقط را خوک گوشت دنیا جای  همه در کنید می فکر شاید !است

 چنین این اما .فلفل و نمک ترکیبِ یا فرنگی گوجه سس و زمینی سیب خالل ترکیبِ مثل

 پیش سال 411 حدود در تنها ،صبحانه برای مرغ تخم و وکخ گوشت ترکیب. نیست

 نیز ها هلندی. شد باب خوک گوشت فروش افزایش برای و تبلیغاتی آژانس یک توسط

 . فرنگی گوجه سس با نه خورند می مایونز سس با را شان زمینی سیب های خالل

 باشد جالب برایتان شاید ؟است مشمئزکننده وچرا چون بی حشرات خوردن کنید می گمان

 گرم میلی 311 آهن، گرم میلی 4001 حاوی بآ دونِب جیرجیرکِ گرم 411 که بدانید

 کمتر ما غذایی عادات در غالباً که  معدنی ی ماده سه – است روی گرم میلی 20 و کلسیم

 هم به را تانحال حشرات پای شکل و ها شاخک بندی، استخوان اگر. دخور می چشم به

 آنها همه چون ،کنید نظرتجدید هم دریایی  خرچنگ و میگو خوردن در است بهتر زند می

 تغذیه ها اقیانوس کف در موجود چیزهای ترین زننده از و هستند بندپایان ی خانواده جزء

 نیز حاال همین است ممکن ،کنید می زندگی آمریکا در اگر صورت هر در .کنند می

 داروی و غذا وزارت چون باشد؛ هایتان دندان الی حشره یک از ای چسبنده ایه بخش

 نداعتنای بی سیاه فلفل در حشرات های اندام وجود به نسبت بازرسانش گوید می آمریکا

 ای مطالعه [2].دباش گرم 01 هر در مورد 170 از بیش میانگین طور به آن میزان اینکه مگر

 ساالنه متوسط طور به( بدانند آنکه بی) ها آمریکایی که زند می تخمین اُهایو دانشگاه در

 .  خورند می حشره پوند دو تا یک بین
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  خورد می جهان که آنچه :گرسنه ی سیاره

 

 مخصوص نان از هایی ورقه با که موتزارالست پنیر از ای الیه با نیمرو طعم مثل سفید کرم طعم»

  «.باشد لذیذ باید... است شده سِرو

  1ویوسلآ دی فیت و لمِنذِ یترپ

 در آنجا بومیان که دادند گزارش ،کردند دیدن استرالیا از که بریتانیایی مسافران خستینن

 به شدید قحطی از ناشی بدبختیِ و رنج

 –شکارگر اکثر مثل اما برند می سر

 یکشاورز به تمایلی گردآورندگان

  که بودند زده بهت حال، عین در. ندارند

 نظر به الغر بومیان قحطی این علیرغم

 که بودند بومیان این واقع، در. دنرس نمی

 و اقچ نسبتاً موجوداتی را ها بریتانیایی

 ،وجود این با. کردند می تلقی تنبل

 در بومیان که داشتند یقین ها بریتانیایی

 چون چرا؟. هستند قطحی از مردن حال

 به رو ناچار به بومیان که دیدند می

 و درختی یها کرم ها، حشره خوردن

 - اند آورده صحرایی های شمو

 این اینکه. خورد نخواهد را ها آن قحطی شرایط در جز کس هیچ مطمئناً که جانورانی

 با نیمرو» همانند طعمی توانست می و شد می  یافت وفور به بود، مغذی یغذای ی برنامه

 دلتنگِ شک بی که ییها بریتانیایی ذهن به هرگز ،باشد داشته «ارالموتز پنیر از ای الیه

 .کرد نمی خطور ندبود شان وطن پرچرب ی خامه و جگرو دل

 یا طبیعی ذاتاً چیز آن که نیست این معنای به چیز یک دانستن غیرطبیعی یا طبیعی

 باال در که غذایی عادات از یک هر. ست فرهنگی ی سلیقه یک این بلکه ،ستا  غیرطبیعی

                                                             
1
 Peter Menzel & Faith D‘aluisio 
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 -دارند شما با یمتفاوت تغذیه که اقوامی بین در – دنیا نقاط برخی در شد، اشاره آن به

 و شخصی ،عاطفی تجربیات مورد در که هنگامی بنابراین .شود می محسوب بخش لذت

 بلندِ دستِ که یمکن فراموش نباید کنیم، می صحبت سکس یا خوردن مانند ای زیستی

 را تأثیر و نفوذ این اوقات اکثر در ما. دارد نفوذ و دسترسی ما های نگرش قعم به فرهنگ

 برخی که رساند می باور این به را ایشاعض فرهنگی هر که بدانیم باید اما ،کنیم نمی حس

 . هستند نادرست ذاتاً دیگر برخی و درست ذاتاً چیزها

  نرمال و طبیعی از مان فرهنگی های باور تأثیر تحت نیز ما بریتانیایی، مسافران آن همانند

 به که هستیم اجتماعی واحد یا قبیله کی عضو ما از یک هر. هستیم ها پدیده بودنِ

 دیگری معیار هر یا حرفه ،آموزش ،اجتماعی ی طبقه مذهب، خانواده، هنگ،فر ی واسطه

 یک از یفرهنگ ی مقوله یک دادنتمیز راهِ در گام نخستین. ایم خورده پیوند یکدیگر به

 2زدایی قبیله اصطالحاً را آن 1کمپل جوزف شناس اسطوره که ست چیزی ،زیستی ی مقوله

 را مانخود و بشناسیم رسمیت  به را مختلف اجتماعی های گروه یا قبایل ایدب ما. نامد می

 . سازیم رها انگاریم می شمول جهان اًاشتباه که ای نسنجیده تفرضیا از

 شریک به نسبت  جنسی حسات که اند کرده متقاعد را ما جامعه، در قدرت صاحبان

 این بر نیز متخصصان .ستما زیستیِ سرشت از ناشی و طبیعی امری جنسی، -عاطفی

 نیازمند کنند، جنسی صمیمیتِ احساسِ دیگر فردی به نسبت آنکه برای زنان که باورند

 شناسان روان ترین برجسته از برخی .«هاست آن سرشت و ذات جزء این» زیرا هستند تعهد

 ،جنسی  حسادت دارای هستیم ای گونه ذاتاً ما که گویند می قطعیت با و مصرانه تکاملی

 با و آمده فائق مان خبیث ذات بر زحمت  و زور به که کار فریب و آدمکش مالکیت، حس

 شکی این در که بگوییم باید پاسخ در. ایم کرده حفظ را خود ،متمدنانه قوانینِ به تمکین

 .ست فرهنگی ثیراتتأ از تر عمیق ما ِ حیوانی سرشت در نهفته نفرتِ و اشتیاق که نیست

 در و شوند می متولد 3سفید  لوح با ها انسان که نیستند معتقد نیز کتاب این نویسندگان

 احساسات بر تکیه که است این ما بحث اما. نشینند می فرهنگی -محیطی تعلیماتِ انتظار

« فرهنگی اتثیرتأ» از «زیستی واقعیت» تمیزدادنِ برای مطمئنی العملدستور ،ها سلیقه و

 . نیست

                                                             
1 Joseph Campbell 
2 detribalization 
3 blank slates 
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 عباراتی با ،بزنید ورق اند شده نوشته انسان سرشت ی درباره که را هایی کتابی بیشتر اگر

 از پیش گری وحشی و جنگ بیمار، جوامع ،خبیث های ژن ،صفت شیطان مردان مثل
 یک در. شد خواهید مواجه همسایه قاتل و انسان پلیدِ ی نیمه پی،در پی های نزاع ،تمدن

 در بال همه این از اگر بود خواهید شانس خوش جامعه و انسان به نگاهی چنین با ،کالم

 و  شاالپ این وجود نیز علمی های داده یاآ حال، این با! ریدب در به سالم جان زندگی

 معاصر حدسیات ی کننده منعکس صرفاً ادعاها این اینکه یا د؟نکن می ییدتأ را خون شلوپِ

 است؟ دور های گذشته ی درباره

 بررسی مورد مجدداً را اجتماعی رفتار های جنبه سایر و موضوع این بعد های فصل در ما

 دست دورمان های گذشته به راجع متفاوت نگرشی به رهگذر این از تا داد خواهیم قرار

 میل ی درباره تاکنون که هایی داده از بسیاری چرا که داد خواهیم نشان عالوه، به .یابیم

 ئهاار تکاملی شناسان روان برخی توسط که آنهایی ویژه به – ایم کرده دریافت انسان جنسی

 به شهای ریشه که اند شده بنا یمنسوخ فرضیات ی پایه بر و بوده نادرست  –اند شده

 شواهد گرفتنِ نادیده با کنونی، دانشمندان از اریبسی. ددگر می باز او از پیش و داروین

 اند چیده اشتباه که را یپازل تا اند تالش در سخت شان،های فرض پیش بر پافشاری و علمی

 بر ،بریزد فرو پازل اشتباه های تکه دهند  اجازه آنکه جای به ،ترتیب بدین .کنند تکمیل

 - زنند می ییدتأ مهر باشد باید انسان جنسی میل کنند می فکر که آنچه از خود تصورات

   . است جامعه فرهنگ ی زاییده که تصوراتی

 پرستانه، شهوت نابخردانه، انسان جنسی تمایالت ی درباره ما الگوی شما نظر از شاید

 حال، هر در. شود قلمداد بدیهی یا گرانه روشن کننده، مأیوس ،جذاب ،آور شرم آمیز، توهین

 چندهر ،دهید ادامه خواندن به کتاب هایانت تا و کرده برخورد حترا مطالب با امیدواریم

 از ما« آور شرم» الگوی به احساس سر از واکنشی کتاب خوانندگان از برخی تردید بی که

 مورد ما های تبیین گمان بی دیگر، طرف از .ددا خواهند نشان انسان جنسی مایالتت

 ما به «تکاملی شناسی روان در مرسوم روایت» خاکریزِ از که بود خواهد کسانی تمسخر

 ابتدای داستان که طور همان اما .!«نبرید یاد از را آالمو» که زد  خواهند فریاد و کرده حمله

 را نادرست های گیری نتیجه و بار زیان های گمان و حدس جا،ناب فرضیات خاستگاه فصل

 به همواره را یوکاتان و یدکن فراموش را آالمو» که است این آنان به ما توصیه ،داد نشان

  . «یدباش داشته یاد
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 دوم فصل

 جنسی تمایالت مورد در داروین که آنچه

 دانست نمی
 

 
 حقایق به مان نگاه تنها نیستیم، امیدها و ها بیم نگران دل اینجا در ما»

 «.کنیم کشف را ها آن دهد می اجازه خردمان که قدری  به تا است 

 انسان تبار داروین، چارلز

 

 چیزها آن جزء انسان نعوظِ اما کند، پنهان را چیزها از خیلی تواند می انجیر درخت برگ

 بر انسان، جنسی تمایالت سرشت ی درباره تکاملی شناسی روان  مرسومِ روایت. نیست

 همسری تک به میل بی تقریباً و کار فریب ی ا گونه ذاتاً انسان که دهد نشان تا است آن

 زنانِ و مردان ،شده تاکید آن بر نیز بارها که غلط باور این اساسبر. است جنسی

 کل. دارند قرار متقابل جنگ یک در شان متضاد ژنتیکی ریزی برنامه دلیل به گرا دگرجنس

 زنان و مردان ی اولیه ژنتیکی ی برنامه در ریشه (گفتیم تر پیش که طور همان) جنگ این

 تجربه شماری بی های ماده با را خود ارزش کم اما فراوان های اسپرم تا برآنند مردان :دارد

 های شریک یا شریک پدریشان، قطعیت افزایش منظور به کنند می تالش که همچنان) کنند

 کنند می سعی زنان دیگر، سوی از(. درآورند خود کنترل تحت را شان جنسی -عاطفی

 زودگذر های عشقبازی گزندِ از را خود  باارزش متابولیکی لحاظ به و محدود های تخمک

 هنگام در ند،شد مقید شوهر یا حامی یک به که زمان آن حال این با. دارند نگه دور

 برتری از که مردانی با «نامشروع» و پنهانی روابط از تا کنند می سعی گذاری تخمک

 . کنند استفاده هستند، برخوردار شوهرشان به نسبت آشکاری ژنتیکی
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 که آنچه به نسبت ،تصویر این که سازد می نشان خاطر 1روگاردن جان شناس زیست

 روایت: »نویسد می او. است کرده ناچیزی تغییر ،کرد ارائه پیش سال 011 در داروین

 توسط روایت این وجود، این با ....نیست ماهرانه چندان جنسی های نقش از داروینی

 واقعیت یک عنوان به و شده بندی فرمول مجدداً معاصر شناسیِ زیست تخصصی واژگان

 ما ی گونه سرشت از جنسی انتخاب که تصویری... شود می گرفته نظر در مسلم علمی

{ های آمیزش از حاصل} ژنیِ مخازن و کاری فریب ،جنس دو میان ستیز بر دهد می ارائه

 [ 0].«دارد تاکید 2ناپاک

 نداده توضیح را  مرسوم و غلط باور این 3آلکون میاِ نویس مقاله روشنی به کس هیچ شاید

 این اما دارد، وجود مجرد مادر یک به بدی بسیار های نگاه واقعاً حاضر عصر در: »باشد

 از دسته آن. داد رخ درخت بی های دشت در قبل سال میلیون ۳/0 احتماالً که ست چیزی

 تصمیم که بودند آنهایی ،دهند انتقال ما به را هایشان ژن شدند موفق که ما اجدادی زنان

 گستاخ نرهای از و گرفته قرار هایشان بچه پدر عنوان به نر یک پوشش تحت گرفتند

 به آموختند زیستی تکامل روند در و داشتند متفاوتی ژنتیکی دستور مردان .کنند دوری

 دست ماجراجویی و پرمخاطره کارهای انجام برای تالش از که کنند توجه زنانی

: شود می تلقی برازنده و هشایست یچیزهای چه که کنید می مالحظه [2].اند کشیده

 والدینی، گذاری سرمایه گستاخ، نرهای از پدران تفکیکِ مادری، های پذیری آسیب

  . 4دوگانه جنسیِ معیار و جنسی حسادت
 

**** 

 نسبت معاصر انسان ی خصمانه موضعِ از مجدد ارزیابی یک آغاز برای نقطه بهترین شاید

 علمی پوشش سهواً ،داروین درخشان کار. باشد داروین چارلز خودِ جنسی، تمایالت به

. است جنسیشور علیه سوگیری یک اساساً که کشید چیزی آن بر را وسختی سفت

 تواند می دانست، نمی جنسی تمایالت مورد در داروین که آنچه نبوغش، علیرغم

 .  آنهاست از یکی حاضر کتاب. کند پر را زیادی یها کتاب

                                                             
1
 Joan Roughgarden 

2 dirty 
3 Amy Alkon 

 مترجم  -قید و آزاد باشند اما زنان خیر. توانند در امور جنسی بی معیاری که براساس آنان مردان می 4
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 زندگی ی درباره اندکی دانش که زمانی یعنی  شد، منتشر 0۳19 در 1انواع منشأ کتاب

 2تاریخ ماقبل دوران داروین، از پیش تا. داشت وجود باستان عهد از پیش در انسان

 حدس به توسل با صرفاً توانستند می پردازان نظریه که شد می قلمداد سفیدی لوح همچون

 دیگران و داروین اینکه تا .دهند نسبت آن به خواستند می که را آنچه هر هایشان گمان و

 آن منظور - کردند علمی واقعیات جستجوی و مذهبی های آموزه زدن کنار به شروع

 کرده محدودیت دچار را دور های گذشته ی مطالعه که است مذهبی های آموزه از دسته

 کرد ارائه داروین که علمی های داده. بود خود راه ابتدای در ها نخستی ی مطالعه. بود

 به- بزرگ متفکر این که ندارد تعجبی رو، این از بود؛ نشده توجه آنها به هرگز تر پیش

 شدن مطرح مثال، برای [1].کند روشن را موضوع این تاریک نقاط توانست -خود ی نوبه

 تاریخ ماقبل انسانِ زندگی از 3هابز توماس مشهور توصیفِ با آن تقابل و داروین نظریات

 انسان به را... و صفتی حیوان پَستی، کثیفی، فقر، انزوا، همچون هایی ویژگی آن طی که)

 نظریات میان در که - هابز اشتباه فرضیات تا شد باعث ،(دهد می نسبت تاریخ ماقبل

 . شود گذاشته کنار -دارد وجود نیز انسان جنسی تمایالت پیرامون کنونی

 موجودی از ای  کلیشه تصویر همان ،تاریخ ماقبل در انسان زندگی از ما اکثر تصور

. دارد دست در را گُرزی و شده ریخته صورتش بر کثیفش موهای که است غارنشین

 تمام با تاریخ ماقبل در انسان زندگی از تصویر این دید، خواهیم ادامه در که طور همان

 گذاشت، کنار را هابز توماس رضیاتف داروین گرچه. است اشتباه اش هابزی جزییاتِ

 ی درباره مالتوس توماس ی نشدهتأیید های نظریه از فرضیاتش بندی فرمول برای

 رنجِ از آمیز مبالغه و نادقیق برآوردهای سمت به را او عامل همین. کرد استفاده تاریخ ماقبل

 ی دوره زندگی برای را ای نسبی برتری داروین  نتیجه در) داد سوق اولیه انسان

                                                             
1
 on the origin of species 

ای که موجودات  دورهیعنی  است،هزار سال قبل یا چیزی در همان حدود  111 منظور ما حدود 2

قادر به  کردند و نمیکشاورزی امروزی بودند  با این تفاوت که های  انسانی از نظر آناتومیکی مثل انسان

 نویسنده  -.نبودندنیز نوشتن 
3
 Thomas Hobbes 
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 معاصر تکاملی های تبیین از بسیاری در بنیادین های فهمی کج این(. شد قائل 1ویکتوریایی

 .    است مانده پابرجا نیز

 و هستند ران شهوت و سرکش نرها ست مدعی که نبود روایتی گذار پایه داروین مسلماً

  فرضیه این تا داشت سعی نیز او حال این با زنند؛ می  انتخاب به دست آنان بین از ها ماده

 در استثناء، کمترین با... زنان»: نوشت رو این از. دهد جلوه ناپذیر گریز و «طبیعی» را

 آنان به که دارند نیاز... دارند جنسی فعالیت به کمتری ی عالقه و اشتیاق مردان با مقایسه

 زمان به رسد می نظر به اوقات لباغ در و هستند کمرو... شود القهع و عشق اظهار

 کتاب این در ما گفته، این خالف بر «.دشون جدا مرد یک از بتوانند تا دارند نیاز ریبیشت

 های ویژگی از یکی (زنان) ها ماده حرفیِ کم و سکوت که حالی در داد خواهیم نشان

 برای خاصی کاربرد ویژگی این است، پستانداران گیری جفت های نظام از بسیاری کلیدیِ

 ما با را خویشاوندی ترین نزدیک که هایی نخستی برای شکل همان به و انسانی موجودات

 . ندارد دارند،

 آیا اینکه از سرگشتگی در دید، می اطرافش دنیای در داروین که یا یجنس آزادی دلیل به

 اجتماعی عادات اینکه به توجه با»: نوشت نه، یا اند بوده چندهمسر هم اولیه های انسان
 اند، بوده چندهمسر وحشی موجودات اکثر و است بوده کنونی شکل همین به همواره مرد

 هر که زیستند می یکوچک جوامع در ابتدا از کهن مردان که است این نگرش ترین محتمل

 امر این. باشند داشته جنسی جفت خود حمایتی توان میزان به توانستند می آنان از یک

 [ 1].«[است نویسندگان از تاکید] انگیخت برمی را یکدیگر به آنان جنسی حسادت

 به همواره دمر اجتماعی عادات» عبارت ظاهراً که نیز 2پینکر استیون تکاملی شناس روان
 در ،است پذیرفته (داروین ناکافی دانش به علم با حتی) را «است بوده کنونی شکل همین

 قلمداد کثیف حدودی تا کم دست سکس جوامع تمام در»: گوید می اش پرده بی اظهارات

 آید، درمی فکری وسواس شکل به شود، می انجام خلوت در خاطر همین به. شود می

 و نموده فراهم را افراد بدنامی موجبات شود، می کنترل تابوها و ها سنت ی واسطه به

 گرچه که، داد خواهیم نشان کتاب این در ما [0]«.شود می جنسی حسادت طغیان موجب

                                                             
شود که همزمان با رواج  ( گفته می9139-9202ی سلطنت ملکه ویکتوریا در بریتانیا ) به دوره 1

، کلود ریویر، ناصر سیشنا درآمدی بر انسانناپذیر بود ) گرایی سخت و انعطاف گرایی و اخالق سنت

 مترجم   -(. 44فکوهی، نشر نی، ص. 
2 Steven Pinker 
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 برخالف متعددی استثناهای ،«شود می کنترل تابوها و ها سنت طریق از» سکس راستی به

 . دارد وجود پینکر های گفته

 در را –اش خورده شکست های تجربه یا –  شخصی های تجربه نیز داروین ما، اکثر مثل

 کتاب در 1فولز جان. داد تعمیم ها انسان ی همه زندگی به و گنجاند هایش فرضیه داخل
 های ویژگی دارای که کند می ترسیم را جنسی ریاکاری از ای صحنه 2فرانسوی وکیلِ نِز

 آن در که عصری»: نویسد می نوزدهم قرن انگلستان توصیفِ در فولز. است داروین دنیای

 بخرید ساله سیزده دختر یک پوند چند با توانستید می شما حال عین در و بود؛ مقدس زن

 بدن... کرد می کفایت لینگشِ چند داشتید الزم را او ساعت دو یا یک برای تنها هم اگر -

 هر های توانایی آنکه حال بود؛ نمانده پنهان ها نگاه از دوران آن ی اندازه به هرگز زن

 مدعی عموماً... سنجیدند می برهنه زنان حکاکی در تبحرش اساس بر را سازی مجسمه

 آموزش  جنسی فروشِ تن هر وجود این با ندارند؛ ارگاسم نام به چیزی زنان که بودند

 [5]«.رسد می ارگاسم به که کند وانمود تا بود دیده

 فهمیده درستی به وی بود، اشتباهاتی و ها لغزش دچار فروید زیگموند نظریات اگرچه

 به (لیبیدو) جنسیشور هدایتِ و انباشت سرکوب، ی واسطه به عمدتاً ما تمدن که بود

 ی دوره در ذهن و جسم پاکی از حفاظت ی زمینه در. است شده بنا دیگر مسیری

 آموخته پسران»: گوید می 4ذهن ویکتوریایی کالبد خود اثر در 3هوگتون والتر ،ویکتوریایی

 مادر خواهر،) زیبا زنان آنان. باشند داشته زنان به احترام و ترس با آمیخته نگاهی تا بودند

 کردند می تجسم آسمانی فرشتگانی بدانند انسانی موجوداتی آنکه از بیش را( شان همسر و

 ازدواج از پیش پاکیِ و عشق بلکه کند، می جدا سکس از را عشق تنها نه که تصویری -

 پاکیِ ستایش از که زمانی مردان دیگر، سوی از [9].«داند می ستایش قابل و مقدس را

 استفاده با را شان جنسی عطش شدند، می خسته شان همسران و دختران مادران، خواهران،

 تهدیدی را جنسی فروشانِ تن وجودِ حال عین در و کردند می ارضا جنسی فروشانِ تن از

 آرتور نوزدهم قرن فیلسوف. دانستند می پاکدامن زنان اجتماعیِ و خانوادگی ثبات برای

 آیا دارد؛ وجود فروش تن هزار ۳1 لندن در فقط: »گوید می مشاهداتش ی پایه بر شوپنهاور

 [۳]«نیستند؟ همسری تک قربانگاهِ قربانیانِ آنها
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 به او واقع در. است نبوده خودش عصر 1هراسی شهوت از تأثیر بی داروین چارلز قطعاً
 اراسموس پدربزرگش «شرمی بی» و  آوازه نیز و دوره آن فضای تأثیر تحت ای ویژه شکل

 مختلف، زنان با ازدواج زا خارج جنسی روابط برقراری طریق از که داشته قرار 2داروین

 به اشعارش، در گروهی سکس های آیین به پرده بی های اشاره حتی و آنها از شدن دار بچه

 در داروین مادر مرگ آنکه ضمن [9].بود کرده کجی دهن خویش گارروز جنسی های سنت

 امیال با هوا در معلق یفرشتگان مثابه به زنان به او حس نداشت، بیشتر سال ۳ او که حالی

 . بود کرده تشدید را زمینی

 تحلیل و بررسی مورد ای گسترده طور به را داروین  زندگی که پزشکی روان 3بالبی جان

 مزمن، سردردهای افسردگی، اضطراب، با همراه را داروین کودکی است، داده قرار

 مادر فقدان و جدایی از ناشی هیستریکِ های گریه و استفراغ تهوع، حالت سرگیجه،

 که پردازد می ای نامه بازخوانی به خود تفسیر از حمایت برای بالبی. کند می توصیف

 هرگز: »است نوشته( بود کرده فوت همسرش که) پسرعمویش به بزرگسالی در داروین

 داروین ظاهراً گوید می بالبی«... ام نداده دست از را نزدیکی خویشاوند ام زندگی در

 جرأت به و... »نویسد می نامه ی ادامه در. است کرده سرکوب را مادرش مرگ  خاطرات

 تصور دارید، قرار آن در شما که را جانکاه چنین غمی سنگینی توانم نمی که گویم می

 با او. است داروین ی نوه دهد، می گواهی روانی ی ضربه این بر که دیگری شاهد.« کنم

 انجام را کلمات بازی تا شدیم می جمع هم دور وقتی»: نویسد می خاطراتش بازگویی

 افزود می Other ی کلمه ابتدای به را M حرف  بازی خالل در کسی اگر یم،هبد

(Mother- مادر )زبان به را کلمه بخواهد آنکه از پیش او. شد می پاچه دست داروین 

 [41]«.کرد می کالفه را بقیه که آنقدر - شد می خیره آن به کلی ،آورد

 در ،جنسی تمایالت به نسبت ویکتوریایی ی دوره مفرطِ( ذهنی وسواس و) بیزاری ظاهراً

 کرده می ویرایش را پدرش آثار که او. بود دوانده ریشه نیز 4هنریتا داروین بزرگ دختر

 مثال، برای. است کشیده خط دانسته می نامناسب که جمالتی روی بر آبی مدادی با ،است

 ی اشاره هنریتا است، آورده خویش  آزاداندیش پدربزرگِ از داروین چارلز که بیوگرافی در

 ها عبارت همچنین او. است گرفته قلم را «زنان به اراسموس آتشین های عشق» به داروین
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 نوشته اش  زندگی از داروین که بیوگرافی و انسان تبار کتاب از را آمیز اهانت جمالت و

 . است کرده حذف ،است

 حذف به تنها تا بود کرده جزم را خود عزم هنریتا

 داشتند، جنسی بوی و  رنگ که هایی عبارت و ها واژه

 های قارچ با غریبی و عجیب دشمنی او. نکند اکتفا

 اطراف های بیشه در هم هنوز که داشت 1راونلی سوفال

 نوع این شباهت ظاهراً. روییدند می داروین ی خانه

 آنها از هنریتا بیزاری دلیل مردان جنسی آلت با قارچ

 ها سال هنریتا ی خواهرزاده که طور همان. است بوده

 دستی چوب و سبد... هنریتا عمه»: شد یادآور بعد

 به شروع و «پوشید می شکار ی ویژه های دستکش و لباس و داشت برمی را تیزی نوک

 استفاده سبد و دستکش ، لباس» هنریتا عمه روز، پایان در. کرد می ها قارچ این جستجوی

 جوان زنان چشم از ورد به و برده نشیمن اتاق به ممکن کلش ترین مخفیانه به را شده

 [44]«.سوزاند می خدمتکارش

 در جایگاهی ی شایسته و داشت فراوانی دانش داروین. نشوید سوءتفاهم دچار امیدواریم

 قائل او برای پایانی بی احترام هم ما و بود بزرگی ی نابغه او. است بزرگ متفکران معبد

 بسیار زنان مورد در شا شناخت و دانش مذکر، های نابغه اغلب مثل وجود این با. هستیم

 حدس ی سایه در بیشتر انسان جنسی رفتار ی زمینه در تا بود شده باعث این و بود ناچیز

 محدود 2وود وِج اِما همسرش به اش جنسی ی تجربه گویا .دکن رویشپی هایش گمان و

 ظاهراً ت،داش جهان وکنار گوشه به بیگل کشتی با که ای دریایی های سفر طی. بود شده

 جستجوی در ،دوران آن دریانوردان از بسیاری مثل زهرگ ما جوان شناس طبیعت

 که بود آن از پرهیزکارتر بسیار داروین. رفت نمی دریاها سواحل به جنسی های لذت

 آنکه از پیش حتی - موضوعاتی چنین به او انجیلی یکردرو. بزند اعمالی چنین به دست

 الی البه در و زناشویی امر به اش  محتاطانه التزام در -برگزیند همسری به را خاصی زن

  [42].است مشهود شهای نوشته
 

                                                             
1
 phallus ravenelii 

2
 Emma Wedgwood 



  
 

40 

 تاریخ ماقبل 1رسازیِجَعصرحَ
 دردی هر به «است بوده کنونی شکل همین به همواره مرد اجتماعی عادات» عبارت

. دهد قرار ما اختیار در تاریخ ماقبل شرایط فهم برای را معتبری ی داده اینکه جز خورد می

 از بیش بپردازیم، دور های گذشته جستجوی به ییها داده چنین به استناد با بخواهیم اگر

 .شویم می داده سوق گر خودتوجیه های افسانه خلق سمت به برسیم علمی دیدی به آنکه

. رود می کار به دروغین یا نادرست موضوعات به اشاره برای غالباً 2افسانه ی واژه امروزه

 همانا که سازد می مغشوش را افسانه کارکرد ترین عمیق ،رویکردی چنین اما

 منسجم داستان یک قالب در ها آن ی ارائه و ارتباط بی ظاهر به موضوعاتِ سازیِ یکپارچه

 همچون پردازی افسانه: »گویند می 3کریپنر استنلی و فاینشتاین دیوید شناسان روان .است

 روزمره تجربیات از آمده دست به خام مواد آن، طریق از ما که است بافندگی دستگاه یک

 آلود نیرنگ زمانی بافندگی دستگاه این اما.« بافیم می منسجم نداستا یک شکل به را

 پیش سال هزار 31 یا 21 در خود اجداد ی روزمره تجربیات مورد در ما که شود می

 تار داخل در را خویش کنونی تجارب سهواً ما اوقات غالب. بزنیم پردازی افسانه به دست

 به کنونی های فرهنگ دادنِ نسبت عظیم ی پروژه ینا ما .بافیم می تاریخ ماقبل پودِ و

 های شخصیت که طور همان [43].نامیم می« رسازیجَحَعصر» اصطالحاً را دور های گذشته

 علمی های نظریه بودند،« تمدنم عصرحجریِ ی خانواده یک» ظاهر به رجَعصرحَ کارتونِ

 تصویر ظاهر به که فرضیاتی ی واسطه به غالباً نیز تاریخ ماقبل دوران با رابطه در معاصر

 مسیر از را ما تواند می که فرضیاتی .است شده تحریف د،نده می  دوران آن از کاملی

 .کند  دور  واقعیت به یابی دست

 و روسو هابز،: دارد روشنفکر پدربزرگ سه حداقل ،تاریخ ماقبل عصرحجرسازیِ ی پروژه

 از زده وحشت که بود کس بی و تنها فردی( 0399 -01۳۳) 4هابز توماس. مالتوس

 که شد عصرحجری زمانی او. بود گرفته پناهندگی پاریس در خود، ی زمانه های جنگ

 در بشر زندگی که داشت اظهار مصرانه و کرد مطرح تاریخ ماقبل مورد در را ابهاماتی

 آن های ویژگی که ای زندگی - است بوده همراه بدبختی با اکنون مثل نیز تاریخ ماقبل
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 زیادی بسیار شباهت او. است بوده« کوتاه عمر طول و صفتی حیوان ،خباثت فقر، انزوا،»

 یک در بعدها نگاه نوع این. دید می هفدهم قرن در اطرافش دنیای و تاریخ ماقبل بین

-4742) 1روسو ژاک ژان. شد داده توسعه متفاوت بسیار ی شناسانه روان ارچوبچ

 فسادِ آن علت که برد می گمان و نگریست می را اروپایی جوامع پلیدی و رنج( 4779

 میان به که ناآگاهی مسافران توسط شده تعریف های داستان. است اولیه انسان سرشتِ

 پاندول این نوسان. زد می دامن زمینه این در او تخیالت به رفتند، می آمریکا بومیان

 از بار این و یافته حیات تجدید بعد دهه چند هابز نگرش که شد آن به منجر ،روشنفکری

 ریاضی قوانین با بود مدعی مالتوس. شود شنیده( 4931-4755) 2مالتوس توماس زبان

 ازل از که ست موقعیتی آن، از یناش استیصال و انسان شدید فقر که است کرده ثابت

 ها انسان تولیدمثل وارِ ریاضی ی محاسبه با مالتوس، باور به .است بوده انسان همراه

 «3هندسی» طور به جمعیت که مادامی .ست طبیعی و  ذاتی ی پدیده یک فقر که یابیم درمی

 ،32 ،45 ،9 ،1 ،2) شود می برابر دو قبل نسل به نسبت نسل هر یعنی یابد، می افزایش

 ،3 ،2 ،4) دهند افزایش« 4حسابی» طور به را غذایی منابع وانندت می تنها کشاورزان و ،...(

 مالتوس بنابراین. باشد داشته وجود مگانه برای کافی غذای دتوان نمی هرگز ،...( ،1

 است؛ ناپذیر اجتناب باران و باد مثل هایی پدیده ی اندازه همان به فقر که گرفت نتیجه

 این. است بشر ابدی -ازلی سرنوشتِ و مسیر این نیست؛ مقصر بین این در کسی

 که کسانی همان کرد، می شیرین جامعه در را قدرت صاحبان و ثروتمندان کام گیری نتیجه

 ترویجِ و ناپذیر گریز واقعیتی مثابه به فقرا بدبختیِ و رنج توجیه برای فرصتی مترصد

 . بودند قدرت و ثروت به دستیابی در خودشان بودنِ اقبال خوش ی ایده

 و هابز توماس: زده وحشت توماسِ دو جانب از بود ای هدیه واقع در داروین کشف

 انسان سرشت از مالتوس و هابز( نادرست چند هر) مبسوط توصیف با .مالتوس توماس

 طبیعی انتخاب ی نظریه تولد برای الزم فکری ی زمینه تاریخ، ماقبل انسانِ زندگی شرایط و

 پود و تار در کامل طور به آنان عصرحجری سراسر فرضیاتِ متاسفانه،. شد فراهم داروین

 . ماند پابرجا امروز تا بسیار سرسختیِ با و نشست داروین ی اندیشه
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 بوی و رنگ غالباً است، شده ترسیم دنیا علمی محافل در تاریخ ماقبل از که تصویری

 شده پذیرفته ی افسانه طورکلی به که باوریم این بر ما. است گرفته خود به ای افسانه

 هبلک ندارد علمی ای پشتوانه تنها نه انسان، جنسی تمایالت سرشتِ و خاستگاه ی درباره

 غلط روایت این پذیرش. بود خواهد گر ویران و مخرب بسیار غلط روایت این تداوم

 تبلیغات ،تعبیری به .شود می نیازهایمان و ها ظرفیت از ما فهم و درک تحریفِ موجب

 گمان همه حال این با ،نیست کس هیچ تن ی اندازه تقریباً که یلباس یبرا است کاذبی

 مراجع ها، قرن یط .بپوشیم و بخریم را آن باید و نیست دیگری ی چاره که کنیم می

 شیاطین خطر مورد در کردند، ترویج را انسان سرشت از غلط روایتِ این مذهبی

 ی زمینه در دانش کسب کردند، معرفی کار فریب و گر حیله را زنان کردند، سرایی سخن

 از بعد. دانستند ابدی -ازلی را بشر رنج و درد و کرده اعالم حرام را جنسی مسائل

 اصطالح به جوامع در هم آن و علم لوای تحت بار این مذکور رویکرد ها، قرن گذشت

 . کند می جانی سخت سکوالر

 معتبر ی مجله در 1لوجوی نوِاُ شناس انسان از ای نوشته. است انفراو زمینه این در ها نمونه

 پیش به احتماالً انسان جنسی رفتار و ای هسته ی خانواده خاستگاه» که دارد تاکید 2ساینس

 نلِهِ مشهور شناس انسان[ 41].«گردد بازمی( قبل سال میلیون 9/4) 3پلیستوسن ی دوره از

 درنگ بی و «ست؟ ذاتی و  طبیعی همسری تک آیا»: نویسد می وجویل با همسو نیز 4فیشر

 الگوی همسری تک... انسانی موجودات میان در»: افزاید می سپس .«بله»: دهد می پاسخ

 [40]«.است غالب

  فرضی ایِ تغذیه فواید به استناد با علمی، مطالب ی نویسنده و جانورشناس 5ریدلی مَت

 و... بودند گوشت نیازمند بزرگ مغزهای»: زند می سازی گمراه به دست ،همسری  تک برای

 در که مردی حتی چون) ددا می را گوشتی ی تغذیه یک امکان خوراک گذاری اشتراک به

 او به گوشت از سهمی که بود خاطر آسوده ،شد نمی گوشت آوردن بدست به موفق شکار

 بزرگ مغزهای نیازمند خوراک گذاری اشتراک به حال عین در(... شد خواهد داده تحویل

 از و داد می را خوراک سهم تر دقیق محاسبه امکان مغز بودن بزرگ چون - بود
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 ریدلی بعد به اینجا از اما است خوب چیز همه اینجا تا.« کرد می جلوگیری کاری فریب

 ی توسعه موجب کار جنسی تقسیم»: افزاید می خود هنرنمایی به را جنسی مباحث

 و (شد می محسوب  1اقتصادی واحد یک جنسی پیوند پس، زین) شد همسری تک

 ارزش یک اعطای ی واسطه به - شد منتهی 2نیووتنِئ جنسیِ انتخاب به همسری تک

 والس موزیک با رقصیدن مثل« .جنسی های جفت در جوانی ی خصیصه به مضاعف

 مارپیچی» وارد آخر دست و رویم می بعدی فرض داخل به فرض یک با ماند، می

 شکل به ما چگونه که دهد می توضیح و کند می توجیه را خودش راحتی به که شویم می

 گوییپیش را بعدی عامل عاملی هر چطور که دارید توجه [45]«.ایم یافته تکامل کنونی

 انسان جنسی تکامل ظاهر به که شوند می جمع ای منظومه در همگی آخر دست و کند می

 شود می دانسته قطعی منظومه این در وجودشان که ستارگانی از برخی. دهد می توضیح را

 :از عبارتند

 فرزندانش؛ و خاص زن یک روی بر« گذاری سرمایه» به تاریخ ماقبل مردان شدن ترغیب 

 جنسیِ خودمختاری ی درباره  دوگانه معیار وجود و تاریخ ماقبل مردان جنسی حسادت 

 ؛زنان و مردان

 زنان( باروری ی دوره) گذاری تخمک  زمان ازتاریخ  ماقبل مردان اطالعی بی 

 ؛(پنهان گذاری تخمک)

 دارد وجود کنونی یها فرهنگ از بسیاری در که زن، ی کننده بدنام خیانت و کاری فریب.  

 و گیرد می نیرو خودش از که قدرتمند ای نغمه. مواجهیم آن با ما که ست  ا ای مننظومه این

 خیلی است، اشتباه دوجو این با... شود می تحمیل ما به ها دانشگاه عاج برج از شب و روز

 .است اشتباه هم

 و آدم داستان ی اندازه همان به تکاملی، شناسی روان در مرسوم روایت این علمی اعتبار

 از -علم لوای تحت - مجدد بازخوانی یک این ،جهات بسیاری از واقع رد. حواست

                                                             
1
 economic unit 

2 neoteny :ی حیوانات در کودکی کنجکاوند و در  همه مثالً .خصوصیات کودکی در بزرگسالی حفظ

انسان این استعداد در ویژه  بههای عالی و  دهند اما در نخستی از دست می ابزرگسالی این کنجکاوی ر

نی در تووئدر این موجودات است. ن وتونیکئن کند. این در واقع یک صفت بزرگسالی نیز ادامه پیدا می

 مترجم -. تواند باشد نیز می جسمانید صفات مور
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 بار. است آمده تورات در آن شرح که است نخستین گناه دلیل به انسان هبوط داستان

 انجیری برگ پسِ در انسان جنسی سرشت به مربوط های واقعیت علم، لوای تحت دیگر

 در - نگر واقع علمِ اما. است شده پنهان ،ویکتوریایی ی دوره منسوخِ کاریِ محافظه از

 .انداخت خواهد انجیر برگ این سوی آن به نگاهی دزدکی -ای افسانه علم مقابل
 

**** 

. دهد می رخ بنیانی سازوکار دو طریق از لیتکام تغییرات که بود باور این بر داروین

 این توضیح برای بعدها 1اِسپِنسر هربرت. ست ا طبیعی انتخاب همان وکارساز نخستین

 اصطالح هم هنوز شناسان زیست اکثر گرچه کرد، استفاده 2اصلح بقای عبارت از سازوکار

 دو است الزم ،دهیم ادامه مبحث این به آنکه از قبل . دهند می ترجیح را طبیعی انتخاب

   :کنیم گوشزد را زیستی تکامل مورد در متداول بدفهمی

 ،به طبیعی انتخاب ساده، زبان به. نیست موجودات «شدن کامل» معنای به« 3تکامل» یکم 

 دستخوش محیطی، تغییرات با یافتن انطباق برای مختلف های گونه که است آن معنای

 . شوند می تغییر

 ،که است معتقد دارد، اجتماعی داروینیسم ی نظریه در ریشه که ای قدیمی  فهمی کج دوم 

 شان وضعیت و کنند می « ترقی» انسانی جوامع یا ها انسان آن طی که ست فرآیندی تکامل

 .  نیست چنین این اما [47].شود می «بهتر» روز به زرو

 که( ای زنده موجودات یا) ها سمرگانیاُ از دسته آن. طبیعی انتخاب مبحث به گردیم برمی

 برای بیشتری امکان باشند، داشته بقا برای بیشتری ییتوانا برانگیز چالش شرایط یک در

 برای -سایرین به نسبت - آنها  ژنتیکی هایکد درنتیجه. داشت خواهند تولیدمثل

 لحظه هر محیط حال، این با. هستند برتری دارای جغرافیایی محیط آن در تولیدمثل

 . سازد  خنثی را برتری این و کند تغییر تواند می

 پی طبیعی جهان در حولت و تغییر روند نوعی وجود به که نبود کسی نخستین داروین

 و گیاهان بین در آشکار های ویژگی تمایزِ یندفرا نیز اراسموس وا پدربزرگ. بود برده

 و تغییر فرایند این که بود این بود مانده پاسخ بی آنچه. بود داده تشخیص را حیوانات
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 شوند؟ می متمایز یکدیگر از ها گونه سازوکاری چه طریق از: دهد می رخ چگونه تحول

 در که بود ای دریایی های سهره ظریف های تفاوت تأثیر تحت خاصی طرز به داروین

 هرساند باور بدین را داروین ،بصیرت و بینش این. بود دیده گاالپاگوس مختلف جزایر

 راهکاری ها مدت تا او حال این با. است یندفرا این در کننده تعیین عاملی حیطم که بود

 نسل به نسلی از را ها رگانیسماُ چگونه محیط که دهد توضیح بتواند تا نداشت دست در

 . دهد می تغییر بعد
 

  بود؟ هشیار باید چرا و چیست تکاملی شناسی روان

 هر در تقریباً را تکاملی ی نظریه کرد، منتشر را انواع منشأ کتاب داروین که زمانی از

 پس کرد می بینی پیش که هایی فهمی کج بیمِ از او خود که حالی در. اند برده کار به ای زمینه

 کاربرد ها مدت تا .نکرد ارائه را اش نظریه ها ههد برای افتد، راه به شکتاب انتشار از

 پهلوی در  انسان های گوش چرا بگوید شما به که بود حد این در زیستی تکامل ی نظریه

 قرار سر پهلوی در پرندگان های چشم چرا یا د،ندار رقرا سر جلوی در یشها چشم و   سر

 زیستی تکامل ی نظریه آنکه ضمن. نیست روئیت قابل ابداً هایشان گوش و دارد

 .  داد می ارائه بدن های اندام تحول و تغییر ی نحوه ی زمینه در را هایی تبیین

 کتاب در نخست، گام در. کشید پیش را بنیادین طرحی ویلسون ادوارد ،4870 در اما

 تنها نه تکاملی ی نظریه که کرد مطرح را باور این 1اجتماعی شناسی زیست برانگیزش بحث

 برای بعدها. بپردازد نیز اجتماعی رفتار تبیین به ها دامان ینتبی بر عالوه باید بلکه تواند می

 علم به اش نظریه های شباهت برخی دلیل به – منفی های ذهنیت گیری اوج از سریعاً آنکه

 پیشگیری -(شد گذاری پایه گالتون فرانسیس داروین، پسرعموی توسط که) نژادی اصالح

 اصرار ویلسون. شد نامیده 2تکاملی شناسی روان مجدد گذارینام در رویکرد این ،شود

 اهمیت که سازد مرتبط محوری و اصلی پرسش چندین» به را تکاملی ی نظریه که داشت

 نه و کند می کار روش این به چرا آن، از تر عمیق و کند، می کار چگونه ذهن: ددارن زیادی

 غایی سرشت که شود مشخص پرسش دو این به گویی پاسخ گذرره از تا ؛دیگر روشی

 و ترین بنیانی» داروین تکاملی ی نظریه که بود باور این بر ویلسون «چیست؟ بشر
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 انسان، کنونی موقعیت از ای جدی بررسی نوع هر برای که است ی ا فرضیه ترین ضروری

 و اجتماعی علوم  تفسیرهای و  ها بررسی آن، به توجه بدون»  و« داشت نظر در را آن باید

 علم که ماند می این مثل درست شد؛ خواهد محدود ها ه پدید سطح به صرفاً ها رشته سایر

 بررسی به هندسه و جبر از استفاده بدون ریاضیات و فیزیکی قوانین به توجه بدون نجوم

 [49]«.بپردازند مسائل

 ادوارد از 1بشر سرشت ی درباره بعد سال سه و اجتماعی شناسی زیست کتاب انتشار با

 پوشش و ها بال  و پَر ها، گوش ها، چشم بررسی کار کم کم تکاملی پردازان نظریه ویلسون،

 عشق، مثل برانگیزی بحث بسیار موضوعات به و گذاشتند کنار را موجودات پوستی

 . پرداختند آن نظایر و جنسی تجاوز قتل، جنگ، جنسی، جفت انتخاب جنسی، حسادت

 و افکار که داشت آن به اشاره تلویحاً رشته، این مشتاق دانشمندان فراوان غرولندهای

 وراثت تأثیر تحت انگشتانمان طول یا جمجه ساختار که شکلی  همان به ما احساسات

 که نکشید طولی. تغییرناپذیرند و یزناپذیرگر ،هستند  ژنتیکی های کدگذاری و زیستی

 گذاشت انگشت زنان و مردان میان های تفاوت بر تکاملی شناسی روان ی حوزه در تحقیق

 و مردان متضادِ ژنتیکی ریزی برنامه» ی فرضیه به دهی شکل برای تولیدمثل ی پدیده از و

 را ای بینانه کوته جنسیِ تبعیض و نژادی جبرگراییِ پای صدای منتقدان. جست سود «زنان

 . کند توجیه را تبعیض و بردگی سلطه، ها قرن داشت قصد که شنیدند می

 های پدیده ی جادکنندهای «عامل تنها» ژنتیکی وراثت که نبود معتقد هرگز ویلسون

 ثیرتأ انسان رفتاری و 3شناختی ی جنبه بر که هستند یافته تکامل 2امیال صرفاً و ست روانی

 که شد ای افراطی های مباحثه هیزمِ سرعت به ویلسون متعادل بینش حال، این با. گذارند می

 از افراطی واکنش به ویلسون، مدافعان غلط رویکرد. انجامید او دیدگاه تحریف به نهایتاً

 که بودند معتقد دانشمندان این. انجامید اجتماعی علوم دانشمندان از بسیاری سوی

 جامعه مُهر که سفیدی های لوح - هستند فرهنگی موجوداتی کامل طور به تقریباً ها انسان

 مقبول هم دانشگاهی اهالی سایر برای ویلسون دیدگاه آنکه ضمن [48].خورد می ها آن بر

 داخل به تر عینی علمیِ شناسی روش یک کردنوارد به فراوانی اشتیاق که کسانی - افتاد
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 گذشت از پس 1.شدند می قلمداد ذهنی حد از بیش زمان آن تا که داشتند یهای رشته

   :اند ایستاده شان افراطی مواضع پای چنان هم مجادله این طرفِ دو ها، دهه

 داند؛ می ژنتیکی جبرِ ی نتیجه را انسان رفتار گروه، یک 

 داند می فرهنگی -اجتماعی جبرِ ی نتیجه را انسان رفتار دیگر، گروه و . 

 افراطی موضع دو این ،جدید علمی های یافته به توجه با ،دانید می احتماالً که رطو همان

 ی رشته دانشمندان از برخی هم هنوز حال، این با. ندارد را خود گذشته اعتبار دیگر

 با جنگ به را ما که است کهن انسانِ سرشت که اند مدعی تکاملی شناسی روان

 آنان. دهد می سوق کودکان از سوءاستفاده و همسرانمان دادنِ فریب هایمان، همسایه

 استراتژی یک زیادی دحدو تا اما است سفأت ی مایه جنسی تجاوز که اند مدعی

 شیمیایی تحوالت به صرفاً که رمانتیک عشق. شود می محسوب آمیز موفقیت مثلی تولید

 از و بیاوریم دوام والدینی عشقِ چارچوب در ما که شود می باعث ،شود می مربوط مغز

 تعامالتِ تقلیل ی پایه بر روایت  این کل واقع در .بمانیم امان در گریزی مسئولیت گزندِ

 [11].است شده بنا« شخصی منفعت» جستجوی به انسانی

 شناسی، نخستی تکاملی، شناسی روان ی زمینه در که هستند زیادی دانشمندان البته

 ما که روایتی این از هم اثری و ،کارند به مشغول ها رشته سایر و تکاملی شناسی زیست

 گاهی اگر ببخشند را ما امیدواریم. شود نمی دیده آنها کار در هستیم آن نقد حال در

 این تفکیک بدون و مختصر ده،فشر خیلی را گسترده طالبم که رسد می نظر به اوقات

 دست این زا جزئیاتی جستجوی در که خوانندگانی) بریم می پیش ها تفاوت و ها ظرافت

 استفاده است، آمده کتاب یانتها در که نویسندگان های یادداشت از توانند می هستند،

 (. کنند

 از یکی اما ،خورد می چشم به تناقض چندین تکاملی شناسی روان مرسومِ روایت در

 روایت این ی پایه بر. است زنان جنسیشور شمردنِ ناچیز ها، فرضیه ترین متناقض

 جنسی ظلحا به و کنند می عمل گزینشی زنان ،(ایم گفته بارها اینجا تا که طور همان)

 آنان جذب برای تالش صرفِ را شان نیروی تمام مردان ،دیگر سوی از. هستند محتاط

 فتح و جاذبهپر اسپرت های ماشین از استفاده برق، و زرقپر های گری جلوه - کنند می
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 روایت. کنند خود با جنسی نزدیکی به مجاب را کمرو زنانِ تا - قدرت و شهرت های قله

 رابطه -مادی و عاطفی – امنیتِ محورِ حول زنان برای سکس که است آن بر مذکور

 را او که زن «کمرویی». بود موافق دیدگاه این با نیز داروین. جسمی لذت نه و چرخد می

 گنجانده او جنسی انتخاب ی نظریه در عمیقاً کند، می مرد سوی از «عشق اظهار نیازمندِ»

 .است شده

 داشتند، جنسیشور مردان ی اندازه به زنان اگر که داشت وجود داعتقا این گذشته در

 صرفاً ،کرد اعالم 4970 سال در 1کتوناَ ردلُ که آنچه. پاشید فرومی خود  به خود جامعه

 که ست خوشحالی بسی جای جامعه برای»: داشتند باور آن به همگان که بود چیزی همان

 ساز دردسر چندان بودنش ناچیز دلیل به( باشد که نوعی هر از) زنان جنسی شتیاقا

  «.نیست

 نیستند، خاصی جنسی موجودات زنان که شده داده اطمینان بارها اینکه علیرغم

 کنترل را زنان جنسیشور شدیداً مردان ،جهان مختلف های فرهنگ در که هاست مدت

 با وسطی، قرون در آنان سوزاندن با قد، تمام چادرهای تحمیل با کردن، ختنه با: کنند می

 هرزه و منحرف با ،«شان جنسی ناپذیری سیری» ی بهانه به جامعه از فروشان تن طرد

 و آنان ازحدِ بیش بودن حشری بر مبنی مآبانهپدر پزشکی احکام صدور با زنان، کردنِ تلقی

 ها این ی همه. دهند می بروز راحتی به را شان جنسی تمایالت که زنانی ی وقفه بی تسمخر با

 جنسیشور اصطالح به همین اند داشته تالش که اند  بوده جهانی کارزار یک از قطعاتی
  .درآورند انقیاد به هم را زنان ناچیز

**** 

 زنان و مردان جنسی لذت ی درباره فردی منحصربه رویکرد یونان خدای 2تیرسیاس

 خدایان معبد زوجِ نخستین که شد موجب او فرد منحصربه و گسترده های تجربه. داشت

 رفته تیرسیاس نزد شان مدت دراز زناشویی ی مجادله حل برای -«3راهِ» و «زئوس» - یونان

 که بود مطمئن زئوس زن؟ یا مرد برد؟ می لذت سکس از بیشتر کسی چه بپرسند، او از و

 تیرسیاس. باشد دو هر پاسخ داشت دوست راهِ که حالی در برند، می لذت بیشتر زنان
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 لذت برابر 8 آنان لذت بلکه برند، می لذت سکس از مردان از بیش زنان تنها نه: »گفت

  «!است مردان

 حس. کرد کور را تیرسیاس چشم زد دست با که برآشفت را هِرا آنچنان تیرسیاس پاسخ

 داشت آن بر را وی بود، آمده وارد تیرسیاس به که آسیبی قبال در زئوس پذیریِ مسئولیت

 به جااین از. کند جبران نوعی به را هوارد آسیب تیرسیاس، به گوییپیش توانایی ایاعط با تا

( زئوس توسط هاعطاشد توانایی از استفاده با) کوری عین در تیرسیاس که بود عدب

 مادرش با و کشد می را پدرش ندانسته که- را« 1دیپوساُ» هولناک سرنوشت توانست می

  . ببیند پیشاپیش -کند می ازدواج

 با که هنگامی ،3سیزدهم قرن پزشکی کتب مشهورترین از یکی مؤلف 2نیوسهیسپَ تروسپِ

: بود این تروسپِ پاسخ .کرد عمل تر تیزهوشانه شد، مواجه یونان خدایان پرسش همان

 جنسی لذت اما کنند، می تجربه را بیشتری لذت کمّی لحاظ به زنان که است درست»

 جنسی، تهییج برای دارو نوع 11 ی دربردارنده پتروس کتاب 4«.دارد یباالتر کیفیت مردان

 پیشگیری جهت زنان برای هایی توصیه و مردان جنسیشور افزایش برای دستورالعمل 13

 عدم یا بارداری کنترل بر مبنی اش توصیه پتروس، تیزهوشی گویا. بود بارداری از

 و تراژیک های چرخش از یکی به منجر که بود جنسی مسائل به نسبت اش تعصب

 یکم و بیست پل ژان پاپ عنوان به پتروس ،0193 در. شد بشر تاریخ در وغریب عجیب

 طرز به اش کتابخانه سقف ،بود خواب اتاقش در که زمانی بعد، ماه 9 تنها اما .شد انتخاب

 .شد مرگش به منجر و آمد دفرو او روی بر مشکوکی

 اصالَ ؟چیست معاصر انسان برای رخدادها این زا یک هر تاریخی اهمیت بگویید دشای

 شکل انسان جنسی تکامل پیرامون تاریخ طی در که را هایی فهمی کج دارد اهمیتی چه

 زنان که دانستند می تاریخ طی در همگان اگر کنید می فکر خب کنیم؟ اصالح ،است گرفته

 لذت سکس از( باشد فراهم شرایطش که مواقعی در کم دست یا) مردان ی  اندازه همان به

 زنان جنسی تمایالت مورد در -اش یی ویکتوریا سوگیری ی پایه بر – داروین اگر برند، می

 دوران راز بزرگترین اگر شد می طورچ ؟بود طور  همین ما امروز طشرای ،کرد نمی اشتباه
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 واقعیتِ ی درباره ناصحیح تبلیغاتِ قربانی« دو هر» زنان و مردان که بود این ویکتوریایی

 رایج هم امروزه که دیدگاهی –« ها جنس بین جنگ» و هستند انسان  جنسی سرشت

  است؟ مردان و زنان میان موجود های تفاوت از ءبرداشتسو یک -است

 که هستیم اساسی و پایه بی ظهاراتا گرفتار ما هم هنوز ویکم، بیست قرن ابتدای در

 را همسری تک به نسبت رضایت احساس و زنان جنسی کمرویی ازدواج، لذتِ مصرانه

 در» :گوید می ها رسانه منتقد و نویسنده 1سکیپن لورا که طور همان .دنپندار می «ذاتی» امری

 زیرا... هستیم جنسی -عاطفی های رابطه اضطرابِ از ناشی فشارِ زیر ما امروز، دنیای

 او  جنسی های جذابیت و مان جنسی -طفیعا شریک به نسبت ما احساس داریم انتظار

 که دارد جودو مدارک و شواهد زا کوهی آنکه حال ...بماند باقی عمر پایان تا ا،م برای

 [10].«طلبد می چالش به را چیزی چنین بودن عملی

 یک در که اند شده بنا جنگی میدان در ،دانیم می  مقدس و رمانتیک که هایی عشق آن اکثر

 ازدواج از رومانتیک های افسانه شدیگر سوی در و یافته تکامل جنسی تمایالت آن سوی

 های کشمکش و ها تنش ایجاد موجب جبهه دو این رویارویی ؛دارند قرار همسری تک

 بدان 3ای دوره ازدواجِ نام با خود اثر در 2چرلین.جی ندرواَ که طور همان. شود می شدید

 آرزو که آنچه» و «هستیم که آنچه» بین نشدنی حل تعارض نای ی نتیجه کند، می اشاره

 نظام بحران آمریکا، در خانوادگی زندگی آشفتگی» جز نیست چیزی ،«باشیم داریم

 در که مقیاسی در هم آن جنسی جفت پی در پی کردن عوض و کشور این در خانواده

 لینچر پژوهش که، بگوییم باید آخر مورد توضیح در «.شود  می دیده نظیرش جایی کمتر

 عمرشان طول در اه آمریکایی که ای جنسی -عاطفی های شریک تعداد» که دهد می نشان

 [22].«است بیغر جوامع سایر مردمان از بیش کنند، می تجربه

 همسری تک که داریم را شواهدی از دسته آن با مواجه شهامت ندرت به ،اوصاف این با

 و بحث یک خالل در دارد؟ وجود ما در شهامتی چنین راستی به آیا. برد می سوأل زیر را

 دوام طوالنی یمدت به ازدواجش زمان آن تا که سیاستمداری مورد در عادی گفتگوی

 ،4ماهر بیل اجتماعی منتقد و کمدین. کرد گیرلفغا را مهمانانش برنامه مجری بود، آورده

 که را ای ناگفته های واقعیت که پرسید برنامه مهمانان از را لیسوآ تلویزیونی برنامه یک در
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 موردنظر ی سوژه: »سازد می آشکار ،دارد وجود ییها موقعیت چنین زیرین های الیه در

 دیگر او»: پرسید ماهر بیل ،«کرده ازدواج است سال 21 حدود چیزی که ست مردی

. ندارد او با سکس انجام به تمایلی همسرش هم شاید ندارد همسرش با سکس به تمایلی

 که این به توجه با چیست؟ شما پیشنهادی حل راه. دارد وجود میلی بی این حال هر به

 کدام درست حل راه شما نظر از دهد،  فریب را همسرش ندارد دوست مرد این دانیم می

 اش غیرجنسی زندگی به هم عمر باقی در و بیاید کنار مسئله این با باید اًصرف آیا است؟

 شخص به تماماً دارد همسرش با که هم شماری انگشت های سکس همان در و دهد ادامه

 سکوت طوالنی یدقایق از بعد و شد حاکم برنامه مهمانان بین سکوتی «کند؟ فکر دیگری

 رابطه این که است آن درست حل راه»: گفت برنامه مهمانان از یکی سرانجام. شد شکسته

 نظر با سوهم بعدی نفر «.است باتجربه و عاقل فردی دیگر او حال هر به... کند ترک را

 سوم، نفر «.بگیرند طالق توانند می پس. ست قانونی کشور این در طالق»: گفت قبلی نفر

 به و بود انداخته پایین را سرش بود، 1کهراُرو.جی.پی نام به ای پرچانه نگار روزنامه که

 .           نگفت هم چیزی و کرد می نگاه هایش کفش

 این رفع برای مناسبی ی گزینه فرد، سوی از خانواده کردن رها آیا واقعاً؟ «رابطه؟ ترکِ»

 دردسرساز جنسیِ های واقعیت و جامعه مقبولِ رمانتیکِ های آل ایده بین درونی کشمکش

  [23]ست؟ ا

**** 

 فرضیات در ریشه تنها زنان جنسیِ ییکمرو از داروین تصور. داروین به گردیم برمی

 برای را دیگری سازوکار طبیعی، انتخاب ی نظریه بر عالوه او. نداشت اش ویکتوریایی

 اصلی فرض پیش. گرفت نام جنسی انتخاب که کرد پیشنهاد تکاملی تغییرات تبیین

 نر، به نسبت ماده جنسِ پستانداران، اکثر در که است این جنسی انتخاب ی نظریه

 را بیشتر گذاری سرمایه این ماده. دهد می انجام فرزندش روی بر بیشتری گذاری سرمایه

 در نابرابری این دلیل به. دهد می انجام نوزاد از بلندمدت مراقبت و شیردهی بارداری، با

 وسواس با ماده جنس که رسید باور این به داروین تولیدمثل، ناپذیرِ اجتناب های هزینه

 مزبور ی رابطه که شود متقاعد باید زیرا دهد، می جنسی رابطه یک برقراری به تن بیشتری
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 و نرها رویکرد» که گرفته  شکل باور این ی پایه بر نیز تکاملی شناسی روان. اوست مناسب

 دو بین ستیز و کشمکش موجب که شده ریزی برنامه شکلی به ذاتاً گیری، جفت به ها ماده

  «.شود می جنس

 بر و ودهب قوی که دکن می انتخاب را نری ماده که آنجایی زا داروین، دیدگاه ی پایه بر

 نر گوسفندان: گیرد می در نرها بین دیدیش رقابت معموالً ،باشد کرده غلبه نرها سایر

 دیگریک رخ به را شان رنگارنگ پرهای نر های طاووس کوبند، می هم به را سرهایشان

 فضای یک در و دهند می زنان به قیمت گران هدایای مردان شکل همان به و کشند می

 . بمانند آنان عاشق همیشه که دهند می قول گونه رمانتیک

 منابع به یابی دست برای مردان بین ستیز و کشمکش یک را جنسی انتخاب داروین

 در پیروز نر به که هستند باروری زنان منفعل جنسی منابع از منظور دید، می منفعل جنسیِ

 معتقد فرضیاتش در رقابتی ی زمینه این دادن قرار با او. کرد خواهند تمکین مبارزه این

 بعید بسیار غیرمتعهدانه و گیرانه سهل جنسی آمیزش طبیعی، شرایط یک در» که بود

 دنبو کسی او. بود مخالف او رویکرد با داروین معاصران از نفر یک کم دست اما.« است

  .مورگان نریهِ لوییس جز

 

 مورگان نریهِ لوییس

 در مطالعه و تحقیق ی شیفته که بود حقوقدانی( 4994-4949) مورگان ینرهِ لوییس

 1کانِسِ ی قبیله [21].اند کرده دهیسازمان را خودشان چگونه بشری وامعج که بود باره این

 تحقیقاتش برای مورگان که بود جایی شمالی آمریکای در 2ایروکیز قبایل مجموعه از یکی

 صرف نیویورک 3راچستر حوالی در اش خانه در را ها شب مورگان. رفت آنان میان به

 های زیستیهم فهم برای علمی دیرویکر از تا داشت تالش و ،دکر می نوشتن و مطالعه

 اینکه از جدای. هستند دور بشر کنونی تمدن از که کند استفاده بومیانی ی صمیمانه

 داروین، یعنی عصرش هم فکری غول سه کنار در که است مریکاییآ محقق تنها مورگان

 خود عصر اجتماعی دانشمند ترین پرنفوذ را او بسیاری شود، می یاد او از مارکس و فروید
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 رقابت محوریت ی درباره داروین فرضیات به مورگان. دانند می مریکاآ شناسی انسان پدر و

 از برخی خشم تا بود کافی او شک همین. داشت شک ها انسان دور ی گذشته در جنسی

 احترام مورگان به بلکه نبود، گونه این داروین خود هرچند – برانگیزد را داروین مدافعان

 به سفری طی همسرش و مورگان واقع، در. ستود می را او های تالش و گذاشت می

 داروین پسر دو زنی بعد ها سال. کردند سپری داروین ی خانواده کنار در را شبی انگلستان

 .کردند زندگی نیویورک ایالت شمال در مورگان ی خانواده نزد

 سازمان طورکلی به و خانواده ساختار تکامل روند تا داشت عالقه یژهو به مورگان

 که کشید پیش را ای فرضیه داروینی، ی نظریه رد با او. دهد قرار مطالعه دمور را اجتماعی

 بوده تاریخ ماقبل های دوره ویژگی «همزمان  طور  به نفر چند با جنسی روابط» آن اساسبر

  به زنان و( همسر یک از بیش داشتن) چندهمسر شکل   به مردان دوران آن در: »است

 به قدمتی الگو این ...دنا هکرد می زندگی( شوهر یک از بیش داشتن) چندشوهر شکل

 تلقی العاده خارق چیزی نه و غیرطبیعی نه ای خانواده چنین. دارد انسانی جوامع ی اندازه

 خانواده ساختار از دیگری نوع که داد نشان بتوان دشوار: »افزود مورگان.« است هشد می

 این از« گریزی راه هیچ ظاهراً» گوید می ادامه در.« است داشته دوجو ابتدایی های دوره در

 های دوره ویژگی« همزمان طور به نفر چند با جنسی آمیزش» که ندارد وجود گیری نتیجه

 را موضوع این داروین آقای مشهورِ بسیار ی نوشته که چند هر» است بوده تاریخ ماقبل

  [11].«است کرده شبهه دچار

 اند کرده تجربه را گروهی ازدواج تاریخ ماقبل جوامع اینکه بر مبنی مورگان استدالل

 دوم اصطالح - شود می نامیده 2همسری همه یا 1آغازین ی رمه طالحاًاص که موقعیتی)

 ثیرأت تحت را داروین ی اندیشه آنچنان ،(است 3هفوری شارل فرانسوی  نویسنده به متعلق

 و است، یافته تحول تدریج به ازدواج آیینِ که است مسلم تقریباً» :گفت وی که داد قرار

 .«است بوده مرسوم شدت  به جهان نقاط تمام در سابقاً همزمان طور به نفر چند با آمیزش

 که دارند وجود قبایلی هم اکنون هم» که پذیرفت اش زدنی مثال فروتنی و تواضع با داروین

 به دننها ارج با او .«هستند یکدیگر شوهر و همسر قبیله زنانِ و مردان ی همه آنها در

 و اند کرده مطالعه را موضوع نزدیک از که کسانی از دسته آن: »افزود مورگان تحقیق
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 الگوی اشتراکی ازدواج که معتقدند است، من مطالعات از تر باارزش بسیار شان بررسی

 زمینه این در مدارک و شواهد... است بوده جهان نقاط تمام در فراگیر و غالب جنسیِ

 [13].«ست قوی بسیار

 بسیار -غیرمستقیم و مستقیم – دارکم و شواهد امروزه. است طور همین راستی به

 آمده بدست ،دبکنن را تصورش توانستند می مورگان حتی یا داروین که آنچه از یتر قوی

 . است

 کتاب این دیکلی های ژهوا زا یکی ی درباره توضیحی است مزال فصل این انتهای در

 افراد برای است ممکن« 1همزمان طور به نفر چند با جنسی ی رابطه» اصطالح. دهیمب

 آن زا ظورمانمن که دهیم توضیح داابت است بهتر پس باشد، داشته متفاوتی معانی متفاوت

 ما منظور وجه هیچ به« همزمان طور به نفر چند با جنسی ی رابطه» گوییم می وقتی. یستچ

 بوده «بختکی اهلل» یا« فیدتصا» جنسی روابط و ها یابی جفت دوران آن در که نیست این

 قرار دفر جنسی ترجیحات نفوذِ تحت جفت  انتخاب هم دوران آن در که چرا ،است

 که کنیم استفاده کتاب این در دیگری ی واژه از داشتیم قصد ابتدا در. است داشته

: هستند این از بدتر حتی دیگر اصطالحات اما باشد، زننده مفهومی از عاری اصالح به

   .آن نظایر و بندوبار بی ،هبدکار ران، شهوت ،ههرز

 توضیح را متفاوت جوامع جنسیِ رسوم و آداب ما که آنجایی ،باشید داشته دیا به بنابراین

 و نرمال» موردبحث مردمِ نظر از که هستیم رفتاری توصیف حال در دهیم، می

 بر داللت« همزمان طور به نفر چند با جنسی ی رابطه» رایج، های کاربرد در. ست «طبیعی

 اما. شود می انجام عاطفگی بی و مسئولیتی بی سر از که دارد زشت یا غیراخالقی رفتاری

 واقفند دخو اجتماعی های نقش ایفای به خوبی به کرد، خواهیم توصیف ما که مردمی اکثر

 متجاوز طلب، مرج و  هرج آنها. است شان  جامعه مقبولِ که دکنن می رفتار چهارچوبی در و

 خواه) بگیرید نظر در شکارچیان از هایی گروه را آنها. نیستند دازپر خیال گرایان آرمان یا

 تاریخ ماقبل های دوره در که هایی آن خواه دارند، وجود هم امروزه که هایی گروه

 که است محتمل بنابراین .رسد می نفر 011 تا 011 به شمارشان ندرت به که( زیستند می

 را شان جنسی -طفیعا های جفت ممکن، شکل ین بهتر به و عمیقاً آنها از یک هر

                                                             
1 Promiscuous 
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 با تصادفی و اتفاقی شکلی به که امروزی مرد و زن یک از بیشتر بسیار شاید ؛بشناسند

 .کنند می برقرار رابطه و شده  آشنا هایشان معشوقه

 درستینا تصور چنین: »دکن می ای اشاره نکته این به 1باستان ی جامعه خود اثر در مورگان

 آنها یالگو ؛شود ایجاد ما در نباید ،داییابت جوامع در ها انسان زندگی بودن وحشیانه از

 [19].«ندارد نزاکتی بی به طیرب و شود می  جنسی روابط و ازدواج به مربوط

 جنسی تمایالت ی زمینه در را پژوهش ترین جامع که 2دیکسون .اف آلن شناس زیست

 های نظام» که آنچه قالب در را مشابهی ی نکته ،است درآورده تحریر رشته به ها نخستی

 وجود از حاکی او تحقیقات. دکن می بیان مدنا می« 3ای چندماده -چندنری گیری جفت

 دیکسون. است هابونوبو و ها  مپانزهاش مثل هایی نخستی و ما بین نزدیک خویشاوندی

 ای چندماده -نری چند جنسیِ الگوی از که ای نخستی های ه گرو میان در: »نویسد می

 به. گیرد می صورت اتفاقی و بختکی اهلل صورت به ها گیری جفت ندرت به کنند، می استفاده

 مختلفی عوامل تأثیر تحت شدیداً جنس دو هر میان در جفت انتخاب ی شیوه دیگر، بیان

 دیفر جنسیِ ترجیحات و جنسی جذابیت اجتماعی، جایگاه خویشاوندی، طرواب مثل

 برچسب ای گیری جفت های نظام چنین به گرا هستیم اشتباه در کامالً بنابراین. دارد قرار

 های گروه قالب در را تاریخ ماقبل در ها انسان زندگی اگر عالوه، به [1۳].«بزنیم "دوباربن  بی"

 ی رابطه ها غریبه یا ها ناشناس با آنان اکثر که رسد می نظر به بعید بگیریم، نظر در کوچک

 . اند داشته جنسی
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 سوم فصل

 جنسی تکامل از مرسوم روایت به تر دقیق نگاهی

 انسان
 
 

 که آوری مالل تصویر :خوب خبر. کنیم می آغاز بد و خوب خبرهای با را فصل این

 اشتباه کامالً ،دده می ارائه انسان جنسی تمایالت از تکاملی شناسی روان مرسومِ روایت

 طی زنان نه و باشند کار فریب یموجودات که اند یافته کاملت شکلی به مردان نه. است

 جیب هایشان دلربایی با تا اند یافته تکامل دروغگو موجوداتی شکل به سال ها میلیون

 را ما ی گونه زیستی، تکامل غیراخالقیِ اصطالح به ابعادِ :بد خبر اما و .کنند خالی را مردان

 به (هوموساپینس) امروزی انسان. کرد انکار را آن توان نمی که است داده سوق سمتی به

 سرکش یتموجودا. کند رفتار خودداری و شرم  بدون جنسی نظر زا که یافته تکامل شکلی

 [0]!شهوت از پر و داغ یهای ماده !انگیز شهوت و ناپذیر سیری و

 را آن ،مان زیستی  سرشت از نبهج این سرکوبِ با ایم کرده سعی ما از برخی گرچه

 خویش قوت به ما وجود اعماق در همچنان هشیار نیمه های تکانه این اما ؛کنیم  مدیریت

 دژ ایجاد با اند داشته سعی مدام طور به انسانی جوامع سال، هزاران طی. ست باقی

 و زنان کردن ختنه مثالً) روان و جسم سازیِ ناقص و شرم ترس، گناه، از ستحکمیم

 های کنترل تمام وجود با - اما. ندکن کنترل را ها تکانه و امیال این (م -مردان

 فیلسوف که طور همان. شوند گرفته نادیده که پذیرند نمی زیستی امیالِ این -سختو سفت

 یکار چه که کند انتخاب تواند می فرد» :است کرده نشان خاطر شوپنهاور آرتور آلمانی

     1«.دارد نیاز چیزی چه به که کند انتخاب اندتو نمی اما ،دهد انجام

                                                             
1
 Mensch kann tun was er will; er kann aber nicht wollen was er will. 
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 خود موضع سر بر یافته تکامل امیالِ این -نکنیم چه و بکنیم قبول چه - بنابراین

 . خوانند می فرا خود به بیشتر توجه به را ما و اند ایستاده

 بر شب و روز که هایی هزینه ،است داشته بر در هایی هزینه مان جنسی سرشت انکار البته

 ویلسون ادوارد قول به. کند می سنگینی جامعه کل و ها خانواده ها، متأهل مجردها، ی گُرده

 در [1].«شود مان طبیعی و  زیستی امیال کردنِ زندانی صرفِ باید که ماست  شادکامی این»

 ،بار زیان یا است مفید جنسی تمایالت سرکوب ایبر  جامعه گذاری سرمایه اینکه ،حال هر

 صرفاً ما تاکید اینجا، در. کنیم می موکول یدیگر زمان به را آن بررسی که ست موضوعی

 ،خویش زیستی سرشت بر غلبه و طبیعت «فراز بر» گرفتنقرار برای تالش که است آن بر

 و پریشانی به منجر غالباً که کننده خسته است تالشی. بود خواهد آمیز مخاطره همواره

 .شود می آزردگی دل

 و رسیدیم نقطه بدین شد طور هچ ،هستیم کسی چه اینکه فهم برای ما تالش  گونههر

 بدون ابتدا که است آن مستلزم ،دهیم انجام اوضاع تغییر برای توانیم می کاری چه اینکه

 چرا دید باید. شویم رو در رو مان یافته تکامل جنسی امیال با دهپر بی طور به و تعارف

 به ازدواج چرا ؟شود می مقاومت انسان جنسی شادکامی و خشنودی برابر در قدر این

 ی وقفه بی حمالت چرا ؟است آورده بار به زدگی دل  قدر این آن، متعارف سیاقِ و سبک

 عطش جلوی نتوانسته حتی همسری، تک بودن طبیعی بر اش پافشاری و یاجتماع علوم

 نکهآ برای ؟بگیرد را پروفسورها و سیاستمداران واعظان، ن،اکشیش ی شده ممنوع جنسیِ

 تمام میان در که کنیم قبول را موضوع این باید ابتدا ببینیم، هستیم که آنچنان را خودمان

 چنین( امروزی  انسان) هوموساپینس ی اندازه به ای گونه هیچ زمین، روی موجودات

 . نیست جنسی فعالیت دنبال به پیوسته و مصرانه خالقانه،

 اما ،دارند مشابهی و یکسان کامالً 1جنسی احساسات زنان و مردان که نیستیم مدعی ما

 کسب  زمینه این در را توجهی قابل لذت آنها یدو هر شد، متذکر تیرسیاس که طور همان

 زمان به زنان شاید: پردازند می امر این به متفاوت طرق به آنان است، درست. کنند می

 گرم موتور این که وقتی اما ،بیافتد راه شان جنسی موتور تا دارند نیاز تری طوالنی نسبتاً

 تردید بی. کنند ترک را مردی دیرتر مراتب به که هستند آن مستعد کامالً آنان اکثر د،ش

 اندک دسترسی دلیل  به) زنان اکثر کهآن حال ،است انزن ظاهر به مردان ی عالقه بیشترین

                                                             
1
 eroticism 
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 رابطه برقراری به متقاعد تا هستند مردان ظاهر از فراتر هایی ویژگی دنبال به( منابع به

 آنان تا است شده موجب زنان شناختی زیستی وضعیت که دارد واقعیت هم این و. شوند

 . بگیرند نظر در را بیشتری جوانب -بخوابند مردی با دنبخواه آنکه از پیش -

 نشان تشآ و آتش اصطالحات از استفاده با را تفاوت این 1لداینفِس ریجِ کمدین

 مردان که روست آن از زنان و مردان بین کشمکش جنسی، نظر از: »است کرده بندی جمع

 آنان و دارد اورژانسی و  اضطراری حالت سکس ن،مردا برای. هستند ننانشا آتش مثل

 آتش مثل زنان دیگر، سوی از. شوند کار این انجام ی آماده دقیقه 2 ظرف توانند می

 این تا باشد فراهم الزم های عامل و شرایط تمام باید اما اند کننده تهییج بسیار آنها. هستند

 .« شود افروخته آتش

 اکثر ،شوند سکس ی گرسنه جنسی پردازیِ خیال با صرفاً توانند می مردان اکثر که حالی در

 طور همان .هستند تر موجه دلیلی و عاشقانه رخداد یک خواستار سکس انجام برای زنان

 و زنان  تفاوت مورد در تکاملی شناسی روان بنیادین مشاهداتِ از بسیاری با ما ،بینید می که

 ما نظر از که چرا. خیر شود می  ارائه آن برای که ییها نتبیی با اما ،موافقیم یکدیگر با مردان

 مشاهدات این اکثر برای تری مستحکم و تر منطقی ،تر گرایانه واقع مراتب به های تبیین

 ارائه انسان جنسی تکامل با رابطه در را بدیلی روایت که یهای ینتبی – دارد وجود

 .کنند می

 نگاه دهید جازها دهیم، شرح تفصیل به زمینه این در را خود های تبیین آنکه از پیش

 فصل، این ی ادامه در. بیاندازیم تکاملی شناسی روان در مرسوم روایت به تری دقیق

 را روایت این اصلی های فرض پیش که کنیم می متمرکز  حوزه چهار بر را خود ارزیابی

    :اند گرفته قرار پذیرش مورد گسترده طور به و دهند می تشکیل

 مردان به نسبت زنان جنسیشور ناچیزبودن  

 مرد والدینیِ گذاریِ سرمایه  

 پدری قطعیتِ و جنسی حسادت  

 پنهان گذاری تخمک و یافته بسط جنسی پذیرندگی  
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  (جنسی اقتصادِ آورِ مالل علم) شما مادر به داروین جسارت

 بلکه سکس، فقط نه البته. سکس ؟چیست پی در زن به  عشقش  اظهار پسِ در مرد

 مدعی تکاملی، شناسی روان در مرسوم روایت. بخصوص زن یک به انحصاری دسترسی

 این تکاملی های دوره در زیرا ست؛ حیاتی و کلیدی امری جنسی انحصارطلبیِ که است

 به متعلق شده متولد ی بچه دیاب اطمینان تا است هبود نر جنس طرف از استراتژی نوع یک

 همان انحصارطلبی این تکاملی، شناسی روان ایه داده با مطابق (.پدری قطعیتِ) اوست

 و ها کاال مردان. دهد می تشکیل را بشر ی خانواده نظام زیربنای که ست یقرارداد یا توافق

 (اجتماعی پایگاه و ظتفامح سرپناه، گوشت، شامل عمدتاً تاریخ ماقبل دوران در) یخدمات

 جنسی دسترسی زنان به انحصاری یشکل به آن ازای در و کنند می عرضه زنان به را

  .نامد می 1سکس قراردادِ  اصطالحاً فیشر نلِهِ که ست چیزی همان این. داشت خواهند

 گاه هیچ کردند، می یاد 2آور مالل علم عنوان با آن از گاهی گذشته در که ،اقتصاد علم

 قراردادِ .شود  گرفته کار به انسان جنسی سائلم تبیینِ برای که نیست آن از ترآور مالل

 این ی پایه بر. شود می داده توضیح «اقتصاد علم بازیِ ی نظریه» چارچوب در غالباً سکس

 تولیدمثل ی عرصه پیروز ،دباش یافتهبقا نوزادِ بیشترین صاحب که مردی یا زن نظریه،

 دست «سرمایه بازگشتِ» یا سود میزانِ باالترین به ذررهگ این از زیرا - بود دخواه

 ی دوره طی ندارد قصد که شود باردار مردی توسط زن اگر ،بنابراین. یافت خواهد

 زمان، زن صورت آن در ،ندک حمایت و ظتفاح ها بچه و زن از زایمان از پس یا بارداری

 براساس. است داده هدر را  (اش سرمایه کالم یک در) اش بارداری یها ظرفیت و انرژی

 بلوغ به رسیدن از پیش بچه زیاد بسیار احتمال به پدر، حمایتِ و کمک بدون نظریه، این

 نگاه نوع این ،تکاملی شناسان روان ترین برجسته از یکی پینکر استیون. مرد خواهد جنسی

س ژنتیکیِ اقتصادِ اصطالحاً را انسان تولیدمثل ی پدیده به : نامد می 3سک

                                                             
1
 The Sex Contract 

2 the dismal science:  عنوانی تحقیرآمیز برای علم اقتصاد، که توسط مورخ قرن نوزدهم توماس

شود که دادنِ این لقب به علم اقتصاد از جانب  ( ابداع شد. غالباً گفته میThomas Carlyleکارالیل )

گی معتقد بود قحطی و گرسنهای قرن هجدهمی مالتوس که  کارالیل واکنشی بوده است به نوشته

کار تا جایی پیش رفت که دیدگاه مالتوس . عیت از رشد منابع غذایی استگرفتن رشد جم ی پیشی نتیجه

  مترجم  –شد. شناخته می« آور مالتوس ی مالل نظریه»سرانجام با عبارت 
3
 the genetic economics of sex 
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 مادرِ از اندتو می بچه یک چون.. .است نابرابر زن و مرد حداقلیِ های گذاری سرمایه»

 همسرش که تنهایی پدر از تواند نمی اما شود متولد است کرده ترکش همسرش که تنهایی

 که اند شده ریزی برنامه ای گونه به {ژنتیکی نظر از} زنان .شود متولد است کرده ترکش

 احتمال که کنند رقابت مردانی تصاحب برای باید آنان ...کنند رقابت ازدواج بازار در

 [  3]...«است مردان ی بقیه از بیش زن منابع روی بر شان گذاری سرمایه

 زنی صرف را ...و ثروت انرژی، زمان، جمله زا اش سرمایه تمام مرد اگر ،دیگر سوی در

 قرار موقعیتی معرض در را خود صورت آن در دارد، رابطه دیگر مردان با خفا در که کند

 یگانه اگر – کند دیگر انمرد های بچه از سرپرستی وقف را اش زندگی باید که است داده

 ضرر سرتاسر ای معامله چنین ،باشد آینده های نسل به یشها ژن انتقال اش زندگی هدفِ

 عقل زیرا ،باشد داشته دیدگاهی چنین تکاملی روانشناسی اگر ندارد تعجبی. بود خواهد

 ما هدف یگانه ژنتیکی میراث انتقال که است آن از حاکی تکاملی شناسی روان در 1سلیم

 مارگو های نام به تکاملی شناس روان دو چرا که فهمید توان می جااین از. است  زندگی در

 تمایالت به نسبت مردان ی مالکانه نگرش در که باورند این بر  2دالی مارتین و ویلسون

 ،هستند خاصی زنان پی در مردان» :نویسند می آنان. کرد نباید تردید زنان جنسی

 شکار پی در شیرها که طور همان ،هستند قلمرو پی در آوازخوان پرندگان که طور همان

: افزایند می سپس «.هستند لوکس اشیاء پی در افراد از برخی که طور همان و هستند

 ،است حافظتم و مراقبت نیازمند فردی و بالقوه طور به که منابع از ای مجموعه داشتن»

 از دفاع برای را الزم انگیزه مالکانه روابط این که شود می ای مالکانه روابط ایجاد باعث

        [1].«سازد می فراهم رقبا برابر در منابع

 دیالوگی تاکنون قطعاً .«است شکار عاشق که نر شیر یک لمث هستم تو عاشق من عزیزم،»

 . است نشده مطرح زدواجا ی درباره زمختی این به

 به گرا دگرجنس زنانِ و مردان تعامل از یروایت چنین ،دیا شده متوجه احتماالً که طور همان

 او به مرد منابع به دسترسی ازای در را اش جنسی خدمات زن :است فروشی تن معنی

 در را جنسی لذت که است  یافته تکامل شکلی به زن نظریه، این ی پایه بر. فروشد می

 برای که مرد یها ارزش سایر و اجتماعی جایگاه ،ظتاحف توان ثروت، به دستیابی ازای
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 زبان با داروین واقع در .کند مبادله ،بود خواهد سودمند اش احتمالی یها بچه و او

 . سادگی همین به .است جنسی فروشِ تن یک شما مادر که گوید می زبانی بی

 های ظرفیت ی مبادله» موضوع که کنید باور ،داریم یگستاخ قصد ما کنید فکر مبادا

 بنیانی مقدماتِ از یکی «خدمات و کاالها ازای در زنان جنسی وفاداری و باروری

 را مقدس کتاب حکمِ  که 1یافته انطباق ذهنِ کتاب نمونه، برای. است تکاملی شناسی روان

   :دهد می توضیح وضوح  به را سکس قرارداد ،دارد کاملیت شناسی روان ی حوزه در

 دارا را گیری جفت برای مناسب خصوصیات که دارد جنسی  جذابیت زنان برای مردی»

 گیری جفت برای خصوصیاتی چه زنان نظر از که است این کلیدی پرسش بنابراین ...باشد

    :قرارند این از احتمالی خصوصیت سه ؟هستند مناسب

 کودکانش؛ و زن برای الزم منابع کردنِ فراهم برای مرد توانایی و میل   

 کودکانش؛ و زن از محافظت و مراقبت برای مرد توانایی و میل   

 [0]«.والدینی وظایفِ و ها فعالیت انجام برای مرد توانایی و میل    

 -فرضیات این ی پایه بر - شده انجام تحقیقات ترین برجسته از برخی دهید اجازه حال

 .دهیم قرار بررسی مورد را تاریخ ماقبل زندگی و خانواده ساختار زنان، دان،مر پیرامونِ

 

 است ناچیز بسیار زنان جنسی شور
 

 .«است مردان از کمتر آنان اشتیاق ...کنند می ابراز را آن ندرت به... زنان»

  داروین چارلز

 

 همین تا تیرسیاس، ی عقیده برخالف ؟دارند سکس به تریکم تمایل زنان واقع به  آیا

 شناسی روان و پزشکی علم در غرب، عمومی فرهنگ در ای گسترده تقریباً رأیی هم اواخر،

 ناچیز مورد در تردیدهایی اخیر های سال در گرچه ؛داشت وجود باره این در تکاملی

 شناسی روان در مرسوم روایت به که آنجا تا. است شده مطرح زنان جنسی میل بودنِ

                                                             
1
 The Adapted Mind 



  
 

62 

 طی را مشهورش افکار که 1کتوناَ لیاموی دکتر زمان از ها نگرش شود، می مربوط تکاملی

 مادران، بهترین» :نوشت کتوناَ. است نداشته چندانی تغییری کرد، منتشر 4970 در مطلبی

 ی قاعده یک انوعن به. ..اند بیگانه جنسی عطش نام به چیزی با ها خانه مدیران و همسران

. است خودش برای  جنسی کامیابی  هرگونه کسب پی در ندرت به 2نجیب زن یک کلی،

 [ 5]«.سازد خشنود را او تا است شوهرش مطیع او

 جنسی تمایالت تکامل نام به شا کالسیک اثر در گیتاز به ،3سیمونز دونالد شناس روان
 را جنسی آمیزش ،همگان»: که کند می اعالم بدهد راه خود به تردیدی کهآن بی ،4انسان

 در که بنیادینی ی مقاله در [7]«.ارندد می عرضه مردان به زنان که ننددا می خدمتی و لطف

 بدست های تهیاف تأملی گونههر بدون 5تمنیب.جی.ای ژنتیک متخصص ،شد منتشر 4819

 را برابری جنسی اشتیاق ،طبیعی انتخاب»: داد تعمیم ها انسان به را میوه مرک رفتار از آمده

  [9].«است پرورانده زنان میان در را نابرابری انفعال و مردان میان در

 وجوداتم زنان اینکه به ما کردنمتقاعد جهتِ شده گردآوری شواهد میزان طورکلی، به

 ناچیز بر مطالعه -هزاران نه اگر - صدها .است انگیز شگفت واقعاً نیستند، خاصی جنسی

 ی حوزه در خیلی که مطالعاتی از یکی .اند زده ییدتأ مهر زنان جنسیشور بودنِ

 دانشجوی یک [8].شد منتشر 4898 سال در ،شود می استناد آن به تکاملی شناسی روان

 گرپژوهش سوی از دارد، هم جذابی ی چهره که (جنس یک از بار هر) لیسانس ی دوره

 تنها که) مخالف جنس از دانشجویی با فلوریدا دانشگاه ی محوطه در تا شود می مأمور

 نظرم به ...ما دیده اینجا در را شما تازگی به من سالم،»: بگوید او به و بزند قدم( است

% 70 حدود در« بگذرانید؟ خواب تخت در من با را امشب مایلید آیا. هستید جذاب خیلی

 بعد به» را شان پاسخ که نخواستند و پذیرفتند را جذاب فرد درخواست جوان مردان از

 . نپذیرفتند را جذاب فرد پیشنهاد زنان از یک هیچ ،مقابل در .«کنند موکول

 تکاملی شناسی روان ی حوزه در شده انجام مطالعات ترین معروف از یکی جداً مطالعه این

 و تصادفی سکس به تمایلی زنان که دهند نشان تا اند کرده استناد آن به محققان. است

 تکاملی ی نظریه زیرا است اهمیت حائز آنان برای نگرش این و ؛ندارند گیرانه سهل

                                                             
1
 Dr. William Acton 

2
 modest 

3
 Donald Symons 

4
 The Evolution of Human Sexuality 

5
 A. J. Bateman 



  
 

63 

 خدمات و کاال کسب ازای در تنها را سکس ذاتاً زنان که گیرد می این بر را ضفر مرسوم،

  .کنند می ارائه مردان از
 

  مرد والدینیِ گذاریِ سرمایه

 و مثلتولید  ی واسطه به را هایمان ژن که است این زندگی در ما هدف که است شده ادعا

 های نسل به ،کنند می تولیدمثل مجدداً و یابند می بقا که  نوزادانی شمار رساندنِ حداکثر به

 و خرسندی به زندگی در هدفی چنین دادنِقرار محور آیا اینکه .دهیم انتقال آینده

 ،رابطه همین در. است شده قلمداد ربط بی موضوعی ،نه ای شود می منتهی فرد شادکامی

 ای گونه به ما»: گوید می اختصار به 2اخالقی حیوان پرفروشش اثر در 1رایت رابرت

 به ما گفت توان می البته. )خرسند نه و باشیم 3کارآمد حیواناتی که ایم شده ریزی برنامه

 داروینی اهداف به یابیدست باشیم؛ شادکامی و خرسندی پی در که ایم شده طراحی شکلی

 ای دوره در کم دست سازد، می خرسند را ما غالباً -آن نظایر و اجتماعی جایگاه سکس، -

 در شود می باعث که ست چیزی همان خرسندی مکررِ فقدان ،همه این با (.مان زندگی از

 [41]«.شویم تبدیل 4دمولّ موجوداتی به خرسندی جستجوی روند

 ،زندگی به ینگاه چنین .است (م-بارآوری قابلیت) بودنولّدم مفهوم از غریبی تصور این

 «کارآمد» را حیوان یک که داند می چیزی همان را مولّدبودن که) پروتستانی اخالقیات با

 گفت می که شود می عتیق عهد ی اندیشه آن از یپژواک و آمیزد می هم در (سازد می

 های نوشته اکثر در یفرضیات چنین «.برد لذت آن از اینکه نه کرد تحمل باید را زندگی»

 یکی) 5ووالدِ فرانس شناس نخستی/ شناس جانور. است  شده گنجانده تکاملی شناسی وانر

 اصطالحاً را رویکرد این (انسان سرشت ی زمینه در فالسفه ترین اندیش آزاد از

 . نامد می پروتستانی اجتماعیِ شناسیِ زیست

 ،آن کمیت جای به جنسی -عاطفی ی رابطه کیفیتِ به زن توجه تکاملی، ی نظریه منظر از

 به شود، باردار سالم مرد یک از اگر بود خواهد زن نفع به. دارد یمهم مزایای او برای

 دیوید. رسید خواهد حداکثر به اش بچه بهروزیِ و بقا احتمال کار این با دیگر عبارت
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 و بها گران زنان تولیدمثلی های ظرفیت آنجاییکه از»: گوید می تکاملی شناس روان 1باس

 های گیری جفت سر بر را ارزشمند های ظرفیت این ما اجدادی زنانِ است، محدود

 این زنان ،گذشته در که ست بدیهی»: افزاید می باس «.دادند نمی هدر مردی هر با تصادفی

 که زنانی رو این از... است ارزشمند تخمک و ارزش بی اسپرم که نداشتند را خودآگاهی

 روند در ،گرفتند نمی بهره خود تیزهوشی زا سکس انجام برای توافق از پیش

 عاطفی بینش از ما اجدادی مادران دیگر، زبان به... شدند  می حذف تکاملی های پاکسازی

 این با [44]«.کردند می استفاده ،بود خواهند بازنده آن در که روابطی بینی پیش برای خود

 استراتژیِ چنین تحت نسل هزاران طی ما اجداد اگر که دهد نمی توضیح باس وجود،

 .دارد وجود امروز ژنیِ مخازن در« بازنده» همه  ینا همچنان چرا اند، ه بود آمیزی محتاط

 ی گونه در زن والدینیِ گذاری سرمایه از هیتوج  قابل بخش زیستی لحاظ به که حالی در

 طرز به( هوموساپینس) امروزی انسان معتقدند تکاملی زانپردا نظریه است، توجیه قابل ما

 .ستها نخستی تمام میان در مرد والدینی گذاری سرمایه میزان باالترین دارای مانندی بی

 ما، زیستی ی گونه در مرد والدینی گذاری سرمایه باالی حوسط که باورند این بر آنان

 در»: رایت تعبیر به. است شمول جهان ای پدیده ازدواج که است فرض این برای  ای شالوده

 هنجار ...ازدواج ،اند کرده ثبت شناسی انسان محققان که ای انسانی های فرهنگ تمام

  همه در. است اجتماعی سازمان از ناپذیری جدایی بخش خانواده و شود می محسوب

 سوق سمتی به را پدران ،عشق این... ورزند  می عشق خویش  فرزاندان به پدران دنیا جای

 به را الزم تعالیم و کرده محافظت آنان از ،کنند تهیه خوراک شان فرزندان برای که دهد می

  [42]«.دندهب آنان

 اصلیِ ی هسته پدری قطعیتِ: »نویسد می دیدگاه این با همسو 2دبیرخِ تیم شناس زیست

 وجود آن برای مناسبی تکاملی توجیهات و - دهد می تشکیل را مردان اکثر جنسی رفتار

 گذاری سرمایه هایی بچه روی بر که مردانی از دسته آن دور، بسیار های گذشته در .دارد

 کنترل در را زنان که مردانی به نسبت بودند، شده باردار دیگر مردان از شان زنان که کردند

 به متعلق ژنتیکی حاظل به که کردند  گذاری سرمایه هایی بچه روی بر تنها و داشتند خود

 ،ورددستا یک عنوان به ،رو این از. گذاشتند  جای بر خود از کمتری نوادگان ،بود خودشان

  [43]«.دهند قرار توجه مورد همواره را پدری قطعیتِ که یافتند تمایل مردان
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 این از ،دهند می تشکیل را فوق استدالل ی شالوده که برانگیزی سوأل های فرضیه از رخیب

  :قرارند

 شده دهیسازمان ای هسته ی خانواده و ازدواج نهاد پیرامون در فرهنگی، هر دوران آن در 

 . است هبود

 در ،ندا هکرد می  فراهم خود کودکان برای تنها را الزم منابع که مردانی ،ما ی گونه در 

 دستی گشاده با را شان منابع و کرده عمل گزینشی صورت به کمتر که آنهایی با مقایسه

  . ندا هگذاشت جای بر خود از بیشتری بسیار نوادگان ،ندا هدکر می مصرف

 لحاظ به ها بچه از یک کدام که بفهمد هتوانست می مرد یک اجدادی، های بوم زیست در 

 : که است آن مستلزم فرض  پیش این. اوست به علقمت زیستی

  .شود می بچه تولید به منجر سکس عمل که است دانسته می مرد .4

  .باشد داشته اطمینان% 411 اش جفت جنسیِ اداریوف به نسبت است توانسته می مرد .2

 رشکا تقسیم از شود، گروه از اخراج و شرمساری دچار آنکه بی هتوانست می شکارگر یک 

 و ها برادرزاده ها، خواهرزاده جمله از) قبیله در خود بستگان و شکارگران سایر با خود

 . ورزد امتناع (قبیله کودکانِ

 والدینیِ گذاریِ سرمایه که آنجایی از تکاملی، ناسیش روان در مرسوم روایت ی پایه بر پس

 هایی جفت تا اند یافته تکامل شکلی به زنان شود، می محسوب شفرزندان برای مزیتی مرد

 است آن بیانگر شانررفتا ثانیاً و ،دارند منابع به بیشتری دسترسی اوالً که کنند انتخاب را

 . گذاشت خواهند اشتراک به خود های بچه و زن با تنها را منابع این که

 به دسترسی و مطلوب های ژن به دسترسی) زنان هدفِ دو این ،مذکور روایت اساسبر

 با شان رابطه در مه – دکن می ایجاد زنان و مردان برای را متضادی شرایط (مرد منابع

 توضیح را متضاد شرایط این وار خالصه رایت. شان جنس هم رقبای با هم و مخالف جنس

 دو توأمان تا کند می ملزم را جنسی انتخاب ،مرد والدینیِ گذاریِ سرمایه»: دهد می

 سر بر که اند یافته تکامل ای گونه به مردان سو، یک از: گیرد پیش در را العملردستو

 سر بر که اند یافته لتکام ای گونه به زنان مقابل، در و. کنند رقابت زنان اندکِ های تخمک

 رقابت دارند، را آنان های تخمک روی بر گذاری سرمایه توانایی که اندکی مردان تصاحبِ

   [41]«.کنند
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   ها جنس میان جنگ در «ترکیبی های استراتژی»

 زیبا، یمرد با زن» :که سازد می نشان خاطر تکاملی شناسی روان در مرسوم روایت

 خدمات ی هزینه او، منابع به دسترسی یواسطه به تا کرد خواهد ازدواج وفادار و ثروتمند

 ی دوره در زن حال عین در .شود جبران نوعی به دهد می ی ارائه مرد آن به که جنسی

 جذب به اقدام کننده تحریک های لباس پوشیدن و  سکسی رفتارهای با گذاری، تخمک

 مرد از که رود می آن احتمال رو این از ،دهد می فریب را شوهرش و کرده دیگر مردان

 علمی زبان در. شود  بچه صاحب (دارد 1ژنتیکی برتری شوهرش به نسبت که) دیگری

 این از متفاوتی ی نسخه زنان و مردان. نامند می ترکیبی استراتژی اصطالحاً را فرایند این

 یها  جفت کیفیتِ زنان) بندند می کار به متضادشان اهداف به دستیابی جهتِ را استراتژی

  «.(رسانند می حداکثر به را گیری جفت های فرصت یتکمّ مردان و  انتخابی

 دادنِ نشان برای که است یمطالعات ترین معروف همکارانش، و باس دیوید مطالعات

 است این بر همکارانش و باس فرض .است شده انجام متفاوت استراتژی دو این سرشتِ

 دارند، گیری جفت رفتار با رابطه در متضادی ژنتیکی ریزی برنامه زنان و مردان اگر که

 تجربه را جنسی حسادت زنان و نمردا که شکلی در تضادها این که رود می انتظار

 بینی پیش ها فرضیه که طور همان ،که اند دریافته همکارانش و باس .باشد مشهود نندک می

 که حالی در ،است انش جفت عاطفی خیانت به معطوف زنان ی عمده نگرانی کردند، می

  .است شان جفت جنسی خیانت به معطوف بیشتر مردان نگرانی

 قرار استناد مورد مرد والدینیِ گذاریِ سرمایه بر ییدیتأ مهر عنوان به غالباً جنتای این

 با رابطه در مرسوم روایت های بینی پیش ی ییدکنندهتأ نتایج این ظاهراً .اند گرفته

 ی رابطه مورد در زن نگرانی ،تکاملی ی نظریه طبق .است زنان و مردان منافع بودنِ متفاوت

 مرد منافع به او دسترسی موقعیتی چنین در که روست آن از دیگر زنان با اش جفت عاطفی

 سناریوی بدترین ،تکاملی شناسی روان در مرسوم روایت ی پایه بر .افتاد خواهد خطر به

 و منابع به دسترسی در او ناکامی ،تاریخ ماقبل زنِ یک برای تکاملی بازیِ این در ممکن

 موقتی های سکس به صرفاً مرد جنسی های ماجراجویی اگر. بود خواهد مرد های حمایت

 ازدواج او با مرد است بعید که - جنسی فروش تن یک با امروزی زبان به) دیگر زنان با
                                                             

گی نمادی از بودن و... هم پوش بودن، جذاب بودن، ثروتمند شیک شناسی تکاملی، در زبان روان 1

 مترجم -شود. حسوب میمکی شایستگی و برتری ژنتی
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 مرد منابع به شفرزندان و زن دسترسی برای چندانی تهدید مسئله این ،شود محدود (کند

 امکان ،کند ترک را زنش و شود دیگری زن عاشق مرد چنانچه اما. آمد نخواهد حساب به

 . بود خواهد اندک مرد منابع به (فرزندانش و) او دسترسی

 مرد، برای ممکن یسناریو دترینب شد داده توضیح تر پیش که طور همان ،دیگر سوی از

 ژنتیکی لحاظ به که بود خواهد هایی بچه کردن  بزرگ جهت خود منابع و زمان اختصاصِ

 خودش ی هزینه به را دیگر یفرد های ژن او ،حالت این در) هستند یدیگر مرد به متعلق

 عاطفی ی رابطه یدیگر مرد با اش جنسی  جفت اگر. (داد خواهد انتقال آینده های نسل به

 جفت چنانچه اما. داد نخواهد رخ ژنتیکی ی فاجعه این باشد، داشته -سکس بدون –

 صمیمت از عاری سکس این اگر حتی باشد، داشته سکس دیگری مرد با اش جنسی

 نتیجتاً. است هداد هدر را اش تکاملی« گذاری   سرمایه» ندانسته مرد ،باشد هم عاطفی

  بینی پیش -اند زده آن بر ییدتأ مهر که تحقیقاتی و - تکاملی شناسی روان در مرسوم روایت

 یافته تکامل زن جنسی رفتار کنترلِ راستای در بایست می مرد جنسی حسادت که کنند می

 زن جنسی حسادت دیگر طرف از و ،(کند تضمین را اش پدری قطعیتِ تا) باشد

 دسترسی از تا) باشد یافته تکامل مرد عاطفی رفتار کنترل جهت در بایست می

 1.(شود مطمئن مرد منابع به شا انحصاری

 در مرسوم روایت همان به ترکیبی استراتژی اید، زده حدس احتماالً که طور همان

 یجفت پیوند یک داشتن به معطوف مرد ترکیبیِ استراتژی. دارد اشاره تکاملی شناسی روان

 مرد ،حال عین در. کند کنترل را زن جنسی رفتار واندتب طریق آن از تا است مدت بلند

 دیگر زنان از بسیاری اب خود( پایین های یارگذ سرمایه) تصادفی ایه سکس به بایست می

 بنابراین. دهد یشازاف را بیشتر های بچه از برخورداری شانس گذرره این از تا دهد ادامه

 تکامل شکلی به مردان که گیرد می آن بر را فرض املیتک شناسی روان در مرسوم روایت

 بر .کنند تولید ازدواج چارچوب از خارج ییها بچه و بگویند دروغ نهریاکارا که اند افتهی

 از مرد برای یافته تکامل ترکیبیِ استراتژی تکاملی، شناسی روان در مرسوم روایت ی پایه

 حتی و – وار نهدیوا ابراز دیگر سوی از و شهمسر دادن فریب بر مبتنی سو یک

 .  اوست به نسبت جنسی حسادت -آمیز خشونت

                                                             
 نویسنده  -.مورد بررسی قرار خواهیم دادبه تفضیل  1سرشتِ حسادت جنسی را در فصل   1
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 شوند می متولد مرد تصادفی های آمیزش ی نتیجه در که یکودکان بقای شانس گرچه

 این اما رساند، می یاری آنها کردن بزرگ به وی که ست کودکانی آن از مترک االًاحتم

 برای چندانی ی  هزینه که چرا است معقول مرد برای همچنان (ها اریگذ سرمایه) ها آمیزش

 بلندمدت تعهد یک به مرد کردن ملزم زن ترکیبیِ استراتژی ،مقابل در. داشت خواهدن او

 او از و دارد اجتماعی جایگاه و مادی منابع به را دسترسی باالترین که مردی البته - است

 پیش های فرصت از که است آن پی در چنانهم زن حال عین در. کرد خواهد ظتفامح

 و پوش شیک مردِ آغوش به را شخود و کند ستفادها -گذاری تخمک ی دوره در - آمده

 . دارد ژنتیکی برتری عشقش به نسبت که کند پرتاب یجذاب

 دارد بیشتری احتمال گذاری تخمک ی دوره در زنان که اند داده نشان وناگونگ مطالعات

 که هنگامی و ؛دهند فریب (ازدواج از خارج های آمیزش داشتن جهت) را شان شوهران که

 کنترل لوازم از که دارد کمتری احتمال نیستند (گذاری تخمک) باروری ی دوره در

 های لباس و جواهرات عطر، از زنان ی استفاده احتمال ،عالوه به. کنند استفاده بارداری

 به نسبت گذاری تخمک هنگام در (مردان برای بیشتر جذابیت ایجاد منظور به) چسبان

 نیرومندتر های ژن از نمادی ها اندام  تگیبرجس) است بیشتر  قاعدگی ی چرخه مراحل سایر

 چارچوب در که مردان و زنان مداوم ستیز و متضاد ژنتیکی های ریزی برنامه این. (است

 مرکزیِ هسته -«ها جنس میان جنگ» عبارتی به -یابد می نمود غذایی منابع به دستیابی

 ترسیم انسان جنسی حیات از امروز علمی های روایت که است یآور مالل تصویرِ

 .اند کرده

 بر زنان و مردان میان روابطِ در محرک نیروی: « گوید می وار خالصه رایت که طور همان

 که اند شده طراحی ای گونه به رسد می نظر به اوقات  گاهی .است متقابل کشی بهره مبنای
 نخستین در یمونزس اظهارات [40]«.[است نویسندگان از تاکید] کنند بدبخت را یکدیگر

 :است دیدگاه همین نمایانگر ،انسان جنسی تمایالت تکامل نام با کتابش خطوط

 مردان و زنان جنسی، مایالتت ی زمینه در ،که است این حاضر اثر اصلی ی مایه درون»

 هر است؛  متفاوت یکدیگر از چشمگیری شکل به که هستند ای زیستی رشتس دارای

. است مانده پنهان تاحدی کنونی اخالقی های بازدارنده ی واسطه به ها تفاوت این که چند

 بسیار ی دوره سرتاسر در که روست آن از شان جنسی سرشت در زنان و مردان تفاوت

 ها جنس از یکی برای که ای جنسی های گرایش و امیال ،شکار و گردآوری طوالنیِ
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 دادن دست از برای عاملی دیگر جنس برای ،است هشد می محسوب سودمند و اقیانطب

 [ 45].است هبود تولیدمثل فرصت

 

  پنهان گذاری تخمک و 1یافته بسط جنسی پذیرندگی

 ماده های انسان با را خویشاوندی دیکتریننز که  ماده های نخستی از دسته آن برخالفِ

 ی دوره ی محدوده در زنان تناسلی -جنسی های اندام ی اندازه ها، انسان میان در ،دارند

 روایت واقع، در. آید درنمی نیز کمرنگ قرمز رنگ به و شود نمی برابر دو گذاری تخمک

 در اریراهک مرد که است استوار بنیانی فرض پیش این بر تکاملی اسیشن روان در مرسوم

. نه یا دارد قرار (گذاری تخمک ی دوره) باروری موقعیت در زن آیا دمبفه که ندارد اختیار

 تنها تقریباً که است جالب ولی هستیم، زیستی ی گونه هوشمندترین که کنیم می گمان ما

 دیگر از وسیعی یتاکثر. نادانیم موضوع این به نسبت که هستیم زمین روی موجود

 اعالم نرها به را موضوع این دنرس می باروری ی مرحله به که هنگامی ،ماده پستانداران

 این بر دانشمندان. ندارد ها زمان سایر در سکس انجام به تمایلی وضوح به و کنند می

 مختص معناداری طور به که ست ای پدیده گذاری تخمک زمان بودن پنهان که باورند

 هر در سکس انجام به نز تمایلِ و قابلیت ها، نخستی میان در. ستا  انسانی موجودات

 شده مشاهده ها انسان و بونوبوها بین در تنها که ست یخصوصیت ،مکانی هر و زمانی

 توانند می زنان آن طی که است موقعیتی علمیِ عنوان« یافته بسط جنسی گیپذیرند». است

 پستانداران اکثر که حالی در باشند، فعال جنسی نظر از شان قاعدگی ی دوره سرتاسر در

 که نگامیه یعنی - «باشد داشته اهمیت» آن انجام که کنند می سکس به اقدام هنگامی تنها

 . شوند باردار آن ی نتیجه در بتوانند

 را سکس اینکه جز ،ندارند سکس به خاصی ی عالقه زنان که بپذیریم را فرض این ما گرا

 قابلیت چنین چرا پس پرسید باید ،دانند می مردان منابع در شدن شریک برای ابزاری

 های ماده همانند اننز چرا و است؟ یافته تکامل زنان در نامحدودی و گسترده جنسی

 (گذاری تخمک ی مرحله) قاعدگی ی دوره روزِ چند همان به را سکس ،پستانداران سایر

  ؟ندا ه نکرد محدود دارد، قرار خود حد باالترین در بارداری امکان که

                                                             
1
 Extended Sexual Receptivity 
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 به متعلق هاآن از یکی. دهند توضیح را پدیده این تا اند داشته سعی  نظریه دو عمده طور به

 این طبق: است خوانده« 1کالسیک تبیین» را خود ی نظریه که است ساشن انسان فیشر نلِهِ

 تر، دقیق بیان به یا) یافته بسط جنسی پذیرندگی هم و پنهان یگذار تخمک هم نظریه،

 توسعه برای راهکاری عنوان به ما ی گونه زنانِ نخستین میان در (مداوم جنسی پذیرندگی

 جنسی نیازهای به دبتوان  ماده طریق آن از تا ،است هیافت تکامل جفتی پیوند تحکیم و

 این که رود می گمان. دهد پاسخ -است جنسی عطش دچار دائماً که - خویش نر تِجف

    :است داشته عمده کارکرد دو قابلیت

 ،ی مرحله در که هنگامی حتی - همواره زن که آنجایی از شرایطی، چنین در یکم 

 برای مرد که ندارد دلیلی ،است دسترس در سکس انجام برای -ندارد  قرار گذاری تخمک

 .باشد دیگر زنان جستجوی در جنسی لذت کسب

 ،شود می ترغیب مرد ،است پنهان زن (باروری) گذاری تخمک ی دوره که آنجایی از دوم 

 احتمال تا دهد انجام قاعدگی ی چرخه طول تمام در مداوم طور به را سکس که

  ی چرخه طول تمام در او جفت که یابد اطمینان نیز و برساند حداکثر به را زن باردارکردن

 دیگری مرد هیچ با –گذاری تخمک کوتاهِ ی دوره طی در صرفاً نه و – قاعدگی

 .خوابد نمی

 صمیمت یک ایجاد باعث گذاری تخمک زمان نبودن مشخص» که است دعیم فیشر

 که امری – است هشد می مرد توسط خوراک ساختن  فراهم و زن از محافظت پایدار،

  [47]«.است هبود مغتنم بسیار زنان برای

 که ست مدعی او. است شده ارائه 2ردیهِ رفِبال سارا شناس انسان سوی از دوم  نظریه

 نه ،اولیه های ریخت انسان میان در یافته بسط جنسی پذیرندگی و پنهان گذاری تخمک

 یافته  تکامل آنان انداختن  اشتباه  به منظور به بلکه مردان جنسی عطش فرونشاندن برای

 پیشین رئیس های بچه تمام کشتنِ به آلفا نرِ بونوبوهای گرایش درنظرگرفتنِ با .است

 جنسی پذیرندگی و پنهان گذاری تخمک که کشد می پیش را فرضیه این ردیهِ ،خانواده

 بوده شان پدری قطعیتِ مورد در مردان انداختن اشتباه به برای روشی زنان ی یافته بسط

 از یک هیچ که شکلی به - داشت خواهد سکس نر چندین با ماده ،یحالت چنین در. است

                                                             
1
 the classic explanation 

2
 Sarah Blaffer Hrdy 
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 هاینر اینکه احتمال ترتیب، بدین .باشد داشته قطعیت خود بودن پدر به نسبت ندتوان آنها

  .یافت می کاهش ،دنبکش نیست آنان به متعلق که را نوازدانی دنبخواه آلفا

 در را سکس زنان گوید می که تکاملی شناسی روان در مرسوم روایت به فیشر ی نظریه

 در تنها فیشر تببین اما. است ترنزدیک کنند، می مبادله آن نظایر و مراقبت غذا، کسب ازای

 اجداد جمله از – مردان که بپذیریم را فرض پیش این ما که است قبول قابل حالتی

 آنکه ضمن. باشند داشته سکس زن یک با تنها که اند داشته تمایل همواره -ما «نخستی»

 برای همیشه زن که شده می موجب پنهان گذاری تخمک اینکه بر مبنی} فیشر دیدگاه

 جنسی لذت کسب برای مرد که نداشته دلیلی رو این از و باشد دسترس در سکس انجام

 در تکاملی شناسی روان بنیانی های فرض پیش از یکی با{ باشد دیگر زنان جستجوی در

 بیشتری های ماده با را هایشان اسپرم تا دارند تمایل سو یک از مردان اینکه: است تناقض

 / جفت روی بر که  ای گذاری سرمایه زا تا دارند سعی دیگر سوی از و ،شوند شریک

 . کنند ظتفامح اند، داده انجام شان اصلی  ی خانواده

 نآ بر را فرض است، کرده مطرح را آن ردیهِ که نرها «انداختن اشتباه به» ی نظریه

 چندین دارای که زنی برای ،مداوم جنسی پذیرندگی و پنهان گذاری تخمک که گیرد می

 و شده می  نرها توسط ها بچه شدن کشته از مانع زیرا - است بوده مفید است، نر جفتِ

 جنسی تکامل از ردیهِ تصور. کنند حمایت فرزندانش از تا کرده می ترغیب را نرها

 منابع گذاری اشتراک به که مردانی دهد؛ می قرار مردان با ستیز در مستقیماً را زنان ،انسان

 .اند دانسته می ارزشمند بسیار بارور زنان با را

 ی مشخصه را کاری فریب ،تکاملی شناسی روان در مرسوم روایت مثل نیز نظریه دو این

 ذاتاً دو هر زنان و مردان نگرش، این ی پایه بر .دانند می تاریخ ماقبل انسان جنسیِ زندگیِ

 ترین بنیانی در گرا دگرجنس زنان و مردان. هستند کار فریب و طلب شهوت دروغگو،

  ریزی برنامه و داده فریب را یکدیگر که اند یافته تکامل شکلی به شان زیستی سطوح

 گرفتن نادیده نوعی به ادعاها قبیل این – کنند دنبال خودخواهانه را ستیزشان مه ژنتیکیِ

  .ورزند می  عشق یکدیگر به ممکن شکل ترین صادقانه به که ست ادیافر

 

 

 



  
 

72 

 

 چهارم فصل

 آینه در بزرگ میمون

 

 را مان مهربانی و پاکی و دهیم نسبت نما میمونی ی گذشته به را خود اکیناپ باید چرا»

 ی گذشته به نیز را خود« نیک» های ویژگی نباید چرا ؟کنیم تلقی انسانی منحصراً

   «؟دهیم نسبت مان میمونی

 1گولد.جی استِفِن

 
 دهیم، می انجام خودمان که رفتارهایی به حیوانات بیرونی رفتارهای شباهت طریق از ما»

 گام در استدالل این و کنیم؛ می قضاوت خودمان با هاآن درونی های شباهت ی درباره

 یکدیگر مشابه مان درونی اعمال که  آنجایی از که، رساند می نتیجه این به را ما بعدی

 که وقتی رو، این از. دنباش مشابه تقریباً باید نیز رفتارها این هدف و انگیزه پس هستند،

 را حیوانات و ها انسان بین مشترک  روانی ویژگی تا زنیم می سازی فرضیه به دست

  «.بریم کار هب آنها دوی هر برای را مشترک فرضیه یک باید ،دهیم توضیح

 (1341-1331) انسان طبیعت درباره  ای رساله هیوم، دیوید

 

 سایر و شما به بینید می وحش باغ در که بونوبوهایی و ها انزهمپاش ژنتیکی، نظر از

 چیز هر یا ها میمون ها، اورانگوتان ها، گوریل به تا ترند نزدیک خیلی بازدیدکنندگان

DNA بین که درصدی 5/4 تقریباً تفاوتِ. شود یافت قفس در که دیگری
 بونوبوها و ما 

 به سگ نزدیکی از شبی ها آن به ما نزدیکیِ تا است شده سبب دارد، وجود ها شامپانزه و

                                                             
1
 Stephen Jay Gould 
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 یا آفریقایی فیل به هندی فیل ،«2سفید گونه دارِ کاکل گیبون» به« 1سفید دست گیبون» روباه،

 . باشد «سفید چشم ئوویرِ» یک به« قرمز چشم 3ئوویرِ» یک حتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجود عرصه به پا بونوبوها و ها مپانزهاش آن پی در که اجدادی خطِ باال، شکل به توجه با

 لذا) است شده جدا انسان اجدادی خطِ از پیش سال میلیون 5-0 حدود در گذاشتند،

 کرده پیدا ادامه جدایی این از بعد سال میلیون یک حدود احتماالً ای گونه بین تولیدمثل

 سال هزار 951 و میلیون 3 تقریباً بونوبوها و ها مپانزهاش که ست حالی در این(. است

 [4].ند ا شده جدا شان اجدادی مشترک خط از پیش

. یابد می افزایش ها نخستی سایر با خویشاوندی فواصل نزدیک، خویشاوند دو این جز به

 45 ها اورانگوتان شوند، می جدا مشترک جد یک از پیش سال میلیون 8 حدود ها گوریل

 میلیون 22 حدود( هستند همسر تک های میمون تنها که) ها گیبون و پیش سال میلیون

 آخرین که دهد می نشان DNA شواهد. زنند می زودهنگام خروجی به دست پیش سال

 ی فاصله این اگر. است زیسته می پیش سال میلیون 31 حدود ها میمون تمام مشترک جد

 مایل یک که  طوری به کنیم، بررسی جغرافیایی منظر از را ها انسان از نسبی ژنتیکیِ

                                                             
1
 white-handed gibbon 

2
 white-cheeked crested gibbon 

3 Vireo، که معموالً دارای بال و پرهای تیره و متمایل به سبز (  همانند گنجشک)نشین  گروهی از پرندگان شاخه

 م  -.هستند
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 چیزی ایم، داشته مشترک جد یک که باشد زمانی آخربن از سال هزار 411 ی دهنده نشان

   :آید می دست به این شبیه

 نیویورک ایالت نیویورک، شهر: امروزی انسان 

 شهر در یکدیگر مایلی 31 فاصله در که هستند هایی همسایه بونوبوها و ها مپانزهاش 

. کنند می زندگی نیویورک ایالت در 3یورکتان ارتفاعات و 2کانِتیکت ایالت در 1پورت بیرج

 انسان ارتباطی مسیر در هستند، نیویورک مایلی 01 ی فاصله در دو هر که آنجایی از و

 .دارند قرار

 برند می لذت پنسیلوانیا ایالت در فیالدلفیا شهر در پنیر استیک از ها گوریل. 

 هستند ساکن مریلند ایالت در بالتیمور شهر در ها اورانگوتان . 

 هستند واشنگتن در همسری تک قوانین وضع مشغول ها گیبون. 

 ویرجینیا ایالت 4رونوک شهر در( کوتاه دُم های میمون و ها بابون) قدیم دنیای های میمون 

 .برند می سر به

 قائل ها مپانزهاش و ها انسان بین را  ای زیستی تمایز که کسی اولین عنوان  به 5لینئوس کارل

. کرد می پشیمانی اظهار خود کار از بود زنده االن اگر شاید ،(هجدهم قرن اواسط) شد

 از بسیاری و ندارد علمی توجیه تمایزی چنین که است شده مشخص امروزه

 از تا دهند قرار دسته یک در را بونوبوها و ها مپانزهاش ها، انسان که برآنند شناسان زیست

 .کنند منعکس را چشمگیرشان های شباهت بتوانند طریق این

 اثر آناتومی کالس نقاشی تابلوی در هک هلندی معروف شناسِ آناتومی 6تالپ نیکالس

 از را دقیقی توصیفات که ست کسی نخستین است، شده کشیده تصویر به 7مبرانترِ

 کرده کالبدشکافی تالپ که را بدنی. کند می ارائه 4514 سال در غیرانسانی میمون آناتومی

 به این از تر شبیه موجودی بتوان مشکل: »گوید می او که بود شبیه انسان بدن به آنقدر بود

 مردم که کرد اشاره و نامید یهند 8ساتیر را خود بررسی مورد نمونه تالپ.« یافت انسان
                                                             
1
 Bridgeport 

2
 Connecticut 

3
 York-town 

4
 Roanoke 

5
 Carl Linnaeus 

6
 Nicolaes Tulp 

7
 Rembrandt 

8 Satyr: مترجم  -.انسان نیمه حیوان  های یونان، موجودی نیمه در افسانه 
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 تالپ های نوشته که معاصری شناسان انسان حال، این با. گویند می اورانگوتان آن به بومی

 [1].است بوده بونوبو یک مذکور موجود که باورند این بر اند کرده مطالعه را

 ها میمون اکثر مثل نیز آنها. هستند آفریقایی بزرگ های میمون شبیه بونوبوها و ها مپانزهاش

 بسیار یموجودات و گذرانند می زمین روی بر را خود زندگی ی عمده قسمت ندارند، دم

 غیر هدفی که عمیقی جنسیِ تمایالت بونوبوها، برای. هستند اجتماعی شدت  به و باهوش

. ست گروهی بستگیهم و اجتماعی تعامل محوریِ ویژگی کند،  دنبال را تولیدمثل از

 به نسبت رویکرد این پاداشِ» بونوبوها که است معتقد 1هریس ماروین شناس انسان

 از تری منسجم شکل» از است عبارت پاداش این.« کنند می دریافت را جنسی تمایالت

 اجتماعی، گروه ترِ منسجم همکاری به منجر که ...ها ماده و نرها بین اجتماعی همکاری

 مثلی تولید موفقیت از باالتری ی درجه نهایتاً و نوزادان پرورش برای تر امن محیطی ایجاد

 طور به نفر چند با جنسی ی رابطه» دیگر، بیان به [3]«.شود می سکسی های ماده و نرها برای

 سایر که است داشته همراه به چشمگیری تکاملی فواید بونوبوها برای «همزمان

 .  اند محروم آن از بزرگ های میمون

 های گروه قالب در و آسیا شرقی جنوب در هستند، همسر تک های میمون تنها که ها گیبون

 افتاده جدا شکلی به - کنند می زندگی شان فرزندان همراه به ماده/ نر های زوج از کوچکی

 کنند، نمی ترک را درختان گاه هیچ ها آن. مربعی کیلومتر 01 تا 31 قلمرویی در و

 های گیری جفت و ندارند توجهی قابل هوش است، ناچیز بسیار ها گیبون سایر با شان رابطه

  .است تولیدمثل هدف با صرفاً که دهند می انجام هم اندکی

 زندگی اجتماعی و گروهی شکل به که هایی نخستی از یک  هیچ در ما جز به همسری تک

 های تالش از( ما همچون) که 2سیمونز دونالد شناس انسان .ندارد وجود کنند می

 برای مناسبی الگوی توانند می همسر تک های گیبون اینکه دادنِ نشان برای گرفته صورت

 جفتی پیوند اینکه از صحبت»: نویسد می است، زده حیرت باشند  انسان جنسی تمایالت

 کردنِ پرواز یا دریا بودنِ    جوشان از صحبت ی اندازه همان به هاست، گیبون مشابه ها انسان

 [1].«دهد می آزار مرا ها خوک

 

                                                             
1
 Marvin Harris 

2 Donald Symons 
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 انسان سرشت و ها نخستی

 گویای که بزند حیوانی طراحی به دست که شد می داده هابز توماس به فرصت این اگر

 را مپانزهاش یک به شبیه چیزی حتماً باشد، انسان سرشتِ ی باره در او عقاید ترین تاریک

 هابز ترسناک های نظریه تمام ی کننده منعکس میمون این رسد می نظر به. کرد می طراحی

 حسادت قدرت، ی شیفته ها مپانزهاش که شده گزارش. است انسان ذاتیِ ناپاکیِ مورد در

 بین یافته سازمان های جنگ قتل،. هستند پرخاشگری و دادن فریب خشونت، جنسی،

 ها گزارش این که زمانی. است مشهود رفتارهایشان در کشی بچه و جنسی تجاوز ها، گروه 

 مورد در را« 1قاتل میمون» ی نظریه سرعت به پردازان نظریه شد، منتشر 4851 ی دهه در

 2پترسون یلدِ و رنگامو ریچارد همچون هایی شناس نخستی .کشیدند پیش انسان خاستگاه

 رب گواهی را ها مپانزهاش رفتار و کرده خالصه خشنی عبارات در را شیطانی ی  نظریه این

 جنگ ساز زمینه ای مپانزهاش خشونتِ: »دانستند ریزیخون و خشونت به کهن انسان عطشِ

 ساله میلیون 0 بارِ مرگ سرشت این دارانِ میراث کنونی های انسان و هاست انسان

 [0]«.هستند

 کهن های انسان رفتار توضیحِ برای  زنده مدل بهترین عنوان به ها مپانزهاش آنکه از پیش

 اختیار در را جایگاه این ساوانا های بابون نام به دورتری بسیار خویشاوند شوند، شناخته

 شکار مثل انسان اساسی های ویژگی از برخی فاقد آنها شد مشخص که زمانی اما. داشتند

 کنار بابونی مدل هستند، طلبی قدرت و یافته سازمان های جنگ ابزار، از استفاده گروهی،

 رفتار در ها ویژگی این بررسی حال در دیگران و 3گودال جین ،اثناء این در. شد گذاشته

 رفتار روی بر را زیادی مطالعات که 4ساپولسکی رابرت شناس عصب. بودند ها مپانزهاش

 دلشان ،داشتند 5داری خویشتن ای ذره ها بابون اگر»: گوید می داده انجام ها بابون

 [5]«.باشند ها مپانزهاش مثل خواست می

 با تنها ها انسان کنند می تصور دانشمندان از بسیاری که نباشد برانگیز تعجب شاید پس

 هنگام   مپانزهاش بر فراوان تاکید. بود خواهند ها مپانزهاش مثل کمتر داری خویشتن ای ذره

 گریوحشی... نباشد بیراه هم چندان شاید بیستم، قرن اواخر در انسان سرشت بررسی

                                                             
1
 killer ape 

2 Richard Wrangham and Dale Peterson 
3 Jane Goodall 
4 Robert Sapolsky 
5 self-discipline 
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 بخش که آوری شرم رحمی بی نیز و دهند می نشان خود از ها مپانزهاش که ای زیرکانه

 مگر .هستند هابز های گفته بر تاییدی مهر ظاهراً است، کرده پر را بشر تاریخ از اعظمی

 . شود رانده عقب به تر عمیق و تر قوی دیدگاهی توسط نگاه نوع این آنکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [7]های بزرگ : تشکیالت اجتماعی در میان میمون1جدول 

 :پیوند اجتماعی میان »جو است. اجتماعات بونوبوها اساساً از طریق  خواه و صلح برابری بونوبو

مادر منتج ها با نرها نیز در پیوند هستند. جایگاه اجتماعی نر از  شود، هرچند ماده حفظ می« ها ماده

 -د نرچن» آنان گیری مادر و پسر در تمام طول عمر پابرجاست. الگوی جفت شود. پیوندهای میان می

 است.  « چند ماده

  :ها  کند. ماده ترین نوع پیوند در میان این گونه بوده و پیوسته تغییر می پیوند بین نرها قویشامپانزه

ها یا  کنند، اما پیوند عمیقی با سایر ماده تحت حفاظتِ نرهاست زندگی می  در داخل قلمرویی که

 است. «چند ماده -چند نر»آنان  گیری کنند. الگوی جفت حتی با یک نر خاص برقرار نمی

  :ی انواع و اقسام  هاست. شواهد فراوانی درباره ی اجتماعی در بین نخستی ترین گونه متفاوتانسان

 گیری جفتالگوی های معاصر وجود دارد.  جنسی، همکاری و رقابت بین انسان -پیوند اجتماعی

 .9است «چند ماده -چند نر» آنان

  :اش اشغال  ی را برای خانوادهیشود( قلمرو نامیده می 2ای پشت نقره)که  عموماً یک نر مسلطگوریل

رسند از  کند که متشکل از چندین ماده و فرزند است. نرهای بالغ هنگامی که به بلوغ جنسی می می

گیری  الگوی جفتهای بالغ است.  های اجتماعی بین نر و ماده ترین پیوند شوند. قوی گروه رانده می

 .چندهمسری استآنان 

  :ماعی اندکی را از خود نشان های دیگر پیوند اجت ند و نسبت به گونهک تنها زندگی میاورانگوتان

اشغال کنند. یک نر بالغ قلمرو بزرگی را  های نر حضور یکدیگر را تحمل نمی د. اورانگوتانده می

نطقه خاص خودش را دارد. نیز م ها کنند. هر یک از ماده در آن زندگی می  د که چندین مادهکن می

 ها به شکل پراکنده، اندک و عموماً خشن است. گیری جفت

 :ند. هر جفتی قلمروی خاص خودش را دارد و سایر ز ای می ی هسته به تشکیل خانوادهدست  گیبون

 است.همسری  گیری تک الگوی جفتها خارج از آن قرار دارند.  جفت

ها )بر مبنای منشأ( به عنوان  شناسی تکاملی را نپذیرید که در آن انسان البته مشروط به آنکه شما روایت مرسوم در روان 9

 شوند. بندی می همسر یا چندهمسر طبقه تک
1 
Silverback 
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 ای مپانزهاش مدل در تردید

 قرار تاریخ ماقبل انسانیِ جوامع درکِ مبنای را ای مپانزهاش مدل بخواهیم اگر وجود، این با

 ها مپانزهاش اجتماعی ساختارهای که حالی در. دارد وجود راه این در مشکالتی دهیم،

 نوع. هستند خواه مساوات شدت   به شکارچی انسانیِ های گروه است، مراتبی سلسله بسیار

 کند، می آشکار را ها مپانزهاش مراتبیِ سلسله ساختار که است موقعیتی دقیقاً گوشت تقسیم

 سازوکارهای ایجاد سبب موفق شکار یک شکارگر های انسان میان در آنکه حال

 اکثر است؛ پراهمیت بسیار گردآورنده انسانیِ جوامع برای که شود می ای خواهانه مساوات

 اب. دارند نظر توافق ها مپانزهاش میان در محوری قدرت اهمیتِ مورد در نیز شناسان نخستی

 ی ناحیه در شده انجام تِمشاهدا براساس که را ها یافته این باشد زود کمی شاید حال، این

 در گرفته صورت مشاهداتِ زیرا .دهیم تعمیم ها شامپانزه تمام به اند آمده دست به 1گامبه

 که است آن از حاکی –آفریقا غرب در عاج  ساحل در 2تای نظیر – نواحی سایر

. کنند می تقسیم را گوشت شکارچی های انسان مشابه هایی روش با وحشی های مپانزهاش

 در گامبه ی ناحیه های مپانزهاش که حالی در: است هدریافت 3استنفورد کریج شناس نخستی

 تای ی ناحیه های مپانزهاش هستند،« 4کار فریب و خویشاوندگرا کامالً» گوشت میتقس مورد

 -غریبه چه فامیل چه دشمن، چه دوست چه - شکار گروهِ اعضای تمام بین را گوشت

 [9].کنند می تقسیم

 دیگران و گودال جین توسط که هایی مپانزهاش از آمده دست به های داده اگرچه بنابراین،

 ها مپانزهاش ی گرانه حساب و خودخواهانه رفتارِ ی ایده از اند شده بررسی گامبه ی ناحیه در

 به توجه با. است متضاد ها داده این با مطالعاتی نواحیِ سایر های یافته کند، می حمایت

 را هایی داده اندک و کنیم احتیاط باید طبیعت، در ها مپانزهاش رفتار ی مشاهده های دشواری

. ندهیم تعمیم آنها تمام به داریم اختیار در طبیعت در رها های مپانزهاش ی مشاهده از که

 شده انجام های بررسی به باید ها، مپانزهاش اجتماعی خوی و باال هوشِ به توجه با همچنین

 انسانِ رفتار توان نمی که طور همان زیرا - بود مشکوک شده زندانی های مپانزهاش روی بر

                                                             
1 Gombe 
2 Tai 
3 Craig Stanford 
4 Machiavellian 
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 به توان نمی نیز را شده زندانی های مپانزهاش رفتار داد، نسبت ها انسان ی همه به را زندانی

 . داد تعمیم ها مپانزهاش ی همه

 رها خود طبیعی محیط در ها مپانزهاش اگر اینکه بر مبنی دارد وجود هایی پرسش عالوه، به

 عوامل داد، خواهیم توضیح 43 فصل در که طور همان. بود خواهند خشن چقدر شوند

 تغییر را زندانی های مپانزهاش ی شده   مشاهده رفتارِ عمیقاً تواند می که دارد وجود متعددی

 ،خوراک ی ذخیره نظیر عواملی ما اگر: »گوید می 1برمن موریس فرهنگی تاریخدانِ. دهد

 های بازدارنده تمام دهیم، تغییر را گروه غریزیِ انحاللِ و تشکیل و جمعیت تراکم

 سایر و ها مپانزهاش برای -شود می حذف ها انسان برای که میزان همان به - خشونت

 [ 8]«.شد خواهد حذف نیز ها میمون

 بودنِ   پایه بی توان می هم باز کنیم، محدود ای مپانزهاش مدل به را خودمان ما اگر حتی

 تکاملی شناس زیست شاید مثال، ایبر. داد نشان را کنونی بدبینِ های نوهابزی دیدگاه

: شود تردید دچار انسان سرشتِ از انگیزش غم ارزیابی مورد در قدری 2داوکینز ریچارد

 تمام آن در که شود ساخته ای جامعه کنی می آرزو من مثل هم تو اگر ...باش هوشیار»

 باید ...کنند همکاری یکدیگر با عمومی خیر جهتِ در  فروتنانه و سخاوتمندانه افراد

 و سخاوتمندی بیایید. باشی شتهدا بشر شناختی زیست سرشتِ از را انتظار کمترین

 نیز همکاری وجود، این با [41]«.ایم شده زاده خودخواه ما که چرا ،بیاموزیم را دوستی بشر

 ها نخستی وشه ی زمینه در اخیر تطبیقی های یافته. باشد ما ی گونه زیستیِ میراثِ تواند می

 جهت در 4انگیزش که بیافتند فکر این به 3هیر برایان و وودز سانوِ محققان تا شده موجب

 آنها. باشد ما ی گونه در هوش خاستگاه فهمِ برای کلیدی تواند می حقیقتاً همکاری

 که بودند هایی آن  5انسان نوعِ هوشمندترین که فرضیه این با شروع جای  به»: نویسند می

 باشد بهتر شاید ،(شود می مطرح همواره که طور همان) دنکن ایجاد را بعد نسل تا یافتند بقا

 - زیرا ،بودند  تر اجتماعی بقیه از که بودند هایی آن  انسان نوعِ هوشمندترین کنیم فرض

 برای شایستگی از باالتری سطح به توانستند -یکدیگر مشکالت حل در یتموفق دلیل به

 مشکالت حل به زمان طی در تا دنشو گزینش طبیعی انتخاب سوی از و یافته دست بقا

                                                             
1 Morris Berman 
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 نیاکان زیرا شدند هوشمند ها انسان» که است این آنان ی فرضیه [44]«.آیند نائل تری پیچیده

  «.کنند همکاری که آموختند ما

 شدنِمحدود و خوراک ی ذخیره از ناشی تتأثیرا نباشیم، یا باشیم خودخواه چه

 آن از حاکی (شکارگر -گردآورنده های انسان هم و ها مپانزهاش روی بر هم) بوم زیست

 جو سلطه و خودخواه حیواناتی ذاتاً ها انسان معتقدند که) دیگران و داوکینز که است

 شان های نظریه از حمایت برای سوگیرانه های داده این به استناد در است بهتر( هستند

 همان غذایی ی ذخیره و مازاد به دسترسی هنگام در نیز انسانی های گروه. باشند تر محتاط

 اجتماعی تشکیالت ایجاد: ستا شده مشاهده ها مپانزهاش در که دهند می نشان را رفتاری

 بیان به. کاری فریب قصد به اتحاد و قلمرو از دفاع گروهی، درون خشونت مراتبی، سلسله

 بر -ها امپانزهش همانند نیز ها انسان - باشد داشته جنگیدن ارزش چیزی که وقتی دیگر،

 غذایی مازاد نه تاریخ، ماقبل های دوره اکثر در ولی. جنگید خواهند یکدیگر با آن سر

 دفاع برای خصوصی قلمرویی نه و بجنگد آن برای بخواهد کسی که است هداشت وجود

 .کردن 

 

 دیگر مدلی جستجوی در

 

 زمان که است این اند، مشترک آن در ماده بونوبوهای و ماده های نسانا که موردی دو»

 ی رابطه شان قاعدگی ی چرخه کل در آنها و ستا نامعلوم آنها دوی هر گذاری تخمک

 و ما  جنسی های اندام دید باید. شود نمی ختم جا همین به ما ها شباهت اما. دارند جنسی

 انجام موقعیتی چه در درنگ بی سکسِ و است متورم ها قسمت کدام در بونوبوها

 «؟شود می

 [12] والدِو فرانس
 

 دادن دست مثل جنسی رابطه آفریقا در: بود دوستی ابراز برای روشی جنسی ی رابطه»

 «.شد می پیشنهاد داوطلبانه شکلی به. نبود کار در اجباری هیچ. شاد و دوستانه ...بود

 [13] 1روکستِ پل
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 ای رابطه انسان سرشت و ها مپانزهاش خشونتِ بین که برسد نتیجه این به کسی اگر حتی

 به فراوانی نکات( ما به نزدیک نخستیِ دیگر) بونوبوها بررسی همچنان دارد، وجود

 انسان خاستگاه از هابز دیدگاه ی کننده منعکس ها امپانزهش که طور همان. دارد همراه

 سبب به بیشتر وروس امروزه گرچه. هستند روسو دیدگاه بازتابِ بونوبوها هستند،

 از حاکی تفصیل به او مهنا زندگی است، شهره «1نیک وحشیِ» ی نظریه از اش هواداری

 عنوان به را بونوبوها وی که دهد می  نشان و بوده جنسی مسائل به روسو شیفتگی

 میمون دو این تفاوت والدِو فرانس. است گرفته می نظر در انسان نزدیک خویشاوندان

 سکس به مربوط موضوعات ها مپانزهاش»: کند می خالصه چنین این را (بونوبو و مپانزهاش)

 سکس انجام با را قدرت به مربوط موضوعات بونوبوها کنند، می حل قدرت اِعمال با را

 «.کنند می حل

 ،هستند جلوتر هم ها مپانزهاش از حتی شان جنسی فعالیتِ دفعات تعداد در بونوبوها گرچه

 در. کنند می مختلف نرهای با  ریگی جفت به اقدام پیدر پی طور به گونه دو هر های ماده

 9 تا 5 متوسط طور به هستند گذاری تخمک ی مرحله در که هایی ه ماد ها، مپانزهاش بین

 برای گروه نرهای تمام دعوتِ به که مشتاقند الباًغ و کنند می گیری جفت روز در مرتبه

 های مپانزهاش رفتار توصیف در 2پوسی آنه شناس نخستی. دهند مثبت پاسخ یریگ جفت

 گروهی در گیری جفت از بعد آنها از یک هر»: نویسد می است کرده مشاهده که ای ماده

 ها گروه سایر به -هستند پذیرا جنسی نظر از هنوز که حالی در - اند شده متولد آن در که

 به شروع و شده پذیرفته جدید گروه نرهای طرف از مشتاقانه آنها ...زنند می سر

 [41]«.کنند می گیری جفت

 روابط که دهد می نشان و است متداول ها مپانزهاش بین در گروهی برون جنسیِ رفتار این

 مثال، برای. نیست خشن گویند می محققان برخی که هم آنقدرها ها شامپانزه گروهیِ درون

 موهای های فولیکول از شده گرفته های DNA   نمونه روی بر  یتازگ به که ای مطالعه

 عاج ساحل کشور در 3تای مطالعاتی ی منطقه در ها امپانزهش های النه از شده آوری جمع

 نرهایی فرزندِ( مورد 43 از تا 7) نوزادها از نیمی از بیش که دهد می نشان شده، انجام

                                                             
1
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 زندگی قلمرویی در ها مپانزهاش این اگر. دارند قرار ماده خانگیِ گروه از خارج که هستند

 آزادانه بتوانند شانهای ماده که بود بعید بود، خشونت و جنگ همیشه آن در که کردند می

 ی مرحله در که ای ماده های مپانزهاش. شوند باردار اندازه این و شده خارج خانگی گروه از

 بر مبنی تکاملی شناسی روان در مرسوم روایت علیرغم) دارند قرار گذاری تخمک

 این و کنند می فرار نرشان اننگهبان/ سرپرستان دست از ،(نر جنسیِ های گیری سخت

 غریبه نرهای با بزنند، پرسه دیگر های گروه در بتوانند که هست طوالنی هاقدر آن مدت

 وضعیت در رفتار نوع این. بازگردند خود خانگی گروه به کنان گردش و کنند گیری جفت

 .بود نخواهد پذیر امکان ها ماده از دائمی مراقبت

 های سوگیری چنین باشد، که چه هر ها مپانزهاش های گروه بین روابط ی درباره واقعیت

 روابط همانند نیز جنگ در ها مپانزهاش و بونوبوها ظاهراً»: دارد وجود هم هنوز ای ناآگاهانه

 هم با 1وامبا در قلمرو یک مرز در بونوبو گروه دو وقتی. هستند متفاوت شدیداً عاطفی

 وجود دهد می رخ ها مپانزهاش بین گاهی که ای کشنده تهاجم تنها نه ...شوند می مواجه

 شکل دشمن گروه نرهای و ها ماده بین  ای جنسی حتی و اجتماعی روابط بلکه ندارد،

 [40]«.گیرد می

 و جنسی روابط تا آیند می هم گرد هوشمند های نخستی از گروه دو وقتی دشمن؟

 جنگ یک را مالقات قرار این و دشمن را گروه دو این کسی چه باشند، داشته اجتماعی

 خاصی صدای ها امپانزهش»: کنید توجه گزارش این در مشابه فرضیات به کند؟ می قلمداد

 ای شیوه این. کند می آگاه غذا وجود از ها دستدور در را سایرین که آورند میدر خود از

 از بیش که ای مپانزهاش .باشد سخاوتمندی سر از که ندارد لزومی اما غذاست تقسیم برای

 بلکه دهد نمی دست از چیزی تنها نه آن کردن قسمت با دارد، اختیار در غذا نیازش

 هم سود ،گرداند می باز او به را مقدار همان دیگری ی مپانزهاش وقتی آینده در است ممکن

 [45]«.ببرد

 تعبیر سخاوتمندی را مساعی تشریک رفتار نوع این که باشد نداشته هم لزومی شاید البته

 را سخاوتمندی هک باشیم آن دنبال به باید ما چرا چیست؟ تعبیری چنین مشکلِ اما کنیم،

 آیا ؟کنیم تعبیر دیگر شکلی به حیوانات سایر کالً یا غیرانسان های نخستی بین در

 دست این از  هایی قول  نقل ؟دانیم می  انسانی منحصراً خصوصیت یک را سخاوتمندی

                                                             
1 Wamba 
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 چرا»: بپرسند خود از متعجبانه گولد.جی استِفِن مثل اشخاصی تا است شده سبب

 شریک ما مثبت 1یها انگیزش در را ها نخستی ی جامعه که ندارند تمایلی دانشمندان

 در را ما پرخاشگری های ریشه که اند مشتاق وضوح به دانشمندان همین آنکه حال نند،بدا

 «.بیابند ها نخستی ی گذشته
 

**** 
 

 ابتدا و بودیم نشنیده چیزی ها بابون و ها مپانزهاش مورد در هرگز ما که کنید تصور فقط»

 های انسان که بودیم باور این بر اکنون احتماالً صورت، آن در. شناختیم می را بونوبوها

 جنسی ی رابطه آنها در که جوامعی کردند،  می زندگی محور ماده جوامع در اولیه

 «.بود نادر بسیار هم ستیز و جنگ و داشت مهمی اجتماعی کارکردهای

 [13]والدِو فرانس                                                                                   
 

 نظر از کشوری در هم آن دورافتاده جنگلیِ ی منطقه یک در فقط بونوبوها که آنجایی از

 طبیعی زیستگاه در که بودند پستاندارانی آخرین از یکی ،2کنند می  زندگی ثبات بی سیاسی

 از آنها آناتومیکی های تفاوت 4828 سال از چند هر. گرفتند قرار بررسی مورد خود

 های تفاوت آشکارشدنِ از پیش تا اما بود، گرفته قرار توجه مورد معمولی های مپانزهاش

 که طوری به. شدند می گرفته نظر در ها مپانزهاش از زیرگروهی عنوان  به شان بنیادی رفتاری

 . شد می گفته 3قامت کوتاه های مپانزهاش آنها به اغلب

 ی مرتبه و مقام حتی اما نرهاست، مراتب سلسله از تر مهم ها ماده جایگاهِ بونوبوها میان در

 سازوکارهای از خبری آنها میان در. نیست اجباری ریام و بوده پذیر انعطاف هم ماده یک

 و ها گوریل ها، مپانزهاش میان در معموالً که آنچه مانند -نیست فرمانبرداری و جویی سلطه

 قطعی هنوز سازوکارهایی چنین وجود عدم گرچه. شود می مشاهده ها نخستی سایر

 در بونوبوها رفتار به مربوط های داده ترین مفصل که 4کانو تاکایوشی شناس نخستی نیست،

 از ماده بونوبوهای توصیف هنگام دهد می ترجیح است، کرده آوری گرد را جنگلی مناطق
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 شد.  دموکراتیک کنگو، که قبالً به آن زئیر گفته می جمهوری 2
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 ها ماده که است معتقد او. کند استفاده« 1رتبه عالی» جای به «قدرت و نفوذ دارای» عبارت

 فرانس واقع، در. هستند احترام مورد عالقه و مهر ی واسطه به شان،  جایگاه و رتبه از بیش

 شود می متذکر بونوبوها میان در مراتب سلسله بحثِ شدن  مطرح از شگفتی اظهار با دِووال

 آنان سن مبنای بر بیشتر دارد، وجود ها ماده بونوبوهای میان در هم  ای بندی رتبه اگر: »که

 ترها جوان از باالتری جایگاه عموماً تر مسن های ماده: آمیز خشونت ارعابِ تا است

 [49]«.دارند

 را آن بتوان که شود نمی منجر نر برداریفرمان به   ها ه ماد قدرتِ اعمال بونوبوها، میان در

 آنجا در هک دانست ها بابون و ها مپانزهاش بین در قدرت ساختارهای از برگردانی صرفاً

 از نر های نخستی از متفاوت ای شیوه به ماده بونوبوهای. دارند قرار قدرت رأس در نرها

 به نسبت ترشان پایین اجتماعی نقش علیرغم نر های بونوبو ظاهراً .گیرند می بهره قدرتشان

 مباحث در که طور همان. ندبرخوردار بهتری بسیار شرایط از ،نر های بابون و ها مپانزهاش

 میان در داد، خواهیم توضیح هستند ها ماده نفوذ و قدرت تحت که جوامعی به مربوط

 به مردان که شده مشاهده ،هستند امور انمتصدی ی زمره در زنان که زمانی نیز ها انسان

 به معطوف 2ساپولسکی مطالعات که حالی در. برند می پیش را ائلمس بهتری بسیار شکل

 تحمل قدرت پایانِ بی های جنگ پی در ها بابون که است مداومی استرسِ باالیِ سطوح

: نویسد می کنند می تجربه را زندگی از متفاوتی نوع بونوبوها اینکه بیان با دِووال ،کنند یم

 کنیم تصور که است مشکل آنها،  اندک پرخاشگری و مداوم جنسی فعالیت به توجه با»

 [48].«کنند می تجربه شان زندگی طول در را خاصی پراسترسِ های زمان نر بونوبوهای

 رسد می نظر به -ها امپانزهش برخالف - که است این کننده تعیین و مهم نکات از یکی

 ،آمیز مسالمت همزیستیِ به شان خاص آناتومیکی تمایل یک در بونوبوها و ها انسان

 ژن روی) 3تکراری ماکروستالیتِ اصطالحاً که دارند چیزی آنها دوی هر. هستند مشترک

AVPR1A )4توسین اُکسی هورمون کردنآزاد ی زمینه در زیادی اهمیت و شود می نامیده 

 ایجاد برای شود، می نامیده طبیعی اِکستازی اصطالحاً گهگاه که توسین اُکسی .دارد

 تمایالت باالخره و عشق سخاوتمندی، اعتماد، همدردی، نظیر مثبت اجتماعیِ احساسات

                                                             
1
 high-ranking 

2
 Sapolsky 

3
 repetitive microsatellite 

4
 oxytocin 



  
 

85 

 از»: گوید می 1جانسون میشل ریکاِ شناس انسان که طور همان. دارد بسزایی اهمیت جنسی

 بسیار ،باشند داده دست از را خود تکراری ستالیتِ ماکرو ها مپانزهاش اینکه تکاملی، نظر

 مجزا طور به را مشترک تحول این بونوبوها و ها انسان کنیم فکر کهاین تا است تر محتمل

 [21]«.اند آورده پدید خود در

 فراوان جنسیِ آزادی و استرس پایینِ تاًنسب سطوح است مدعی که ای اندیشه برابر در اما

 فیشر نلِهِ. دارد وجود شدیدی مقاومت باشد، انسان ی گذشته خصوصیاتِ جزء تواند می

 ی اشاره حتی و پذیرد می را انسان رفتار با آنها  ارتباط نیز و بونوبو زندگی های جنبه این

 مرکب هایی گروه قالب در موجودات این»: دارد مورگان آغازین ی رَمه به هم ای زیرکانه

 بین در( غذایی ی ذخیره به توجه با) افراد... کنند می گردش ها بچه و ها ماده نرها، از

 یکدیگر با آنها نزدیکِ ارتباط و همبستگی موجب این که کنند می وآمد رفت ها گروه

 زانهرو سرگرمی یک تقریباً سکس... دارد وجود آغازین ی رمه از شکلی اینجا در. شود می

 از الگویی یعنی - کنند می گیری جفت شان قاعدگی زمانِ  مدت اکثر در ها ماده... است

 بونوبوها  ...است شبیه انسانی های ماده به دیگری موجود هر از بیش که جنسی ی رابطه

 ابراز و گردش هنگام در استرس کاهش غذا، تقسیم به ترغیب تنش، کاهش منظور به

 تدبیرِ وضوح به جنگ جای  به بازی عشق. زنند می جنسی فعالیت به دست دوستی

 [24]«.بونوبوهاست

 با او «اند؟ بوده چنین  این نیز ما نیاکان آیا»: کند می مطرح را واضح پرسشی فیشر سپس

 ها، خیابان در مردم که است ای جنسی رفتارهای از بسیاری شبیه بونوبوها رفتار اینکه بیان

 مسکو، پاریس، نیوریورک، در ها آپارتمان درِ پشت و ها رستوران ها، فروشی مشروب

 او. بدهد ما دیدگاه با سوهم پاسخی تا کند می آماده را خود دهند، می انجام... و کنگ هنگ

 رهخی یکدیگر های چشم به عمیقاً اغلب سکس، آغاز از پیش بونوبوها»: نویسد می

 بونوبوها»: افزاید می کند ملموس خواننده برای را تفسیرش آنکه برای سپس «.شوند می

 بوسند می را یکدیگر پاهای و ها دست زنند، می قدم یکدیگر بازو به بازو ها انسان مثل نیز

 شود، می همراه یکدیگر دهان به زبان ورود با که عمیق و طوالنی فرانسویِ های بوسه با و

 [22].«گیرند می آغوش در را همدیگر
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 شده تردید دچار تکاملی شناسی نروا در مرسوم روایت مورد در ما همانند که فیشر ظاهراً

 سایر و بلندمدت جفتیِ پیوند ظهور پیرامون خویش های استدالل تا کند می سعی است،

 خصوصیات بتواند طریق این از تا دهد قرار بازنگری مورد را تاریخ ماقبل انسانِ های جنبه

 در ها نزهمپااش رفتار بارزِ نقش به توجه با. سازد منعکس را بونوبوها و ها انسان مشترک

 همان به توانیم نمی ما که است چگونه ،تکاملی شناسی روان در مرسوم روایت از حمایت

 انسانِ ی درباره زنی گمانه برای بونوبوها به مربوط های داده از ها مپانزهاش ی اندازه

 یکسانی ی فاصله در ژنتیکی نظر از ما که باشید داشته خاطر به کنیم؟ استفاده تاریخ ماقبل

 ،انسان جنسی رفتار»: گوید می فیشر که طور همان و. داریم قرار بونوبوها و ها مپانزهاش از

 «.است مشترک بونوبوها با زمین، روی بر دیگری موجود هر از بیش

 توانسته می انانس جنسی ی گذشته اینکه پذیرش از آخر گام در فیشر ،اوصاف این تمام با

 خود ناگهانی و ای درجه 491 چرخش و رود می طفره باشد بونوبوها کنونی شرایط مشابه

 ها میمون سایر از متفاوتی کامالً جنسی زندگی بونوبوها»: کند می توجیه چنین  این را

 رفتارهای فیشر خود ی گفته به بنا که - ها انسان زیرا ندارد صحت موضوع این اما «.دارند

: دهد می ادامه او. شوند می محسوب ها میمون جزء  –بونوبوهاست مشابه شان جنسی

 و افتد می اتفاق قاعدگی ی دوره شتربی در نیز بونوبوها خواهیِ دگرجنس های فعالیت»

 دو این.« مانند بازنمی شان جنسی فعالیت از ،زایی بچه یکسال طول در ماده بونوبوهای

: است مشترک دیگر نخستی یک با تنها ،بونوبوها جنسی رفتار در فرد منحصربه ِ ویژگی

 باالترین بونوبوها که آنجایی از»: کند می گیری نتیجه چنین این فیشر حال، این با. ها انسان
 که آنجایی از و دهند می نشان خود از ها نخستی تمام میان در را جنسی فعالیت حد

 پدیدار قبل سال میلیون 2 از کمتر بونوبوها که است آن از حاکی شیمیایی زیست های داده

 21 از که باشند هایی ریخت انسان برای مناسبی مدل آنها که کنم نمی فکر من اند، شده

 [23]«.اند داشته وجود قبل سال میلیون

 مورد در طوالنی بحثی از بعد. است غریب و عجیب جهت چند از فیشر اظهارنظر این

 ای درجه 491 چرخشی به دست ،ها انسان و بونوبوها جنسی رفتار فراوانِ های شباهت

 کل کشاندن با حتی او. نیستند ما نیاکان برای مناسبی مدل آنها که بگیرد نتیجه تا زند می

 حال در گویی که طوری به کند، می گمراه را مخاطب قبل سال میلیون 21 به بحث

 ها، امپانزهش که کند می فراموش و. هاست میمون ی همه مشترک جد آخرین از صحبت
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 واقع، در. اند شده جدا مشترک جد یک از قبل سال میلیون پنج تنها ها انسان و بونوبوها

 آناتومی کتاب زیرا کند می صحبت دوری اجداد چنین مورد در فیشر که است عجیب
 ی هپیشگامان آکادمیک های فعالیت ی زمره در (آنجاست از ما های قول  نقل که) او 1عشق

 طول در (ها میمون تمام نه و) ها انسان میان در «جفتی پیوند ایِ زنجیره تکامل» که ستاو

 . کند می بررسی را گذشته سال میلیون چند

 زمین روی بر زندگی به درختی زندگی از ما نیاکان گذار فرایندِ از فیشر که توصیفی در

 نخستین شاید: »است مشهود اش کالم در نیز دیگری  نوویکتوریایی اشاراتِ دهد، می ارائه

 را متعدد نرهای با جنسی فعالیت کردند، می زندگی درختان روی بر که ما ی ماده نیاکان

 سال میلیون 1 حدود) ما نیاکان که وقتی اما. کردند می دنبال خود دوستان حفظ برای

 بزرگ برای بلندمدت جفتی های پیوند و کردند مهاجرت آفریقا علفی های زمین به( قبل

 به "همزمان طور به نفر چند با آشکار جنسی روابط" از ها ماده گرفت، شکل ها بچه کردن

 تر متفاوت های ژن نیز و بیشتر منابع مزایای به تا آوردند روی "پنهان گیری جفت الگوی"

 را فرض ندارد، دست در شواهدی گونه هیچ آنکه عالرغم فیشر [21]«.یابند دست بهتر و

 ادامه در او. است گشته پدیدار قبل سال میلیون 1 بلندمدت جفتیِ پیوند که گیرد می آن بر

 آنجایی از هستند، بزرگ های میمون ترین باهوش بونوبوها ظاهراً که آنجایی از» :نویسد می

 کرات به آنها که آنجایی از و دارند ها انسان با مشابهی تقریباً جسمانی های ویژگی آنها که

 شبیه بیشتر بونوبوها که کنند می گمان شناسان انسان برخی کنند، می گیری جفت به اقدام

. هستند -ما زی درخت مشترک جد آخرین یعنی – آفریقایی ی اولیه های ریخت انسان

 در ای اساسی های تفاوت آنها قطعاً اما باشند، ما ی گذشته از ای زنده یادگار بونوبوها شاید

 که طور آن- بلندمدت جفتی پیوند بونوبوها ،مثال برای. دهند می نشان شان جنسی رفتار

 و زناشویی الگوی ی پایه بر را شان اداننوز آنها کنند؛ نمی برقرار -دهند می شکل ها انسان

 خود خواهر یا برادر نوزادانِ از نر بونوبوهای اگرچه کنند؛ نمی بزرگ ای هسته ی خانواده

 روابط آنان محبوبِ الگوی ست؛نی آنان زندگی الگوی همسری تک ،کنند می مراقبت

 [20]«.است نفر چند با همزمان طور به جنسی

 ترین آگاه حتی تواند می که هستیم مواجه استدالل از نوعی با وضوح به اینجا در ما

 داریم اطمینان ما. اندازدبی اشتباه به نیز را انسان جنسی رفتار خاستگاه به پردازان نظریه

                                                             
1
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 نگاهی ایم کرده فراهم کتاب این آتی های فصل در که مطالبی ی همه به فیشر دکتر وقتی

 و بونوبوها جنسی رفتار در «اساسی های تفاوت» که را آنچه یافت درخواهد بیاندازد،

 و ازدواج که داد خواهیم نشان ما. شوند نمی محسوب تفاوتی اصالً نامد، می ها انسان

 شمول جهان الگوی وجه هیچ به -دیگران و ایشان باور برخالف - جنسی همسریِ تک

 پیوند بودنِ طبیعی بر را هایی تردید بونوبوها چون صرفاً است، جالب. نیست  ها انسان

 نتیجه دیگر نظران صاحب از سیاریب و فیشر ،اند کرده وارد ها انسان بلندمدتِ جفتیِ

. باشند انسان زیستیِ تکامل تبیین برای مناسبی مدل توانند نمی بونوبوها که اند گرفته

 ی هسته «بلندمدت جنسیِ همسریِ تک» که است استوار فرض پیش این بر آنان استدالل

 دلیل ست؛ ابدی -ازلی خانواده کنونیِ ساختار و است بوده انسان زیستی تکامل اصلی

 .   جاست  همین دیگران و فیشر گرد عقب
 

 

**** 

 

 سپس و شناختیم می را وهابونوب ابتدا ما اگر شد می چه گویم، می خودم با اوقات  گاهی»

 افتاد، می اتفاق این اگر شاید. شناختیم نمی را ها شامپانزه اصالً اینکه یا... را ها مپانزهاش

 نر جنس ی سلطه و جنگ خشونت، پیرامون اندازه این انسان تکامل مورد در بحث

 آن در. زد می دور همکاری و مراقبت همدلی، جنسی، مسائل پیرامون بلکه چرخید نمی

 « !کردیم می پیدا متفاوتی ذهنیِ انداز چشم چه صورت،

 ،والدِو فرانس                                                                                   

 ما درونی میمون
 

 مورد در امروزه که آنچه پرتوِ در انسان، خاستگاه مورد در «قاتل میمون» ی نظریه ضعف

 حتی که دهد می نشان خوبی به دِووال حال، این با. شود می عیان دانیم می بونوبوها رفتار

 نگرشِ عیوبِ از بسیاری نیز گرفتند قرار دسترس در 4871 ی دهه از که هایی داده بدون

 واقعیت این به را خوانندگان هتوج دِووال. شد می آشکار نهایتاً ها هابزی محورِ امپانزهش

 اشتباه ورزی خشونت و تجاوز با را شکارگری «قاتل میمون» ی نظریه که کند می جلب

 رد منفعل اشیایی» را زنان و نگرد می جنگی های سالح دید  به را ابزارها است، گرفته

 ی پایه بر» و داده قرار مخاطب روی پیش را ای تازه روایت دِووال. داند می «نرها با رقابت
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 شکارچی جوامع بین یافته سازمان های جنگ وجود عدم از موجود، مدارک و شواهد

 [25].«دهد می خبر سخاوتمندی و خواهی مساوات به آنان گرایش و کنونی

 تاریخ ماقبل در زنان که دهند نشان طور این تا اند داده خرج به پردازان نظریه که تالشی با

 ظاهر به ِ انگیزش. اند کشانده بیراهه به را خود های استدالل و نظریات ،اند بوده همسر تک

 انسان سرشت اتیِذ ی مشخصه زنان، جنسی تمایالت کنترل برای امروزی مردان یزیِغر

 بسیار که کنونی خاص اقتصادیِ -اجتماعی شرایط به است  واکنشی کنترل، این. نیست

 این. است کرده تجربه زیستی تکامل روند طی در ما ی گونه که ست چیزی آن از متفاوت

 رفتار این که دارد حق دِووال. است امروز دنیای در جنسی تتمایال فهمِ کلید واقعیت

. داندب ما ی گونه کنونی موقعیت مختص را محور اقلیم و پرخاشگرانه مراتبی،  سلسله

 دنیای با سازگاری برای ای شیوه این دید، خواهیم آتی های فصل در که طور همان

 . شد نهاده بنیاد کشاورزی انقالب با که  است ای اجتماعی

 روی بر که را پلی از عبور خطر دیگر، محقق چند و ووالدِ فرانس فیشر، نلِهِ ما نگاه از

 بنا انسان جنسی تمایالت پیرامون اساس  و پایه بی های گمان و حدس از متالطمی جریان

 پل این از کامل عبور برای الزم شهامت فاقد آنان اما ،اند خریده جان به است شده

 هنگام. اند داده وغریب عجیب ای مصالحه به تن خویش های گیری نتیجه در آنها. اند بوده

 همسر تک های گونه مثل انسانی موجوداتِ که انکار  غیرقابل واقعیت این با رویارویی

 یک از. دهند نشان «جا هناب» را استوار واقعیتِ این که افتند می صرافت به کنند، نمی رفتار

 پیوندِ که کند می توجیه استدالل این با را ها ازدواج شکست جهانیِ ی پدیده فیشر سو،

 به او رسیدن و نوزاد شدن بزرگ زمان تا که است یافته تکامل شکلی  به مدت بلند جفتیِ

( شود همراه گردآورندگان ی دسته با پدر بتمراق بدون تواندب که زمانی) کودکی سنین

 و «ست انسانی ای پدیده صرفاً» ای هسته ی خانواده که گوید می ابتدا نیز دِووال. یابد ادامه

 اما «.ماست ی گونه ی مشخصه که ست ای پیچیده های همکاری برای کلیدی» جفتی پیوندِ

 رها گرو در عمیقاً زیستی، گونه یک عنوان به ما موفقیت» که گیرد می نتیجه ادامه در

  [27]«.است جنسی تمایالت تر وسخت سفت کنترل و نوبوییبو زندگی روش کردنِ

 دِووال پس کند؟ رها است نداشته هرگز که را چیزی تواند می فرد طور هچ ؟!کردن  رها

 و آرامش دارای خود، حیات از مشخص ای دوره در انسان نوعِ که است موافق احتماالً

 بیان را عموضو این صراحت  به هرگز گرچه- است بوده ییبوبونو متعددِ جنسی روابط
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 چنین ما اجداد چرا یا هنگام چه بگوید که ندارد را آن شهامت دِووال واقع، در. کند نمی

   [ 29].کردند رها را ای جنسی الگوی
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[22].شان شامپانزه و انسان و رشد نوزادانجنسیِ بونوبو،  -ی رفتار اجتماعی : مقایسه2جدول شماره 
 

 

 کنند.  گیری می ی قاعدگی، به هنگام بارداری و شیردهی جفت های انسان و بونوبو در کل چرخه ماده

 ی قاعدگی از نظر جنسی فعال هستند. از دوره %03-74های ماده فقط در طول  همپانزادر حالی که ش

 4/9در حدود تنها طوری که  کند، به رشد می  مپانزهاتر از نوزاد ش نوزاد انسان و بونوبو بسیار آهسته 

 مپانزه است. اکند که بسیار دیرتر از نوزاد ش سالگی شروع به بازی با دیگران می

 ی چند  از زایمان به گروه اجتماعی بازگشته و به فاصلهها بالفاصله بعد  بونوبوهای ماده همانند انسان

کشی دارند، چیزی که هرگز  بچه ی اندکی نسبت به پدیدهترس  ناکنند. آن گیری می اه شروع به جفتم

 ( دیده نشده است. زندانیدر بونوبوها )چه آزاد و چه 

 رو رودرمدل بونوبوهای ماده  برند. گیری بسیار متفاوتی لذت می جفت های از مدلها  بونوبوها و انسان

دهند. در حالی  را ترجیح می 7مدل سگیو نرها  (9)دراز کشیدن ماده به پشت و قرار گرفتن نر در جلو

 دهند.  را ترجیح می مدل سگیها منحصراً  مپانزهاش که

 و یکدیگر را عمیقاً  های هم خیره شده گیری به چشم جفت ها اغلب به هنگام بونوبوها و انسان

 دهند.  را انجام نمیکارها   کدام از این ها هیچ  امپانزهبوسند. اما ش می

 َجرَف (vulvaدر انسان ) و به سمت جلو متمایل است. ولی در بین  ا و بونوبوها بین پاها قرار دارده

 ها به سمت عقب است.  ها و سایر نخستی مپانزهاش

 ها  امپانزهولی در ش باالیی با فعالیت جنسی دارد.ستگی ها و بونوبوها، تقسیم خوراک همب در بین انسان

 است.  این همبستگی ضعیف

 رو،  های جنسی وجود دارد. از این میزشدر نوع آ  تنوعی باالیی از  ها و بونوبوها، درجه در میان انسان

 ها نادر است.     مپانزهاشود ولی در میان ش دیده می  گرایانه در هر دو گونه جنس های هم فعالیت

 های جنسی مالش اندام- ( تناسلی به یکدیگرG-Gدر تمام جمعیت ) وها )آزاد و ی بونوب شده های مطالعه

کند. اما چنین رفتاری در  ها را مستحکم می ماده زندانی( دیده شده است و ظاهراً این رفتار پیوند میان

ها در دسترس  میان انساندر  G-Gاطالعاتی در مورد  فعالً ها وجود ندارد. ضمن آنکه مپانزهابین ش

 نیست. 

 در جهتِ تولیدمثل است،  بیشترها  ها و سایر نخستی مپانزهادر حالی که فعالیت جنسی در میان ش

، برقراری پیوند، حل  ها از فعالیت جنسی برای تحقق اهداف اجتماعی )کاهش تنش بونوبوها و انسان

 . جویند کشمکش، تفریح و غیره( بهره می
 

1. Missionary position 

2. Doggy style 



  
 

92 

 

 ها یادداشت

 : مقدمه

 (. 2118) سایپِل به کنید نگاه اخیر، ژنتیکی شواهد بررسی برای. قبل سال میلیون 0/1 احتماالً .4

 0. ص ،(4889) والدِو .2

 شده گزارش( 2110) دیگران و یودِر و( 2115) دیگران و نیل مَک ی مطالعه در موارد این از برخی .3

 : بیابید اینجا در را قبل سال میلیارد 411 ی نگاره. است

http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-fg-vienna-
porn252009mar25,0,7189584.story 

 (: 2119 ژوئن، 8) تایمز نیویورک گاردنر، رالف «.امشب دوباره عزیزم، بله،» به کنید نگاه .1

http://www.nytimes.com/2008/06/09/arts/09iht-08nights.13568273.html?_r=1 

 . درآورد خود تملک به هم را «کالینز هارپر» کتاب این ناشر ک،مُردا: کامل افشاگری .0

 (. 4897) دایموند .5

 این ی جمله از گیرد، می شکل گروهی هویتِ افزایش های تکنیک از بسیاری ی واسطه به روابطی چنین .7

 ای آورنده گرد جوامع بین در) هم هنوز که «گروهی پیوند تشکیل» شعائر در شرکت به توان می ها تکنیک

 نواختن با غالباً شعائر این توجهی، جالب طور به. است مرسوم( هستند جادویی مذاهب دارای که

 هورمون شدن آزاد باعث که آورد می وجود به -ارگاسم مثل - را فضایی و) شود می همراه موسیقی

(. است همبسته عاطفی های پیوند گیری شکل با غالباً که هورمونی - شود می افراد خون در توسین اُکسی

 (.2118) لِویتین به کنید نگاه اجتماعی، هویت و موسیقی ارتباط ی زمینه در بیشتر ی مطالعه برای

 (. 2118) لوِجوی و وایت به کنید نگاه. است گرفته قرار تردید مورد اخیراً مسیر تغییر این دقیق زمان .9

 سالینز به کنید نگاه آورندگان، گرد میان در محور اشتراک های اقتصاد ی زمینه در بیشتر ی مطالعه برای .8

 در هادزا با همراه فینکل میشل ی مقاله یا ،(4888) بوئم ،(4889) گوودی ،(4883) هاوکیز ،(4872)

 :  است دسترس قابل اینجا از ،ژئوگرافی نشنال

http://ngm.nationalgeographic.com/2009/12/hadza/finkel-text 

   710. ص ،(2117) میفِن .41

 برآوردهای ی زمینه در موجود آثار بهترین از یکی تیلور کتاب. 413 -412. ص ،(4885) تیلور .44

 .    است انسان جنسی های خاستگاه شناختیِ زمین
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 :اول فصل

 لحاظ به رخدادها از تودوروف بررسی اما است،( 4891) تودوروف از برگرفته قول  نقل این .4

 :  به کنید نگاه ها شناسی ریشه سایر مرور برای مثالً،. نیست شده پذیرفته شمول جهان

http://www.yucatantoday.com/culture/espyucatanname.htm 
 بر. غذایی های ادویه ی زمینه در( FDA) متحد ایاالت داروی و غذا وزارت ی گسترده تحلیل از برگرفته .2

 : اینترنت روی

http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/LaboratoryMethods/Macroanalytic
alProceduresManualMPM/ucm084394.htm 

 : ومد فصل

 :  بیابید اینجا در توانید می را مقاله. شد منتشر 2117 بهار ،دِدالوس در ابتدا در .0
http://www.redorbit.com/news/science/931165/challenging_darwins_theory_
of_sexual_selection/index.html 

 برای(. 2111) روگاردن به کنید نگاه جنسی، تنوع باب در روگاردن فرد منحصربه نگرش از آگاهی برای

 جنسی، انتخاب و طبیعی انتخاب حرکتیِ موتورِ عنوان  به «شخصی منفعتِ» باب در تفسیرش از اطالع

 حیوانات، دنیای در گرایی جنس هم ی زمینه در بیشتر های بررسی برای(. 2118) روگاردن به کنید نگاه

 (.4888) باگمیل به کنید نگاه

2. http://www.advicegoddess.com/ag-column-archives/2006/05  

 از داروین های نظریه پذیری تأثیر ی نحوه ی درباره( خوان خوش البته و) کلی بررسی یک برای .3

 (. 4885) هِردی به کنید نگاه اش، ویکتوریایی های دیدگاه

 352. ص ،(4974/2117) داروین .1

 203. ص ،(2112) پینکر .0

 242-244. ص ،(4858) فولز .5

  221. ص ،(4881) رایت از قول نقل(. 4807) گتونهو .7

 4211. ص ،(4878) ریچاردز از قول نقل .9

 توضیح ،شوبینگر لوندا علم مورخ از (31. ص ،2110 ی فوریه) ساینس امریکن آنالین در ای نوشته .8

 در. کرد نمی محدود متعارف زناشوییِ پیوندهای به را جنسی روابط... داروین اراسموس»: که دهد می

 پیوندهای از تصوری قابل مدلِ هر آزادانه طور به او گیاهان ،(4798) گیاهان های عشق اثرش

 به شناسی، گیاه کتاب یک پوشش در که داشته قصد اراسموس احتماالً... کنند می ابراز را گرایانه دگرجنس

 ی جامه آن به شاول همسر مرگ از بعد وی خودِ که چیزی همان بپردازد؛ آزاد عشق ی پدیده ترویج

 «.پوشاند عمل

 (. b4888) هردی از قول نقل .41

 (.  4884) راوِرات .44
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 اندیشه پیرامون عالی شهودیِ بررسی یک ی مطالعه برای همچنین،. 207. ص ،(4881) مور و دزموند .42

 (.4881) رایت به کنید نگاه داروین، خانوادگی زندگی و

 .    کرد استفاده عصرحجرسازی اصطالح از که بود( 4885) لِوین بار نخستین .43

 (.4894) لووجوی .41

 72. ص ،(4882) فیشر .40

 30. ص ،(2115) ریدلی .45

 نسل به نسل و تدریجاً انسانی جوامع اینکه بر مبنی پینکر استیون اظهارات به کنید نگاه مثال، برای .47

 (.است گرفته قرار بحث مورد مفصل طور به 43 فصل در) اند شده جوتر صلح

 2-4. ص ،(4897) ویلسون .49

 . است شده احیا ها دهه از بعد مجدداً که پینکر استیون از دیدگاهی .48

 (.2111) پالمر و هیل فورن به کنید نگاه مثال، برای .21

 اینجا در را آن توانید می. 2114 اکتبر، 41 ،تایمز نیویورک ی مجله ،«گانه دو ستم ی درباره ای رساله» .24

 : بخوانید

http://www.english.ccsu.edu/barnetts/courses/vices/kipnis.htm 

 (. 2118) فالناگان از قول نقل  .22

 (. 2119 مارس، 24) ماهر بیل با واقعی زمانی .23

 (.2119) موسِز به کنید نگاه مورگان، ی اندیشه و زندگی ی درباره بیشتر بررسی برای .21

 127 ،149. ص ،(4977/4819) مورگان .20

 351. ص ،(4974/2117) داروین .25

 02. ص ،(4977/4819) مورگان .27

 37. ص ،(4889) دیکسون .29

 :سوم فصل

 : در مندرج ،حیا بی و ران هوس مرد ی نویسنده بارلوو پِری جان از پوزش با .4

http://www.nerve.com/personalEssays/Barlow/shameless/index.asp?pa
ge=1 

 419. ص ،(4879) ویلسون .2

 202. ص ،(2112) پینکر .3

 298. ص ،(4882) دیگران و بارکوو .1

 259 -257. ص ،(4882) دیگران و بارکوو .0

 452. ص ،(52/4907) آکتون .5

 5. ص ،(4878) سیمونز .7
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 350 .ص ،(4819) بیتمن .9

 (4898) هاتفیلد و کالرک .8

 289. ص ،(4881) رایت .41

 411. ص ،(2111) باس .44

 07. ص ،(4881) رایت .42

 33. ص ،(2111) بیرخید .43

 53. ص ،(4881) رایت .41

 09 -07 ص ،(4881) رایت .40

 0. ص ،(4878) سیمونز .45

 497. ص ،(4882) فیشر .47

 

 : چهارم فصل

 های آزمایش در سریع های پیشرفت(. 2119) هِی و وان و( 2119) دیگران و کازویل به کنید نگاه .4

 از ما وجود، این با. است گشوده بونوبو از مپانزهاش انشعاب زمان روی بر را مجادله باب جدداًم ژنتیک

 . کنیم می استفاده است، شده پذیرفته  ای گسترده شکل به که سال میلیون 3 برآورد

 . است( 4889) النتینگ و ووالدِ از قول نقل این .2

 494. ص ،(4898) هریس .3

  419. ص ،(4878) مونزیس .1

  53. ص ،(4885) پترسون و وانگام .0

  471. ص ،(2114) ساپولسکی .5

 (. 4889) دیکسون و( a2110) ووالدِ از برگرفته جدولی .7

 445. ص ،(2114) استنفورد .9

 57-55. ص ،(2111) بِرمَن .8

 3. ص ،(4875) داوکینز .41

44. http://www.edge.org/3rd_culture/woods_hare09/woods_hare09_index.html 

 415. ص ،(2110) ووالدِ .42

 480. ص ،(4898) فیراکس .43

 21. ص ،(2114) پاسِی .41

 25. ص ،(2114) استنفورد .40

 232. ص ،(4882) فایستنر و گریو مک .45

 (.4880) ووالدِ .47

 73. ص ،(4889) النتینگ و ووالدِ .49
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 411. ص ،(a2114) ووالدِ .48

   :اینجاست از قول نقل .21

http://primatediaries.blogspot.com/2009/03/bonobos-in-garden-of-eden.html. 

  428. ص ،(4882) فیشر .24

 431-428. ص ،(4882) فیشر .22

 .  است 328 ی صفحه در مندرج های نوشت پی از همگی ها قول نقل این(. 4882) فیشر .23

 82. ص ،(4882) فیشر .21

 434-431. ص ،(4882) فیشر .20

 17. ص ،(a2114) ووالدِ .25

  420-421. ص ،(2110) ووالدِ .27

 آن منجمله) کتاب این از هایی بخش رویی گشاده با علم، ی عرصه داشتنی دوست انسان ووال،دِ .29

 . است داده قرار بازنگری مورد را( بودیم مخالف ها آن با اینجا در ما که هایی دیدگاه

 ؛4882 و 4891 کانو، ؛4881 بالنت،) است مختلف منابع از برگرفته جدول این در مندرج اطالعات .28

 (. b2114 ووال،دِ ؛a2114 ووال،دِ ؛4879 ویلکِرسون، و رامباگ-سَوِج ؛4889 النتینگ، و ووالدِ
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 پنجمفصل 
 ؟از دست داد بهشتچه کسی چه چیزی را در 

 

 

را از آن حذف  بزرگترین لذتش با این تفاوت که کرده، ریرا تصو بهشتیک  ]انسان[

. . .  رود لذت به شمار می بهترین ،نژادش افرادِ کِی کی که در قلبِ لذتی، کرده است

نزدیک به و  باشد شده گمدر کویری جگرسوز فردی مثل این است که جنسی!  آمیزشِ

 جز یک ،خواهی آرزو کنی می هچ هر توانی میکه  بگوید به او ناجی فردِمرگ باشد، و 

 !: آبچیز
 

  1یی از زمینها هنام مارک تواین،

 

یک : هر چیزی بوده جز یک باغ .است هباغ نبود اصالً عدن که باغِاست  همعلوم شد

 یک دشتِمرز،  بی 2دشتِ یک گرموحشی،  ساحلِیک  بیشه،یک ، بوده است جنگل

 بیرونی باغهیچ  از آدم و حوا همچنین معلوم شده که. باد خوشِ دست درخت و بی

 . دنا هشد انداخته باغ به درونِ د بلکهنا هانداخته نشد

و  کشت زمینی زیرِبندد؟  چه چیز در ذهنتان نقش می ،«باغ»گوییم  وقتی می

، زمینیدر چنین . برنامهاز روی ، و یافته سازمان چیدمانی مرتب،با ، شده مراقبت

                                                           
1  Mark Twain, Letters from the Earth 
2 Savanna  
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ها  دانه ؛شوند با سَم از بین برده مییا  شدههرس  رحمانه به شکلی بی ی هرزها علف

 شباهتی به یک مکانِهیچ  ،چنین جایی .شوند می اشیدهپبر زمین و  شوند می  گزینش

. ناخوشایند و شوم است ای ریزی نشده هر نوع رخدادِ برنامه و ندارد و خودرو طبیعی

آدم و  گوید که میچنین داستان . به مکانِ زندگیِ آدم و حوا ندارداین هیچ شباهتی اما 

 سادهبرهنه و  ،گیآسوددر و ، برخوردار بودهاز فیض و برکت  ،هبوط پیش از ،حوا

برایشان  که نیاز داشتندهرچه  ،آنها یدنیا. و هیچ چیز کم نداشتند -کردند میزندگی 

غذا . خوشی به پایان رسید دورانِ ،پس از هبوط اما. یارو  ،سرپناهکرد: غذا،  میفراهم 

دشوار به دست  کارِ باید از طریقِی بخشنده بود حال دنیایک از  موهبتی که قبالً

 هیچ بی سابقاًکه  -جنسی و لذتِد شدنبا دشواری و رنج روبرو زنان در زایمان . آمد می

و شرمندگی  سرافکندگیبه منبعی از  از آن پس –گرفت ی صورت میگناه احساسِ

 . دل شبَد

اما  شدند، انداختهبیرون اولیه از باغ  های گوید که انسان میطور  این انجیل  گرچه داستانِ

ی  حوالهکه   میو دشنا نفرین .شده است وارونهدر جایی ن روایت ای  هآشکار است ک

 زندگیِ و گرفتندآدم و حوا  ی است کهبرانگیز بحث تصمیمِ شود به دلیلِ آدم و حوا می

 به سبکِ را با زندگیوها( نوبوببه سبکِ ) 1زنی گشت بخشِ و لذت تنش بی (احتماالً)

جان  ی زمینبر رو شامتا  صبحاز باید که  یعنی سبکی -تعویض کردندکشاورزی 

 . ندکند می

 ،این مساله توضیحِبرای است ی کوششی  دهنده نشان 2«آغازین گناهِ»مفهومِ در حقیقت، 

 داستانِ [1] .شدند نابرابریی  چنین معاملهحاضر به پذیرشِ ما  چرا نیاکانِ که اصالً

و  گریهمراه با شکار  زندگیِیک از  گذار: دردناک یک گذارِ روایتی است ازهبوط 

 به -”که در هرجا پیدا کردید برداریدچیزی  هر“ قانونش این بود که -گردآوری

                                                           
1 Foraging  
2  original sin 
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نبرد با حشرات، یعنی سبکی که سرشار بود از  .یکشاورز فرسای طاقت به سبکِ زندگی

مجبور  کشاورزانحال . آمد که چندان با آنها راه نمی زمینیو  ،جوندگان، آب و هوا

را  -ای که حاال ممنوعه شده بود میوه–صرفاً شان  همچون اجدادبودند به جای اینکه 

. جبین بریزند عرقِ ،ای نان تکه برای بدست آوردنِ رند،دهان بگذا بیابند و به داخلِ

شاورزی از ک فنونِ هیچ رغبتی برای یادگیریِ تقریباً ،زنان گشتکه  تعجبی ندارد

 چیزی کاشت، چرا باید“گوید،  می زن گشتطور که یک  همان ند.ا هها نشان نداد اروپایی

 ”در دنیا وجود دارد؟  و مغزهای وحشیها  دانه مقدارِ فراوانیوقتی 

 

 

. دردسرند انسان هستند باعثِ ی سرشتِ که درباره ،حاضر کتابِهایی همچون  کتاب

انسان هستیم،  ی ما  که همه از آنجا .دانند می صصخود را متخهمه چرا که در این زمینه 

فهمِ سرشتِ برای  کنیم که طور گمان می و این داریم یاتنظر انسان نقطه سرشتِدر مورد 

به آنها همواره چیزهایی که توجه به  میک و نیاز است سلیم عقلِاندکی  تنهاانسان، 

 . رسد به نظر میساده  موضوع در نگاهِ اول،تمایل داریم یا از آنها بیزاریم. 

به  ،انسان سرشتِ .ساده جز هستچیزی سرشت انسان هر  فهمِباید بدانید که ولی 

، برداری شده، دوباره کاشته شده، وجین شده، کود داده شده خاک  همان اندازه

ساحلی  گلفِ که هر باغ یا زمینِ ی شده استو آبیار ،شده بذرپاشی، کشی شده دیوار

. است  کشت بوده زیرِ خود ،کردهکشت  آنچهاز بسیار بیش  ،انساندر حقیقت،  .شود می

 کنند، ابعادِ اهلی می نامعلومی اهدافِ ا، ما را بجوامعموضوع از این قرار است که 

دیگر  برخیکه  درحالی ،کنند می تقویتو  دادهپرورش را ما  تمایالتِای از رفتار و  ویژه

به این ترتیب،  .کنند نابود میحذف و باشد  گر و اخالل انگیز فتنهرا که ممکن است 

را گیاهان و حیوانات  کهبه همان اندازه  ،کشاورزیی مبتنی بر  جامعهتوان گفت  می

 [2]. اهلی کرده استانسان را نیز اهلی کرده، 
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 پیوسته در حالِ نیز انسان سرشتِ ابعادِ تنوعِدرکِ ما از ،   غذایی تنوعِ موادِهمانندِ 

مسئله این است  ،باشدچقدر مغذی عنصرِ مورد نظر مهم نیست که  .کاهش بوده است

این بعضی از طور که خواهیم دید  همان هرچند -شود میوحشی وجین  هر چیزِکه 

عمیق  نما مشترک ی گذشته تا شان  رویند ریشه میکه در ما  یهرزاصطالحاً های  علف

 . شدخواهند  سبزآنها دوباره و دوباره  اما ،وجینشان کنید ؛مشکلی نیست. است

 شود الزاماً می کاشته اعضای یک جامعه اذهانِطور  همینو  های زراعی زمیندر  آنچه

 مواردی وجود دارد .نیستمفید کنند  زندگی می ی مذکور در جامعه که اعضاییبرای 

آن  اعضای برای اکثرِ حال عینِ رساند و در سود میبه طور کل  جامعهیک به  چیزی که

رنج کنند،  شرکت می ها در جنگ یک جامعهمثالً اعضای  .است آفرین بحرانجامعه 

 سمومِ .ببرد بسیارنفعِ از آن  ی مذکور جامعه ممکن است اماشوند  کشته میکشند و  می

 از نظرِ ایی که غذاییمواد ِ، جهانی تِدر هوا و آب، قراردادهای تجار رها شده صنعتیِ

به احتمالِ که شود  پذیرفته میافرادی  ی اینها توسطِ همه . . .  اند شده دستکاریژنتیکی 

 . د شدناز این معامله متضرر خواه زیاد

 دورانِبه از گذار چرا که توضیح دهیم کند  میفرد و گروه کمک  منافعِ میانِ تمایز،این 

که برای در حالی ،شود می یادرو به جلو  بزرگ جهشی به عنوانِ کشاورزی معموالً

 آور رنج یک فاجعه و مصیبتِچیزی جز  را تحمل کردنددوران کسانی که آن  بیشترِ

  .است نبوده

 گذار انِمربوط به دورآوری شده و  جمع جهان مختلفِ هایی که از نقاطِ بقایای اسکلت

قحطیِ : دارندحکایت مشابهی  داستانِ گی ازهم هستندبه کشاورزی  زنی گشتاز 

.  خشونت ، افزایشِعمر طولِدر شدید  ، کاهشِاختالل در رشدویتامین،  ، فقرِروزافزون

 برای بیشترِطور که خواهیم دید،  همانگذارد.  خوشی باقی نمی جایی برای دل. . 

 ،بزرگ رو به جلو باشد جهشی به جای آنکهبه کشاورزی  زنی گشتگذار از  ،ها انسان

  .ه استبود آور از دنیایی پر از فیض و برکت سرگیجه هبوطی
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 روزی بودن و آمیزشِ جنسی به طورِ شبانه اجتماعی

 

در نظر کافی است ، استاجتماعی  چیز، حیوانی از هر بیش  ،انسان شک دارید کهاگر 

 ،ای بدترین مجازات در هر جامعههمواره ، بدنی ی شکنجهبگیرید که به جز اعدام یا 

بدترین  تبعیدِ مکانی خالی از سکنه برای ،امروزهاما از آنجا که  .تبعید بوده است

ایم:  رو آوردهبه تبعیدِ داخلی  ،مجازاتشکلِ  ترین جدی ، به عنوانِباقی نماندهها  زندانی

 این .گفت ، سخنی وارونه می2«دیگرانند ،دوزخ» گفت، می 1ارترسوقتی . انفرادی زندانِ

 ارتباطِ ها آنقدر نیازمندِ انسان .آورد می بارم به جهن انساناست که برای دیگران  بودِن

های  کش دمنشینی با آ هم ،ی نقاطِ جهان تقریباً در همه ،زندانیاناجتماعی هستند که 

، 3تری اندرسون خبرنگاری به نامِ. دهند میمدت ترجیح  طوالنی های روانی را به تنهایی

گفته  کرد، یاد میگروگان در لبنان  ی دشوارش به عنوانِ ساله 1 ی تجربهاز در حالی که 

نشینی  نشین را داشته باشم تا اینکه هیچ هم دهم که بدترین هم میمن ترجیح “ :بود

 [3] ”نداشته باشم

جانورانِ های  انگیزترین ویژگی شگفتآن هستند که  ی شیفته ،تکامل پردازانِ نظریه

 گردنِچرا ، به این شکل تکامل یافته شمالی گوزنِ شاخِچرا : تبیین کنند گوناگون را

. کند قادر است چنین سریع حمله  وحشی یوزپلنگِچرا ، چنین دراز شده است زرافه

در آن  جانورانن ای  هک استمحیطی  بازتابِها  این ویژگیموضوع از این قرار است که 

 . دان کردهاشغال یادشده  محیطِ ای که در ویژه های طور جایگاه همینند و ا هتکامل یافت

 جنسِ دربسیار بزرگ  جنسیِ ما چیست؟ غیر از آلتِ ی گونه ی برجسته ویژگیِاما 

یک  .نیست پرابهتچندان  بدنی از لحاظِ(، انسان نگاه کنید چهارم جلدِ)به انسان  مذکرِ

های  نشان آتش ، چهار یا پنج برابرِماست وزنِ ش نصفِوزن که معمولیی  شامپانزه

                                                           
1  Sartre 
2 L'enfer, c'est les autres 
3  Terry Anderson 
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تر  عمیق تر بدوند، سریع قادرند از مازیادی از حیوانات بسیار  تعدادِ. دارد زورسبیلو 

تری را تشخیص  بوهای ضعیف  ی دورتری را ببینند، شنا کنند، بهتر بجنگند، فاصله

ما در چه چیزی حرفی پس  .آن ناتوانیم شنیدنِکه ما از  صداهایی را بشنونددهند و 

 قدر خاص است؟ ها این ؟ چه چیزی در مورد انسانبرای گفتن داریم

 . ما با هم ی نهایت پیچیده بی تعاملِپاسخ: 

 ،ما همتای بیمغزهای  امادرست است، . کنید: مغزهای بزرگ میبه چه فکر  معلوم است

گرچه بحث در موردِ علتِ . با یکدیگر استما  پر از گفتگوی اجتماعی ی تعاملِ نتیجه

ی به شناس انسان دیدگاهِ باها  دیدگاه اما اکثرِ، همچنان ادامه دارد  انسان مغزِرشدِ سریعِ 

صرفاً نه  ،انسان مغزِدلیلِ تکاملِ “نویسد،  می که سو است هم 1دیکون. ترنس دابلیو نام

بوده الزم برای زبان  های ظرفیت کسبِ ، بلکهبیشتر عمومی به هوشِی برآوردنِ نیاز

 ”.است

پیچیده  اتِارتباط ما به هم نیازِ ،مغزهای بزرگ ماکالسیک،  ی بازخوردیِ در یک حلقه

 .شود نتیجه میپیچیده و ظریف  این ارتباطاتِ از خود هم و دکن میتامین را و ظریف 

سازد:  میما را ممکن  ی مشخصهمنحصر به فردترین ترین و  ، عمیقخود ی نوبهبه  زبان

. قابلِ تطبیقی و بُعدپذیر، چند انعطاف اجتماعیِ ی یک شبکه حفظِو  دادن شکل تواناییِ

ین تر اجتماعی این است که او  انسان ین مسئله در موردِتر مهمشاید بتوان گفت که 

 است.  موجودِ زنده

 انسان مختصِ که با آن مرتبط زبانیِ تواناییِو  ،مان بزرگ مغزهای بیش از حدِ عالوه بر

ویژگی ن ای  هنیست ک آور تعجب. دیگر نیز داریم منحصر به فردِ ویژگیِیک ما  ،است

 پُرکاریِ ما دراست: تنیده در هم  -ما بودنِ اجتماعییعنی  -ما حیاتیِ ویژگیِ با نیز

 . مسائلِ جنسی

                                                           
1 Terrence W. Deacon 
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 در طولِخود را  وقتِ ،1ساپینس هوموی  به اندازهی زمین،  در روی کرههیچ حیوانی 

نیز  مشهورند ی بودنبه شهوت که بونوبوهاحتی  -کند مین جنسی مسائلِ صرفِ زندگی

صدها بلکه  ،هر فرزند به ازای تولدِ بونوبوهاگرچه هم ما و هم  .رسند به گَردِ ما نمی

اما  -دیگر نخستیِ از هر تربسیار بیشیعنی  -دهیم میانجام  جنسی آمیزشِ بارهزاران 

شان  یابی ی که الگوی جفتحیواناتدر واقع، . ماست بسیار مختصرتر از بونوبوها «اعمالِ»

 ،هستند کار کمجنسی بسیار  از نظرِ همیشه تقریباًاست  «همسر تک»زوج و یک  به شکلِ

 هیاهو و تنها به قصدِ بیکند: به ندرت،  میکه واتیکان توصیه کنند  رفتار میگونه  همان و

 تشهوانی ی باالترین رتبهدر  ،شان مذهبقومیت و از  نظرِ ها، صرف انساناما . مثلتولید

  . هستند جنسی فعالیِ بیش نمادِآنها : قرار دارند

 طور و همین لذت برای کسبِ ای وسیله ،، تمایالتِ جنسیهانوبووبها و  در انسان

بیشتر  ،نیز تاریخی، ازدواج )به یاد بیاورید که از نظرِ. استدوستی پیمان و  تحکیمِ

 و ظاهراً) جانوربرای این دو  .دی(اب عشقِیک  بود تا اعالمِ نهادِ مالیدو  ادغامِمعادل با 

و  «طبیعی»امری  مثل،با هدفی غیر از تولید آمیزشِ جنسی( جانوراین دو برای  تنها

 [5].شود محسوب می جانوردو ی این  مشخصه

؟ شود محسوب نمی «حیوانی»عملی اصطالحاً  ،جنسی پرداختن به آمیزشِآیا این همه 

 -مدت کوتاههایی  دوره طیحیوانات تنها  یدنیااکثرِ جانوران در  در واقع،. به هیچ وجه

تنها  . زنند جنسی می دست به آمیزشِ -استگذاری  تخمک در حالِ شان جنسِ مادهکه 

د: یکی نانجام ده مثلاز تولید غیرِ یبه دالیلو  ،د این کار را هر هفتهنتوان می جانوردو 

برای از  جنسی آمیزشِ به این ترتیب، . انسانبه بسیار شبیه  جانوریانسان و دیگری 

 تااست  «انسانی»عملی بیشتر  ،متعدد جنسیِهای  با شریکهم  آنلذت و  کسبِ

 تنها به قصدِهم  محدود و آنجنسی  آمیزشِ باید گفت که این در واقع .«حیوانی»

میمونی که از  دیگر، به عبارتِ. است «حیوانی» ی برچسبِ است که شایسته مثلتولید

                                                           
1  Homo sapiens : ِم -انسان کنونیِ ی گونه نامِ علمی 
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یک زن و انجام داده است؛ و « انسانی»حرکتی  بیش از اندازه فعال است، نظرِ جنسی

 عملیدارند  جنسی آمیزشِبار  دو یسالی یک تنها که ،جنسی آمیزشِعالقه به  بی مردِ

 . اند انجام داده «یحیوان»اصطالحاً 

خود و دیگران  خود را ازتِ انسانیِ شهوانیتا کنند  میتالش از افراد بسیاری  اگرچه

بر  خود راه نیرویی طبیعی است موانع را از سرِ ،ن موضوعای  هکاز آنجا اما پنهان کنند، 

پریسلی که الویس  ای نحوهاز  ،های درستکار و شریف بسیاری از آمریکایی . دارد می

از ر نفاما چند  دآشفتن میداد بر میرا حرکت  اش تنه میان 1«ند رولاَ  راک» خواندنِ درحالِ

مایکل »فرهنگی  چه معنایی دارد؟ مورخِ« اند رول راک » عبارتِ بودند کهمتوجه آنها 

کرد متوجه شد که  میآمریکایی را بررسی -آفریقایی های موسیقیِ که ریشه ،2«ونتورا

این عبارت . گرفته است ءمنشاجنوبِ شهر  کوچکِهای  کافهاز  «اند رول راک »عبارتِ 

دهد به  طور که ونتورا توضیح می آن هشد میالویس استفاده  که بسیار پیش از ظهورِ

حداقل از . بوده است 3«جماع کردن»بلکه به معنای  نبوده،موسیقی سبکِ یک  معنای

ونتورا . رفته است میبکار معنی  نای  هب تقریباً محافلدر آن  «راک»ی  واژهی بیست،  دهه

 به طور گسترده موردِدر فرهنگِ عامه ن عبارت ای  هک 2110ی  دهه تا اواسطِ ،گوید می

 تر از موذیاینکه یا  ،گویند میچه دارند دانستند  مییا ن“ها  جی دی ،استفاده قرار گرفت

 ”باخبرند.ماجرا  ازاعتراف کنند  کهبودند 

ها  ناکه جوجدید  «راک اند رولِ»“این که  شد متوجه می پیر و بدعنق 4د سالیوانِاِاگر 

جنسی است  ارجاعاتِ آمیخته بهسبکی  کند و او از آن تجلیل می  ”اش هستند دیوانه

 [6] .شد می اوضاع خیلی بد

                                                           
1 Rock and roll 
2 Michael Ventura 
3 To fuck 
4 Ed Sullivan 
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ها و  مربوط به پستان تصاویرِ. به کنارشود  می ونگاریپورن ی روانهمیلیاردها دالری که 

ای که  آوازهای عاشقانه. به کنار ی سینماییها لیغات و فیلمدر تلویزیون، تبها  باسن

با پایان که  های غمگینی ترانهو  خوانیم می جنسی-ی عاطفی ورود به یک رابطه هنگامِ

، به حساب نیاوریمها را  حتی اگر هیچ یک از این .به کنار کنیم زمزمه می ها رابطه یافتنِ

و  اقدام، ریزی یشیدن، برنامهاند که صرفِ ،ها ما انسان درصدی از زندگیِهمچنان 

این سیاره  جانورانِ از سایرِ بیش چشمگیری شود به طورِ می جنسی مسائلِ یادآوریِ

تا به حال که  انیزن )تعداد  ،در انسانباروری  پایین بودنِ نسبیِ میزانِ عالرغمِ .است

 یروز شبانه به طورِ قادر استما  ی ( گونهاستاند اندک  هبیش از دوازده فرزند داشت

 کند. جنسی داشته باشد و در این کار کوتاهی نیز نمی آمیزشِ

 
 

 

گزیدم که همه  میانتخاب کنم، جایی را بر  خودم را ن تولدماگر قرار بود مکاِ

از  توانست می ما فسق و فجورِپلید و  اعمالِ نه . آنگاه دیگریکدیگر را بشناسند

  ما. ی اعمالِ نیک و پرهیزکارانهو نه  بماند پنهانجامعه  و موشکافیِ قضاوت

                                                        

 (2111) «نابرابری ی ریشه در بابِ گفتاری » ژان ژاک روسو،                                           

 

 ، در میانِپیش اگر بیست هزار سال. زمان و مکان اشتباهی به دنیا آمدروسو در 

 ی گاوهایی به اندازه نقاشیِ مشغولِ اروپا غارهای که بر دیوارِمتولد شده بود هنرمندانی 

در  لیو ،خود اگر در زمانِ حتی. شناخت میخود را  اجتماعِ، تمام اعضای بودندواقعی 

 آمدهکشاورزی تغییر نکرده بودند به دنیا  ی به واسطهفراوانی که هنوز  یکی از جوامعِ

 حسِاین . بودش که خواهان شد روبرو می ای تنیده درهم اجتماعی روابطِهمان با  بود

 ی از زندگیِ انسانِ امروزغریبی  جنبه -و پرجمعیت شلوغ یحتی در شهر -تنها بودن



221 

 کشاورزیوابسته به  زندگیِاین سبکِ در که خیلی چیزهای دیگر  مثلِدرست  ،است

 . نمایند غریب می

به تاریخ ی بیش از حد شلوغِ خود  متعلق به زمانه با عینکیکه ، 1توماس هابز

در  فرسایی طاقت به طرزِ ،تاریخدر ماقبلِ  انسان زندگیِکه کرد  تصور می، نگریست می

 ،که تنها با دیوارهای نازکیدر حال ما نیز امروزه،. شده است میسپری  و انزوا ییتنها

جدا  ”هغریب» ی افرادِشمار بیتعدادِ از  مان شخصیهای  برنامه، و ظریف تلفنِهای  گوشی

و تنهایی باری از انزوا  غم احساسِچه  اجدادمانکه کنیم  میتصور طور  این مای هشد

این واقعیت این است که  اما. پیش از تاریخعلفزارهای مواجِ در ؛ سرگردان اند داشته

  اشتباه است. به کلی معقول، ظاهراً فرضِ

که  ه استبود رخوردارب فراوانیق و یعم ارتباطاتِاز چنان  ،زنان گشت اجتماعیِ زندگیِ

برای آن دسته از ما که در . دآن را تصور )و یا تحمل( کن دتوان میاز ما  کسی  کمتر

 حریمِفردیت،  ی تنیده همدر اصولِ حولِکه ایم  متولد شده و پرورش یافتهجوامعی 

 جوامعِبتوانیم ، دشوار است اند شده بندی سازمانخصوصی  شخصی و مالکیتِ

و ، بوده  گانمتعلق به همها  و دارایی ها مکان تمامِ را تصور کنیم که تقریباً ای تنیده درهم

تا  گرفته تولد نخستین روزِمناسباتِ مربوط به از . ها بیشتر جمعی بوده تا فردی هویت

و  مناسباتِ مشترک،، تعامل مملو از زن گشتیک  زندگیِ ،های هنگامِ مرگ آیین

 . است بوده  به یکدیگر شدید و دائم وابستگیِ

پیش از  انسانِ زندگیِ در بابِهابز  ی معروفِ گفتهقسمت از ما اولین  ،در این بخش

 ،پیش از تاریخ انسانِ زندگیِ نشان خواهیم داد که و به بحث خواهیم گذاشتتاریخ را 

 . است شده سپری نمی ”و انزوا در تنهایی“وجه  دولت، به هیچ پیش از ظهورِ

 

 جوامعی که در متن از آنها نام برده شده است.ی بعد:  تصویر صفحه

                                                           
1 Thomas Hobbes 
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 فصل شش
 ؟هستند تو ها پدرِ کدام

 

 

، اند تشکیل نشده انحصاری زوجِ یکاز دیگر که  امروزی، های خانوادگیِ گروه فراوانِ رواجِ نظر به

 ایِ ههای هست خانواده از نوعِما  نیاکانِکند که  پافشاریکسی  همچنان باید شوم که چرا میمتوجه ن

  .است ی رابطهالگوها از سایرِتر  طبیعی ،1 دونفره و پیوندِ ،اند بوده همسر تک

  [1] 2ماروین هریس

 

این اما ما هستند.  ی ها و زنبورهای منطقه پرندهمتفاوت از  ،ها و زنبورهای آمازون پرنده

د بلکه حامله باش تا حدودی تواند تنها  یک زن مینه تنها  ،آنجادر . ی ماجرا نیست همه

 که وجود داردمشترکی  رِ، باوجوامعاین در  .اند حاملهتا حدودی  ،زنان بیشترِ

نیز  حاملگی در موردِعالوه بر این، . نامند می 3«پذیر بخش یِپدر»دانشمندان آن را 

 . درست شده استانباشتِ منی  جنین از: وجود دارد بدیعیی  عقیده

در این “ دهند که میتوضیح  ،5و پل ولنتین 4استفن بکرمنهای  به نامشناس  انساندو 

دورانِ » مرزِ مشخصی باو  است ای درجهنسبی و ی  یک پدیده 6شدن هحاملجوامع، 

تا جنسی فعال هستند  زنانی که از لحاظِ تمامِ، جوامعاین  از دیدِ. ...ندارد 7«حاملگی

و شود،  می انباشتدر رحم  منی. . .  زمان در طولِبه عبارتِ دیگر، . اند حامله حدودی

اضافه  منیِو  گیرد های بیشتری صورت می آمیزشبه دنبالِ آن د، گیر میجنین شکل 

                                                           
1 pair-bonding 
2 Marvin Harris 
3 partible paternity 
4 Stephen Beckerman 
5 Paul Valentine 
6 pregnancy 
7 gestation 
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که  عقیده بر این استها  این فرهنگدر  [2] ”.دنشو میبیشتر جنین  رشدِ باعثِ شده

د، جنین از رشد باز دست بکش  جنسی آمیزشِاز  ،عادتِ ماهیانه اگر زنی پس از قطعِ

 . ماند می

 رفتارِ جالبی در موردِ به نتایجِدر واقع  ،رشدِ جنین عاملِ نوع نگاه به منی به عنوانِاین 

 تمامِ همچوندر توضیحِ این مطلب باید بگوییم که، . شود میمنتهی  «مسئوالنه» جنسیِ

 هر مزیتِبرای فرزندش  تامشتاق است یک زن  ،نیز، در این جوامع جهان مادرانِ

 جنسی آمیزشِ به دنبالِ معموالً منظور،ن ای  هب .فراهم کند زندگیِ او در طولِرا  ممکنی

، بهترین  انبهترین شکارچیآن است که  خواستارِ زیرا. از مردان خواهد بود ای دستهبا 

در  . . .  و مردان ترین قوی ،ترین سیما ترین، خوش ، مهربانترین طبع گویان، شوخ داستان

 ی و جوهره  در واقع خمیره ،که کودکش این امید به . او سهم داشته باشند فرزندِ تولیدِ

 . داشته باشد خود دررا  مردانهر یک از این 

 ،جنین و رشدِ شدن هحامل به نگاه دهد که این نوع ی نشان میشناس انسانهای  پژوهش

  شکارچی-گردآورنده جوامعِاز  -آمریکای جنوبی زیادی از جوامعِ تعدادِ در میانِ

 است عبارتبرخی از این جوامع  نامِ. داردوجود  -کشاورزی جوامعِتا  گرفته ابتدایی

، 9کالینا، 8، کایاپو7، اسه اجا6، کوریپاکو5، کاشیناهوا4، کانال3، باری2، آراوته1آچ: از

 - 6کوانا و  یه  5می، یانوما4واراو ،3، سیونا2، سکویا1، پیراها12، پیاروا11، مهیناکو10ماتیس

                                                           
1 Aché 
2 Araweté 
3  Barí 
4 Canela 
5 Cashinahua 
6 Curripaco 
7 Ese Eja 
8 Kayapó 
9 Kulina 
10 Matis 
11 Mehinaku 
12 Piaroa 
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 نادرِی  پدیدهیک نه نوع نگاه به تولیدمثل، این . تا بولیویگرفته جوامعی از ونزوئال 

های نزدیک به هم منتشر شده  که در فرهنگ عجیب ی  است و نه یک ایدهنگارانه  قوم

 میانِدر  .مختص به آمریکای جنوبی نیست «پذیر بخش یِپدر» ی پدیده .باشد

هزاران  در طولِجوامع  آنها با سایرِ برخوردِ مدرکی مبتنی برکه هیچ  ،نیز هایی فرهنگ

 ی پاپوای گینه» 7های  لوسی ،لبرای مثا .خورد به چشم می چنین باوریوجود ندارد  سال

مختلف وابسته  با مردانِ غالباًو  ،متعددهای  به آمیزش جنین که رشدِ بر این باورند 8«نو

شده ی مدرن ودشان از تولیدمثل تا حد که فهم ،انِ این قومحتی امروز، جوان. است

 . باشد ناشی شدهیک پدر از بیش از  تواند میکه یک نفر  همچنان عقیده دارند، است

ای جز این  به نتیجهتوان  به سختی می“دهند،  میکه بکرمن و ولنتین توضیح طور  همان

است به شکلی  است که قادر  کهن میِقو یک باورِ «پذیر یِ بخشپدر»الگوی  کهرسید 

به آن  کودکی را که های مراقبت،  نوع خانواده نایخانواده حمایت کند. بنیانِ از  کارآمد

 ”.درسان میرا با موفقیت به بزرگسالی  کودک وکند  تامین میموفق  یبه شکل دنیاز دار

[3]  
 

 

 

 خواست 9«آچ» قومِاز افراد  بود پژوهشمشغولِ شناس که در پاراگوئه  وقتی یک انسان

درکِ که تنها با  . معماییپدرشان را معرفی کنند با یک معمای ریاضی روبرو شد تا

                                                                                                                                                  
1 Pirahã 
2 Secoya 
3 Siona 
4 Warao 
5 Yanomami 
6 Ye’kwana 
7 Lusi 
8 Papua New Guinea 
9 Aché 
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پدر  100که بیش از  مدعی شدندآچه  نفر از قومِ 112. قابل حل بودها  معنیِ واژه

 هستند؟  شما انپدرچه کسانی  .دارند

 به نام شناس یک انسانی  گفته طبقِ. دارندپدر نوع  چهار ،«آچه»قوم  افرادِشد که  معلوم

 : عبارتند ازنوع پدر این چهار ،  1کیم هیل

 ؛دهند میقرار داخل  آن را پدرهایی که: 2میار 

 ؛کنند میمخلوط آن را پدرهایی که : 3پروآر 

 و؛ آورند می بیرونآن را که  پدرهایی: 4ممبار  

 [4] .کنند میی کودک را فراهم  : پدرهایی که خمیره5بیکوآر  

 ،طرد شوند ”نازِ ولدُ“یا  ”زاده حرام“ به جای اینکه به عنوانِِکودکانی که چند پدر دارند 

محاسبه  انشناس انسان. شوند برخوردار میپدر بیش از یک  از مزیتِ حمایت توسطِ

 به طرزِ کودکان، برای اینکودکی  زنده ماندن و گذشتن از دورانِ اند که شانسِ کرده

 تنها یک پدرِ کنند اما زندگی میهمان جوامع است که در از کودکانی  بیشمعناداری 

 [5]. شناخته شده دارند

به خطر اش  ژنتیکی یک مرد به جای اینکه نگران این باشد که میراثِدر این جوامع  

 ،تر قوی کودکِ یکمراقبت از و  آفرینشکمک در  دلیلِ  به ،دیگر پدرانِ، نسبت به بیفتد

از این مردان  کند بینی می که پیش «ِ مرسوم روایت» رخالفِب. ددار قدردانی احساسِ

که و فرزندانی  یپدرمشترکِ حس  به دلیلِ بینِ این مردان ،غیرت کف به دهان آورند

آن گونه که بکرمن توضیح . عمیقی وجود دارد اند پیوندِ کمک هم به وجود آوردهبا 

برای  بیش از معمول یامنیت تواند می الگواین های ناگوار  موقیعتدر حتی  ،دهد می

 به عنوانِکه  هستند دیگر مردِچند دانی که اگر بمیری،  می“: سازدکودک فراهم 

                                                           
1 Kim Hill 
2 Miare 
3 Peroare 
4 Momboare 
5 Bykuare 
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. خواهند گرفترا به عهده تو  فرزندانِیکی از کم  دستِ مراقبت ازی  وظیفه ،بازمانده

بر  دیگری اینکه همسرت معشوقِ نیک گرفتنِ حتی به فالِو یا  بستن بر  چشمپس 

برخی اگر  [6] ” .روی آن حساب کنیتوانی  میاست که  چیزیگزیند تنها  می

 1عجیب و غریبصرفاً یک سری رفتارهای این رفتارها که  کنند فکر می گانخوانند

تری نیز  ملموسآشناتر و  های مثال شود، باید بگوییم که است و به آنها مربوط نمی

 وجود دارد.

 

 

  جنسی-نهفته در تبادالتِ اجتماعی لذتِ

 

به این دلیل  اماد ندار کاربردیهدفی  ،هر دو .است جنسی آمیزشِ همچون تا حدِ زیادی فهمیدن

 پردازند. به آنها می افراد نیست که
 

 2پنهایمرفرانک اُ

 

 فوتبالِ ها به بررسی یک تیمِ ماه، 10و اوایل 10ی  دهه در اواخرِ ،دزموند موریس

 3فوتبال ی قبیله  را در کتابی به نام هایش دیدگاهبعدها  پرداخت و بریتانیادر  ای هحرف

 ، موریس متوجه شد که رفتارِدهد این کتاب نشان می نِطور که عنوا همان. چاپ کرد

 موردِ درخود  پیشینِ در پژوهشِرفتاری است که  شبیه بهها، به شدت  میتی هم

در هر  ای ویژهطور به  ،که دو رفتار متوجه شداو . به آن برخورده بود ای هی قبیلها هگرو

 . انحصارگرایی دیگری نبودِو  گروه هم افرادِ سطح بودنِ همیکی اند:  برجسته محیطدو 

                                                           
1
 B.A.D. (Bizzarre And Distant) 

2 Frank Oppenheimer 
3 The Soccer Tribe 
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به را  شما توجهِ یکدیگربا  ها تیمی هم گفتگوی هنگامِاولین چیزی که “موریس نوشت، 

آنها  طبعیِ شوخ. آنهاستدار بودنِ گفتگوی بینِ  و نیش کند حاضر جوابی میجلب خود 

 ای ههر عضوی از تیم که کمترین نشان برخورد با از آن برایرحمانه است و  بی معموالً

این  اریخیِاتپیش خواهیِ مساوات های جلوه اما ”رود. کار میبروز دهد باز خودبینی 

 مسائلِ در موردِو  شود محدود نمیدر رختکن  اعضای خودبین ی جریمهتنها به  افراد،

، دبیابجنسی  فرصتی برای آمیزشِاگر یکی از آنها “ .جنسی نیز صادق است

 ”.آمیزش کنند زن آنبا نیز ش های یتیم که همشود  میکند و خوشحال  مین انحصارطلبی

دلی این افراد  سنگ را به حسابِعمل ممکن است برخی از خوانندگان این  هگرچا

 صرفاً“، جنسی حسادتِ نبودکه  دادیش اطمینان ها هموریس به خوانند، اما بگذارند

سرکوب  تا چه حد ها تیمی هم افراد نسبت به خودخواهیِکه  ی این است دهنده نشان

 [7] ”.آن از و هم در خارج بازی میدانِهم در  -شود می

صادق است،  زن گشت بسیاری از جوامعِدر اعضای مونث و مذکر طور که برای  همان

 دارِ طرف زنانِدانان و  موسیقی ،ای هحرف برای ورزشکارانِو ضربدری  مشترک روابطِ

، نامطمئن جهانِدر یک  و را افزایش دادهگروه  پیوستگیِام و انسجتواند  ، میآنها

 شاید در اکثرِو  اوقات، گاهیبه واقع، . فراهم کندبرای افراد از امنیت را  ای هدرج

. گیرد صورت نمیمثل لذت یا تولید کسبِبرای تنها  ،در انسان جنسی اوقات، آمیزشِ

تواند  می ،گاه و بیگاه جنسیِ روابطِ نگاهی به داشتنِ نیم ،بزرگساالن اجتماعِدر 

 ،صرف  میِکه از ارضای جس کارکردهایی -داشته باشد نیز مهمی اجتماعیِ کارکردهای

 . رود میبسیار فراتر 

ضِ : فربیان کنیمدانشگاهی  خشکِ کلماتِ قالبِ را در باطراوت شورِ جنسیِبیایید این 

که بین  یهای گروه چادرنشین )و ظاهراً در دیگر کوچکِ در جوامعِکه ما این است 
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 تواند باعثِ می 1«جنسی-اجتماعی التِبادت»(، دارد گیِ متقابل وجودوابستاعضاء 

، عواطفاز دوام باو  پراهمیت ای هو شبک گرددافراد  موجود بینِ روابطِ تقویتِ

 . ایجاد کند متقابل تعهدِو  پیوستگی

از هر چه . یی اغراق کردها هچنین شبک توان در اهمیتِ میتکاملی، به سختی  از لحاظِ

 شونده و سازگار پذیر انعطافی ها هگروهمین  وجودِ به دلیلِ بیش از هر چیز، بگذریم،

ورد و در آدوام  توانستما  ی برجستهند، ضعیف، و نه چندان ی کُ که گونه ه استبود

مغز و  رشدِ بازخوردیِ ی حلقهالبته نباید از  .شود چیرهسیاره  نهایت بر تمامِ

ها سرعت  به این گروهو هم  ها ناشی شدند از وجودِ این گروههای زبانی که هم  توانایی

ی ها هدستبعید است که مکرر،  «جنسیِ-اجتماعی التِدابت» بدونِ بخشیدند غافل شد.

را حفظ  خود و شکوفاییِاجتماعی  تعادلِ ،ان سالهزار برای شدند میقادر  زن گشت

و بزرگساالن به طورِ  ه استبود نامعلوم یا اشتراکیکودکان  پدرِهایی که  گروه در. کنند

ی  بیشتر یا همه اب به احتمالِ زیادهر کودک و  کردند می مراقبتمشترک از کودکان 

به  مطمئناً اما ،فرزند-پدر اگر نه همواره به شکلِ) ه استبودخویشاوند  ،گروه مردانِ

 گی بینِهمبست ایجادِ برای «جنسی-ت اجتماعیالِبادت»، (و ...  عموزاده، عمو شکلِ

 2.ده استبو ضروریامری  ،ساالنگبزر

                                                           
1  Socio-Erotic Exchanges  :ِخالصه  به طورS.E.Ex 

به « پدریِ اشتراکی»در ارتباطِ شخصی با دان پوالک، او در موردِ مفهومِ  2

ی اقوامِ کالینا را مبنی بر اینکه  من همواره عقیده»ی جالبی اشاره کرد:  نکته

از یک کودک باشد به شکلِ جالبی « زیستیِ»تواند پدرِ  بیش از یک مرد می

ر یک جمعیتِ کوچکِ دیدم. به عبارتِ دیگر، د می نیز صحیحژنتیکی نظرِ 

، هر ازدواج با یکدیگرهای بسیار  خویشاوند )یا نزدیک به آن، پس از نسل

د اشتراکِ ژنتیکیِ رنی جنسی دا کودک با تمامِ مردانی که با مادرش رابطه

 -« د.رنی جنسی ندا و حتی با آنهایی که با مادرش رابطه -فراوانی دارد

  نویسنده
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 سرپیچیار حیاتی هستند، اجتماعی بسی برای پیوندِ ،تنیده درهم ن ارتباطاتِای  هک از آنجا

وقتی در ، 1فیلیپ اریکسون به نام شناس انسانیک . باشدساز  تواند مشکل میها از آن

چیزی بیش از یک . . .  اشتراکی پدریِ“کند که،  مینویسد تایید  میماتیس  قومِ موردِ

صورت نه تنها به گستردگی  ،خارج از ازدواج جنسیِ آمیزشِ. . . . نظری است امکانِ

متاهل یا مجرد، . است اجباریدر بسیاری موارد شود بلکه  میتحمل  معموالًو  گیرد می

 )از جنسِ یشها هعموزاد های جنسیِ روی  دارد که به پیش اخالقی ای وظیفههر فرد 

چیزی یا  جنسی باشد اً برای آمیزشِواقعروی  خواه این پیشپاسخ گوید ) مخالف(

 خساستِ» آن شود که به او برچسبِ به این شکل مانعِ( تا مراتب سلسلهمربوط به 

بسیار جرمی  ،«ماتیس» قومِ در اخالقیاتِچرا که چنین برچسبی . زده شود «جنسی

 [8] شود. محسوب میآشکار  جنسیِ خیانتِتر از  جدی

اریکسون در . خنده نیستشوخی و موضوعی برای  ،«جنسی خساستِ» برچسبِ ظاهراً

از تا شناس مخفی شده بود  انساناین ی  در کلبهها  ساعتنویسد که  میجوانی  مردِ موردِ

دخترخاله )دختر زیرا اگر  ،در امان بماندی خود تشهو ی ( عمه)دختر  خالهدختر دستِ

. اش بزند ی دخترخاله سینه هرد ب دستِکه  بودخالفِ قانون آورد  گیر میاو را  اش ( عمه

یا  با شریک جنسی آمیزشِماتیس،  قومِ کوبیِ های خال در جشن ،تر اینکه جدی

و  سنگینهای بسیار  تا جایی که مجازات استبه شدت ممنوع  خود جنسیِهای  شریک

 [9]. مرگ در پی دارد مجازاتِ حتی

 مرکزی در پیوستگیِ ینقش ،«جنسی-تبادالتِ اجتماعی» ولی اگر این صحیح باشد که

جنسیِ رها از های رفتار یناز چن بقایایی کرده است باید بتوان ایفاجوامع پیش از تاریخ 

رد. پیدا ک -حاضر هم حالِگذشته و  هم در -دنیا نقاطِ ی در همه ،و سرافکندگی شرم 

  ایم. را انجام داده ما این کار

                                                           
1  Philippe Erikson 
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شان به  تمایل و عدمِ شان گیرانه سهلرفتارهای  دلیلِ ، زنان به1«موهاو» اقوامِ در میانِ

سزار( با آشفتگی از  همانسزار )بله،  [10] .ندا هبا یک مرد معروف بود شدن جفت

مشترک  زنانِبا یکدیگر دوازده نفر ده یا حتی “، که کند میر آهن یاد عصِ انیایبریت

و  «جیمز کوک»کاپیتان  [11] ”. . . شوند میخصوص برادران با هم شریک ه دارند، ب

 ، متوجه شدند که اهالی2111ِ به سالِ «تاهیتی»ماه اقامت در  1 در طولِاش  خدمه

 سفرِ در گزارشِ ”.ندنک میناظرین برآورده  را در برابرِ ای ههر هوس و خواست“تاهیتی 

، نوشته است 2ورث جان هاوکس ،منتشر شد 2111 سالِ بار در نخستینکه  کوک

 برابرِ در خجالت،شرم و  کمترین احساسِ بدونِ ،سانتی 210 تقریباً جوانِ مردِ (یک)“

را با  «ونوس» تشریفاتِ ،ها زیادی از بومی و تعدادِ ،ما از افرادِ  ی کمی عده چشمانِ

 ”.همنوا بود آنجا کامالً با سنتِاین گویی که  -کرد میاجرا   هسال 21یا 22 کیدختر

به راهنماییِ  ،کردند میرا تماشا  عاشقانه ن نمایشِای  هجزیره ک ترِ مسن بعضی از زنانِ

سنی دخترک اینکه  با وجودِ“گوید،  میکوک به ما  هرچند که پرداختند؛ می کدختر

  [12] ”.آنها داشته باشد راهنماییِبه  یچندان نیازِرسید  می، به نظر ننداشت

گزارش  ،ه بوددیگر که مدتی را در تاهیتی گذراند یک کشتیِ ، کاپیتان3ِسموئل ولیس

 از آنها از نظرِسیما هستند، بعضی  بسیار خوشاین منطقه  زنانِدر مجموع، “کرد که 

 «نداردچندانی  دوامِ «میخ» با در مواجههآنها  پاکدامنیِ اماهستند،   هالعاد فوقزیبایی 

ی کشتی و زنانِ  بین خدمه غیررسمی یا به معامله منجر ،ها به آهن تاهیتی شیفتگیِ

تا زمانی که ولیس تاهیتی را ترک . جنسی آمیزشِ در ازایمیخ یک دانه  بود:محلی شده 

هیچ میخی باقی نمانده دیگر خوابیدند زیرا  می ی کشتی عرشه مردانش در کرد بیشترِ

 [13]. بود تا ننوی خود را به آن بیاویزند

                                                           
1 Mohave, 
2 John Hawkesworth 
3 Samuel Wallis 
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آن طیِ شود که  میبر پا  زمینی سیب یدرو جشنِ ،امروزی «تروبریاندِ» در جزایرِ

خود  ی مردانی که از دهکده زنند و به میپرسه  جزایرجوان در  یی از زنانِها هگرو

د با دندان ابروهای نآنها را راضی نکنمردان معلوم اگر کنند و از قرار ِ می «تجاوز»نیستند 

 «لنیا»و  «یاسیوندی»، «یاسآفرودی»های  در جشن ،باستان در یونانِ. نندکَ میرا  آنها

 «باکوس» ی اعضای فرقه ،در رومروزهایی برای آمیزشِ جنسیِ آزاد وجود داشت. 

 آرامِ و جزایری در اقیانوسِ ؛بودند عیش و نوش مجالسِ میزبانِ، بار در ماه حداقل پنج

برای مسیحی  از مبلغانِچندین نسل  ی شده ریزی های برنامه تالش با وجودِ ،جنوبی

 .مشهورند شان گیرانه سهل آزاد و رفتارهای جنسیِ دلیلِ، هنوز به شرم جاانداختنِ مفهومِ

همه چیز را کنار  ها ها و جشن در کارناوال ،های امروزی بسیاری از برزیلی [14]

 طرفین مبتنی بر رضایتِ که ازدواج خارج از جنسیِ آمیزشِ و در تشریفاتِ گذارند می

اورلئان و الس که در نیو ماجراهایی. کنند میشرکت نام دارد  1«گماسکان»است و 

 . هستند وپا افتاده پیش ها این جشن افتد در برابرِ میوگاس اتفاق 

مخاطبانِ ها بعضی از  زنان در این فعالیت ی مشتاقانه گرچه ممکن است که شرکتِ

آنچه داروین و دیگران فرض  بر خالفِاما باید تاکید کنیم که کند،  زده حیرترا  کتاب

بیشتر فرهنگی است تا  ،در جوامعِ مدرن زنان جنسیِ گیریِ کناره دلیلِاند  کرده

 مسائلِ ی که در زمینه 2ن فورد و فرانک بیچکل ،بیش از پنجاه سال پیش. شناختی زیست

 مسائلِبر  3 هدوگان معیارهایدر جوامعی که “کردند اعالم کردند که  میتحقیق  جنسی

مجاز شمرده های جنسی  گوناگونی از فعالیت طیفِو حاکم نیست  زنان و مردان جنسیِ

استفاده مشتاقانه شان  جنسی های از فرصت ،مردان ی اندازه همان زنان به شود، می

  [15] ”.کنند می

                                                           
1 sacanagem 
2 Clellan Ford and Frank Beach 
3  Double standard  
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گواهِ دیگری  ،ما «نخستیِ» یها  ترین عموزاده در نزدیک جنسِ مادهرفتارِ  ،به همین نحو

های  دغدغه مسائلِ جنسی به دلیلِزنان از  میلیِ بی از این واقعیت است که

کرده است که  عنوان شناس، ، نخستی1مردیث اسمال  ،عوض در. نیستشناختی  زیست

هنگامِ شریکِ جنسی به شدت جذاب است.  جدید بودنِ ماده، یها نخستیبرای 

 ی جثه، باال ویژگی )جایگاهِ هرآشنا با  نرهای در مقایسه باناشناس  گیری، نرهای جفت

کوچک  مودار، زنجیرهای طالیی، انگشتِ ی ، سینهمداوم ، جوریدنِرنگ پوستبزرگ، 

 ی تنها عالقه“نویسد که  میاسمال . تر هستند جذاب ها مونثبرای ( و هر چیز دیگر

. . . است تنوععالقه به تازگی و  شود میها مشاهده  نخستی  عمومِ که در میانِ مشترکی

به  یدیگر بیش از هر ویژگیِ ،ناآشناموردهای برای  ها ی مادهوجو در حقیقت جست

 [16] ”.آید چشم می

آمازونی که پیش از این ذکر  هریک از جوامعِ در موردِتواند  میل او یفرانس دسخنِ 

منجر به بارداری  کدام دفعه از آمیزش،از اینکه نر، “یسد، نو میباشد وقتی  صادقشد 

تواند  میشود  میکه در گروه بزرگ  کودکی (هر) تقریباً. نداردهیچ اطالعی شود  می

 نامعلومپدری  وضعیتِکه در آن  ای هاگر قرار باشد کسی جامع. . .  متعلق به او باشد

 جوامعاین  رایطبیعت ب بهتر از آنچه مادرِ ای نقشهتواند  میبنا کند به سختی است 

هر یک از  موردِتواند در  میل وا ید گرچه سخنانِ [17] ”.طرح ریخته پیشنهاد دهد

در  اما ،صادق باشدد نپرداز می جفتی خارجِ آیینیِ جنسیِ آمیزشِفراوانی که به  جوامعِ

 شباهتِ این تاکیدی است بر .استنوشته  هابونوبو در موردِطالب را این ماو  ،حقیقت

و  ، بونوبو ه: شامپانزنما به یکدیگر ی انسانها ترین میمون سه تن از نزدیک جنسیِ

 .  درگیرشان انسانخودی  هعموزاد

 

 

                                                           
1 Meredith Small 
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شود  میوها این سوال مطرح بنووو ب ها هها، شامپانز انسان فعالیِ جنسیِ به بیشبا توجه 

 طی ،انسان تکاملِدر تمامیِ دورانِ  ،زنانکه  دارنداصرار همچنان  که چرا بسیاری

و  شواهد یِتمامبر  عالوهاند.  کرده از نظر جنسی انحصاری عمل می ،ها سال میلیون

بسیاری نیز وجود دارد که در  نکاتِ ،که در اینجا ارائه شده است  میمستقیمدارکِ 

  . است «روایتِ مرسوم» تقابل با

ی ها هکه در گرو همسر تک ی نخستیِها هکه تعداد گون کنیم یادآوری می برای شروع،

مگر اینکه اصرار کنید انسان تنها  -استصفر  کنند دقیقاً میبزرگ زندگی  اجتماعیِ

معدودی نیز  های نخستیصدها گونه نخستی، آن  از میانِ. استچنین موجودی  ی نمونه

ها را که کنار  نخستی. کنند میدرختان زندگی  بر فرازِ هستند همه همسرِ تک که

توان از  میرا مهرگان  ی بی گونهپستانداران و یکی از ده هزار درصد از  1، تنها بگذاریم

 . محسوب کرد همسر تکجنسی  لحاظِ

به چشم  زناء ،هستند همسر تکظاهر به مطالعه شده که  انسانیِ جوامعِ تمامِدر 

با  گردد. به این موضوع بر میطالق  بیشترین عاملِ ،دنیا سرتاسرِو امروزه در  خورد می

کرد که با  توصیف میهایی را  که فوتبالیست یهمان دزموند موریس این وجود،

 کتابِهای  شوند حتی در آخرین ویراست میشریک با هم هایشان  هدر معشوق خرسندی

 همیشه جنسی تقریباً رفتارِ ،ها انسان در میانِ“که  دارداصرار  ،«میمون برهنه»ش ا قدیمی

 در نقصان ی یک دهنده نشان ،زناء “و اینکه  ”دهد میروی  ر قالبِ یک زوجِ دو نفرهد

 [18] ”.است یابی جفت سازوکارِ

در ظاهراً کوچک، بسیار جدی است. « نقصانِ»این اما آقای موریس باید بداند که 

و کسانی که قواعدِ  جنسی علیه متخلفینِ های شدید مجازاتهمسر،  جوامعِ تک

اریک مایکل . نیست نادروجه  تاریخی به هیچ از لحاظِ گذارند زیرپا می همسری را تک

 بنیادی پیرامونِ ی  و هندویسم در دغدغه، یهودیت، مسیحیت،“گوید  میجانسون 

در حالی “دهد،  جانسون ادامه می ”.زنان با هم شریک هستند جنسیِ آزادیِ دانستنِ جرم
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 'زانی و زانیه باید بمیرند (هردو)کند  زناءدیگری  مردِ مردی که با زنِ' که هر

جنسی انجام دهد  آمیزشِمجردی  که با مردِ یمجرد اما هر زنِ ،(10:20)لویتیکوس 

)سفر  'او را سنگسار کنند تا بمیرد شهر مردانِسپس شود و  بردهپدرش  ی به خانه'باید 

 [19] ”(11:12تثنیه 

 در همه جا، بدونِزناء همچنان ،  ههای وحشیان مجازات ها قرنحال، با وجودِ  با این

حتی در “اشاره کرد،  2110ی  طور که آلفرد کینزی در دهه همان. استثنا ادامه دارد

زنان را  خارج از ازدواجِ های جنسیِ آمیزشتا کنند  میتالش  شدیداًهایی که  فرهنگ

زنان همچنان دست به آمیزشِ خارج  میزانِ قابلِ توجهی از کنترل کنند، واضح است که

 [20] ”.شود میانجام وفور به  این کاردر بعضی موارد حتی و زنند  از ازدواج می

، و ندنیست همسر تکند، نک میکه در گروه زندگی هایی  نخستییک از  هیچ. کنید دقت

زناکاران مجازاتِ که حتی در آن جوامعی  -انسانی ثبت شده است جوامعِ تمامِدر  ءزنا

را  همسری  تکآلود، دشوار است که  خون مجازاتِن ای  در نظر گرفتنِبا  .استسنگسار 

ی زیادی آبرو، خانواده،  عدهباید چرا . مان بدانیم گونهبرای « طبیعی»همچنان قالبِ 

انسانی  طبیعتِبا  تقابلدر ه چیزی ک بابتِرا  -ریاست جمهوری کرسیِحتی  -لشغ

یک   -طور که روایتِ مرسوم اصرار دارد آن -همسری تک؟ اگر از دست بدهند است

فعلی معدود باشند و  تخلفاتِرفت  انتظار می، بودی ما  گونه لیِتکام-باستانی ویژگیِ

 . ضروری گردنددهشتناکی غیر های مجازاتچنین 

 هدیدرفتار کند نیازمندِ تخود  طبیعتِاینکه مطابقِ ندارد که برای  وجودهیچ موجودی 

  .باشدبه مرگ 



211 

 تعهدی تعهد به بی

 

از ی  ا هعرصاین تنها چرا که . دچارِ عقده هستندجنسی  از نظرِامروزی  زنان و مردانِ

میمونی در  همانندِما، ما باقی مانده است.  کهن است که برای اغلبِ یها ماجراجویی

در  .کنیم مانده صرف می باقی بازیِ خود را در تنها زمینِ وحش، انرژیِ باغ قفسِ یک

زنجیرها، و  ،ی دیوارها، بندها سیطرهدر به طور کامل انسان تقریباً  زندگیِی موارد،  بقیه

 .حبس شده استمان  صنعتی فرهنگِ ی  درهای بسته

 1ادوارد آبی

 

پیش از  جنسی انسانِ مسائلِ در رابطه باهای بدیل  دیدگاه در همان حین که به بررسیِ

 فرضِ دو پیش بر «روایتِ مرسوم» ، به یاد داشته باشید که منطقِپردازیم میتاریخ 

 :بنا شده استتنیده  درهم

  ،تنها ند که ا هو حمایتی نیاز داشت غذا )گوشت(مادر و فرزند به در دورانِ پیش از تاریخ

 . آوردبرای آنها فراهم  هتوانست یک مرد می

 به این  داد، تا میرا در اختیارِ مرد قرار جنسی خود  کنترلِ در مقابل، یک زن بایستی

به فرزندانِ واقعیِ او  کند می گذاری منابعی که مرد سرمایهبه مرد اطمینان دهد که  شکل

 . رسد می

همراه  ،و حمایت نیی پروتئ ر بنا شده است که مبادلهباواین  بر اساسِ ،«روایتِ مرسوم»

ی است که قادر به کودک تا سن بقایبهترین راه برای  ،پدری قطعیتِ با تضمینِ

که  دهند توضیح می او متعاقبِ پردازانِ ین و نظریهدارو در این راستا،. تولیدمثل شود

 اگر خطراتی کهنکته اینجاست: طبیعی است. اما  تخابِان ی اولیهموتورِ  فرزندان، بقای

 رفعموثرتری  به شکلِ ،وارونهقواعدی با توسل به  ،کرد فرزندان را تهدید می بقای

                                                           
1  Edward Abbey 



211 

شد چطور؟ اگر به جای اینکه یک مرد گوشت، حمایت و جایگاهش را تنها با یک  می

عمومی بود چطور؟  امری گذاری گذاشت، اشتراک فرزندش به اشتراک می معین و زنِ

ما در  مواجهه با خطراتی که نیاکانِ برایموثرتری را  شِرو ،گروهی گذاریِ اگر اشتراک

در دنیای پرخطرِ آن اگر و کرد چطور؟  تاریخ با آن روبرو بودند فراهم می ماقبلِ دنیای

شد که مردانِ بیشتری به کودک توجه کنند و به  میباعث  «پدری قطعیتِ عدمِ»دوران، 

 ، چطور؟ یافت افزایش می کودک بقای شانسِ این شکل

نیستیم،  نجیب و شریف محور،  اخالق اجتماعیِ یک نظامِ مدعیِ وجودِاینجا نیز، ما در 

های  برای مواجهه با چالشبه این دلیل که صرفاً  بلکه این نظام وجود داشته است

تا  -تاریخ مناسبتر بوده است و در یاری رساندن به افراد برای زنده ماندن ماقبلِ شرایطِ

 . کرده است موثرتر عمل می -شوندتولیدمثل زمانی که قادر به 

. برای نمونه، نیستها  ه مختص به انسانوج به هیچ ،اشتراکی اجتماعیِ زندگیِنوع این 

 از خونِها  اشاره کرد. این خفاشزی ای مرکار در آمریکخو های خون خفاشتوان به  می

ها هر شب  ی خفاش همهماجرا از این قرار است که کنند.  بزرگ تغذیه می پستاندارانِ

و  بخو هایی که شبِ گردند، خفاش کنند. وقتی به غارهایشان باز می غذا پیدا نمی

آورند.  اند باال می شانس نبوده هایی که خوش خفاش اند، خون را در دهانِ رباری داشتهپُ

ی محتمل است که این لطف را هنگامی که ا انهخاوتمندرفتارِ سچنین  کنندگانِ دریافت

هایی  آنها برگردد به آنها بازگردانند. اما کمتر احتمال دارد که به خفاش شرایط به نفعِ

 پژوهشگرر که یک واند. همانط سرباز زده نخو از دادنِ گذشتهکه در  هدیه کنندخون 

برای به  او خفاش، تواناییِ در مغزِ هراین اطالعات  پردازشِ کلیدِ“ :کرده استبیان 

مغزِ خفاشِ است.  های ساکن در غار خفاش با سایرِ شروابط ی چهتاریخ خاطر سپردنِ

 ی  قوی را برای این ا خوار طوری تکامل یافته است که بتواند نیاز به حافظه خون

 بزرگترین نئوکورتکس یدارا جای تعجب ندارد که این خفاش، خفاش تامین کند.

     [21]”.استخفاش ی  شده شناختههای  گونه در میانِ )قشرِ مخ(
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خود خون  غیرخونیِ خوار برای خویشاوندانِ های خون که خفاش نکتهامیدواریم این 

لزوماً عملی  ،گذاری اشتراک کند که بتواند شما را متقاعدآورند!(  آورند )پایین می باال می

ها، در  برخی از گونهبلکه صرفاً داستان این است که . نیست پرهیزگارانه و اخالقی

 خطراتِ اند که بخشندگی و سخاوتمندی بهترین راه برای کاهشِ شرایط دریافته برخی

هوشمند  انسانِرسد  به نظر میناپذیر است.  بینی و پیشنامطمئن  محیطِموجود در یک 

  [22]ای بوده است.  چنین گونه ،های نسبتاً اخیر تا همین زمان نیز)هموساپینس( 

یافت  جهان نِز گشت های در بینِ تمامیِ گروه که تقریباً یسفت و سخت گراییِ مساوات

 انتخابِ حقِ ،ما پیش از تاریخِ در واقع برای اجدادِ حاکی از آن است کهشود  می

 سیارِ برای جوامعِ“نویسد،  میشناس،  باستان ،1پیتر بوگوکی. تناچیزی وجود داشته اس

جباری در ا مشارکتِ همراه بااجتماعی  سازمانِ گروهیِ مدلِ ،بندان یخ عصرِ شکارچیِ

منطقی است که  داروینی کامالً نظرگاهِاز  ”ه استبود ماندن زنده در واقع تنها راهِ ،منابع

کرد که بهترین شانس را  راهی را انتخاب خواهند ،های پیش از تاریخ انسان نیمفرض ک

 مشارکتِ مستلزمِ ،تی اگر آن راهح -ی آنها به همراه داشته باشدبرای بقا

. این باشد -منابع ی خودخواهانه تصاحبِبه جای  -منابع در توزیعِ خواهانه مساوات

 تصاحبِدارند اصرار است که امروزی  غربیِ بسیاری از جوامعِبرخالفِ باورِ 

 بودباور بر این داروین  در هر حال، خودِ . انسان است سرشتِ در منابع ی خودخواهانه

خودخواه  افرادِکه از گروهی را  ای ه، قبیلمبتنی بر تشریکِ مساعی میانِ افراد ای هکه قبیل

 . د برداز بین خواه استتشکیل شده 

 ی جوامعِ در همه تقریباً. ؟ هرگزهستیم ی احمقانه و خیالی ایدهدر حال تبلیغِ یک آیا ما 

اند  همورد بررسی قرار گرفتدنیا  اسرِتکه در سر ای ندهآورگرد-شکارچی ی ساده

شرایطی  درکه هستند یی ها هگروو این جوامع همان  -خورد گرایی به چشم می مساوات

 بودندمواجه سال پیش با آن  000،200یا  000،10 درما  نچه اجدادِبا آبسیار مشابه 

                                                           
1 Peter Bogucki 



210 

رو که  از آنبلکه  ،و نجابت یشرافتمند از رویرا نه گرایانه  مساوات آنها راهِ .قرار دارند

که بوگوکی  طور آن. دان کردهدنبال  کرده است فراهم می را برایشان بقا بهترین شانسِ

ممکن بوده زندگی  ،گرایانه مساوات این شرایطِ تحتِ تنها قطعاً ،بندی کرده است جمع

ات با یکدیگر خطری افراد را در  همه، مسائلِ جنسیو  منابع گذاریِ اشتراک به .است

طور که در جلدهای بعدی  همان .دهد میکاهش به این شکل خطر را و سهیم کرده 

ا در دنیایی که یخچال که غذ دهد میاطمینان به این جوامع  ،این روش خواهیم دید،

برد،  میمردان را از بین  ناباروریِ ، تاثیراتِخواهد رفتهدر ن اردندوجود فریزر 

برای کودکان و تری  مناجتماعی ا دهد و محیطِ میژنتیکی افراد را افزایش  سالمتِ

 دلیلِنه تنها به  ،گرایی مساواتبر زنان  گشت اصرارِ. آورد می ارمغانبه  بزرگساالن

که  جهت بودهآن  بلکه به ه استنبود ی غیرواقعی و رومانتیکیبه باورها آنها دلبستگیِ

 . است از همه راهگشاتر واقعیتدر مواجهه با این روش، 
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  ونوبوب آغاز کردن از
 

. شود نیز تایید می وهای مادهنوبوب ی رفتارِ با مطالعه ،جنسی گراییِ مساوات آمدیِکار

جانورِ   ها و نه هیچ با انسانتنها  ،حصر بفردنهای م در بسیاری از ویژگی بونوبوها

 مستقیم و قابلِ اجتماعیِ پیامدهای ،های جنسی این ویژگی. هستند دیگری شریک

در  ،مادهی نوبووبوال نشان داده است که  ید پژوهشِ ،برای مثال .دارند ای بینی پیش

 جدالکه شود  از نظرِ جنسی بیشتر پذیراست و این باعث می ها نخستی مقایسه با سایرِ

 از لحاظِ ها هماددر آنها هایی که  در مقایسه با نخستی -بونوبوها در نرهاو درگیری بینِ 

های  فرصت فراوانیِ. کاهش یابدبه شدت  -کمتر در دسترس هستندبسیار جنسی 

 بر سر یک فرصتِناشی از جدال  دیدگیِ آسیب خطر کردن و ارزشِ ،برای نرها جنسی

به یا  عموماً های نر، اتحادها میان شامپانزه ،برای مثال. آورد پایین میرا معین  جنسیِ

یا گیرد  صورت میگذاری  تخمک در حالِ ی رقبا از یک ماده داشتنِ اهدور نگ جهتِ

فراهم  یبیشتر گیریِ جفتهای  فرصتبرای نر  تا -باالتر موقعیتیبرای دستیابی به 

 ی انگیزههای جنسیِ فراوانی وجود دارد،  ها که برای نرها فرصتنوبووبدر  . اماآورد

تبخیر  فراوان های جنسیِ گری و جنگ و جدال، در حرارتِ ناشی از آمیزش یاغی اصلیِ

  رود. شود و به هوا می می

عاداتِ اجتماعی مردِ امروزی که »از . صادق است نیزی انسانی ها هگرو در موردِ این

که در حالِ حاضر از آن طرفداری  همسری تک فرض کرد که مدلِچرا باید « بگذریم

در ها نوبووببرای  امابوده است  رفتاری سازشیهای اولیه  برای انسانشود،  می

 چنانچهدر واقع، است؟  شده رفتاری سازشی محسوب نمیهای آفریقای مرکزی  جنگل

نبود های فرهنگی  تمنوعیم زنجیرِدر  ،انسانی  ه مادجنسِ « مداومِ پذیرا بودنِ»

، و شود فراوانی برای نرها فراهم  جنسیِ های فرصت: کندهمان نقش را ایفا  توانست می

مگان برای ه بیشتر امنیتِتر و  گسترده گروه، همکاریِ ی اندازه افزایشِ امکانِدر نتیجه 
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در حالی که الگوی “گوید،  می ،شناس انسان ،1کریس نایتطور که  آن. میسر گردد

« نه»مداوم از  ای هدر زمین جنسیِ مقطعیهای   گفتن «بله» ها، نخستی (ی ماده)ی در دبنیا

از  ای هدر زمین مقطعیهای  گفتن «نه» (هانوبووبو )ها  انساندر های جنسی است،  گفتن

  رفتاری و فیزیولوژیکِ سازگاریِبا در اینجا ما . ”قرار داردمداوم  های گفتن« بله»

بسیاری از ، با این حال .بسیار نزدیک است دو نخستیِمنحصر به که  روبرویم ییکسان

 ،در هر یک از این دو گونه ،ن سازگاریای  هکاند  پا را در یک کفش کردهپردازان  نظریه

 . داردمتفاوتی  کامالً کارکردهایو  ها هریش

نیرومند  برای ترکیبِ دلیلترین  عمده احتماالً ،افزایشِ همبستگیِ اجتماعی ،در واقع

ها و  در انسان تنها است که در ماده« پنهان گذاریِ تخمک»و  «گسترده پذیرا بودنِ»

 میبسیاری از دانشمندان تنها نیرسد  به نظر میولی  [25] .خورد به چشم میها نوبووب

پنهان  گذاریِ تخمک“: مثالً به این نوشته دقت کنید. ینندب میمنطقی را  از این ارتباطِ 

 ثباتِ بهتشکیل شده باشد  هایی از چنین مادهگروهی که  شده است زیراترجیح داده 

را تسهیل  همکاریو  گذاریِ منابع اشتراک ،همسری تککه یابد  دست میآمیزی  صلح

تواند  می طورچها  جنسیِ ماده «بودنِدر دسترس »بیشتر واضح است که  [26]. ”دنک می

اینکه چرا  اماآمیز را افزایش دهد  صلح و ثباتِ همکاری، گذاریِ منابع اشتراک

ن لیست اضافه شود سوالی است که نه تنها پاسخ داده ای  هباید بنیز همسری  تک

 . شود میهرگز پرسیده ن معموالًشود بلکه  مین

  

                                                           
1 Chris Knight 
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انسان را  های جنسیِ واقعیت انه آمادگیِ پذیرشِمشتاقه ک انشناس انساندسته از آن برای 

ن ای  هبکرمن و ولنتاین ب. روشنی معلوم استبه  مسائلِ جنسی اجتماعیِ های جنبه دارند

را به مردان  های احتمالی میانِ جدال خطرِ ،«اشتراکی پدریِ»کنند که  میواقعیت اشاره 

طوالنی  برای منافعِ معموالً هایی جدالچنین  عالوه بر این،و  دهد شدت کاهش می

  .مفید نیستند نیز زن مثلیِتولید مدتِ

 میانِدر جاری  ی و هشت رابطه هشتادی  که به مطالعه ،شناس انسان ،1توماس گرگور

گیرد  چنین نتیجه میاست  پرداختهدر برزیل  2ی مهیناکو دهکده سی و هفت بزرگسالِ

و  ،مختلف ی(ها طایفه) افرادِ میانِ روابطِ تحکیمِ از طریقِ“ ،خارج از ازدواج روابطِ که،

این  یِط ”.کند میکمک  دهکده ستگیِهمببه  متقابل، مهرِی  بر پایه پایدار روابطِ ترویجِ

به  ،جدایی ازو  ی یکدیگر هستند شیفتهسیاری از عشاق ب“که  تحقیقات او دریافت

 [27] ”.که باید از آن دوری کرد کنند محرومیتی یاد می عنوانِ

ساز و  جامعه های جنسیِ آمیزشدیگر از این  مثالِ ها هبه جای اینکه شما را با د

در . رسانیم میدیگر به پایان  کنیم این بحث را تنها با یک مثالِ خستهها  ی نزاع اهندهک

به ی ا منطقه، به شناس انساندو  ،3ویلیام و جین کروکر ،2110ی  دهه های پایانیِ سال

ی  همطالع به بیش از سه دهه برایو کردند سفر آمازون  برزیلیِواقع در بخشِ  4کانالنامِ 

 دهند که: میتوضیح  شناس این دو انسان. پرداختند این منطقه مردمِ
 

حتی  ،یی استوار استفردگراشان بر  زندگیکه  ،مدرن جوامعِبرای اعضای 

. است دشواردانند  تر از فرد می کانالها گروه و قبیله را مهم میزانی که رِتصو

 خساست رود و  امری مطلوب به شمار می ،گذاری اشتراکبه و  مندیسخاوت

 ، برها دیگران در دارایی شریک کردنِ .شود محسوب میاجتماعی  گناهِیک 

                                                           
1 Thomas Gregor 
2 Mehinaku 
3 William and Jean Crocker 
4 Canela 
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 ی نتیجهگذاریِ مسائلِ جنسی،  به اشتراک. دافزای رِ افراد میاعتبا احترام و

نوعی  های افراد یا خودِ آنها دارایی میل به کنترلِ .است موقعیتاین  یمِمستق

که ، آسان است دریابیم در چنین شرایطی .رود به شمار می و پستی خساست

یزشِ جنسی آم مردان و زنانی را که ه نیازِکبه دنبالِ آنند چرا زنان و مردان 

پسند نبود که برایش کس آن قدر خود هیچ. کنندبرآورده کردند  مطالبه می

 تاکید در متنِ) کمتر خوشایند باشد اش شخصی نفعِاز  ،اش ای هقبیل هم ءارضا

 [28] .(اصلی

 

 راهی برای ساختن و تداومِ به عنوانِ غیرتولیدمثلی، آمیزشِ جنسی با هدفِاگر 

های عجیب و غریب  تبیین، دیگر نیازی به درک شودمتقابل  از روابطِ سودمند ای هشبک

طور  همان. نیستکننده  گیج دیگر آنقدرها هم گرایی همجنسبرای مثال،  .نخواهد بود

. . . از رابطه است   شکلیبیش از همه گرایی،  جنس هم“ویلسون نوشته است، ادوارد  هک

و  راستا هم خواهانه دگرجنسرفتارهای  با بیشترِ ،ی تحکیمِ روابطِ انسانی به واسطهکه 

 [29] ”.است هماهنگ

 یا دغدغه -کند اصرار می روایتِ مرسومآن طور که  -نه تنها ،اطمینان از پدری

 ،نیست ها ی زمان و همهها  ی مکان  مردان در همه یِتمامبرای   و برجسته شمول جهان

 ، به دور از کشاورزی و در نتیجه ی دوره برای مردانی که پیش از بلکه احتماالً

مطرح  اساساً ندا هکرد میپدری زندگی  در تبارِ ها دارایی داشتنِ مربوط به نگاه های نگرانی

 . ه استنبود

  



211 

 هفتمفصل 

 مانما ی عزیزدردانه

 

 

های متقاطع و ضربدری از تعاملِ جنسی، مسئولیتِ والدینیِ  این شبکهوجودِ ی  در نتیجه

شناسی به نام دونالد  . انسانیابد ی زیادی کاهش می مادران نیز همچون پدران تا اندازه

اساساً از انباشتِ بر این باورند که جنین  کالینا ه اقوامِدر حالیکدهد،  توضیح می 1پوالک

 زنان شیرِکودک پس از تولد را به  رشدِ شود، ( ساخته میشیرِ مردان، کالینامنی )به زبانِ 

ن ممکن است از بچه پرستاری هر تعداد از زنا“: دهد ادامه می پوالکدهند.  نسبت می

. شوند ی را با هم سهیم می. . . که وظایفِ پرستاربه ویژه یک گروه از خواهرانکنند؛ 

ی گریان را  تا زمانی که سرِ مادر شلوغ است، بچهکه  استمادر  این مادرِ گاهی نیز

 ”.نداشته باشدی اگر دیگر شیری در پستان ، حتکند میپرستاری کند، از او  میساکت 

به حساب کودک  دیگر هم مادرِ آیا این زنانِ“ ،ه بودپرسید پوالکهنگامی که 

 [1] ”البته که چنین است.“: به پوالک گفته شده بود، ”؟آیند می

 قومِ در میانِ را اش کودکی دورانِ، که 2شناس، مالیدوما پاتریک سام نویسنده و روان

 آورد که چه آزادانه کودکان به داخلِ به یاد می گذرانده بود، در بورکینافاسو 3داگارا

 دراین “، دهد که ام توضیح می. سزدند و پرسه می شدند های روستا وارد می خانه

کودک  همه در پرورشِ“، و اینکه ”کند داشتن ایجاد می ای از تعلق دهگستر کودک حسِ

های  بر مزیتهای آشکار برای والدین، سام  جدا از بسیاری مزیت ”کنند. سهم ایفا می

به بسیار نادر است که “ گوید: و می کند این الگو برای کودکان تاکید می شناختیِ روان

                                                           
1  Donald Pollock 
2 Malidoma Patrice Somé 
3 Dagara 
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، هر یک از کودکان کامالً آگاه شودروانی دچارِ مشکلِ یا دست دهد انزوا  کودک حسِ

 [2]« است که به کجا تعلق دارد.

آنچه  بیاید، اما نظربه  آرمانیی  همچون یک خاطره ،سامهرچند ممکن است توصیفِ 

های  ی در اکثرِ بخشمتداول از زندگ یک وضعیتِ حتی امروز نیزکند  او توصیف می

بزرگساالنِ های  خانه مجاز هستند دریقا است، یعنی جایی که کودکان آفر یِروستای

و ، زنان )که بگذریممادر  عشقِ همتاییِ بی از. رفت و آمد کنند نیزروستا غیرخویشاوندِ 

با اشتیاق هایی که متعلق به خودشان نیستند نیز  بچهنسبت به حتی برخی مردان( 

  کنند. میبرخورد 

یک از آنها  هیچ اتفاقاً و ،خورد  نیز به چشم می ماعیِهای اجت نخستی این اشتیاق در سایرِ

 از کودکانِک برای مراقبت رمشت خواستِو  احساسِ عمیقند. این تسهمسر نی تک

های  خورد: دشواری همچنان به چشم میکنونی نیز  در جهانِ ،غیرِخویشاوند

 کودک به دنیا آوردنِهای   و هزینه دردسرها ، اگر ازاندگیفرزندخوی  ساالرانه دیوان

های  پاداش مشتاقانه ،ها زوج میلیون، همچنان بیشتر نباشد کمتر نیز نیست. با این وجود

 کنند.  آن را دنبال می نامعلومِ

را در  1والدین شبه محوریِ شِنقکنند  میای توجه  ی هسته تنها به خانواده ی کهدانشمندان

 ،3«مادران و دیگران» ی کتابِ نویسنده، 2اندازند. سارا بالفر هردی از قلم میما  ی گونه

در طور  همینها و  نخستی در سایرِ کودکان گذاریِ به اشتراک“خورد که،  تاسف می

به شکلی جدی مطرح شناختی  انسان متونِهیچگاه در  ،ای قبیله جوامعِفراوانی از  شمارِ

در این . داردوجود نیز دانند که چنین چیزی  میحتی نبسیاری از مردم  نشده است.

                                                           
های والدینی ظاهر  ر نقشمنظور زمانی است که افرادی غیر از والدین، د1

 نویسنده -شوند می
2 Sarah Blaffer Hrdy 
3 Mothers and Others 



211 

برای مادر و  –نیز شناختی زیست از نظرگاهِ -اشتراکی مراقبتِه . . . حالی است ک

 [3] ”.ه همراه داردنتایجِ خوبی بکودک 

، 1«نامتمدن»های  ممکن است برای انسانرا پذیرفته بود که  تُندروانه داروین این امکانِ

در  او. باشدبزرگ بوده اجتماعیِ  ر از پیوندشان با گروهِت اهمیت کم ،فرزند-مادر پیوندِ

 و «پسر»، «پدر»، «مادر» نظیرِ ،ربوط به خانوادههای م از واژه عمومیی  استفاده موردِ

ی  نحوهاین “، دهد چنین نظر می ی اعضای گروه همه خطاب قرار دادنِبرای  ،«دختر»

اصلی به عنوانِ مادرِ  مادریک  ، و حذفِپیوند با قبیله بیانِ منظورِبه  ،ها واژهکاربردِ 

در این قبایلِ نامتمدن که در معرضِ آید که  . به نظر ممکن میگیرد صورت می کودک

 برای توانی کهی  به واسطه ،ها ای لهقبی هم میانِ همبستگیِهمه نوع خطر قرار دارند، 

ی  تر از رابطه بسیار مهم به یکدیگر در آن نهفته است، افراد متقابل کمکِ محافظت و

 [4] ”بین مادر و فرزند باشد.

در  پوست سرخ برای یک مردِ 2پل ل.جوندر قرنِ هفدهم، هنگامی که مُبلغِ یسوعی، 

کند که این مردِ  کرد، اعتراف می ه میموعظجنسی  خیانتِرواجِ  خطراتِ موردِ

به یاد ل.جون . به او دادداری   در مورد بچهسی مناسب در سخشاپوست با پ سرخ

غیر از شوهرش را دوست  شخصی ،من به او گفتم که شایسته نیست زن“ورد، آ می

این شکل و به مردان شیطان حضور دارد،  و سایرِ زنِ او بینِاینکه داشته باشد، و 

. ست یا نهتواند مطمئن باشد که پسری که در کنارش ایستاده است فرزندِ واقعیِ او نمی

خود  ها تنها به فرزندانِ فهمم، شما فرانسوی این حرف را نمی معنیِ“او پاسخ داد، 

 ”کنیم. دریغ نمی مان قبیله رزندانِف عشقِ خود را از هیچ یک ازورزید، اما ما  عشق می

[5] 
 خویشاوندیِ نظامِدرکِ انسان از حتی ، اما نماید این برای اکثرِ ما بدیهی میاگرچه 

اینطور ما به سادگی نیز یکی دیگر از همین مواردِ وابسته به فرهنگ است. اش  یزیست

                                                           
1 barbarous 
2 Paul Le Jeune 
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 ،استشمول  و جهان ابدی-ازلیچیزی داریم خانواده  برداشتی که از کنیم که گمان می

زن با یک بار  یک که ،ی ظاهراً واضح این مساله ر که دیدیم، حتی در موردِاما همانطو

 ها توافق وجود ندارد.  ی انسان همه بینِ ،شودتواند باردار  مینیز آمیزشِ جنسی 

غربی نیز با مشکل روبروست.  در جوامعِحتی  ،یک مادر به ازای هر فرزند مفهومِ

نویسد،  می ،slate.com سایتِ وب در انسان سرشتِ ، متخصص1ِویلیام سالتان

یک  یکی داشته باشید،ژنت توانید یک مادرِ شما میمادری در حالِ فروپاشی است. »“

خدا ی آن را  و بقیه مادر که شما را به دنیا بیاورد، یک مادر که شما را بزرگ کند

نیز تر  کننده ه گیجتان باشد، مسئل شما مادربزرگ مادرانِ زا ییک وقتی و داند. می

در رَحِم بزرگ  زنِ دیگری را نینِکه جاز مادرانِ جانشین با صحبت سالتان « شود. می

مراقبت از بچه را  زن پیشنهادِ آن مادرِ اگرکند که قابلِ فهم است  می استداللکنند،  می

موضوع کمتر ، باشد هنگامی که این مادرِ جانشین، مادربزرگِ آن جنین“بدهد: 

 جنین اشتراکِ ژنتیکیبا یکدیگر و با  مادر هر دوو  بزرگمادر کننده است، زیرا گیج

کارها به خوبی برآیند  از پسِبتوانند د که ربیشتری وجود دا تمالِاح ،ین شکل. به ادارند

، با یمشابه به شکلِ [6] ”کنند. مبات فراهباث خانوادگیِ حیطِو برای کودک یک م

به وجود  مجدد ازدواجِ بر اثرِ )که  التقاطیهای  فرزندخواندگی، خانوادهشدنِ  گسترده

شاید ، رویاناز تبریدیِ  نگهداریِاهدای اسپرم، و ، ی رحم اجاره و فنونی نظیرِ، آیند( می

 از ساختارِ دور شدن در حالِبه شکلی شتابناک  انسانِ هوشمندبتوان گفت که 

 ی دور است.  گذشته و یادآورِ ،تر فمنعط الگویی سویو شاید به  «سنتی»ی  خانواده

، اما این تنها یکی دوش یگروه مدر پدری  حسِباعثِ گسترشِ ، «اشتراکی یِپدر»باور به 

خبر  ،شناسان . انسانانجامد میگروه  انسجامِ شِافزای بهارهای فراوانی است که از سازوک

پیوندهای و های آیینی  گذاری دهند که در آنها نام بیشماری می جوامعِ از وجودِ

« کند. می ایجاد ،آن جامعه تر از پیوندهای خونی بین افرادِ ای، تعهداتی مستحکم طایفه

                                                           
1 William Saletan 
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با آنها زندگی مدتی ماتیس که  به قومِ اشارهبا  1شناسی به نام فیلیپ اریکسون انسان

 نویسد:  کرد، می می
 

مراسمِ  مبتنی بر آید، روابطِ خویشاوندی به میان می پیوندهایوقتی صحبت از تعریف “

 در اولویت قرار ،مانیددو ارتباطاتِ نظیرِ ،دیگر هر گونه مالحظاتِ نسبت به ،گذاری نام

نام از اولویت برخوردار گذاریِ  به اشتراکآید،  به وجود میای  مسئله  دارد. وقتی

 [7] ”.است
 

« ندیوخویشا» ی اساساً مسئلهکنند که آیا  شناسان این پرسش را مطرح می برخی انسان

آید. آنها  همبسته به شمار می مهم در جوامعِ یک مفهومِ -هر طور که تعریف شود-

ی کوچکی احتماالً با دیگری به  ا که هرکس در چنان جامعهجکنند از آن استدالل می

 دوستی شود، نظیرِ میتری سنجیده  سیال در قالبِخویشاوندی شکلی خویشاوند است، 

 . مشترک های جنسیِ شریک داشتنِیا 
 

مرتبط  واژگانِترین  واسطه بیترین و  همانطور که داروین متوجه شده بود، حتی مستقیم

در “ ،گوید می 2جانت چرنالفرهنگی است.  های ویژگی تاثیرِ تحتنیز  «ندیخویشاو» با

 ،کودکانی  همهرود نسبت به  مردان و جوانان انتظار می یِی بومی، از تمام یک طایفه

 نظیرِمراقبت،  مختلفِهای  جنبهی مردانِ طایفه، در  رفتارِ پدرانه داشته باشند. همه

س، بر شنا انسان، 3لی نسااو [8] ”.کنند مشارکت می انی کودک تغذیهو  عاطفی حمایتِ

امری  ،مسئولیت ی همیزان و گستر“نویسد،  می 4گوک نبِمِ اقوامِ مبنای تجربیاتش در میانِ

در  [9] ”.نباید آن را چیزی عینی و مطلق پنداشتو  جامعه است شده توسطِ تعریف

جمعی  رِوخود و یکدیگر به ط برای فرزندانِ ،ای طایفه برادرانِ“، 5توکانوآن اقوامِ میانِ

                                                           
1 Philippe Erikson 
2  Janet Chernela 
3 Vanessa Lea 
4 Mebengokre 
5 Tukanoan, 
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 برای تمامیِ عموماً هر فردِ مذکر ،روزانهادغامِ دستاوردِ  از طریقِکنند.  غذا تهیه می

 ”برادرانش. برای زادگانِ و همخود  هم برای زادگانِ –گذارد نیرو میدهکده  کودکانِ

[10] 

 

 

 

 

 ،شود. دزموند موریس محدود نمی اآفریقا یا آمازونی داری به قبایلِ رویکرد به بچهاین 

گذرانده بود. این  پولینزیزن در  کامیونِ  آورد که با یک راننده یاد می ظهری را بهبعداز

نازا داده  ها را به یک دوستِناز آ که دو تابچه دارد  نُهکه  ه بودزن به موریس گفت

حسی دارند، زن گفته ی این موضوع چه  ها درباره است. وقتی موریس پرسیده بود بچه

موریس  ”ها را دوست داریم. ی ما بچه ن برای آنها اصالً اهمیتی ندارد زیرا همهای“، بود

که وقتی ما به روستا  ظر جالبِ توجه بودناز آن این آخرین نکته “، آورد به یاد می

با آنها در چمن ، کردسپری  ی از کودکانِ خردسالبا گروهوقتِ خود را زن م ...دیرسی 

او هستند. آنها او را  خودِ اینکه آنها کودکانِ دقیقاً مثلِ -دبازی ش مشغولِ د ویکشدراز 

جز یک چیزی را  ، و یک رهگذر هرگز آنهاپرسشی هیچِ پذیرند، بدونِ در لحظه می

 This she sense [11] ”.بیند نمیگرند ییکدبازی با  که مشغولِی ی طبیع خانواده

fire   
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 :هایی که در آنها جوامع و چنین خانوادهچنین شاید « ی طبیعی. یک خانواده»
 

 ِپذیرشِ متقابل وجود دارد غیرخودی بزرگساالن و کودکانِ بین ، 

 کنند خطاب می «مادر»زنان را تمامیِ  و «پدر»مردان را  تمامیِ ،کودکان ، 

 کس را غریبه در نظر نگرفت بتوان هیچتا  استکافی کوچک و منزوی  به قدرِ جمعیت ، 

 باشد و در  ناشناخته قطعیتِ پدریشود که  باعث می، متقاطع و التقاطی جنسیِ روابطِ و

 باشد.  ساز نیز ن این موضوع مشکل عینِ حال

 

 باشد.  ساختاریچنین خانواده، « طبیعیِ»ی ما، ساختارِ  برای گونهشاید 

زن و  متشکل از یا هسته -ای ی هسته موجود در خانواده وارِ اتمانزوای  ممکن استآیا 

از  انحرافی باشد کهدر حقیقت  -کنند حولِ آنها گردش می یک یا دو فرزند که شوهر

ها و  رستکُکه  به همان اندازه –استتحمیل شده ی ما  به گونه فرهنگی نظرِ

 برای جلوگیری از تماس با آلتِ خویش، زرهی های ماندن و پوشش نجیب کمربندهای

 ؟ هستندهای طبیعیِ ما  در تغایر با گرایش

 ختارِاسا واقعاً مادران، پدران و کودکان برای نوعی از پرسیم آی میکنیم و  میجرأت 

 ؟بخش نیست رضایتهیچ یک از آنها برای  به واقعکه  اند ساخته شده خانواده

مراقبتِ  بحرانِها،  متالشی شدنِ خانواده نظیرِ ،های معاصر پدیده توان گفت که میآیا ن

 ساختارِ یک ِ بینی قابلِ پیشپیامدهای همگی  ،تفاوت ی گیج و بی، و کودکانوالدینی

ی ما نامتناسب  گونه های ویژگیبا که  استاز خانواده   تحریف شده و تحریف کننده

 ؟  است
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 ای  شدن هسته ذوب
 

به از همه  است که بیشای، حقیقتاً ساختاری  هسته منزویِی مستقل و  اگر خانواده

در تالشند تا آن را به زورِ معاصر  پس چرا جوامع و ادیانِطبیعتِ انسان نزدیک است، 

های  زوجساختنِ   طور نامشروع همینو  ،حمایتی های مالیاتی و قوانینِ معافیت

 توان می؟ حفظ و تقویت کنندسنتی  ازدواجِ ر ازغی الگوی دیگرهر و  گرا جنس هم

 با قوانینِ شجدا از ارتباط -استقانونی  چرا ازدواج یک موردِ الًوبپرسید که اص

دارد،  ریشهانسان  سرشتِ درقدر  اینبه اصطالح چرا چیزی که  .مهاجرت و مالکیت

 است؟  سفت و سختی قانونیِ چنین حمایتِ نیازمندِ

روز به ما نهفته است، چرا  ای چنین عمیق در سرشتِ هستهعالوه بر این، اگر مثلثِ 

 متحدِ کنیم؟ در ایاالتِ خاب میتکمتری از ما این الگو را برای زندگی ان تعدادِروز 

 1131درصد به  11از  ،تا امروز 2110ی  از دهه ،ای خانوارهای هسته آمریکا، درصدِ

 ،فرزند( با یا بدونِ) های ازدواج کرده زوج، 2110الِ افته است. در سدرصد کاهش ی

دادند، اما آخرین اعداد و  را تشکیل می آمریکاخانوارهای  درصد از تمامِ 11تقریباً 

 ای های ازدواج نکرده ، تعداد زوج. در حالیکهدهد درصد را نشان می 10تر از مارقام ک

هزار زوج در  100از  -در حال افزایش استکنند همچون قارچ  که با هم زندگی می

 . 1001 آن در سالِ برابرِ 20به  2110
 

ترین و بانفوذترین  برجسته ،(2111-2111برانیسالو مالینوفسکی )آنکه پیش از 

–اینکه آیا الگوی مادر بر سرِ، یافته اعالم کند موضوع را خاتمهخود،  زمانِ شناسِ انسنا

انسان است یا  اجتماعیِ دهیِ شمول برای سازمان جهان داییِسلولِ ابتفرزند حقیقتاً -پدر

مبنی بر اینکه جوامع  -مورگان دیدگاهِ ،. مالینوفسکیوجود داشتمجادالتِ بسیاری  ،نه
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و  را به تمسخر گرفت -اند شده میبندی  ای سازمان به شکلی غیرهسته در گذشته

 : نوشت

 
 

پدر، مادر و فرزندشان . . .  -این بازیگران سه نفر هستنددر آغاز،  که واضح است»

از  برای تفسیری جدید شروعِ مناسبیی  نقطه صحیح . . .چرا و چون بی این اصلِ

روشن  کامالً .استابتدایی  ازدواج در دورانِ ی الگوی رایجِ ی مورگان درباره فرضیه

 ،گروهی داریِ بچهکند و  را ایجاب میگروهی  داریِ گروهی، بچه که ازدواجِاست 

ادعای گیری منجر به چنین  این نتیجه. . . است غیرقابل تحملی تقریباً  یک فرضیه

ی  یک طایفهکند و  ازدواج می طایفهبا یک  طایفهیک » مضحکی شده است که

یک خانواده یک گروهِ  همچون ،طایفهیک »و اینکه « آید به دنیا میجدید 

 [12] است( متن از)تاکید « است.تولیدمثلی 
 

« ؟ادعای مضحک»، «تحمل؟ ی غیرقابلِ یک فرضیه»، «چرا صحیح؟ و چون بی یک اصلِ»

 شمولی و طبیعی بودنِ انمورگان در جه از اینکهشخصاً  ،الینوفسکیمرسد  به نظر می

 . کرده است رنجیده بوده است ای تردید ی هسته وادهخانمقدسِ ساختارِ 

مالینوفسکی در لندن، های درس  کالس تر از چند ساختمان آن طرف، زمانهمان در 

اصلِ »برای  شکن دندانتعدادِ بیشماری از کودکانی که وجودشان مثالِ نقضی 

حالِ در  -به معنایی -ها خانه در یتیم، شد مالینوفسکی محسوب می« وچرای چون بی

یکا نیز وضعیت بهتر از این نبود. در آمر در ایاالتِ متحدِ. راهِ حق بودند شدن در قربانی

خانه بازدید کرد و دریافت که در نُه  از ده یتیم 1، پزشکی به نام هنری چاپین2121 سالِ

این  [13] !ی کودکان همه -میرند ی کودکان پیش از سنِ دو سالگی می تا از آنها، همه

                                                           
1 Henry Chapin 
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در  1مثال، دوریس دراکربرای  .نیز بودسرتاسر اروپا  کودکان سرنوشت تاریک در انتظارِ

 بیستم در آلمان قرنِ در اوایلِ ی متوسط سرگذشتِ خود که مربوط به یک زندگیِ طبقه

به ازدواج نکرده مادرانِ  کودکانِکند که  را توصیف می« میکر-آنجل» ی دهکده، است

جان شدند تا  داده میگرسنگی  آنقدر آنجاکودکان در این »و  شدند آنجا فرستاده می

های  خانواده اال فرزندمُرده، به عنوانِ دایه بهو حدر حالیکه مادرِ مجرد « باختند، می

  !یکارآمدروشِ چه  [14]. شد کرایه داده میی باال  طبقه

ها کودکِ  ونها، میلی محدود به روزگار مالینوفسکی نبود. برای قرن ،کشیِ گسترده کودک

قرار داده  وجود داشت ها خانه رهای یتیمدر دیوا های چرخانی که اروپایی در جعبه

تا فردی که کودک را رها کرده بود  ندطراحی شده بودطوری  ها  جعبهشدند. این  می

بقاء در  کرد. میزانِ نوزاد نمیمحافظتِ چندانی از خودِ  ها این جعبهاما  ناشناخته بماند؛

مستقیماً به مراسمِ کفن و دفن  ها جعبهبود که  زمانیکمی بیشتر از تنها  ،این موسسات

هایی برای شفای کودکان نبودند، بلکه  این موسسات، نه تنها مکان. ندشد میفرستاده 

هایی وابسته به حکومت و کلیسا بودند که از طریقِ آنها، کودکانی که  کشتارگاه

الگوی « طبیعی بودنِ»برانگیز در موردِ  هایی چالش پرسش ،وجودشان، در ذهنِ افراد

کُشیِ صنعتی از صحنه خارج  کرد در یک فرایندِ کودک ای ایجاد می ی هسته خانواده

 [15]. شدند می

 

 

  

                                                           
1 Doris Drucker 
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شناسی،  زیست حوا: بذرِ»در کتابش به نام ، 1الوین مورخی به نامِ رابرت اس.مک

 کند و را بررسی می« ادعاهای مضحک»چندتایی از این  «تاریخ ها و سیرِ جنس

های   زوج به سمتِ پذیربه شکلی انکارنا ،انسان عمومی در تکاملِروندِ  ”نویسد: می

استثناها را که کنار بگذریم،  “کند،  او تاکید می ”بادوام است. های و خانوادهدوتایی 

( و به ویژه از سوی مردان اشتباهاتهمراه با برخی البته اغلب دو نفره ) شدنِ جفت

)تاکید از  ”.دانست ی انسان گونهشمولِ  جهانی ها مشخصه توان از جمله را می، خانواده

 [16]ست(ما

به  هآنگا ،وان را فراموش کنیدو استثناهای فرا اشتباهاتتمامی  ور است؛دقیقاً همینط

 رسید! واقعاً قوی می یک قانونِ

 ،دهد مالینوفسکی را نشان می دیدگاهِ که خالفِ ،روزافزون شواهد و مدارکِ عالرغمِ

 در موردِ عوامهای  دیدگاهعلمی و  یاتِمالینوفسکی در عمقِ فرض همچنان دیدگاهِ

بر  ،در جوامعِ غربیخانواده  تعریفِ. در حقیقت، جا خوش کرده استخانواده  ساختارِ

هر کودک ی جوامع،  در همهد نک استوار است که پافشاری میمالینوفسکی دیدگاهِ 

  داشته است.واره تنها یک پدر هم

چرا و قائله خاتمه یافته است، پس مالینوفسکی روزی پیروز شده است،  اما اگر دیدگاهِ

شود؟  میبرای توهینِ بیشتر از زیرِ خاک بیرون کشیده  همچنانمورگان  آمیزِ نبوغکتابِ 

کند  اظهار مییسد و نو می فروپاشیِ ازدواج ای در موردِ مقاله ،شناس انسان، 2گلورا بتزی

در مواجهه با شواهد و مدارک از  . . . گروهی(  ازدواجِ دِمورگان )در مور بافیِ خیال که

همه بر سر این موضوع توافق . . .  ،نور خارج شد، و امروز، یک قرن پس از مورگاد

، درست شمول برای انسان است جهان یک امرِ تقریباًکه ازدواج )تک همسری(  دارند

مورگان  اما در حقیقت، فهمِ[17]  ”باشد. د چنینتوان دیگری می ه هر رفتارِهمانطور ک

                                                           
1 Robert S. McElvaine 
2  Laura Betzig 
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مطالعه و  سال ها ده مبتنی براو،  گیریِ نبود. نتیجه« بافی خیال»، خانواده از ساختارِ

د، شو گ روگردان مییبتز بادهای موافق از قایقِکه گسترده بود. بعدتر،  میدانیِ پژوهشِ

ن با این وجود همچنان معلوم نیست که چرا ازدواج چنی“، که کند اعتراف می

  ”ده است.شمول و گستر همه

اینکه  دلیلِ که خواهیم دید در ادامه این در حالِ حاضر یک راز است.بسیارخوب، پس 

که  گردد به این بر مییابند اساساً  نگرند چیزی جز ازدواج نمی شناسان به هرجا می انسان

 اند منظور از ازدواج چیست.   آنها معلوم نکرده
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 هشتمفصل 
 همسری گیری، و تک مفهومِ ازدواج، جفت ابهام در

 

 

که بیش از همه احتمال دارد از همین روست ترین وضعیتِ بشر است، و  ازدواج طبیعی

 شما را به خوشبختی برساند. 

 بنجامین فرانکلین 

 

آمیختنِ یک امرِ واقعی با یک امرِ  ؛ ازدواج یک امرِ واقعی.ست یک امر آرمانی ،عشق

 واقب نیست. آرمانی هرگز بدونِ ع

 یوهان ولفانگ فون گوته

 

دانی از دیگری ، هیچ فیزیک      هنگامی که آلبرت انیشتین مطرح کرد که

. در علومِ محض، چیزهای مهم با اعداد و نمادهای از ”چیست؟ Eمعنیِ “نپرسید که، 

منجر به ت دقیق به ندرهای نا سازی و حتی عبارت شوند؛ ان میشده بی پیش تعیین

های  شناسی، و نظریه شناسی، روان تفسیری نظیرِ انسان شود. اما در علومِ سردرگمی می

 تکاملی، سوء تفسیر و بدفهمی امری متداول است. 

و  «عشق» 1را در نظر بگیرید.« 2بازی عشق»و « 1عشق» های عبارتبرای نمونه، 

؛ اما از 2قرمز و پنیرِ آبی اند که شرابِ به همان اندازه از هم متفاوت ،«بازی عشق»

                                                           
1 love 
2 Lust  
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 هایی بدر ترکی، آنها قافیه و وزین است بکار بردنِ آنها در کنارِ یکدیگر خوشجاییکه آن

 شوند. یکدیگر بکار برده می باکننده  انگیز و گیج حیرت

ایِ مشاوره برای  در دفاترِ سلیقههای مشهور،  شناسیِ تکاملی، در فرهنگ در متونِ روان

عشق به »های خودمان،  ازدواج، در دروسِ مذهبی، در گفتمانِ سیاسی، و در زندگی

که بر  جوامعیبرای  شاید حتیو شود.  اشتباه گرفته می «بازی با او عشق»غالباً با  «کسی

این ابهام  کنند حصاری پافشاری میهمسریِ درازمدت و از نظرِ جنسی ان تک

بازی  عشق»یعنی  -است در آنها صادقنیز  ابهاماین  یِشکلِ منف و ،سازتر است کلمش

شود. )ما  تعبیر می «اونداشتنِ عشق به »ای از  ، به غلط به عنوان نشانه«نکردن با کسی

 این موضوع را در جلد پنجم بررسی خواهیم کرد.(

هلن فیشر به نام . کتابِ زنند ابهامِ واژگانی دامن می این غیرعامدانه به ،شناسانکار

شدنِ مسئولیتِ والدینی  ، بیشتر با سهیماشاره کردیمتر به آن  که پیش ،«عشق یِآناتوم»

والدین به یکدیگر. اما ما  ی رابطههای تولدِ کودک سروکار دارد تا با  برای اولین سال

با »توانیم  ی. ما ماست که مشکل داردزبان این خودِ نباید فیشر را مقصر بدانیم، چرا که 

خوانیم  وقتی می [1]مان را ببندیم.  بدونِ اینکه حتی یک لحظه چشمان «بخوابیمکسی 

 بینِ آنهادانیم که  ، ما میاست  کرده 3«بازی عشق»فروش  مدار با یک تن یک سیاستکه 

« 4معشوقه»کنیم که تا به حال چند تا  چندان خبری از عشق نیست. وقتی اعالم می

                                                                                                                                                  
ی نویسنده در این دو صفحه،  آمیزِ مورد اشاره های ابهام گذاریِ واژه در معادل 1

را  های نسبتاً مشابهی که در زبان فارسی چنین ابهامی سعی بر این بوده که از واژه

ها از نظر معنایی به طور نعل به نعل  کنند استفاده شود. از این رو معادل ایجاد می

داری نسبت  . با این وجود، برای رعایتِ امانتهای انگلیسی نیستند منطبق بر واژه

  های مذکور در پانویس آورده شده است. به متنِ اصلی، معادلِ انگلیسیِ واژه
2 blue cheese 
3 made love 
4 lovers 
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به طرزِ ایم؟  چند نفر شده«ِ 1عاشق»منظورمان این است که تا به حال  ایم، آیا داشته

کند؟ به  می 3«جفت»کنیم، آیا این ما را تبدیل به  می 2«گیری جفت»مشابه، وقتی با کسی 

دوست  آیاکه  پرسیدیک مرد عکسی از یک زنِ خوش بر و رو نشان دهید و از او ب

به  . همچنین”حتما!“مرد پاسخ دهد، . بعید نیست که شود 4«تجف»دارد با آن زن 

ی درازمدت با  یک آیندهاندازِ  چشمچیزهایی نظیرِ ازدواج، کودکان، و  احتمالِ زیاد

 . نخواهد کردهرگز به ذهنش خطور  یکدیگر

طیفِ تقریباً نامحدودی از اشاره به دلبخواهی برای  هایی واژهدانند که اینها  همه می

شوند جز  متوجه این موضوع میرسد  همه، به نظر می -ها و روابط است موقعیت

های  شناسانِ تکاملی و سایرِ محققان، واژه رسد بسیاری از روان به نظر میمتخصصان. 

های  طور واژه دانند. و همین را مترادفِ یکدیگر می« 6بازی عشق»و « 5داشتن عشق»

ها  ناتوانی در تعریفِ دقیقِ واژهدانند.  معنی می را نیز هم« 8شدن جفت»و « 7یگیر  جفت»

دهند تا  فرهنگی اجازه می ها و تعصباتِ ر به سردرگمی شده و به سوگیریغالباً منج

تفکر ما در موردِ سرشتِ جنسیِ انسان را آلوده کنند. بیایید از درونِ این کاموای 

 نقب بزنیم.  ها، به بیرون ی واژه خورده گره

 

 

  

                                                           
1 In love  
2 Mate  
3 Mates  
4 mate with her 
5 love 
6 sex 
7 mating 
8 copulating 



212 

 ی انسان؟ گونه «بنیادیِ الگوی»ازدواج: 

 

د، در ان لقب داده «پیوندِ زوجی»را ماده . . . که جانورشناسان آن -ی نزدیکِ نر رابطه

ما  ،این باورم که این بیش از هر چیزِ دیگر ر. من بجای داردانسان و استخوانِ  گوشت

 کند.  نما متمایز می های انسان را از میمون

 [2] وال فرانس دی

 

 ون بنوازد. ولکند وی اندازند که سعی می ها مرا یادِ اورانگوتانی می اکثرِ زوج

1هونور دی بالزاک  

است. « شمولِ انسان جهان های  مشخصه»برشمردنِ شناسیِ تکاملی  روان ی بنیادیِ دغدغه

ادراک، شناخت، و رفتار از  ذاتیِالگوهای متمایز کردنِ  ،هدفِ کلی این شاخه

آیا شما به این  . مثالًشوند خص تعیین میست که در سطحِ یک فرهنگ یا ش الگوهایی

کرده است  بال تماشا می اید که بیس بال دوست دارید که با پدری بزرگ شده دلیل بیس

ه هدفی با برای رسیدن بهای کوچکی از مردان که  یا به این دلیل که تماشای گروه

بسیار کهن در مغز شما  قسمتِکنند با یک  و همکاری میریزند  یکدیگر نقشه می

 شناسانِ تکاملی به بررسیِ روانهایی است که  مرتبط است؟ این یکی از آن نوع پرسش

 مندند.  آن عالقه

 «انسان روانیِ یکپارچگیِ» نشان دادنِتماماً به دنبالِ  ،شناسانِ تکاملی از آنجاییکه روان

های سیاسیِ  گیری راستا با جهت های هم خصلت برای کشفِهستند، و از آنجاییکه 

خوانندگان بایستی در  –وجود داردای  ایِ قابل مالحظه سیاسی و حرفه فشارِمعین، 

                                                           
1 Honoré de Balzac 
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های انسانی با احتیاط عمل کنند. در اغلبِ موارد،  شمول نظیرِ جهان مباحثیموردِ قبولِ 

 آورند.  در برابرِ موشکافی دوام نمیاساس هستند و  بیها  گفته این

ای  ی هسته گیریِ خانواده شمول انگاشتنِ ازدواج در انسان و همه یکی از موارد، جهان

بنای روایتِ مرسوم از  سنگاین موضوع، که گرفتنِ  تردید یا به پرسش. ظاهراً است

در  -رود ه به شمار میممنوع مسائلِ رود، جزء نیز به شمار می نتکاملِ جنسیِ انسا

اگرچه این  . است ”چون و چرا صحیح بی“ای  این مسئلهقالبِ واژگانِ مالینوفسکی، 

، 1رابرت ترایورز اما است، نیز باورِ غالب بودهپیش از ظهورِ داروین  باور، حتی

گذاریِ  سرمایه»تحت عنوانِ ی در حال حاضرِ کالسیکش  در مقاله، شناسِ تکاملی یستز

به را  ازدواج شمولیِ جهانمنتشر شد،  2111که در سال «  والدینی و انتخابِ جنسی

 [3]. و تثبیت کردهای مربوط به تکاملِ جنسیِ انسان معرفی  نظریه عنوانِ مبنای اکثرِ

در است که  ی بنیادی مبادلهیک ها، ازدواج  بر مبنای این نظریهکنیم که  یادآوری می

اش  ی تلویزیونی دزموند موریس، در مجموعه .قرار داردتکاملِ جنسیِ انسان  نِبنیا

کند که،  شود دائماً مطرح می پخش می BBCکه از « حیوانی به نامِ انسان»تحتِ عنوانِ 

شناس و  ، زیست2مایکل گیگلیری ”ی انسان است. گونه ، الگوی بنیادیِدو تاییپیوندِ “

است. مردان و  یقراردادِ انسانترینِ  کهنازدواج، . . . “نویسد،  ، می3جین گودال مریدِ

کنند. ازدواج، ... یک  جوامع به شکلی تقریباً شبیه به هم ازدواج می زنان در تمامیِ

شِ کودکان رزن به پرودر آن بین یک زن و یک مرد است .... که  «یدائم» شدنِ جفت

 ”.کند دفاع می زن و فرزندکند و از  تامین می پردازد، و مرد منابعِ مورد ِنیاز را می

 ”[4]تر از دولت، کلیسا، و قانون است. نهادِ ازدواج، کهن“کند،  گیری می گیگلیری نتیجه

توان با چنین  ؟ چطور می«ترین قراردادِ انسانی کهن»؟ «الگوی بنیادی»عجب! 

 های قدرتمندی رویارو شد؟! استدالل

                                                           
1 Robert Trivers 
2 Michael Ghiglieri 
3 Jane Goodall 
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در متونِ  «ازدواج»ی  انگارانه از واژه ی سهل استفاده چرا کهاما بد نیست تالشی بکنیم. 

 ، وازدواج ی بین رابطهدنبالِ فهمِ  تا کسانی که به، باعث شده است شناسی انسان

طور که  د. هماننشو سرگردانیدچارِ هستند عمیقاً ای با سرشتِ انسان  ی هسته خانواده

 . شده استوع روابط استفاده این واژه، برای اشاره به همه نخواهیم دید، از 

که به بررسیِ ، 2«مادههای  انتخاب»به نامِ  ششناس، در کتاب نخستی، 1مردیت اسمال

کند که در  ای اشاره می پردازد به سردرگمی میها  نخستی ی مسائلِ جنسیِ جنسِ ماده

شده اش ایجاد  در معنایی غیر از معنیِ اصلی« 3نشینی هم»ی  ی استفاده از واژه نتیجه

اسمال  . های چندپهلو سردرگمیِ ناشی از واژه ازی دیگر  یک موردِ برجسته –است

در ابتدا برای اشاره به پیوندِ جنسیِ نزدیک بین نر و « نشینی هم»ی  دهد، واژه توضیح می

سایرِ  شد و بعداً استفاده از این واژه به روابطِ ماده در بونوبوهای ساوان استفاده می

یک اشتباه  ناشناختی،مع تعمیمِگوید، این  یز گسترش یافت. اسمال میهای جفتی ن زوج

الگوی همین ها در  ی نخستی محققان این طور گمان کردند که همه“ زیرا بود.

گیریِ  واژه را برای اشاره به هر جفتطور شد که این گیرند، و این  رابطه می« نشینی هم»

ساز  مشکلاقدام این  ”غیرانحصاری بکار بردند.مدت یا بلندمدت، انحصاری یا  کوتاه

ی معین را توصیف کند که  ماده-ی نر آنچه در ابتدا قصد داشت یک رابطه“ ،بود زیرا

ی فراگیر و  تبدیل به یک واژه دارد،گذاری دوام  تنها در روزهای حول و حوشِ تخمک

 به عنوانِ هنگامی که یک مادهو در حال حاضر، گیری شد . . .  عمومی برای جفت

های متعددِ او با سایرِ نرها  گیری کس به اهمیتِ جفت شود، هیچ خطاب می« نشین هم»

 [5] ”برد. پی نمی

                                                           
1 Meredith Small 
2 Female Choices 
3 consortship 
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های حاکم بر  ارزشدر مورد  متذکر شده است که شناس، ، زیست1گاردن خوان راف

مشابهی وجود  سازِ به سایرِ حیوانات نیز کاربردِ مشکلانسان و تعمیمِ آن گیری در  جفت

، آمیزشِ جنسیِ خارج از متونِ اولیه در موردِ انتخابِ جنسی“ نویسد، دارد. او می

« قحبه زن»به چنین نری د، ردنک زوجی توصیف می در پیوندِ «تقلب» را به عنوانِازدواج 

 آمیزشِ جنسیِ خارج از ازدواج،ی  ؛ و به فرزندانِ به وجود آمده در نتیجهگفتند می

 های خارجِ جفتی گیری ای که در جفت ؛ و مادهشد گفته می« زاده ا حرامنامشروع ی»

 واژگانیِ پر از سوگیری و ارزش، ِ د. این دستگاهش خوانده می« نجیب»شرکت نکند 

حیوانات  بهرا های حاکم بر جوامعِ غربیِ معاصر  ارزشبه جایی رسیده است که  کارش

   [6] ”.دهد تعمیم مینیز 

، شود استفاده میهای آشنا  برچسبها و  از واژهوقتی مسئله این است که در واقع، 

آیند تا شواهد و مدارکِ  میکننده بیشتر به چشمِ مخاطب  مدارکِ حمایتشواهد و 

شود. وقتی الگویی  گفته می 2«ِ تایید سوگیری»شناسی،  کننده. به این فرایند در روان باطل

کنند در مقایسه با  ایت میه از الگوی ما حمشواهد و مدارکی کبه در ذهن داریم، 

 .سپریم خاطر میآنها را به هم بهتر و  کنیم توجه می هم بیشترمدارکِ مخالف،  شواهد و

در  3«دو الیه»با استفاده از روشِ  سعی دارند ،های پزشکیِ معاصر پژوهشدر این راستا، 

نه محقق و نه  ،در این روشها را از بین ببرند.  این سوگیریهای جدی،  تمامیِ پژوهش

ها حاویِ داروی واقعی است و  خبر ندارند که کدام قرصیک  هیچفردِ مورد آزمایش 

 ها صرفاً دارونما هستند.  کدام

شناسان، بدون بدست دادنِ  انسانبه بحثِ اصلی برگردیم. داستان از این قرار است که 

اند  و کردهجدر هر کجا که جسترا  «ازدواج»تعریفی روشن از آنچه به دنبالش هستند، 

                                                           
1 Joan Roughgarden 
2  confirmation bias 
3 Double blinded  
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ی  در پژوهشِ کالسیکش در حوزهآمریکا،  شناسِ مشهورِ ، انسان1اند. جورج مرداک یافته

ی  یک مشخصه»ای  ی هسته فرهنگیِ مدعی شد که خانواده شناختیِ بین انسان

است. او تا آنجا پیش رفت که عنوان کرد ازدواج در « بندیِ اجتماعی شمولِ گروه جهان

 خورد.  یِ جوامعِ انسانی به چشم میتمام

انسان دارند سرشتِ گرانی که سعی در توصیف  ایم، پژوهش طور که دیده اما همان

 هستند: گرایشِهای فرهنگی  به تعصبات و سوگیریشدیداً مستعدِ آلوده بودن 

جلوه   شمول آیند، و بنابراین جهان هایی که به نظر آشنا می ناخودآگاه به کشف مشخصه

نگاری  بر حقیقت. روزنامهناخواسته چشم بستن  وهای اجتماعی معاصر  مشخصه دادنِ

نویسد،  کند و می نیویورکر به این موضوع اشاره میدر ای  در نوشته 2به نام لوئیس مناند

را  حکومتی هماناتِ حها و ترجی علومِ مرتبط با سرشتِ انسان تمایل دارند تا فعالیت“

مخالفت و خواه،  تمامیتهای  حکومتکند. در  حمایت میاز آنها  معتبر بدانند که

های تبعیضِ  د. در حکومتوش اختالفِ نظر به عنوانِ یک بیماریِ ذهنی معرفی می

های بازارِ  شد. در حکومت نژادی چیزی غیرطبیعی قلمداد می های بینِ نژادی، تماس

 [7] ”شود. می معرفی ییرناپذیرناپذیر و تغ چیزی اجتنابنفعِ شخصی دنبال کردنِ آزاد، 

شود و  شود تقویت و تشویق می خوانده می طبیعیدر هر یک از این موارد، آنچه رفتارِ 

 شود. می طرد و تنبیهشود انحراف در نظر گرفته شده و  معرفی می غیرطبیعیآنچه 

حاضر به  که در حالِ 4و اختاللِ حواسِ جسمانی3دراپاتومانیاهای  به نام  دو بیماری

در هر دو ها  این موضوع هستند. این بیماری فراموشیِ سپرده شده است به خوبی بیانگرِ

یت شخصیتِ را توصیف شد. کارت 5رایت توسط دکتر ساموئل کارت 2112سال 

پوستان در لوئیزیانا و متفکرِ پیشرو در جنبشِ  سیا یِرو در خدماتِ پزشک پیش

                                                           
1 George Murdock 
2  Louis Menand 
3  drapetomania 
4 dysaethesia aethiopica 
5 Samuel Cartwright 



211 

دهد که  توضیح می« سیاه نژادِ یها بیماری»به نام اش  در مقالهاو داری بود.  ضدبرده

رسانی  . و از خدمت . فرار کنند . ها  سیاهشوند  ای است که باعث می بیماریدراپاتومانیا 

اختاللِ حواسِ جسمانی،  ی به اربابانِ سفیدپوستِ خود سرباز زنند، در حالیکه مشخصه

ها غالباً به این بیماری، دار  او متذکر شد که برده ”.استبدن  حسیِ شدنِ و لمس کودنی

 [8]کنند.  اشاره می« نابکاری و رذالت»به عنوانِ  طور خالصه به

ی با این باورها منشی بینیم، حتی کسی که با بزرگ طور که در این مثال می همان

 زدن بهتشر انتخاب شده برای  زبانِ ی به واسطهغالباً  -کند نژادپرستانه مبارزه می

ریزد. مسئله این  آب در جوی مخالفانِ خود می !(اختالل حواسِ جسمانیمخالفان )

پای پارادایمِ فرهنگیِ غالب  ، پای خود را در جایعلم در اغلبِ موارد است که

  کند. و آن را بازتولید می گذارد می

 ود.ش مربوط می 1«تناقضِ ترجمه»به  ،ها وهشژبسیاری از این پدر  یک ضعفِ دیگر

یک واژه )برای مثال، ازدواج( از یک زبان به زبانِ دیگر ترجمه وقتی که باور به اینیعنی 

پرندگان  توان قبول کرد که کسی بگوید می شود در هر دو زبان معنایی یکسان دارد. می

باشد که آواز مان  حواس به این شرط که ، اما«رقصند می»خوانند و زنبورها  می «آواز»

ما  خواندن و رقصیدنِ آواز مشترکی با ی نقطهآنها تقریباً هیچ  رقصیدنِو خواندن 

بسیار به رفتارهایی  اشارهما برای در واقع، اجرا.  ی نحوه ی ابتدایی تا از انگیزه -ندارد

طور  ی ازدواج نیز همین واژه کنیم. در موردِ های یکسانی استفاده می از واژه ،متفاوت

 است. 

حتی گاهی تنها برای چند ساعت، روز، یا  -شوند ی جوامع جفت می  آدمیان در همه

برای درست کردنِ  گاهیدهند،  سال. گاهی این کار را برای کسبِ لذت انجام می

برای تحکیمِ یک ائتالفِ سیاسی یا یا حتی شان،  خانواده خشنودیِ گاهی برایکودک، 

کنند،  وقتی چنین میکه همدیگر را دوست دارند.  ی تجاری، یا صرفاً به این دلیل معامله

                                                           
1 Translation paradox 
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 عجب! پسگوید،  نشسته است می باورهای خودی  هیشناسِ مقیم که در زیر سا انسان

شمول  کنند. پس این یک امرِ جهان در این فرهنگ هم آدمیان با یکدیگر ازدواج می

ما متفاوت است  قدر با مفهومِ ازدواج در جوامعِ است! اما بسیاری از این روابط همان

 . فرق دارد مادربزرگِ ما تُشکِ باکه ننو 

به جای « روابطِ جفتیِ درازمدت»و استفاده از عبارتِ  اصطالحِ فنی دادنِ صرفاً تغییر

طور که دونالد سیمون عنوان کرده است،  کند. همان نیز مشکل را حل نمی« ازدواج»

ی انسانی  برای بیانِ دقیقِ تار و پودِ تجربههای زبانِ انگلیسی، به شکلِ وخیمی  نامه واژه“

و تصورِ اینکه  -پیوندِ جفتی –ناکافی هستند . . . ادغامِ واژگانِ کنونی در یک اصطالح

  [9]”با این عمل کاری علمی صورت گرفته است . . . چیزی جز خودفریبی نیست.
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 1ازدواج «هرجایی بودنِ» در بابِ

 

ی دیگری نیز مطرح است:  نکته پوشی کنیم، شناختی چشم بانز گیرِ همه بهامِاحتی اگر از 

 محسوب کرد نیز مزدوج را باید کسانیی اینکه چه   افراد و جوامعِ مختلف درباره

اگر یک مرد و یک زن در  گویند در پاراگوئه می آچ . اقوامِنظراتِ بسیار متفاوتی دارند

خوابش را  اما اگر یکی از آنها رختشوند.  بخوابند ازدواج کرده محسوب می  یک کلبه

. به همین سادگی. یک آیند ، آنها دیگر مزدوج به حساب نمیی دیگری ببرد به کلبه

 اصیل.  توافقیِ طالقِ
 

نیز شناخته  3سیجو هون که به عنوانِ)در کشورِ بوتسوانا،  2سن کانگ اقوامِ در میانِ

چندین بار ی بلندمدت شوند  هیک رابط پیش از آنکه واردِ ،دختران اکثرِ( شوند می

تدریجی و  در برزیل، ازدواج یک فرآیندِ 4کریپاکو کنند. برای اقوامِ می ازدواج

  :دهد که توضیح می این قوم زندگی کرده استنشده است. یک دانشمند که با  یینتع
 

آویزان کند و برایش آشپزی  یهنگامی که یک زن ننوی خود را در کنار مرد“

د. اما نا کرده( 5)کانیوکاناگویند که آنها ازدواج  تر قبیله می جوان کند، آنگاه افرادِ

زمانی ازدواج تنها گویند که دو نفر  تر، با آنها مخالفند: آنها می های مسن گوینده

 توانند از هم حمایت کرده و شوند که نشان داده باشند که می کرده محسوب می

باعثِ ، ها سختی هنگامِ یکدیگر دوام بیاورند. بچه آوردن و دوام آوردنِ در کنارِ

   [10] ”.است  ازدواج تحکیمِ

                                                           
1 On Matrimonial Whoredom  
2 !Kung San 
3 Ju/’hoansi 
4 Curripaco 
5 kainukana 
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 ازدواجِ»اصر، نوعی از ازدواج وجود دارد که به آن عم سعودی و مصرِ در عربستانِ

شود.( بر  نیز ترجمه می« مسافر ازدواجِ» عنوانِ تحتِشود. )که معموالً  گفته می 1«سیاریم

 ی اخیر در رویتر: مقاله اساسِ
 

شود و  که توانِ مالیِ پایینی دارند انتخاب میمردانی  توسطِ ،این نوع ازدواج

شوهر  -پذیر هستند روابطی انعطاف مردانی که به دنبالِ طور توسطِ نهمی

 اطالعِ بدونِ ،دیگر و با زنانِ بیرون بیایدبه راحتی « سیاریم»یک از تواند  می

 قراردادِ ،ثروتمند گاهی در تعطیالت اولش ازدواج کند. مسلمانانِ همسرِ

به  ،شان مذهبی اصولِ شکستنِ بندند تا به آنها امکان دهد بدونِ می« سیاریم»

 دانشجویانِ یِالملل بین از انجمنِ ،العابدین جنسی بپردازند. سهیال زین روابطِ

سیار به جدایی یای مه ازدواجاز درصد  08تقریباً ید، گو می ،مسلمان در مدینه

دهد. حتی اینکه چه  ی حقوقش را از دست می یک زن همه» شوند. ختم می

 [11] “«.شود خلق و خوی مرد تعیین می مقدار شوهرش را دیدار کند توسطِ

وجود دارد. « 2ازدواجِ موقت»مشابه به نام  الگوییک  نیز، شیعه نِهای مسلمانا در سنت

 پایانِ ( در این نوع ازدواج، زمانِشود. نیز گفته می «ازدواج از برای لذت»آن )که به 

ها  این ازدواج ماشین. مدتِ کردنِ اجاره از همان ابتدا معلوم است؛ درست عینِ ،رابطه

همسرِ »)عالوه بر تواند  چند دقیقه تا چندین سال باشد. یک مرد می د بینِتوان می

 «ازدواجِ موقت»از همزمان داشته باشد.  موقت را به طورِ هر تعداد زنانِ«( اش دائمی

و ، فروشی تنشود که در آن  استفاده میمشروع مذهبی  از نظرِ اقدامِیک  به عنوانِ غالباً

شرعی  ی موازینِ تواند در محدوده می جویی با هدفِ لذت آمیزشِ جنسی طور همین

را هم ی نیاز نیست. آیا این ماداری یا مراس شریفاتِهیچ ت یرد. برای صیغه،گصورت ب

 محسوب کرد؟ ازدواج توان می

                                                           
1 Nikah Misyar 
2 Nikah Mut’ah 
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 اجتماعی که بگذریم، تکلیفِ مشروعیتِنِ امیزیا   پایاییِ رابطهمیزانِ  معیارهایی نظیرِاز 

والدینی  گذاریِ ی سرمایه آنطور که نظریهشود؟ آیا  جنسی چه می و تعهدِ باکرگی

؟ نه. برای هستندناپذیر از ازدواج  شمول و جدایی هایی جهان بخشکند آنها  بینی می پیش

ای  کلمه ،اهمیت است که حتی برای این مفهوم به قدری بی باکرگیبسیاری از جوامع، 

کانال،  وامِاق در میانِدهند که  توضیح می 1رککراکر و کراشان وجود ندارد.  در زبان

 ”است. ازدواج کاملِبکارت، تنها اولین گام برای ورود به  از دست دادنِبرای زنان، “

یک زوج را واقعاً ازدواج کرده در نظر « کانال»ی  پیش از آنکه جامعهِ دیگر،  به عبارت

 رسانی خدمت از طریقِ باید جوان زنانِ مثالً، دیگری وجود دارد متعددِ یها گامبگیرد 

. این رشِ اجتماعی بدست آورندبرای خود پذی« مردان اجتماعیِ های جشن»در 

 پانزدهبا  ،پی در پی جنسیِ های  آمیزش برقراریِ شاملِ ،پیش از ازدواج« رسانیِ متخد»

 مذکور کار برآید، از مردانِ این ی خوب از عهده ،آینده . اگر عروسِاستتا بیست مرد 

 شوهرِمادرکند که در روز جشن به طور مستقیم به  میگوشت دریافت  مواجبی در قالبِ

 د. وش می اش تحویل داده آینده

 سازمانِ پژوهشِ 2110که در سالِ ی همکار در این کتاب(  ا )نویسندهفاسیلدا جِس

را موزامبیک  های روستاییِ بخش ساکنانِ جنسی در میانِ رفتارِ بهداشت جهانی در موردِ

 همسر، ه عنوانِزن ب 11با مجموعاً مردِ مورد تحقیق،  210دار بود، دریافت که  عهده

 روابطِ دیگر به عنوانِ زنِ 111و  ،مدتبلند جنسیِ شریکِ دیگر به عنوانِ زنِ 111

 ی جنسیِ رابطه 1که این به معنای به طور متوسط  داشتند جنسی گهگاهی، ارتباطِ

بود که  گهگاهیی  گزارش نشده همزمان به ازای هر مرد بود، و این غیر از مواردِ

 بسیاری از این مردان احتماالً تجربه کرده بودند.  

                                                           
1 Crocker and Crocker 
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به طور  معمول کند، روابطِ های برزیل زندگی می که در جنگل، 1«اوارو» اقوامِ در میانِ

 2«ماموس»آیینی که به آن  روابطِجای خود را به و  آیند به حالتِ تعلیق در میای  دوره

شان  ساالن آزادند تا با هر که دلخواهبزرگ ،ها جشناین  حینِ. دهند مید شو گفته می

شوند و این باور وجود  محترم شمرده می ،جنسی داشته باشند. این روابط است آمیزشِ

 شوند دارد.  میی آن درست  هایی که در نتیجه مثبتی بر بچه دارد که اثرِ

توضیح  4پیراها از اقوامِش  توجه توصیفِ جالب، در 3به نام جان کالپینتو نگاری روزنامه

 با، اما ندارند را  از قبیله خارجبا فردی  ی ازدواج اجازهآنها اگرچه “که دهد  می

ی ژنی  خزانهاند  توانسته ، ای قبیله و افرادِ بیرونزنانشان  آمیزشِ جنسی بینِ مجازشمردنِ

  [12] ”.تر و تازه نگاه دارندخود را 

خواهران ازدواج کنند، که به  که برادران بامتداول است امری ، 5سیرینو اقوامِ در میانِ

 ازدواجدر این قوم، . است 6برادی بانچ متفاوتی ازکامالً  ی نوعِ دهنده خود شکل یِخود

ی  مبادله بدونِ هر نوع: گیرد صورت مینوع مراسم یا آیین  به خودی، بدونِ هر

خود را  یِتنها ننو: قابلِ توجهِ پسرهاحتی یک ضیافت.  و یا ،عهد و پیمانها یا  دارایی

 شوید.  کرده محسوب می ننوی زنان پهن کنید، آنگاه ازدواج در کنارِ

 وجه به هیچ نامند می ازدواج آن را شناسان  که انسانبه آنچه  گیرانه آسان این رویکردِ

در اندازهای پوست  تله وال، و نیست. اولین جستجوگران، شکارچیانِ ای نادر پدیده

 نوازیِ مهمان رسمِمتوجهِ  7اسکیموها در برخورد با ،شمالقطبِ ی  زده ی یخ یهناح

را تصور کنید هنگامی که  این مسافران حیرتِهمراه با  . قدرشناسیِعجیبِ آنها شدند

                                                           
1  Warao 
2 mamuse 
3 John Colapinto 
4 Pirahã 
5 Siriono 

6 Brady Bunch :  است. این کمدی حول محور نامِ یک کمدی امرکایی

  م -هستندشان  گردد که فرزندان والدین مربوط به ازدواج های قبلی ای می  خانواده

7 Inuit 
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 همراه با همسرش( به مسافرِخود را ) شخصیِ تختِ ،قبیله که رئیسِ شوند میمتوجه 

 1آمدگویی که ناد راموسن خوش این رسمِ ،حقیقتدر . کند زده پیشکش می یخ خسته و

در نقشی محوری که است ی همسر  نظامی از معاوضه جه شدندابا آن موو دیگران 

به  رحم، مزایای واضحی دارد. چنین عملی در آن اقلیمِ بی .ارددفرهنگِ اسکیموها 

 ساکن دری ها خانوادهبا پیوند ایجادِ  از طریقِ ،جنسیی  معاوضهتر،  عبارتِ دقیق

نقشِ  ،بحران مواقعِدر  یاریِ متقابلاز  پایداری ا شبکهگیریِ  و شکل ،دور آبادیهای

ی  در مقایسه با ناحیه ی قطب، ناحیه خشنِ جغرافیای اگرچه ه است.کرد فا میایمهمی 

 این منطقه ساکنانِبه بسیار پایینی را  جمعیتِ تراکمِآمازون یا حتی صحرای کاالهاری، 

به پیوندهای مستحکمی یاری  ،محور-غیرِ زوج نسیِتعامالتِ جاین اما د، کن تحمیل می

این اقوام  به یاریِبینی نشده و غیرمنتظره  پیش مشکالتِ ه بارساند که در مقابل می

 . آید می

زنند خیانت در نظر گرفته  هیچ یک از این رفتارها برای افرادی که دست به آن می

ای مبهم  هواژ ،«ازدواج» نیز همانندِ« خیانت» ی نباید فراموش کنیم که واژه شود. اما نمی

یک مرد را از راه بدر کند، تواند  تنها نمی  زنِ همسایهها،  مثالً در برخی فرهنگاست. 

 قرونِ معروف در . یک راهنمای اخالقیِشوهرش را نیز از راه بدر کند قادر است بلکه

نوشته  3وینسنت بیواس ی تعالیم( که توسطِ )آینه 2ترینالوسطی به نام اسیپکولوم داک

کار است.  مردی که زنش را بسیار دوست دارد یک خیانت“گوید،  شده است، می

نویسنده  ”آور است. خود شرم زیاد به زنِ دیگران، یا عشقِ ورزی به زنِ هرگونه عشق

دوست داشته باشد و نه  عقلش درستکار بایستی زنش را با یک مردِ“ د که:نک توصیه می

  ”با احساسات.

                                                           
1 Knud Rasmussen 
2 Speculum Doctrinale (Mirror of Doctrine) 
3 Vincent of Beauvais 
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« کروزورابینسون »ی مشهور  ( نویسنده)از لندن 1دانیل دوفو چنانچه با ساوینسنت بیو

 ای مقاله ارِشتبا ان، 2111در سالِ دوفو، . شد از مصاحبت با او خرسند می شد آشنا می

به بریتانیا را  ،«ازدواجفاحشگیِ نهفته در هرزگیِ ازدواج: یا » جذابِ عنوانِ تحتِ مستند

، او آن را . در چاپِ بعدیکمی زیادی غیرعادی بود ،رسوایی کشاند. ظاهراً این عنوان

این یک داد.  تغییر «واجدی از استفاده و سوء استفاده از قباله در بابِ ای قالهم»به 

 بابِی اخالقی در  انیهبلکه یک بی ،ی دورافتاده نبود یرهیک جز بابِماجراجویی در 

 شخصی دیگر بود. همسرِجنسی با  آمیزشِ ناشی از لذتِ جسمانی و معنویِ خطراتِ

دید که نوعی از ازدواج  جنوبی را می بومی هندِ یعنی ساکنانِ« 2نایار» باید اقوامِ دوفو

 جنسی، هیچ انتظاری از تداوم، و هیچ زندگیِ هیچ نوع فعالیتِ دارند که ضرورتاً شاملِ

ازدواج  در حقیقت، عروس ممکن است هیچگاه پس از آنکه مراسمِ -دوش نمی یمشترک

ی طالق  هدر نظامِ آنها اجازدوباره دیدار نکند. اما از آنجاییکه گیرد شوهر را  صورت می

  !زدنی باشد مثال شناسان تواند برای انسان میها  این ازدواج وجود ندارد، ثبات و پایداریِ

از  ،معاصر دهد، بسیاری از معیارهایی که در غربِ ها نشان می همانطور که این نمونه

شمول نیستند:  وجه جهان شود به هیچ می یادازدواج  ذاتیِهای  مولفه به عنوانِآنها 

 راییکدیگر ب ها، حتی تصمیم به ماندن در کنارِ ی دارایی جنسی، معاوضه انحصارطلبیِ

تکاملی اصرار  شناسانِ انو انس انشناس که روان یطوالنی. در بسیاری از روابط یمدت

 نیست. طرح مهیچ یک از این معیارها بنامند  «ازدواج»دارند آنها را 

ند. ک ایجاد می« گیری جفت»و « جفت»ی ها را در نظر بگیرید که واژه ابهامی ،حال

 گیرد. صورت می جنسی آمیزشِ ی است که با اوگاهی به معنای شریک ،«جفت»ی  واژه

ها همراه با او  ، که بچهرسمی به یک شریک در یک ازدواجِ دارد مواقع، اشاره در سایرِ

الگوهای رفتاری و اقتصادی با او محقق و برقرار  انواعِ یابند و تمامیِ پرورش می
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 ،تا زمانی که مرگ»تواند به معنای پیوند با یکدیگر  می 1«شدن با کسی جفت»شوند.  می

)مثالً در حیاطِ  با عجله جنسیِ یک آمیزشِبه  صرفاًباشد یا « ما را از یکدیگر جدا کند

از  ،گویند زنان و مردان تکاملی می شناسانِ باشد. هنگامی که رواناشاره داشته  پشتی(

 آنها به خیانتِ ِ واکنشتفاوتی ذاتی با یکدیگر دارند و  هیجانیِ-شناختی و عاطفی نظرِ

، «جفت»ی  از واژه منظورِ متنگیریم که  فرض مید، ما شوتعیین  این مبنابر شان  جفت

 د. نی بلندمدت قرار دار که در یک رابطهاست  زوجی

تفاوت  جفت معیارهای انتخابِبینِ دو جنس در “ خوانیم که، میداند. وقتی  اما که می

زنان و مردان  جفت، در یِی ارزیابسازوکارها دلیلش این است کهد و وجود دار

 ی به واسطه ،در مردان جفت انتخابِ فرآیندِبخشی از “و اینکه  ”استمتفاوت 

خود را  ما سرِ [14] ”.گیرد صورت میهای بینایی  محرکجنسیِ ناشی از  برانگیختگیِ

به عنوانِ شریکِ فردی  انتخابِ« انتخابِ جفت»از منظور مانیم که آیا  میو خارانیم،  می

الگوهای  بهاً صرف« انتخابِ جفت»یا  ای درازمدت است جنسی و در رابطه-عاطفی

جذاب تجربه  یک زنِ مردان در حضورِغالباً که  اشاره دارد ای غریزی و فوری واکنشِ

ها،  به عکس واکنشرا در همین الگوهای واکنشی  ،مردان، اینکه توجه بهکنند. با  می

ازدواج  ربطی بهها و هیچ یک از این –دهند مینشان نیز  جذاب های لباسِ ها، مدل فیلم

اشاره  صرفاًی باال،  در گفته« انتخابِ جفتفرایندِ »منظورِ از رسد که  به نظر می -ندارند

در  .توان مطمئن بود . اما باز هم نمیباشدداشته  زنان برای مردان جنسیِ جذابیتِ به

 ؟شود جفت می جفتشبا  جفت،ای یک  دقیقاً از چه مرحلهمجموع، باید دید 
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 ل نهمفص

 مرسوم روایتِدر حالِ فروپاشیِ بنای  پدری: سنگِ قطعیتِ

 

در مالنزی بر  2مارینید انیم ، مردم1ِرابرت اگرتون به نامِ شناس یک انسان طبقِ پژوهشِ

 این باورند که: 

 

انسان ضروری است. آنها هنگامی که بسیار جوان هستند  منی برای رشد و نموِ

از منی الزم است تا عروس  ،عروس ای اطمینان از زایاییِکنند و بر ازدواج می

با عروس  ،ر شوهرنفر از تباِ ده ، حدودِ ازدواج انباشته شود. بنابراین، در شبِ

، داین باشبیش از تبارِ شوهر  مردانِتعدادِ ، و اگر هندد جنسی انجام می آمیزشِ

در  به شکلی مشابه، آییناین  . . . ندکن بعد با او آمیزش می در شبِسایرین 

 [1]د. وش زن تکرار می مختلفی از زندگیِ فواصلِ

 

 ای؟ ی ما خوش آمدی. آیا با پسرعموهایم آشنا شده وادهنبه خا -

 

رسد  به نظر می ؛خاص و غیرمعمول است عروسیِ مبادا فکر کنید که این یک مراسمِ

همراه با  عروسیِ دادند. ازدواج با یک مراسمِ کار مشابهی انجام مینیز رومی  نیاکانِ

جنسی داشتند،  شوهر با عروس آمیزشِ شد که در آن دوستانِ عیاشی جشن گرفته می

 ، در کتابش به نام3ِدر حالی که کسانی نیز به عنوان شاهد حضور داشتند. اوتو کیفر

ها،  رومی اندازِ دهد که از چشم ( توضیح می2111« )باستان جنسی در رومِ زندگیِ»
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این ازدواج هستند. بر  بیگانه و حتی در تقابل با پیوندِ ،یطبیعی و جسمان قوانینِ“

طبیعت به او غرامت  تجاوز به مادرِ بابتِازدواج است باید  ، زنی که در حالِاساس

، مقدماتی عفتیِ بیاین طریق، با  به و تن دهدرایگان  فروشیِ تن  بپردازد، و به یک دوره

 [2]”.را خریداری کندازدواج  پاکدامنیِ
 

 رود. اقوامِ ازدواج نیز فراتر می شبِمراسمِ از  رویدادهاییدر بسیاری از جوامع، چنین 

 ردنِبدست آو دستورالعملِ»یا  1«داسته بانی توی»آیینی دارند که  ،کالینا در آمازون

 طلوعِ هنگامِ“ ،روستا دهد که زنانِ دان پوالک توضیح میشود.  نامیده می« گوشت

 بالغِ ، و برای مردانِافتند راه میی دیگر  از یک خانه به خانه گروهی به صورتِآفتاب، 

ر بروند. در هر خانه، یک تا به شکادهند  می« دستور»به آنها خوانند، و  هر خانه آواز می

 شند، و معنایخانه بز د تا با چوب به درِشو قدم می این گروه پیش از یک زنِ یا بیش

جنسی  شریکِ آن خانه در شکارشان موفق شوند، آنها به عنوانِ این است که اگر مردانِ

خود را  د شوهرِارنه ندزا. اج.  .. گروه د. زنانِ خواهند دا خدماتشب به آنها  هنگامِ

  ”کنند. برای این کار انتخاب
 

به در حالی که وانمود مردان، . اما بخشِ پراهمیتِ موضوع هنوز فرا نرسیده است

شوند،  جنگل روانه می خود بیرون آمده و به سمتِ کنند، از ننوهای میمیلی و اکراه  بی

 زمان و مکانِ اما پیش از آنکه برای شکار به طور مستقل از هم جدا شوند، بر سرِ

مکانی که از پیش در  گذارند. هنگامِ غروب قرار میبیرون از ده با یکدیگر  در بازگشت

کنند، و با  میتوزیع  بین همهکیسه دارند  که درهر آنچه  ی مردان مقرر شده است همه

و  گردند می به روستا بازخواهند ی مردان با گوشت شوند که همه میاین شیوه مطمئن 

روایتِ » تابوتِدیگر به  میخِ. یک کنند میجنسی  آمیزشِ شان فردی غیر از جفتبا   همه

 . «مرسوم
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 است: جالب توجه ی شکارچیان  فتوحانه پوالک از بازگشتِ توصیفِ

 

در  ،بالغ زنانِ .شوند روستا می گروهی واردِ مردان به طورِ ،در انتهای روز

با   دهی برانگیزنآوازهایبرای مردان و   شکل دادهی بزرگ  دایره یک نیمحالیکه 

شان  توشه ،کنند. مردان طلب می« گوشت»از آنها  خوانند، می شهوانی یمحتوای

 . آنهااندازند می  دایره روی هم نیم ی بزرگ در وسطِ یک کپه صورتِ را به

 .کنند ها را پرتاب می های مغرورانه گوشت مهیج و خنده یهای اغلب با ژست

خاب تجنسی انبا مردی که برای قرارِ  گوشت، هر زن پس از پختن و خوردنِ

به طور و یار سب طبعیِ این آیین را با شوخ ،کالینا رود. اقوامِ کرده به خلوتی می

 [3]دهند. منظم انجام می

 

کند که  طبعی تایید می شوخ پوالک باطبعی و به شکلِ مکرر انجام دهند!  با شوخ باید هم

ی  است که شما خواننده« چیزی»(، هم غذا و هم آن 1کالینا از گوشت )بانی قوامِمنظورِ ا

ها نباشد، اما  شمول برای انسان جهان کنید. شاید ازدواج یک امرِ گرامی به آن فکر می

 طور باشد.  این جنسی ایهامِ استعدادِممکن است 
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 عشق، شهوت، آزادی در لوگو لیک
 

قطعیتِ »وجود نداشته است که در آن  هرگزای وجود ندارد و  هیچ جامعه

 خواهرانشان از نظرِ اوالدِبه  غالباًبه قدری پایین باشد که مردان  «پدری

که چیزی به  ه استهمسرانشان. معلوم شد اوالدِتر باشند تا  ژنتیکی نزدیک

و سرخوش، غیرانحصارطلب و  گیر جنسی آسان های از نظرِ نام شامپانزه

 وجود نداشته است. من با توجه به شواهد و مدارکِ «ژان ژاک روسویی»

 موجود عقیده دارم که چنین نوعی از بشر نیز وجود ندارد. 

 1سیموندونالد 

 انسان جنسیِ مسائلِ تکاملِ

 

و  شد ناشی میگذاری والدینی  ی سرمایه به نظریه او ایمانِاز  ،سیمون ی بیانِ قاطعانه

انسان. اما سیمون در  در تکاملِ «پدری قطعیتِ»ی  محوریِ مسئله اهمیتِاز همچنین 

در ، 2110ی  ههدر اواخر دت کامالً در اشتباه بود. رابطه با هر دوی این موضوعا

 شناسان در محکوم به بطالن بود، نخستی عباراتِآن  نوشتنِ مشغولِکه او حالی

 دقیقاًاین نکته بودند که بونوبوها  آموختنِ در حالِی کنگو  رودخانه های اطرافِ جنگل

جنسی  از نظرِسیمون وجودشان را منکر شده بود:  هستند که هایی میمونهمان 

یک  -2موسو اقوامِها نیز،  در میانِ انسانو غیرانحصارطلب. و  سرخوش ،باربندو بی

پدری چنان پایین و  یتِکه قطع استای  جامعه -چین غربِ در جنوبِ کهنی  جامعه

بزرگ  خویش فرزندانِ همچونخواهرانشان را  اهمیت است که مردان دقیقاً فرزندانِ بی

 کنند. می
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آید و  های سال می لفص عشق همچون زیرا ،مردان و زنان نباید ازدواج کنند

 رود.  می

 موسو( زنی متعلق به قومِیانگ ارک نامو )

 

در چین،  3سیچوانو  2های یونان مرز استانیِ نزدیکدر ، 1لیک لوگو پیرامونِهای  در کوه

ها، مسافران و  برای قرن شان خانوادگی نظامِکه  وجود دارد ینفر هزار 11ای  جامعه

به « لوگو»ی  دریاچهکرده است. قوم موسو، به  خود مجذوبِ ومحققان را سرگشته 

 «گانمو»و  استگذارند، در حالی کوهی که مشرف به آن  ی مادر احترام می عنوانِ الهه

ایشان نوشتاری  احترام این قوم است. زبانِ عشق موردِ ی الهه شود به عنوانِ نامیده می

امروز  که در جهانِ ای تصویری تنها زبانِ یعنی -شود و در قالبِ دونگبا ارائه مینیست، 

 تجاوزِ» یا« جنگ»، «قتل»ای برای  گیرد. آنها هیچ واژه قرار می استفاده موردِهمچنان 

و  یموسو همراه است با آزاد قومِ و پرآرامشِ موقرانه زندگیِندارند.  «جنسی

 [4] و هم برای زنان. مردانهم برای مطلق تقریباً جنسیِ  خودمختاریِ

رفتارِ ی موسو عبور کرد و بعدها با اشاره به  یهحاز نا 4پولو ، مارکو2111 در سالِ

بیگانه، یا  یک فردِ با این موضوع کهآنها “ نویسد: آنها، چنین میدور از شرمِ   جنسیِ به

ی  شان رابطه دیگر در خانه یا هر زنِو همسران، دختران، خواهران  با ،دیگر مردِهر 

بزرگ  عمل در واقع یک منفعتِ این برای آنها. هیچ مشکلی ندارند دبرقرار کن جنسی

در  و استهایشان  و بت ها الههاین حرکت بابِ میلِ و عقیده دارند  شود قلمداد می

دقیقاً د. کنن ارزانی می فراوان کاالهای مادیِ ها به ایشان ها و بت الهه ی این عمل، نتیجه

ها چنین بخشنده و  با غریبه شان ی زنان  دلیل است که آنها در مورد رابطه اینبه 
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 که، کند اضافه میبا لحنی حاکی از طعنه و کنایه پولو  مارکو  ”باز هستند. دل و دست

لوح و  دهسا دِفر روز با همسرِ چهاربیگانه برای سه  یک فردِافتد، که  بسیار اتفاق می“

  [5] ”خوابد. بیچاره می

مردساالر بود، این موقعیت را به کلی اشتباه  یِیآنجایی که مارکوپولو یک ایتالیا از

مردان  کنترلِ تحتِ چیزی زنان را به اشتباه به عنوانِ جنسیِ مسائلِ. او فهمیده بود

 دفاعِ ،موسو نظامِی  ترین مشخصه ه در حقیقت، برجستهکرد، در حالیک قلمداد می

 بالغ، چه زن و چه مرد است.  ی افرادِ جنسی همه از خودمختاریِی آن  سرسختانه

 2«قدم زدن» کند که به معنیِ اطالق می« 1هسِسِ»خود را  قانونیِ موسو، این مقرراتِ قومِ

ازدواجِ »اند که منظور الگوی  گمان کردهشناسان  انسان است. به همین دلیل، اکثرِ

اند که دارای  هایی قرار داده فرهنگ موسو را در لیستِ قومِاز این رو و  است« 3گردشی

ای که  به هر شیوه“شان مخالفند:  نظامموسو با این تعریف از  هستند. قومِ« ازدواج» نظامِ

 ی یک زن موسویی به نامِ این گفته ”شود. ازدواج محسوب نمی« هسِسِ»بدان بنگریم، 

« لوگو لیک» در سواحلِ اش کودکی ی دورانِ ای درباره ینگ ارک نامو است که تاریخچه

هستند و  از نوعِ قرارِ مالقاتها « سسه» یِتمام“ کند: منتشر کرده است. او اضافه می

متعهد ها، مراقبت از فرزندان یا  ، دارایی عهد و پیمان ی مبادله یک از آنها شاملِ هیچ

ای  و واژه ندارد «همسر»یا  «شوهر«ای برای  هیچ واژه ،موسو قومِ زبانِِ ”د.شو نمیماندن 

  [6].شود ترجیح داده می« دوست»به معنای « 4آژو»

از سوی مادر به دختر یا  ،خانوداگی موسو، مادرتبار و کشاورز است و دارایی و نامِ قومِ

چرخد. وقتی که  ل محور زنان میشود، به این ترتیب خانواده حوِ دخترها منتقل می

داده شخصی  خوابِ او اتاق به رسد، بلوغ می سالگی به سنِ 21یا  21 دختر در حدودِ

                                                           
1 sese 
2 walking 
3 walking marriage 
4 azhu 
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خصوصی به  یک درِ خانه راه دارد و هم از طریقِداخلی ِ طِکه هم به حیا شود می

« 1باباهواگو»در مورد اینکه چه کسی از طریقِ درِ خصوصی واردِ موسویی  . دخترِکوچه

سرسختانه این  است. تنها قانونِکامل برخوردار  خودمختاریِ یا )اتاقِ گل( او شود از

 اجازه دارد دخترآفتاب از آنجا بیرون رفته باشد.  است که مهمان او باید قبل از طلوعِ

و هیچ  متفاوتی داشته باشد معشوقِ -یا در همان شب -بعد در شبِ ،تمایل در صورتِ

ی  ، در خانهبه وجود آید در این بینای که  هر بچه .برای تعهد وجود ندارد انتظاری

به  اعضای خانواده دختر و سایرِ برادرانِدر این دوران،  وشود،  این دختر بزرگ می مادرِ

 کنند.  دختر کمک می

شبیه  ،نگ ارک ناموایخاطرتِ دورانِ کودکیِ 

 سومه از دورانِ سمالیدوما پاتری توصیفِ به

ما کودکان “ اش در آفریقا است: کودکی

خود پرسه بزنیم و  توانستیم به خواستِ می

ای به  از خانه از ناامنی، مادر نگرانیِ ونِبد

ی دیگر و از روستایی به روستای دیگر  خانه

هر کودک  گردش کنیم. هر فرد بالغ، در قبالِ

هر  هر کودکی برای ،مسئول بود، و در مقابل

 [7]”الی احترام قائل بود.بزرگس

یک  خواهرِ ، فرزندانِ«موسو» قومِ در میانِ

های پدری او محسوب  مرد، جزء مسئولیت

فرزندانی که ممکن  در مقابل،و شوند  می

ربطی  یا نشده باشند باشندحاصل شده های گل  ی او به اتاق های شبانه مالقاتاز  است

 گذاریِ ی دیگری روبرو هستیم که در آن سرمایه . در اینجا ما با جامعهبه او ندارند

                                                           
1 babahuago 

 زن موسویی )عکس از : جیم گودمن(

Jim Goodman 
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 1«آو»ی  موسو، واژه قومِ . در زبانِنداردزیستی او  به پدریِارتباطی  ،نر جنسِ والدینیِ

موسویی  به جای یک پدر، کودکِ“. است «دایی»معنیِ و هم به « پدر»معنیِ هم به 

از جهتی، “نویسد،  ینگ ارک نامو می ”.کنند دارد که از او مراقبت می  چندین دایی

 مادرِ»نامیم که به معنای  می 2«آز آمی»هایمان را نیز  نیز داریم، چون ما خالهچندین مادر 

 [8]”است.« کوچک

را  «روایتِ مرسوم» های   نظریهاز بسیاری ناقوسِ مرگِ که  ای وجود دارد در اینجا نکته

خانوادگی جدا  سفت و سخت از روابطِ یبه شکل ،جنسی روابطِ آورد: به صدا در می

هاشان  با معشوقهکه رود  موسویی انتظار می مردانِاز شب،  شود. هنگامِ مینگاه داشته 

هرگز در  و خوابند های بیرونی می خانهاز بخوابند. در غیر این صورت، آنها در یکی 

هرگونه صحبت از عشق یا  ،خوابند. رسم و رسوم نمی انش ی اصلی با خواهران خانه

ی  کامل این موضوع از همه رعایتِ کند و میمنع خانواده  جمعِدر را عاطفی  روابطِ

خواهند انجام  رود. در حالی که زنان و مردان هر دو آزادند هرچه می افراد انتظار می

مفهومی هیچ  .شخصی یکدیگر احترام بگذارند رود که به حریمِ دهند، از آنها انتظار می

 ندارد. در کوکولیک وجود  شبیه به رازداری یا فاش کردنِ اسرارِ دیگری

 ینگاه ،آکیا روابطِی  مشخصه گویند. می« 3آکیا»اصطالحاً  ،به این روابط قومِ موسو

 [9] .مردباشد خواه  زن فردِ مذکورخواه  -استهر فرد  خودمختاریِ بهآمیز  تقدس

، 5«ران یا شوهراندپ ای بدونِ جامعه»ی کتاب  ی و نویسندهچین شناسِ انسان، 4واکای هُ

کیا که آ روابطِ هر میزانتا  دزادنآنه تنها مردان و زنان “دهد:  اینطور توضیح می

به تواند  به آنها خاتمه دهند، بلکه هر فرد می دلخواه وقتِ بهخواهند اختیار کنند و  می

 ”تر. زمانی طوالنیدر یک شب یا  خواه در طولِ -کیا برقرار کندچندین آهمزمان طورِ 
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2 azhe Ami 
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4 Cai Hua 
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یکدیگر حضور پیدا  غیردائمی است، و تنها تا زمانی که هر دو نفر نزدِاین روابط 

 به معنای پایانِ ،ی زن هر مرد از خانه عزیمتِ“ ی کای هوا، به گفتهکنند دوام دارد.  می

مربوط « آینده»که به یا کهیچ مفهومی از آ شود. ی آنها در نظر گرفته می«آکیا»ی  رابطه

رضایتِ متقابل صورت ای و با  تنها به طور لحظهیا . . . ی آک و رابطه شود وجود ندارد

دلخواه تکرار  به دفعاتِتوانند دیدارشان را  می زوجیک  با این وجود،.گیرد می

  [10]”کنند.

  

 زنان موسویی )عکس از ساشی کانینگام(

Sachi Cunningham/    
www.germancamera.com 
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گونه  هیچ بدونِ ،سایرین پرشورِ و حرارت هستندهایی که بیش از  موسویی به ویژه،

 -ایشان از نگاهِ -گویند. شرم خود سخن می جنسیِ  ی از صدها تجربه شرم احساسِ

. کند می و تعهد وفاداری هایی است که کسی از دیگری درخواستِ موقعیت ی شایسته

تالشی برای معامله یا معاوضه ت و سیعملی ناشابه عنوان  ،و تعهد وفاداری درخواستِ

تجاوز  نوعی ،جنسیموسو، بیانِ آشکارِ حسادتِ  شود. همچنین، در قومِ نگریسته می

 «ِخودمختاری»ه معنای پایمال نمودنِ این قوم، این عمل ب از نظرِچرا که شود  می قلمداد

و تمسخر با حسی از  ،چنین درخواستینسبت به ست. از این روست که  یدیگر مقدسِِ

 . شود واکنش نشان داده میشرم 

متاسفانه، خصومت نسبت به این نوع آزادی و خودمختاریِ جنسیِ زنان، منحصر به 

نیست. اگرچه در تاریخِ قومِ  جهانگردانِ ایتالیاییِ قرنِ سیزدهبین و  شناسانِ کوته انسان

نمودنِ دیگران به  قانعیا به دیگر مناطق، شان  موسو، هیچ تالشی برای صادرِ کردنِ نظام

خورد، اما  نسبت به عشق و آمیزشِ جنسی به چشم نمی موسویی برتریِ رویکردِ

ها تحتِ فشار  شان، از جانبِ خارجی برای رها کردنِ باورهای سنتیهاست که آنها  مدت

 .  استخطرناک  این قوم،ی ، باورهاها خارجی، چرا که از نظرِ قرار دارند

را بدست گرفت، منطقه  نترلِ کاملِک 2111 در سالِ ،چیناز زمانی که حکومتِ 

ی  دربارهکردند. در این بازدیدها  مامورانِ دولتی، از این منطقه به طورِ ساالنه بازدید می

 روابطِالگوی  تا شدند افراد ترغیب می شد و می روابطِ جنسیِ آزاد سخنرانیخطراتِ 

ها در  اقدامِ آمریکاییکه یادآورِ اقدام ک در ی تغییر دهند. «طبیعی» خود را به ازدواجِ

بود، مسئوالنِ حکومتیِ چین با یک ژنراتورِ  1«به فرزندانت بگو»ساختنِ فیلمِ تبلیغاتی 

ها لباس  ران شبیه به موسوییبازیگ“به میدان آمدند. در این فیلم،  پرتابل و یک فیلم

                                                           
1 Reefer Madness:  ساخته  6391یک فیلم آمریکاییِ تبلیغاتی که در سال

آمیز و تصنعی، سعی در دور نگاه  هایی رقت شد. این فیلم با توسل به صحنه

 م  -کرد جوانا می داشتنِ نوجوانان از مصرفِ ماری
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و بخشِ اعظمِ  شدند می، و جنون دچارِ سفلیسپوشیده بودند ... و در آخرین مرحله 

آنچه مسئوالنِ دولتی انتظار  ان باواکنشِ مخاطب ”.دادند میشان را از دست  صورت

داشتند متفاوت بود: سینمای موقت به آتش کشیده شد و با خاک یکسان شد. اما 

های شبانه یکی پس از  جلسه“آورد،  . یانگ ارک نامو  به یاد میننشستندمسئوالن از پا 

گرفتند و بازجویی  کردند، به بادِ انتقاد می ی که آنها رجزخوانی میجای ،دیگری

ی  مردانی که در مسیرشان به سمتِ خانه برای (مسئوالنی دولتی)کردند . . .  می

کشیدند و آنها را  ها را از تخت بیرون می نشستند، زوج میبه کمین ها بودند  معشوقه

 ”گذاشتند. نمایش میشان به  اوندانبرهنه در مقابلِ چشمِ خویش

با شکست مواجه شد و مسئوالن  و زننده های زشت هنگامی که حتی این تاکتیک

سعی شان را کنار بگذارند، مسئوالنِ حکومتی  کنند تا نظام عنتوانستند قومِ موسو را قان

. آنها کاالهای نددکردر بین قومِ موسو مفهومِ نجابت و عفت  تحمیل )و نه تبلیغِ( در

بذرِ غالت و  پوشاکِ کودکان را از این قوم دریغ کردند. سرانجام، وقتی  یرِضروری نظ

ها پذیرفتند که در  ی نزدیک به قحطی رساندند، بسیاری از موسویی آنها را به مرحله

ها به  های ازدواجی که توسطِ دولت طراحی شده بود شرکت کنند، در این جشن جشن

ای کیک، و یک سندِ کاغذی داده  ر، قطعههر یک از آنها، یک فنجان چای، یک سیگا

 [11] ”شد. می

که  1سینتیا بارنز ،ی جهانگرد پایداری نداشت. نویسنده اثر چندانِ فشاراما این عملیاتِ 

نخورده  موسو همچنان دست از لوگو لیک بازدید کرد، دریافت که نظامِ 6001در سال 

دهد، هرچند از جانبِ گردشگرانِ چینی که همانندِ مارکو پولو  به حیاتِ خود ادامه می

گیرند  سال پیش، خودمختاریِ جنسی ِزنانِ موسویی را با هرزگی اشتباه می 050در 

توجه  گیریِ جنسی این قومِ آساناگرچه “نویسد،  . بارنز میگیرند میتحتِ فشار قرار 

                                                           
1 Cynthia Barnes 
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 ها آمیزشِ جنسی در محورِ دنیاشان برای موسوییکند، اما  هانیان را به موسو جلب میج

 دهد: بارنز ادامه می ”قرار ندارد.

که از دست  ام کنم، به دوستانِ دورانِ کودکی من به طالقِ تلخِ والدینم فکر می

به گمانِ من،  تصمیم گرفتند با فردِ دیگری بخوابند. باباها یا ها مامانرفتند چرا که 

البته  -قلمروی خانواده است بیش از آنکه قلمروی زنان باشد،، «لوگو لیک»

« های خانواده ارزش» در موردِمداران و واعظانی که  ستاخوشبختانه خالی از سی

 ؛وجود ندارد« ی گسیخته خانواده»چیزی به نامِ در لوگو لیک، کنند.  مداحی می

ی  در نتیجه ؛رود نشانه نمی« مادرانِ مجرد»وی شناسی انگشتش را به س هیچ جامعه

به چشم  ی ننگی اقتصادی یا شرمندگی یا لکههیچ فروپاشیِ جداییِ والدین، 

 در، با عالقه (یک دخترِ موسویی)، گرانه به شکلی شاداب و حمایت. خورد نمی

ها  . . وقتی او در رقص.  شود ای از مردان و زنانِ خویشاوند بزرگ می حلقه

کند، این برای عشق، یا  دعوت می خود لِکند و پسری را به اتاقِ گُ می شرکت

های عمیق  ها و نفس هورمون فراز و نشیبِشهوت، یا هرآنچه که مردم به 

. او برای داشتنِ خانه، یا ساختنِ یک و نه چیزِ دیگر گیرد گویند صورت می می

د داشت. او از ابتدا نیازی نخواه -و یا هر پسرِ دیگری -، به آن پسر«خانواده»

 [12]همواره خواهد داشت.  (هم عشق، هم خانواده) داند که هر دو را می

 

فشارهای ی  به واسطهممکن است سرانجام  ،به عشق و آمیزشِ جنسیرویکردِ موسو 

ی ساختگی   به یک منطقهکه به دنبالِ آنند که لوگو لیک را  «هان»ِ قومِ  گردشگرانِ چینی

اگر نه  -ها ها طی دهه . اما مقاومتِ موسوییاز بین برودکنند برای گردشگران تبدیل 

بسیاری از دانشمندان  ه کهآنچ در برابرِ فشارِ شدید برای تسلیم شدن مقابلِدر  -ها قرن

کار یک مثالِ نقضِ غیرقابلِ ان و -ست دانند ستودنی انسان می «سرشتِ»آن را  همچنان

  . رود به شمار می برای روایتِ مرسوم



211 

 در گریزناپذیرِی پدرساالری 

 

موسو که در آن زنان خودمختار هستند و نقشی کلیدی در  جوامعی نظیرِعالرغمِ وجودِ 

انبوهی از شواهد و مدارک طور  همینکنند، و  حفظ ثباتِ اجتماعی و اقتصادی ایفا می

ه و احترامِ باالیی اکه در آنها زنان از جایگ زن گشتاز جوامعِ تعدادِ زیادی  در موردِ

کنند که تمامیِ  بسیاری از دانشمندان با جدیت پافشاری میهمچنان برخوردارند، 

شناس،  ، جامعه1جوامع پدرساالر هستند و همواره نیز چنین بوده است. استفن گلدبرگ

ر گریزناپذیریِ د»ب )عنوانِ اصلیِ کتا 2«کنند چرا مردان حکومت می»در کتابِ 

نویسد،  کند، و می ارائه می را چند نمونه از این دیدگاهِ مطلق است(« پدرساالری

شمولیِ هیچ  در موردِ جهاناحتماالً شمول است. . . در واقع،  پدرساالری امری جهان“

 تا این اندازه توافق وجود ندارد . . . نه اکنون و نه هیچ زمانِنهادهای اجتماعی  یک از

 کهوجود ندارد و نداشته است که  -حتی در مناطقِ دورافتاده -ای ، هیچ جامعهیدیگر

پس که  [13] ”مردان نباشد. در اختیارِه خانواد فراتر از هایی بخشاقتدار و رهبری در 

 111هیچ استثنائی وجود ندارد. عباراتِ قدرتمندی است. با این وجود، طی اینطور! 

 کند.  ومِ موسو اشاره نمیصفحه، گلدبرگ حتی یکبار هم به ق

کند، اما تنها در  می صحبتغرب سوماترای اندونزی  در 3کاباو مینانگ از اقوامِگلدبرگ 

. اولی که کند اشاره میهای دیگران  از پژوهش نکته، یعنی زمانی که به دو پانویس

 مردان عموماً پیش از زنان در میانِ این قوم، گوید که شود می می 2111مربوط به  سالِ 

گیرد که مردان در  ، گلدبرگ نتیجه میداده اینبر مبنای . کنند خوردن میغذا  شروع به

قدر منطقی است  گیری همان کاباو قدرت را در دست دارند. این نتیجه ی مینانگ جامعه

باز  زیرا مردان غالباً درها را برای زنان هستندمادرساالر  ،جوامعِ غربی بگوییمکه 
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گلدبرگ ارجاعی است به  ی نکتهکنند. دومین  میعبور  از درهازنان  ابتداکنند، و  می

قاله عنوان است. در این م نوشته 1پگی ریوز سندیشناس به نامِ  انسان یک ای که با مقاله

دارای  ،های مختلفی از قوانینِ سنتی کاربردِ جنبه از نظرِ ،کاباو نگشود که مردانِ مینا می

 هستند.  ای از اقتدار  درجه

 :دو مشکلِ بزرگ وجود داردسندی  کارِ ی گلدبرگ از استفادهدر موردِ 

  در عین که یک جامعه پدرساالر نیست و تناقضی وجود ندارد اگر بگوییم اوالً، هیچ

گوگ،  نقاشیِ مشهورِ وانطور  همان. حال مردان از اشکالِ مختلفی از اقتدار برخوردارند

رنگ زرد در آن استفاده شده نیست اگرچه مقداری  دنقاشیِ زر شب پرستاره، یک

 است. 

 ی که گلدبرگ به او ارجاع شناس دومین مشکل این است که پگی ریوز سندی، انسان

در حقیقت، کاباو مادرساالر است.  ی مینانگ عنوان کرده است که جامعه دهد، پیوسته می

زنان در محور: زندگی در یک »ین است، کاباو ا کتابِ او در مورد مینانگ عنوانِ آخرین

  [15] .2«مادرساالریِ مدرن

گوید،  کاباو، سندی می ستان در میانِ قومِ مینانگاز بیست تاب پس از گذراندنِ بیش

برای  ”،گیرد را نیز در بر میهای اقتصادی و اجتماعی  عرصه، کاباو قدرتِ زنانِ مینانگ“

زمین کنترل دارند و اینکه  ی به ارث رسیدنِ وهحشود که زنان بر ن مثال، او متذکر می

کند. چهار میلیون ساکنِ  همسرش نقلِ مکان می ی ی خانواده خانهر غالباً به هویک ش

در حالیکه ما  ”دانند. میی مادرساالر  کاباو در غربِ سوماترا خود را یک جامعه مینانگ

کاباو به  ی مینانگ جامعه، ستاییم بین ایشان را می و رقابتِ ی مردان  در غرب سلطه

او گزارش  ”پردازد. یم بینِ اعضای قوم و همکاری شان ای ی اسطوره تجلیل از ملکه

است که برای  یبیشتر شبیه به همکاران ،گریدنسبتِ مردان و زنان با یک“کند که  می

                                                           
1 Peggy Reeves Sanday 
2 Women at the Center: Life in a Modern Matriarchy 
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منافعِ  و نه رقیبانی که به دنبالِ ،دستیابی به یک هدفِ مشترک در کنار هم قرار دارند

های اجتماعیِ بونوبوها، جایگاهِ  و اینکه همانندِ گروه”شخصیِ خودمحورانه هستند.

 “. . .  .یابد افزایش می مطلوب با دیگران روابطِایجادِ “ یاو  گذاشتنپا به سن  ، بازنان

[16] 

برای تالش  هنگامِ ،اغلبِ موارد همچونِ

ها  ، واژههای دیگر فهم و بررسی فرهنگ

اندازد. وقتی  متخصصان را به اشتباه می

گویند که هرگز به  متخصصان می

اند،  ای واقعاً مادرساالر برنخورده جامعه

ی معکوسِ  به دنبالِ آینهایشان 

این نوع نگاه، اند.  گشته پدرساالری می

در  را مردان و زنان های بینِ تفاوت

گیریِ قدرت و بکارنگاهشان به مفهومِ 

سندی برای نمونه، . گیرد مینادیده  آن

نه  “، کاباو مینانگ گوید که در میانِ می

مردان امکانِ سلطه دارند و نه زنان، زیرا 

گیری بایستی  باورِ آنها  به اینکه تصمیم

افراد پرسیده بود وقتی او از  ”کند. اجماع حاصل شود این موضوع را منتفی می از طریقِ

او اشتباه  که قدرت در دستِ کدام جنس است، به او نهایتاً گفته شده بود که پرسشِ

 سلطه ندارد. . . . زیرا مردان و زنان مکملِبر دیگری یچ یک از دو جنس ه “است. 

  [17]« همدیگر هستند.

پدرساالری چیزی “کنند که  این را به یاد داشته باشید وقتی که برخی با هیاهو عنوان می

 استاین طور  باید بدانید که نه ”طور بوده است! همینشمول است، و همواره نیز  جهان

 کاباو به همراه دو دخترزنی از مینانگ

 [14]: کریستوفر ریان ازعکس 
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، این را در کنندبه جای آنکه احساس خطر خوانندگانِ مذکر بوده است. اینطور  نهو 

باالیی برخوردارند  جوامعی که در آنها زنان از خودمختاری و اقتدارِدر  نظر بگیرند که

فکر آیا . استتر  تر، و بسیار سکسی ، آرامگیرتر سهلتر،  مهربان ،با مردانجامعه  برخوردِ

های جنسی در زندگیِ خود  کنید که این یک یاوه است؟ اگر از میزانِ فرصت می

ناراضی هستید، زنان را بابتِ این موضوع سرزنش نکنید. در عوض، مطمئن شوید که 

دسترسی دارند یا نه. آنگاه ببینید چه اتفاقی  آنها به قدرت، ثروت، و موقعیتی برابر

 افتد.  می

است و های زنان  ائتالفاقتدارِ اجتماعیِ نهایی در اختیارِ بونوبوها، که  همانندِدرست 

آن دسته از یا مانندِ تر ندارد،  جثه از یک نرِ بزرگ ها نیازی به ترس یک از ماده یچه

موسویی که  دخترانِ و با اعتماد به نفس هستند، نظیرِ سرزنده جوامعِ انسانی که زنان

ترس از  های جنسی بدونِ افکار و دغدغه آزاد در بیانِ –بارنز توصیف کرده

در مقایسه با جوامعی که توسطِ اقلیتِ کوچکی  جوامع،. این سرافکندگی یا طرد شدن

ید شناساییِ جوامعِ . شااستشود، برای اکثرِ مردان بسیار دلپذیرتر  از مردان اداره می

زیرا آنها توقع دارند با فرهنگی  ؛شناسانِ مذکرِ غربی دشوار باشد برای انسان ،مادرساالر

یک بازتابِ یعنی  -باشند زجر کشیدن روبرو شوند که مردان در زیر پای زنان در حالِ

 وقتی بههای غربی. در عوض،  نگهری درازمدتِ مردان بر زنان در ف همعکوس از سلط

گذرانند،  می اوقاتمردان در آن به آسودگی و شادی  اکثرِکه  خورند بر میای  معهجا

به  ،اند، و به این شکل ی پدرساالرِ دیگر پا گذاشته گیرند که به یک جامعه آنها نتیجه می

 مانند.  کلی از ماجرا غافل می
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  همسری ی تک رژه

 

و رها  شکست روبرو شدهبا  مواقعاکثرِ در چندان موفق نبوده و همسری  ی تک ایده

 .شده است

  1جی. کی. چِسترتون

 
 

. 2«ها ی پنگوئن رژه» فیلمی بود به نامِ 1001 فیلمِ پرفروشِ سالِدر میانِ تعجبِ همگان، 

 زندگیِ بینندگان به درونِ. با این مستند سینما تا به آن روز پردرآمدِ دومین مستندِ

های پنگوئن  شد که زوج . در این مستند نشان داده میشدند برده میهای پنگوئن  جفت

ها  در فداکاریِ پنگوئن ،کنند. بسیاری از بینندگان فرزندانِ خود مراقبت میاز چگونه 

های خودشان را به چشم  در واقعِ بازتابی از ازدواجبرای فرزندانشان و برای یکدیگر، 

غیرممکن است که هزاران “، استطور که یکی از منتقدین عنوان کرده  دیدند. همان می

. . تماشا کنیدکنند  های قطبِ شمال در کنار هم تجمع می طوفان را که در مقابلِ پنگوئن

کلیساهای سرتاسرِ ایاالتِ  ”دهد.نانگارانه از خویشاوندی به شما دست  حسی انسان و. 

خرید  پیشود های وابسته به خ برای گروهرا این مستند  یهای سینما بلیط ،متحدِ آمریکا

گروهی از در کنفرانسی که برای « نشنال ریوو»، ویراستارِ 3ریچ الوریکردند. 

آرمانی از ی واقعی و  نمونهها یک  پنگوئن“نِ جوان برگزار شد گفت، اخواه جمهوری

 ”انگیز است. همسری هستند. میزانِ گذشت و اجتماعی بودنِ این پرندگان حیرت تک

ها  کرد که پنگوئن اظهارهای نشنال جئوگرافیک،  فیلم مدیرانِیکی از ، 4آدام الیپزیگ

د نکن شان مراقبت می ای که آنها از کودکان ، شیوههستند «والدینالگوی مناسبی برای »

دردسرهای ی  گاه درباره ببیند هیچ ن راآانگیز است، و هیچ پدر یا مادری که  حیرت

                                                           
1 G. K. Chesterton 
2 March of the Penguins 
3 Rich Lowry 
4 Adam Leipzig 
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همخوانی رندگان با سرشتِ بشر این پسبکِ زندگیِ  .نخواهد کردشکایت  داری بچه

 [18].« برای همه ضروری استتماشای آنها از رو و  دارد

ها سیاه یا سفید نیست. آن  اما برخالفِ ظاهرِ این پرندگان، مسائلِ جنسیِ پنگوئن

الگوهای مناسب »آن  ،«همسری آرمانی از تک های مثال»آن نقصِ پنگوئن،  های بی زوج

ها گذر  شان از تخم بیرون بیاید و از درونِ یخ جوجهتنها تا زمانی که  ،«برای والدین

چیزی یعنی  -مانند همسر باقی می د تکنهای منجمدِ قطب برو کرده و به درونِ آب

آن سفرِ پر فراز طیِ که  شوید متوجه میکمتر از یک سال. اگر این فیلم را دیده باشید، 

ای  آب و هوایِ خشنِ قطب، چندان وسوسه ه بامقابلو  ،های قطب یخ و نشیب در میانِ

رشد ها  پنگوئن بچه در حالیکه وقتی دورانِد. مان روابطِ خارج از ازدواج باقی نمیبرای 

 وفاداریِ -ی در انسانمهدکودکهای  بچهمعادلِ  -ماهگی برسندیازده سنِ  کنند و به

افتند؛ به طور  تفاق میها سریعاً ا شود، طالق به سرعت فراموش می والدین نسبت به هم

یک بزرگسالِ زایا  روند. پنگوئن می به دنبالِ شکارِ کار و بدونِ درد، و مامان و باباخود

 در طولِرا ت و چهار خانواده دست کمِ بیس، کند باً سی سال یا بیشتر عمر میکه غال

یِ مثالِ آرمان»و « الگوهای مناسب برای والدین». آیا کسی از کند تجربه میزندگی 

  صحبت کرد؟ « همسری تک

این فیلم را که جفتِ باید ، باشد یا جذابخواه این فیلم برای شما خسته کننده بوده 

 . مستندِنیز تماشا کنید است« دنیا ها در آخرِ رویارویی» به نامِ 1ورنر هرتزوگ فیلمی از

با طیفی  ارزشمند هایی مصاحبهدر آن عکاسی است و  یک شاهکارِ ،هرتزوگ از قطب

 صورت گرفته شناسِ دریایی ، بوم2های جالب، از جمله دکتر دیوید آینلی از شخصیت

های  ی پنگوئن برای دو دهه به مطالعهحرف است  داری کم است. او که به طور خنده

آمیزِ هرزوگ، دکتر آینلی اعالم  های کنایه در پاسخ به پرسشقطب پرداخته است. 

                                                           
1 Werner Herzog 
2 David Ainley 
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که طی آن  ،ها بوده است پنگوئن های جنسی در میانِ مثلثکند که شاهدِ مواردی از  می

ی  پدیدهطور  . همیندکنن ی معین مراقبت می های یک ماده دو نر به نوبت از تخم

، نرها به نزدیکیِ جنسی اندکیی  ارائهازای  درها  که طی آن ماده« فروشیِ پنگوئنی تن»

 کنند.  های مناسب برای ساختِ النه دریافت می سنگریزه از آنها

بودنِ  طبیعی»ی کاملِ  جانورانی که نمونه یکی دیگر از .1«موشِ صحراییِ علفزار»و اما 

های  موش” ی منتشر شده در یک روزنامه  مقاله شود. بر اساسِ معرفی می« همسری تک

ی نزدیک به  یک نمونه -کنند میزندگی ها  چمنزارها و دشت که در -علفزار صحراییِ

النه با دهند و در یک  نها پیوندهای جفتی تشکیل می. آهستندهمسری  آرمانی از تک

کنند. هم نر و هم ماده به شکلی فعاالنه از یکدیگر، قلمرو و  یکدیگر زندگی می

 چنانچه یکی از زوجین بمیرد، آنکه کنند. نر یک والدِ فعال است و میاوالدشان مراقبت 

ی داروین را  وقتی حرکتِ متهورانه  [19] ”کند. ماند جفتِ جدیدی اختیار نمی باقی می

نما را با  های انسان سال پیش جرأت نمود و انسان و میمون 210 گیریم که در نظر می

یکدیگر مقایسه کرد، ذکرِ اینکه دانشمندانِ معاصر این کار را با یکی دانستنِ رفتارِ 

ما که . قابل تامل است دهند میعلفزارها انجام  ای صحراییِه جنسی انسان با موش

کردیم حال کارمان به جایی رسیده است که دست  زمانی خود را با فرشتگان مقایسه می

 ، که به مدت3ِو الول ال. گتز 2ایم. اما برای سی. سو کارتر به دامانِ موشِ صحرایی شده

های صحرایی و سایرِ  سری در موشهم ی تک بیش از سی و پنج سال به بررسیِ مسئله

از های صحرایی  همسریِ موش تک“: موضوعِ شکلِ دیگری استاند،  جانوران پرداخته

سالمتِ  ی ملیِ مدیرِ موسسه توماس اینسل، [20] ”نیست.« انحصارگریِ جنسی» نوعِ

گوید که  های صحرایی، می و متخصصِ موش (نخستیِ یرکز مرکزِ سابقاً مدیرِذهنی )

های  همسری در موش آنهایی که شناختی از موضوع دارند توهمِ کمتری در موردِ تک

                                                           
1 prairie vole 
2 Lowell L. Getz 
3 C. Sue Carter  
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هایشان حضور دارند  در کنارِ شریک عموماًبا اینکه های صحرایی  صحرایی دارند: موش

رِ آرمانیِ گذریم، نوبت به جانو از اینها که می  [21].«کنند اما با هر کسی آمیزش می

”همسری هستید، با یک قو ازدواج کنید. اگر به دنبالِ تک ”،1رسد بعدی می
2

 . . . خوب 

 ؟ تکلیفِ قوها چیست

که  داشته استاین باور وجود  ،های پرندگان ی از گونهربسیادر موردِ ها پیش،  از مدت

خوابیدن روی تخم و  نظیرِ ای زیرا برای کارهای پرمشغله ،همسر هستند آنها تک

 انسان طور که در موردِ هماندرست  ها وجودِ هر دو والد الزم است. ی جوجه تغذیه

گردد،  گذاری می ی سرمایه که ذهنشان حولِ مسئله محققانی، پردازی شده است نظریه

ن باشند پدر واقعیِ کنند که مطمئ انی به ماده کمک میاند که نرها تنها زم فرض کرده

های این  کشتیبدست آمده   DNAهای ز آزمونکه اهای اخیر  ها هستند. اما یافته جوجه

 ،شناسِ رفتاری ، بوم3دانشمندان را به خشکی رانده است. پژوهشِ پاتریشیا آدیر گوواتی

ها را  جوجهبا هم سازند و  یک النه می 4آبی ی دهد که اگرچه یک جفت پرنده نشان می

و  ؛ها متعلق به نرِ مذکور نیست درصد از جوجه 10تا  21 حدودِ اما ،کنند گ میبزر

پرندگانِ آوازخوانِ نیست:  قیدتر از سایرِ این پرنده از نظرِ جنسی بینکته اینجاست که 

ی مختلف  گونه 210ی حدودِ ها جوجهمربوط به  DNA انجامِ شده بر روی مطالعاتِ 

درصد از  10 دهد که حدودِ همسرند، نشان می شد تک میاز پرندگانی که قبالً گمان 

 20با نهایتِ تاسف باید بگوییم که قوها، در بین این  همسر نیستند. ها تک این گونه

همسری هستید، باید از خیرِ  درصدِ پرهیزکاران نیستند. به این ترتیب، اگر به دنبال تک

 قوها نیز بگذرید!

                                                           
 نویسنده-موضوع همواره معطوف به زنان است جالب است که به برخی دالیل، 1
به نامِ خصومت  ( Nora Ephron’sاز همه مشهورتر در فیلمِ نورا افرون ) 2

(Heartburn )–  نویسنده 
3 Patricia Adair Gowaty 

4 Bluebird  :م -ی آوازخوان در آمریکای شمالی نوعی پرنده 
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 در دامِها تقریباً هیچگاه  ؟ بلی . . . انسانهمسری در طبیعتِ ماست آیا تک

این کار را انجام  طبیعی به طورِ مابلکه در عوض، . افتند نمی شدن  جفت

ازدواج شویم؛  ی یکدیگر می م؛ شیفتهگیری می گرمبا یکدیگر  دهیم. می

کنیم. پیوندِ  در هر زمان تنها با یک نفر ازدواج می ،ما ی تقریباً همهکنیم. و  می

 ی ماست. گونه ی مشخصهزوجی 

 1هلن فیشر                                                                                                      

 

پیوندِ جفتی  خارج از های جنسیِ ای که تا این اندازه به فعالیت رای گونهمشخصه، باین 

را کنارِ هم نگاه  «روایتِ مرسوم» آنچه اجزایاست.  غریب ای اندازهتا  پردازد می

 شدن مفاهیمی قابل کاربرد در سطحِ دارد این فرض است که ازدواج کردن و جفت می

 اصطالحیخوردن، یا بچه آوردن. اما هر  شمول هستند، درست مثلِ افعالی نظیرِ جهان

باز هم  شوداستفاده جهان  مردان و زنان در سرتاسرِ ینِبی  ابطهر اشاره به که برای

 .پوشش دهدبا آن روبرو است ی ما  که گونهرا  دنیایی از تنوعات توانستنخواهد 

و در  جامعه هستند شده توسطِ تعریفهایی  پدیده« عشق»و « شدن جفت»، «ازدواج»

. شوند میمعنا  بی و یا به کلی ی مذکور، معنای آنها دستخوشِ تغییر شده  خارج از جامعه

ی جفت؛ روابطِ آزادِ جنسیِ  گروهی، معاوضه جنسیِ ِ های آمیزش هایی که از آیین نمونه

به هایی  همگی در فرهنگ ذکر شد، خارج از ازدواج، و ممنوعیتِ آمیزشِ جنسیِ متوالی

صرفاً به  -معرفی کنندهمسر  تکرا آنها اصرار دارند شناسان  که انسان خورد چشم می

در همین است.  خورده به چشمدر آنجا « ازدواج» ی چندپهلوی پدیدهاین دلیل که 

                                                           
1 Helen Fisher 
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همسری،  ، ازدواج، تکها انسان بینِ در بر این باورند کهتعجبی ندارد که بسیاری ، راستا

با چنین مسئله این است که  شمول هستند. هایی جهان ای پدیده ی هسته و خانواده

با هر “توان گفت که موشِ صحرایی، که  گشادی از مفاهیم، حتی می و تفسیرهای گل

 همسر است.  نیز تک ”کند کسی آمیزش می
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 دهم فصل

به  داشتن طمع برایمقدماتی  جنسی: یک راهنمایِ حسادتِ

 همسایه  همسرِ
 

زن  پاکدامنیِ جاافتادنِ مفهومِجنسی منجر به  حسادتِشود،  زمانی که ازدواج شایع می

مجرد نیز تعمیم خواهد  ، به زنانِشود پاکدامنی ارج نهاده میاین از آنجا که شود. و  می

یابد، چیزی است  به جنس نر گسترش می این موضوع با چه روندِ کندییافت. اینکه 

 بینیم.  که امروز می
 

  [1] چارلز داروین

 

، عروس و داماد بر روی یک حصیر دراز «کانال» اقوامِ ازدواج در میانِ آیینیِ در جشنِ

 گرهشان در هم یکدیگر است و پاهای سرِ کشند، در حالی که بازوانشان بر زیرِ می

جدیدش را  آید و عروس و همسرِ هر یک از طرفین جلو می است. آنگاه داییِ خورده

 رین فرزندشان با هم بمانند، و به طورِآخ بزرگ شدنِ کند که تا زمانِ نصیحت می

جنسی  های یکدیگر، حسادتِ کند که نسبت به معشوقه خاص به آنها یادآوری می

 نداشته باشند. 
 

 [2] 1سارا بالفر هاردی
 

تعهد متو باید به زناء »نوشته شود:  انجیلباعث شد که در  2112یک خطای چاپی در 

این دستور ، اما مطرح نشده استدر انجیل چنین دستوری  واقعاًاگر چه  [3] «باشی

                                                           
1 Sarah Blaffer Hrdy 
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)اگر  S.E.Ex در موردِهای ما  بسیاری از مثالهای تسبیحِ  دانه از میانِ  همچون یک نخ

 ،ها مثالگذرد. در سرتاسرِ این  می (جنسی-اجتماعی تبادالتِ ،اید فراموش کرده

-های عاطفی ک یا شریکروابط با شری مطلقِ ممنوعیتِ اخطارهایی جدی در رابطه با

تعیین شده  مرگ نظیرِمجازاتی  تخطی از آن،برای گاهی  و ،است داده شده فرد جنسیِ

 ؟ . چرا چنین استاست

که با یکدیگر  -جهان اسرِتسرهای مختلفی از  فرهنگدر  موضوعاز آنجایی که این 

را تماالً کارکردهای مهمی احتوان گفت که  می، خورد به چشم می -درنارتباطی ندا

از آنجایی که تنش و مجادله بینِ در توضیحِ این مطلب باید گفت، . کند میبرآورده 

از  -اعضای آن ی همبستهعمیقاً و روابطِ  قبیلهبرای  ی جدیتهدید ،اعضای یک قبیله

ه شد میمحسوب  -اند کرده میزندگی که برای هزاران نسل به این شکل ما  نیاکانِجمله 

از نظرِ اجتماعی ، شده آیینیجنسیِ -تبادالتِ اجتماعی با توسل بهها  این فرهنگ ،ستا

 و جنسی حسادتِ از به وجود آمدنِ مشکالتی نظیرِگاهی اجباری، حتی و  شده تعیین

 . تعجبی ندارد که جوامعِدان ردهک گیری میپیشی پدری  حولِ مسئله انحصارطلبیِ

اند،  متکیافراد، بخشندگی و همکاری  میانِ اعتمادِ رمقیاس که شدیداً ب-کوچک

مانعِ و را تقویت کند  همبستگیِ بینِ اعضادهند که هایی را ترویج یا تکامل  شیوه

 کند.  و بقای گروه را تهدید میاعضا  که هماهنگیِ شودرفتارها و باورهایی 

ما  شینیانِپی بودنِ پاکدامنی یا برعکس، رذلاز روی  هارفتارباید تکرار کنیم که این 

برخی رفتارها که برای است که قرار این صرفاً از موضوع . گرفته است صورت نمی

شمول و  رسد )و بنابراین به راحتی جهان عادی به نظر می ،جوامعِ مدرن های انسان

-کوچک بسیاری از جوامعِ فروپاشیِ بهسریعاً  دتوان میشوند(  ابدی فرض می-ازلی

 نفعِ دنبال کردنِ ،. به ویژهسازدآنها را مختل  عملکردِ و بیانجامد  زن گشت مقیاسِ

 -افراطی جنسیِ غذایی یا انحصارطلبیِ موادِ با احتکارِ مثالً -افراطی به شکلی شخصی
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در میانِ این اندازد و از این روست که  را به خطر گروه  انسجامِتواند  میبه راحتی 

 رود.  آور و مضحک به شمار می رفتاری شرماقوام، 

 ؟تردید دارید دهایی تغییر ایجاد کنن در چنین انگیزه قادرندکه جوامع در اینآیا 

هایی برنجی کشیده  حلقه دختران توسطِ همین حاال، در مناطقی از تایلند و برمه، گردنِ

افریقای  روستاهای سرتاسرِ. در به نظر آیندتر  مردان جذاب در نظرِشوند تا دختران  می

 ی واژنها شود و لوب زنان، کلیتوریس بریده می جنسیِ تِتمایالبرای سرکوبِ  ،شمالی

 ، عملِی مسحور کنندهدر کالیفرنیااخیراً شوند. به همین شکل،  به هم دوخته می

کسب ، تبدیل به یک های زیباییِ واژینال جراحی های واژن و سایرِ زیباییِ لوب جراحیِ

یک  پسران، طیِ جنسیِ از جهان، آلتِی دیگری  پررونق شده است. در نقطه کارو 

کنم متوجه  . فکر میخورد آلت از وسط شکاف می شود یا پوستِ آیینی ختنه می مراسمِ

 منظور شدید. 

  

Photo: Christopher White, 
www.christopherwhitephotography.com 
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را در این زیبایی های باالیی بودند،  جلگه که ساکنِ آمریکا، بومیِ از قبایلِ چندتایی

را در  کوچکی چوبِ تختهکه  دیدند می

که هنوز در  نوزادانِ جلویی سرِ بخشِ

همانطور  [4]قرار دهند.است  حالِ رشد

ها در  تخته د، اینش که بچه بزرگتر می

 گرفت. تری قرار می کشیدهحالتِ 

به متخصصِ ارتدونسی ور که انطمه

کند.  میردیف  ها را هم دندان تدریج

این ی  مغز در نتیجهت که معلوم نیس

این ، اما دیده است یا نه میعمل صدمه 

سر، حالتی شده است تا  تغییر باعث می

 قبایلِو  دنیایی پیدا کند مخروطی و آن

سفید  پرِصیادانِ بترساند و  را همسایه

  منطقه متواری کند.را از آن 

 

بتواند دشمنانِ آنها آنها دنیاییِ  چنانچه ظاهرِ آن :است  بسیار روشن  اگر دقت کنید، مساله

به وضوح آنگاه  ،آوردبه همراه حافظتی برای آنها مزیتی م را بترساند و از این طریق

 بوییدنِ ر،خواه این رفتا. یابد تکامل میدر بینِ این قوم  رفتاریچنین توان دید که  می

شاید بتوان  صندل.جوراب با  پوشیدنِ باشد یاگاو  خونِخوردنِ و  خرسآبِ دهانِ 

 حالتیهر به تواند  میتقریباً افراد  باورهایی تفکر، احساس، پوشش و  که نحوه گفت

آنها را مجاب کنند  ای که این افراد در آن زندگی می ها در صورتی که جامعهنت ،درآید

 . است «طبیعی»آن کارها کرده باشد که 

Field sketch by Paul Kane [5] 
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حتی از های خود را  نکند تا گرد اجتماعی که افراد را متقاعد می قواعدِآن دسته از 

، یا شکاف دهندنوزان خود را  ، سرِکنندنیز درازتر  گردن ی شکستگیِ آستانه

جنسی را  تا حسادتِ بفروشند، کامالً قادر است مقدس فروشیِ خود را برای تندختران ِ

یعنی با د. شکل ده معنی خنثی کند یا تغییرِ به امری مضحک یا بیبا تبدیل کردن آن نیز 

 «. طبیعیغیر»آن به امری  تبدیل کردنِ

محاسبات  هبنر، جنسیِ  حسادتِ توضیحِ دلیلِبرای  ی تکامل نظریهم، همانطور که دیدی

به له ئاما اگر مس .قرار دارد «پدری قطعیتِ»ی  مسئله در پسِ که تکیه داردای  ژنتیکی

نرهای هنگامِ مقایسه بین برادرش و  –ک مرد بایستی یشود،  وط میها مرب ژن

خود  جنسی همسرش با برادرِ آمیزشِ ی بسیار کمتری در موردِ دغدغه -غیرخویشاوند

، آیا شما . آقایاناشتراک داردبا او  ها در نیمی از ژنبرادرِ این مرد، داشته باشد، چرا که 

 خواب ببینید کمتر از زمانی که او را با یک فردِ با برادرتان در تخترا مسرتان ه چنانچه

با تان دهید که شوهرِ ها، آیا شما ترجیح می شوید؟ خانم کامالً غریبه ببینید آشفته می

 [6] .کنم چنین باشد روی هم بریزد تا کسی دیگر؟ گمان نمیخواهرتان 
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 باخت-آمیزشِ جنسی به سبکِ برد

 

 1تر مطرح شد، به دیوید باس یابی که پیش جفت های ترکیبیِ استراتژی در مبحثِما 

. شود مربوط میجنسی  ی حسادتِ هئلمس بررسیِکارهای او به  اشاره کردیم، اما اکثرِ

شود، و هر دو را در  جفت قائل نمی وغذایی  موادِ اریِگذ اشتراکبه  تمایزی بینِ ،باس

ی  اگر غذای کافی برای تغذیه“نویسد:  . او میدهد می توضیح «کمیابی»مفهومِ  قالبِ

برخی دیگر  ومانند  ی اعضای یک گروه وجود نداشته باشد، آنگاه برخی زنده می همه

آنگاه  . . ..  داشته باشند  اگر دو زن به یک مرد عالقه“به طور مشابه،  ”روند. از بین می

باس،  ”.ست معنای شکستِ دیگریبه  ،این مرد در جذبِ دو زن پیروزیِ یکی از این

 ردِبُ آن، باخت است که در-برد یک بازیِ ،زیستی که تکاملِ تقریباً هیچ تردیدی ندارد

  [7] .خورد ی باختِ بازندگان رقم می ینهفاتحان به هز

بین ان، مثل یک جنگ انس جنسیِ مسائلِ سرشتِ مجادالت بر سرِدر بسیاری از موارد، 

، بردِ قابیل را روایتِ مرسوم مدافعانِ رسد. به نظر می سیاسیِ رقیب-اقتصادیهای  فلسفه

زندگی همین است دیگر، “آنها به شما خواهند گفت،  دانند. می هابیل معادلِ باختِ

چیزی است که دنیا را پیش  ،شخصی نفعِ انسان است. دنبال کردنِ این سرشتِ. بچه

جایی است که سگ،  دنیا ؛باال بکشید هایتان هم که شده دندانباید با برد، خودتان را  می

 «خورد، و همیشه همینطور بوده است. سگ را می

همسری  بر این فرض بنا شده است که تک ،انسان یابیِ بازاری به جفت اقتصادِ این نگاهِ 

هر نر بر  مالیکتِهمان یا ) ،همسری تکی  ایده انسان است. کنار گذاشتنِ سرشتِ در

خواهد شد.  «تو بازنده-من برنده» بازیِ منجر به فروپاشیِ ماده(،یک  تولیدمثلیِ رفیتِظ

منطقی خشک و  دارای ،باس و همکارانشنظریاتِ کردیم،  اشارههمانطور که در باال 

 این دیدگاه توجهی به این موضوع ندارد که: است.  معایبی عمیق

                                                           
1 David Buss 
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 ی ما به شدت باالست، ظرفیتِ جنسیِ گونه  

 امری متداول است ها فرهنگ ی همهدر  ،روابطِ جنسیِ خارج از ازدواج ، 

  الگوی روابطِ جنسی، روابطی  دیک دارندنز که با ما خویشاوندیِ ای نخستیهر دو در

 است؛متعدد و همزمان 

 همسر  تک دننک میبزرگ زندگی  های اجتماعیِ روهکه در گهایی  نخستی یک از هیچ

 ، نیستند

در  «ِیابیِ ترکیبی های جفت استراتژی» مدافعِ دیوید باس به شکلی ویژهعالوه بر این، 

  است.  ای ناسازگار و خودمتناقض ایدهکه است؛ ی انسان  گونه

که مردان  نشان دهندتا  زدندفرهنگی  بینِ مطالعاتِ دست به طراحیِ ،باس و همکارانش

های مختص  و مطابق با شیوهجنسی را به شکلی متفاوت از یکدیگر  حسادتِ ،و زنان

 فرضِ اند دو پیش اند که موفق شده . این محققان مدعیکنند تجربه میبه هر جنس 

 را تایید کنند:  «روایتِ مرسوم» بنیادیِ

 جنسیِ بنابراین، وفاداریِو ) دارند؛پدری  قطعیتِی  شمول دغدغه مردان به طور جهان .2

  this she sense fire(، ی اصلی آنهاست ، دغدغهشان جفت

به و مردان را دارند ) ی دستیابی به منابعِ شمول، دغدغه جهان در حالی که زنان به طورِ .1

بیشتر  همسرشان عاطفیِ ی رابطهگونه هراز  ان در مقایسه با مردان،زن ،این ترتیب

 را به قصدِ آنها شوهرشان تا باعث شودممکن است این  کنند چرا که احساسِ خطر می

 .( و به این شکل، از منابع محروم شوند ترک کند زنانِ دیگر

تواند مدرکی  می ،ورزی حسادت در نوعِبینِ مردان و زنان هایی  چنین تفاوتوجودِ 

، باس و ها پژوهش ی از این. در یکباشد «روایتِ مرسوم» قوی در حمایت از

حالی که با  جنسی خود را در-عاطفی نفر خواستند تا شریکِ 2211همکارانش از 

ه شد که کدام گزینه آنها را آنها پرسیدسپس از رفته است تصور کنند. گدیگری گرم 

 : رنجاند بیشتر می
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 ی عمیقِ شکل دادن به یک رابطه در حالِ ،شما جنسیِ-عاطفی اینکه شریکِالف: تصورِ 

 دیگری است، یا  عاطفی )و نه جنسی( با شخصِ

ی جنسی  مندی از یک رابطه بهره در حالِ ،شما جنسیِ-عاطفی  اینکه شریکِب: تصورِ 

 دیگری است؟  )و نه عاطفی( با شخصِ

امریکا و اروپا  متحدِ ایاالتِ های دانشگاهی  محوطهکه در در مطالعاتی از این دست، 

شدند.  میکمابیش مشابهی روبرو  نتایجِبا باس و همکارانش دائماً گرفت،  میصورت 

گر فرق یداز موارد با یکدرصد  11در حدود  ،مردان و زنانهای  آنها دریافتند که پاسخ

زنان نسبت به “ی آنها ظاهراً تایید شده است و  ضیهد که فراد کند و این نشان می می

، حتی اگر آن رابطه با ددهن رنجشِ بیشتری نشان می ،شان شریک عاطفیِ وفاییِ بی

شان  شریک جنسیِ وفاییِ بیکه مردان نسبت به ؛ در حالیآمیزشِ جنسی همراه نباشد

ی  رابطهسوم  شان و شخصِ شریک ، حتی اگر بینِددهن بیشتری نشان می آشفتگیِ

      [8] ”.نداشته باشدوجود عاطفی 

 عمقِ اما ازفرهنگی است، ِ بین پژوهشِاینکه ظاهراً یک  عالرغمِ ،باس پژوهشِ

همان اشتباهی شدند که دچارِ . باس و همکارانش برخوردار نیستالزم  شناختیِ روش

یک : تکیه بر شود میجنسی های حولِ مسائلِ  پژوهش گریبانگیرِ بسیاری از

تقریباً است. گیری بر روی کلِ جامعه  نمونهاز  تر ی معین از جمعیت، آسان زیرمجموعه

دانیم که  بودند. ما می ها دانشگاه ها، دانشجویانِ کنندگان در این پژوهش ی شرکت همه

توان  اگرچه به راحتی می پژوهش نیستند.برای  ی مناسبی گزینه ،کارشناسی دانشجویانِ

مثالً با ) آنها را برای همکاری دارای انگیزه کردو  موضوع را برای آنها توضیح داد

 های آنها معیارِ پاسخنامه( اما  پرسش رکردنِپُ در ازای مختصر اعتباریِ یک مدرکِ ی ارائه

و با آن بسیار فاصله  دهد بدست نمی ها انسان عمومِ جنسیِ مسائلِدرکِ  یمناسبی برا

 ی رشدِ اولیه در مراحلِ در این سن افرادِ ،نیزغربی  آزادِ حتی در جوامعِد. دار

ی مناسبی ها کافی، گزینهی  تجربه به دلیلِ دارا نبودنِ و قرار دارندخود  جنسیِ-اجتماعی



211 

 معیارهای، جنسیِ تنها برای یک شبآمیزشِ  هایی نظیرِ پرسش به  گویی پاسخ برای

به حساب عمر  های جنسی در طولِ شریک مطلوبِ درازمدت، یا تعدادِ یابیِ جفت

 سوالآنها  در موردِاز این افراد باس  هایی بودند که در پژوهشِ و اینها پرسش -آیند نمی

 شده بود. 

مبتنی بر  ،جنسی مسائلِد ها در مورِ پژوهش تنها نیست. اکثرِاشتباه  اما باس در این

ممکن های آمریکا است. در حالیکه  ی دانشگاه ساله 11تا  21 های دانشجویانِ پاسخ

پنجاه ساله کمابیش شبیه به یک مردِ که مرد بیست و دو ساله  است کسی مدعی شود

 ی مسائلِ در زمینه ،بیست ساله کنند که یک زنِ حاضرند قبولی کمی  عدهاما است، 

باید  درواقع، دارد.نست از اوبا زنی که سی سال بزرگتر شباهتی  چندان ،جنسی

 ای مالحظه قابلِ به طورِ ،بزرگسالی دورانِ جنسی یک زن در طولِ مسائلِ پذیرفت که

  یا بهتر بگوییم اگر شرایط اجازه دهد.  -تغییر خواهند کرد

، دیگر نیز دارد و آنیک مشکلِ  ،فرهنگی بین مطالعاتِ برایکالج  استفاده از دانشجویانِ

از  ها دانشگاه دانشجویانِ بیشترِتوسعه،  های طبقاتی است. در کشورهای در حالِ تفاوت

های بسیار  شباهت ،آنگوالیی ثروتمندِ آموزِ جامعه هستند. یک دانش باالترِ طبقاتِ

ی  ناحیهخود که در  دارد تا با فردی هم سنِ ه یک دانشجوی پرتقالیبیشتری ب

دهد که  ان میشن ،ما در آفریقا میدانی خودِ کند. پژوهشِ لواندا زندگی میاز فقیرنشین 

جهان متفاوت  های مختلفِ به همان اندازه که در بخشجنسی  هایباورها و رفتار

     [9].نیز متفاوت استها  فرهنگ اجتماعی و خرده طبقاتِ در میانِاست، 

 کلیدی واقعیتِ اینی سنی و طبقاتی، باس و همکارانش از  کننده تحریف فراتر از اثراتِ

انتخاب کشاورزی پسا جوامعِ ، ازها در این پژوهشکنندگان  شرکت که تمامیِ غافلند

های  رسانهسیاسی،  خصوصی، سلسله مراتبِ مالکیتِآنها ی  مشخصه که اند شده

مدعیِ یافتنِ که  داشت توان انتظار آن است. چطور می و چیزهایی نظیرِ المللی بین

جوامعِ از  چندتاییبه بررسیِ کم  بدون آنکه دستِ شویم« های انسان شمول جهان»
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 زندگیِ تاثیرِ تحتو رفتارهایشان  افکارکه  جوامعی؟ یعنی پرداخته باشیم زن گشت

حاکم بر بخشِ اعظمِ  های نمایانگرِ دیدگاههایشان  و دیدگاه شکل نگرفته است مدرن

های انجام شده بر  فراوانی از پژوهش تعدادِ . این در حالی است کهستتکاملِ ماتاریخِ 

 زن گشت جوامعِ بینِ ی مهم حتیهای شباهت حاکی از وجودِ ،زنِ جوامعِ گشتروی 

 با جوامعِ بین هنجارهای این جوامع های قابل توجه و همینطور تفاوت مناطقِ مختلف

خود را  ،باالی نیجریه طبقاتِ ا و افرادِه سوئدی. ممکن است که پساکشاورزی است

آنها از بسیاری جهات شبیه به هم  ن،پیشینیا بسیار متفاوت از یکدیگر ببینند، اما از دیدِ

 هستند. 

از آسمان با هواپیما  ،آمازون باالییِ در بخشِ زنِ ساکن ِ گشت جوامعاینکه برای 

 یدشوار هنوز هماز این روست که  .1و خودکار بیاندازیم کار آسانی نیست  نامه پرسش

 آن حیاتیِ اهمیتِشود که  باعث می ،های این جوامع  دیدگاه ی مطالعه نِیا غیرممکن بود

، سطحیوسیع اما  . این پارادایم تحقیقاتیِنادیده گرفته شودبرای این دست تحقیقات 

ایم و  هها کشف کرد شمول راجع به ماهی شبیه به آن است که ادعا کنیم حقایقی جهان

های  ماهی س تکلیفِپایم.  جهان انجام داده اسرِتهای سر رودخانه ی مطالعهاین کار را با 

 ها؟  اقیانوسو نهرها؟ های درونِ  و ماهیشود؟  ها چه می دریاچه درونِ

های باس چیزی  گیری تیجهیادآوری کرده است که نشناس،  روان ،2کریستین هاریس

مردان نسبت به هرگونه “های قدیمی نیست: مثالً اینکه  یک سری حرف از تاییدِ بیش

و  دهند نشان می تری جدی هیجانی واکنشِ-عاطفی جنسی در مقایسه با محرکِ محرکِ

به   [10]”، یا بهتر قادرند آن را تصور کنند.دارندها عالقه  بیشتر به این نوع محرک

                                                           
که « The God must be crazy» فیلمِ با استفاده از عنوانِ نویسنده اینجا در 1

 The Grad» عبارتِ از شوخی بهزن است،  ی گشت فیلمی در موردِ یک جامعه

Student must be crazy »م -است کرده استفاده 
2 Christine Harris 
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شوند، زیرا آن را  بیشتر برانگیخته می آمیزشِ جنسیعبارت دیگر، مردان در رابطه با 

 کنند.  می تجسمتر از زنان  واضح

های باس پاسخ داده  افرادی را که به پرسش فیزیولوژیکِ های واکنش ،وقتی هاریس

به خیانتِ  فیزیولوژیک در واکنشِ بینِ زنان و مردان،“، دریافت که بررسی کرد بودند

عنوان همچنان  ی زنان اما تقریباً همه، ”شان تفاوتِ اندکی وجود دارد شریکجنسیِ 

از خیانتِ جنسی تر و ناخوشایندتر  عاطفی برای آنها آزارنده که خیانتِکردند  می

،  جنسی-عاطفی  در مورد خیانتِ شریکِدهد که  نشان می پژوهش. این خواهد بود

کنند  کنند و چیزی که فکر می احساس می واقعاًچیزی که زنان  بینِ تامل قابل تفاوتی

 در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.(وجود دارد. )احساس کنند  باید

حتی  اشتباهاتِدریافتند که  2و پیتر سالووی 1استنو شناس به نام دیوید ای.دی دو روان

ها در  رسشدادن به پ که هنگام پاسخمعلوم شد باس وجود دارد.  تری در پژوهشِ اساسی

این کند.  و نقش ایفا می شدهعمل  واردِنظامِ اعتقادیِ افراد  ،فرضی مورد خیانتِ

 خیانتِ ند کهتقدزنان در مقایسه با مردان، بیشتر مع“که  متوجه شدند دانشمندان

از این رو وقتی زنان خیانتِ عاطفی را )”.به دنبال داردجنسی را نیز  خیانتِ ،عاطفی

دانند به این دلیل است که بر این باورند اولی، دومی را  خیانتِ جنسی میتر از  آزارنده

-عاطفی جنسی و خیانتِ خیانتِ انتخاب بینِ“به این ترتیب،  (خود دارد نیز درونِ

      [12]”.اشتباه است یک تمایزِ -باس حثِب صلیِا محورِ

در پژوهشِ : نهادنددیگر انگشت  ضعفِ بر یک نقطه 3دیوید ای.لیشنر و همکارانش

جنسی بیشتر  خیانتِ تجسمِشود:  کنندگان تنها دو انتخاب داده می به شرکتباس، 

پرسد، اگر هر دو سناریو، افراد را به  عاطفی. لیشنر می خیانتِتجسمِ آزارنده است یا 

ی سوم را نیز اضافه کرد، دریافت  چطور؟ وقتی لیشنر این گزینه کند پریشان اندازهیک 

                                                           
1 David A. DeSteno 
2 Peter Salovey 
3 David A. Lishner 
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 .کننده است ناراحت یک اندازهخیانت به از هر دو شکل  کنندگان شرکت برای اکثرِکه 

 [12] .تاکید کردهای باس  یریگ نتیجهاعتباریِ  یکبارِ دیگر بر بی مسئلهاین 

 در ای تا اندازه جنسی که حسادتِمبنی بر این تکاملی شناسانِ روان باس و سایرِ دیدگاهِ

های خود را به  یافته اشتباهِ آنها این است که، اما صحیح است جای داردانسان  سرشتِ

ای  انسان از ماده دهند. سرشتِ ها تعمیم می ی زمان ها و همه ی مکان ی افراد، همه همه

که ی ا آینه و البته -یک آینه استهمچون ساخته شده است.  وابسته به محیطشدیداً 

 . برای اکثرِبر روی آن حک شده است یتغییرناپذیر های ژنتیکیِ ها و خراش کرتَ

 شود.  به آنها گفته میچیزی است که همان زیادی  ها، واقعیت تا حدِ انسان

اگر است و  اجتماعی شرایطِ تاثیرِ تحتجنسی  دیگر، حسادتِ چیزِ ره همچون تقریباً

  1یابد. تقلیلناچیز ناخوشایندِ  به یک حسِتواند  می به طورِ واضحایجاب کند  شرایط

 

 

یک فرد  که همسرِدر واکنش به این ،جنسی ، حسادتِدر بولیوی سیرینو اقوامِ در میانِ

ن مرد یا آشود که  ، بلکه زمانی ایجاد میشود برانگیخته نمی داشته باشدهایی  معشوقه

، 2ی آلن هولمبرگ گفته . طبقِکند ها  معشوقه آن صرفِزیادی را  زن زمان و انرژیِ

از نظرِ . محلی از اعراب نداردسیرینو  برای اقوامِرومانتیک،  عشقِمفهومِ “شناس،  انسان

برای  ”یک سائق است که باید ارضا شود.صرفاً گرسنگی  همچونجنسی،  میزشِآنها، آ

 چیزی که اقوامِ برای اشاره به هر«( من دوست دارم)» «3یبسکو» ی این اقوام، کلمه

                                                           
قابلِ اعتمادِ برای  ابزارهای -اگر نه تنها –علمِ واقعی یکی از معدود  1

ها و تعصباتِ فرهنگی است، از این رو  فراتر از سوگیری ها پدیدهی  مشاهده

 تعصباتِ فرهنگیِها و  سوگیریبه کشفِ  ،ست که بدونِ ترس و واهمه ضروری

 نویسنده  -ها بپردازیم موجود در پژوهش
2 Allan Holmberg 
3 secubi 
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خواه غذا باشد، یا جواهرات، یا  -گیرد استفاده قرار میبرند مورد  سیرینو از آن لذت می

نیز لذتِ شهوانی مخصوصِ  اصطالحاتی“هولمرگ دریافت که اگرچه . جنسی شریکِ

به قید و بندهای واژگانی  این آید،  هنگامی که پای لذت به میان می “اما ، ”وجود دارد

قرار  موردِ استفاده ددمِ دست باشهر اصطالحی که شوند، و  می راحتی کنار گذاشته

    [13]« گیرد می

 وجه حسادتِ  به هیچنالکا قومِ مردانِکند که  تایید میشناس،  انسان ،1ویلیام کروکر

در موردِ اینکه با این مسئله کانال  قومِ مردانِخواه “ نویسد: ورزند. او می جنسی نمی

ها و مراسمِ اجتماعی،  حینِ جشن بگویند یا نه، عمالً آنهاحقیقت را مشکلی ندارند 

... کنند تا رسم و رسوم را به جا آورند ترغیب میشان را  اعضا، زنان همراه با سایرِ

آمیزشِ جنسیِ آیینی با حدودِ بیست تن از مردان  منظور رسم و رسومِ مربوط به

شما دوست ندارید با شخصی سرِ میزِ پوکر مسلم است که ، با این وجود ”.است

جنسی  مرد آمیزشِ حدودِ بیستست مشکلی ندارد اگر همسرش با  مدعیکه بنشینید 

 کند.  برقرار

برزیل گرفته تا  آلودِ مههای  جنگلاقوامِ ساکن در از  -کردیم بررسیدر باال که  جوامعی

جنسی و  اند تا حسادتِ دهکر تدبیرهریک سازوکارهایی  -های هیمالیا ساکنانِ دامنه

به عبارتِ دیگر، . ممکن استنیز ی را به حداقل برسانند. اما خالفِ آن انحصارطلب

 کنند.  می ترغیب و تشویق طلبیانحصار  بهاعضایشان را  فعاالنهبه طورِ ، جوامعبرخی 

 

  

                                                           
1 William Crocker 
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 یک مرد یک زن را دوست داردتوان گفت  چه زمان می
 

برترین  در صدرِ رکوردها را شکست و 1«ردرا دوست داوقتی یک مرد یک زن »ی  ترانه

 ،ی دیگری از آن نسخه .2قرار گرفت R&B و جدولِ «Billboard Hot 100» ی ترانه

ها  بهترین جدولِ صدرِ درشد، که این نسخه نیز  ارائهمایکل بولتون  سال بعد توسطِ 11

 100 ترانه در میانِ این 3استون در حال حاضر، در لیستِ گروهِ رولینگ قرار گرفت.

ی  . هیچ چیزی به اندازهاست داده به خود اختصاصرا  11 ی رتبه، ی برترِ تاریخ ترانه

وقتی یک مرد »ی  های غربی برجسته نیست، و ترانه در رسانه ،جنسی عشق و آمیزشِ

 افرادِ جهان بینِ در سرتاسرِاست که  هایی یک نمونه از پیام« دریک زن را دوست دا

 شود.  رمانتیک زمزمه می

یک مرد به یک زن  عشقِ چه چیزهایی در موردِ ، در این ترانهآقای اسلگاما مگر 

های  محدودیتی واقعی چیست؟  های یک عشقِ مردانه نشانهاز نگاهِ او،  گوید؟ می

 ، اما بیشترِدر اینجا بیاوریمترانه را به طور کامل  د تا متنِده اجازه نمی ،تکثیر حق

کامل به یاد دارند. برای یادآوری، وقتی یک مرد، را به طور ِ متن این ترانه ،ندگانخوان

 زنی را دوست دارد:

 ِدیگری فکر کند.  تواند به هیچ چیزِ شود و نمی وسواس می دچار 

  دنیا را بدهد تا به این زن دست یابد. حاضر است 

  نزدیکش  دوستِاگر این زن نابینا است، و حتی  اشتباهِنسبت به هر گونه تقصیر یا

 کنار خواهد گذاشت. دوستش را آگاه کند  موضوع این او را ازکند تا  تالش

 ِاو را به خود جلب کند.  پولش را خرج خواهد کرد تا توجهِ تمام 

                                                           
1 “When a Man Loves a Woman” 

 -ضبط شده است 2111نوشته شده و اولین بار در  2گمتنِ این ترانه توسطِ پرسی اِسل 2

 نویسنده
3  Rolling Stone 
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 د اگر باران بخواب حاضر است در زیرِ :ها نیست تر از قبلی اهمیت و آخرین مورد که کم

 چنین چیزی از او بخواهد.  این زن

 وقتی یک مرد از نظرِ» :به این شکل تغییر کنداین ترانه  نامِکه پیشنهادِ ما این است 

احترام و  تمامیِبا پست و ذلیل کردنِ خویش، شود و  وسواس می شناختی دچارِ آسیب

دهد زیرا به واقع، کدام  میو در هر صورت زن را از دست )کند.  ا میدتبار خود را فعا

 حاضر است در کوچه زیرِ بخواهداو  از وقتی کسیخواهد که  زن، دوست پسری می

 « باران بخوابد؟(

 11 ی رتبه ،استون گرولین که در لیستِ 1«شیکِ سی که میفهر ن»ی  ، ترانهشکل همینبه 

یکی از مشهورترین این . جای بررسی داردرا به خود اختصاص داده است نیز 

ماه برترین  دوو برای  ،بریتانیای  برای یک ماه برترین ترانه، 2111 سالِ های ترانه

را  ی سال ترانهی بهترین  جایزه این ترانه،همچنین . بوده استی ایاالت متحده  ترانه

 می آن سال را برای بهترینِرَی گِ جایزهبابتِ این ترانه،  The Policeشد و گروه برنده 

 مختلفِ نقاطِ میلیون بار در 20این ترانه بیش از د. تا به امروز، بر به خانهپاپ  کارِ

 خواست شده است.جهان در

به معنای  واقعاًاه گهیچ اما آیادانید.  این ترانه را نیز به خوبی می کنیم که متنِ گمان می

ی  هی هم ای عاشقانهه ترانه بهترینیکی از  به عنوانِ ،این ترانه چهاگر اید؟ توجه کرده آن

 ی عشق نیست.  وجه درباره این ترانه به هیچ متنِ شود اما ها شناخته می دوران

رد شده است. زنی یک زن خواستش از سوی مردی است که در اندازِ از چشم متنِ ترانه

دارد تا  گوید که قصد . مرد میتعلق داردبه این مرد  بپذیرد کهاست حاضر نشده که 

او را تماشا کند، و ببیند که این زن شب را با  کند، هر حرکتِ دنبالقدم او را  قدم به

 گذراند، و از این قبیل چیزها.  چه کسی می

                                                           
1 “Every Breath You Take” 
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ی کسبِ  صرفاً شایستهاین ترانه از دیدگاهِ ما، ی عاشقانه است؟  آیا واقعاً این یک ترانه

 ها ن ترانهتری طور خطرناک ها و همین ترین ترانه نهاحمقا»مربوط به  جدولِ ی اول در رتبه

از  ، که این ترانه را پس1استینگخودِ حتی  است.« از نظرِ تجاوز به حریمِ شخصیِ افراد

کشی/هر تکانی  هر نفسی که می» شب نوشته است هنگامی که خطِ در نیمه شدن بیدار

شود  ع نمیواین موض ها متوجهِ زند، تا مدت هش بیرون میاز ناخودآگا« خوری ه میک

کند که  او در یک  مصاحبه خاطرنشان می« است. یاوهتا چه اندازه ] این ترانه[»که 

 2اورولجورج « 2111» فکر کردن به رمانِ در حالِهنگامِ نوشتنِ این ترانه، احتماالً 

 عشق.  در موردِ و قطعاً نه –کنترل نظارت و مانی در موردِرُ –بوده است

 

 
 

ی طبیعی است؟ در پاسخ  یک مسئله جنسی از اینها که بگذریم، آیا به راستی حسادتِ

 اشکالِ تمامِ همچونتوان گفت، بستگی دارد. قطعاً ترس یک چیز طبیعی است، و  می

دیگری، ترس را  جنسیِ ترس است. اما اینکه زندگیِ نیز بیانگرِ جنسی ناامنی، حسادتِ

، نسیج ، آمیزشِی مذکور ، بستگی به این دارد که در جامعهنه کند یا در ما بیدار می

یا  ر، غالباً نسبت به خواهاولی  تعریف شده باشد. بچه چطور روابط، و شخصیتِ افراد

 ی اول اطمینانِ به بچهآگاه،  حسادت دارد. والدینِ اش احساسِ آمدهتازه به دنیا  برادرِ

ده آمدنیا تازه به اهد ماند، و کودکِخوباقی خاص برای آنها دهند که او همواره  خاطر می

از  ،دوم کودکِ دوست داشتنِ، و شود محسوب نمیاو  برای جایگاهِ یتهدید گونه هیچ

 مادر یک منبعِ محبتِاینکه  اول نخواهد کاست. چرا قبولِ آنها به کودکِ ی عالقه

 محبتِاما  قدر آسان است نیست این «باختِ دیگری-بردِ یکی»و از نوعِ  محدود

                                                           
1 Sting 
2 George Orwell 
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 شناسِ زیست، 1ریچارد داوکینز؟ ودش در نظر گرفته میمحدود  جنسی یک منبعِ-عاطفی

خیلی واضح است  برایتانآیا “ ،پرسد خود می خاصِاین پرسش را به سبکِ  ،تکاملی

رسد ما این را در مورد  به نظر می ؟یش از یک نفر را دوست داشتب توان نمیکه 

اینطور وانمود نکنند که  کم دستِاگر شوند  سرزنش میوالدین فرزندان ) داشتنِ دوست

ها، غذاها،  کتاب داشتنِ دوستبرابر فرزندانشان را دوست دارند(،  شکلیبه 

چرا قبول داریم، اما  . . و . دوستانمناطقِ دیدنی، ، آهنگسازان، شاعران، 2ها نوشیدنی

 یک استثناء در نظر گرفتهرا  آید آن جنسی به میان می-دوست داشتنِ عاطفیوقتی پای 

  [14] ”کنیم؟ رد میآن را  امکانِ ای فکر کردنِ بدون لحظه حتی و

زنان  اغلبِگریبانگیرِ که  -اقتصادی ؟ اگر وابستگیِبه راستی دلیلِ این موضوع چیست

 ،زنانبه جنسی  شد که دسترسیِ باعث نمی و وجود نداشت، -شود میو فرزندانشان 

 ی حسادتِ شیوع و تجربه میزانِآیا شده شود، آنگاه  تبدیل به یک کاالی شدیداً کنترل

ی مردان و زنان  تقریباً همه؟ اگر ماند به شکلِ کنونی باقی میغربی  جنسی در جوامعِ

 ی داشتنددسترس گناه احساسِ بدونِ ی جنسیِ اقتصادی و رابطه امنیتِبه آسانی به 

 طور در میانِ و همینتر بررسی کردیم،  )همانطور که در بسیاری از جوامعی که پیش

 ( چطور؟ی نخستیِ ما وجود دارد ها ترین عموزاده نزدیک

بینوا و او و فرزندانش را  مبادا شریکشکه این باشد  نگرانِنداشت نیازی زنی   هیچاگر 

 از این موضوع مطمئن باشندتوانستند  افراد میعمومِ چطور؟ اگر پذیر ترک کند  آسیب

چطور؟ اگر ما  مواجه نخواهند بود در رابطه با یافتنِ شریکِ جنسی با مشکلکه هرگز 

که خوانند ما ب در گوشِ دورانِ خردسالیشدیم که از  در فرهنگی بزرگ نمی

و انحصارطلبانه است چطور؟  اگر  گونه وسواس داشتنی دوست، حقیقی داشتنِ دوست

کسانی را که دوستشان داریم به رسمیت  و خودمختاریِ عزتموسو، ما  همچون قومِ

                                                           
1 Richard Dawkins 

 نویسنده -ی شرابِ قرمز نباشیم شود شیفته نمی چون شرابِ سفید دوست داریم، دلیل 2



101 

اقتصادی  و امینتِ مهر و دوستی،جنسی،  آمیزشِ به زبانِ دیگر، اگرور؟ شناختیم چط می

  ما بود چطور؟ گذشتگانِ ما بود که در دسترسِ قدر در دسترسِ همان

 ماند؟ باقی می برای حسادتِ جنسیدیگری دلیلِ ، از میان روداگر ترس  به راستی،

 

 

 

درمان کند، یا به مریخ را   ی که سرطانمنه هنگا –انسان، شادتر خواهد بود

 از آب خالی را« 1اری»ی  دریاچهیا  ،نژادی را پایان بخشد یا تعصباتِ ،برود

ابتدایی را دوباره برپا سازد. این  بیابد تا اجتماعاتِ یهای بلکه زمانی که راهکند، 

 من است. شهرِ نآرما

2جی آر. ،کرت وونگات
 

 

توان از بررسیِ تاریخِ ژنتیکیِ انسان نتیجه  ی آنچه می همه“ی ادوارد ویلسون،  به گفته

تری بر  یاتِ جنسیِ آزادانهقالاخدر مقایسه با امروز، در گذشته، گرفت این است که 

تحکیمِ یش از هر چیز بهای جنسی  فعالیتکارکردِ  ،آنطیِ انسان حاکم بوده است، که 

به عنوانِ ابزاری برای تولیدمثل  ،دومی  است و تنها در وهلهبوده  پیوندِ اعضای گروه

  [15]”است. مطرح بوده

ش از هر بی اگر مسائلِ جنسیِ انسان. اما توان این موضوع را بیان کرد از این بهتر نمی

ی  مسئلهو  است هبود اجتماعیِ همبستههای  در گروهسازوکاری برای ایجادِ پیوند  ،چیز

تکاملِ  در موردِ «روایتِ مرسوم»بوده است، آنگاه مطرح نها  در آن گروه ،قطعیتِ پدری

 هموارهزنان  در طولِ تاریخ، فرضِ منسوخ که این پیشرود.  زیر سوال می ،جنسیِ انسان

                                                           
1
 Lake Erie  :شمالی آمریکای بزرگِ ی دریاچه پنج از یکی 

2 Kurt Vonnegut, Jr. 
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از  محافظت و ، تامینِ غذاداری در بچه کمکِ مردان در ازایجنسیِ خود را  خدماتِ

از بسیاری  با در نظر گرفتنِ ،اند کردهمعامله با مردان  ،، و از این قبیل چیزهاایشان

روایتِ  .افتد از اعتبار مید یچ نیازی به چنین معامالتی ندارنزنان ه جوامع که در آنها

به دنبالِ تبیینی معقول برای توضیحِ اینکه چگونه به وضعیتِ به جای آنکه  مرسوم،

 قیاتِاخالناشی از  و تعصباتِ ها سوگیری آلوده بهدیدگاهی ایم باشد،  کنونی رسیده

 کوژ پسِ عینکِ ی علمی بزک کرده و از را به شکلِ یک نظریه خود که ،است معاصر

، و در تالش پردازد مینیز های دور و پیشاتاریخ  زمانبه قضاوت در موردِ  این تعصبات،

  ... والسالمو گذشته را مبهم جلوه دهد.  و موجه، است تا امروز را عقالنی
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 ها یادداشت

 

 5فصل 

 چه کسی چه چیزی را در بهشت از دست داد؟

 

زنی به  عالقه دارند در موردِ اینکه چگونه و به چه دلیل گذار از گشت که خوانندگانی .6

 توانند با این دو پژوهش آغاز کنند: بیشتر بدانند، می رخ دادکشاورزی 

 Fagan (2004) and Quinn  (1995) 

 

اند. آنها  ه ها را متذکر شد از این توازی ( برخی6003) 1کوچران و هارپندینگ .6

ی  اندازه کاهشِ اهلی ما شاهدِ و هم در حیواناتِ (اهلی)های  هم در انسان“نویسند،  می

)ص.  ”تر هستیم. هایی کوچک ی بزرگتر، تغییرِ رنگ مو یا پشم، و دندان مغز، جمجمه

666) 

مارس  90در نیویورکرِ  2گاواندی آتول  نوشته« هچال سیاه»ی  در مقاله ،به آندرسون .9

است که آیا زندانِ  نکته ارزشِ این مقاله به دلیل بررسیِ ایناشاره شده است.  6003

. گاواند بتوان آن را یک شکنجه در نظر گرفتانفرادی به قدری غیرانسانی هست که 

ا برای ه برهم کنش با دیگر انسان“نویسد،  و می است. البته که اینطورگیرد که  نتیجه می

 ”انسان بودن امری ضروری است.

1. Jones et al. (1992), p. 123. 

ها و بونوبوها هستند که حین دورانِ قاعدگی نیز  رسد این تنها انسان اگرچه به نظر می .5

ظاهراً در  ها ها و هم برخی انواعِ دولفین پردازند، اما هم شامپانزه جنسی می به آمیزشِ

                                                           
1 Cochran and Harpending 
2 Atul Gawande 
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با  -با هدفِ تولیدمثل در مقابلِ آمیزشِ جنسی -آمیزشِ جنسی با هدفِ کسبِ لذت

 شریکند.  و بونوبوها ها انسان

های موسیقیِ جاز و  خاستگاه ونتورا در موردِ برانگیزِ از پژوهشِ تحسیناظهارات این  .1

« ی آن مارِ دراز را گوش کن ناله»ونتورا اینها را در کتابی به نامِ راک بدست آمده است. 

شود  یگر چاپ نمیکتاب در حال حاضر داین سانده است. به چاپ ر 6391در سال 

 توانید در آدرسِ اینترنتیِ زیر بیابید: و سایر آثارِ ونتورا را می اثراما این 

http://www.michaelventura.org/ 
 

 ( موجود است.6391) هم در تامپسونی ونتورا و  ی تامپسون هم در مقاله نوشته

گوید  ی هنرِ آفریقایی می ترین مورخِ آمریکا در زمینه ، برجسته1روبرت فریس تامپسون

زبانِ کنگویی آمده است که به معنای نوعی در  1«الفاکی»ی  از واژه 1«فانکی»ی  که واژه

 ناشی از رقص یا آمیزشِ جنسی است و نه عرق ریختنِ هنگامِ کار کردن. « ریختنِ عرق»

فرد « روحِ»که در زبانِ کنگویی به معنیِ  1ی شخص«موجو»ی  به همین شکل، واژه

 1«امبوگی»از  1«بوگی»ی  است در اساس به معنای جذابیتِ جنسیِ فرد بوده است. واژه

 »و 1«جاز»ی  طور، هر دو واژه است. همین« به طورِ اهریمنی خوب»آید که به معنای  می

است  ”به انزال رسیدن“که در زبانِ کنگویی به معنای  1«دینزا»احتماالً از  1«جیزم

 اند.  آمده

 

  

  

http://www.michaelventura.org/
http://www.michaelventura.org/
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 6فصل 

 ها پدرِ تو هستند؟ کدام

 

2. Harris (1989), p. 195. 

1. Beckerman and Valentine (2002), p. 10. 

1. Beckerman and Valentine (2002), p. 6. 

1. Kim Hill is quoted in Hrdy (1999b), pp. 246–247. 
 

 08 ،در میان اقوامِ باری در کلمبیا و ونزوئالپژوهشگران دریافتند که برای نمونه،  .1

به سنِ  دارند اجتماعی مشروع درصد از کودکانی که دو یا بیش از دو پدرِ از نظرِ

با یک پدر رسمی بزرگ که درصد از کودکانی  46رسند در حالیکه تنها  بزرگسالی می

 ( گزارش دادند که در میان6994ِد. هیل و هرتادو )آورن شوند تا آن سن دوام می می

رسمی  درصد از کودکانی که تنها یک پدرِ 28کودکِ قومِ آچ،  222های آنها از  نمونه

 08دو پدر داشتند کودکانی که  بینِ رحالیکه ازیدند، درس داشتند به سنِ ده سالگی می

 رسیدند.  درصد به این سن می

   است. این مقاله در آدرسِ زیر موجود است:ی سالی لرمان  نقل قول از مقاله .1

 http://www.alternet.org/story/13648/?page=entire 

1. Morris (1981), pp. 154–156. 

1. In Beckerman and Valentine (2002), p. 128. 

1. See Erikson’s chapter in Beckerman and Valentine (1001)3 

20. Williams (1988), p. 114. 

22. Caesar (2008), p. 121. 

21. Quoted in Sturma (2002), p. 17. 

21. See Littlewood (2003) 
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 1در اینجا مخالفان به این موضوع اشاره خواهند کرد که اظهاراتِ مشهورِ مارگارت مید .21

( باطل شده است. اما 6901) 2درک فریمن توسطِ ،دریای جنوبآزادِ در مورد اقوامِ 

 ( و سایرین6998) 3هیرام کاتون باطل شده است.خود ابطالِ فریمن نیز باید بدانید که 

تاثیرِ  احتماالً تحت ،فریمن به میدخشنِ ی  اند که حمله کرده استدالل کننده شکلی قانعبه 

 دِپارانوئیطغیانِ موردِ دیگر نیز منجر به چندین  درکه  ه استای بود روانی اختاللِ

 دفترِ نهایتاً که ه استبه حدی بود ها طغیاناین  . شدتِه استه بودشد فریمن

در حال حاضر، اجتماعاتِ . ه بودکرداخراج  4از ساراواکفریمن را  ،استرالیا دیپلماتیکِ

های مید دارای خطا  آیا یافتهکه معلوم نیست  شناسی بر این نکته اتفاقِ نظر دارند انسان

نباید فراموش کرد که تحقیقِ . و اگر هستند این خطاها تا چه اندازه است هستند یا نه؛

های مسیحی به  ها پس از ورودِ مبلغین و آموزه دهه ،5نی ساموا در موردِ جامعه فریمن

که او  توضیحاتی اگررو جای تعجبی ندارد  ایناز ه است؛ صورت گرفتاین جامعه 

های  شده بود تفاوت نقلمید  براین پیش نیم قر حدودِدر با آنهایی که  استشنیده 

 Monaghan (2006)داشته باشد. برای یک بررسیِ مختصر، نگاه کنید به :  بارزی

21. Ford and Beach (1952), p. 118. 

21. Small (1993), p. 153. 

21. de Waal (2005), p. 101. 

21. Morris (1967), p. 79. 

21. love.html-http://primatediaries.blogspot.com/2007/08/forbidden 

10. Kinsey (1953), p. 415. 

12. Sulloway (1998). 

 ید به:دارند نگاه کن« گذاری به اشتراک»دارانی که رفتارهای  برای آشنایی با دیگر پستان .11

Ridley (1996) and Stanford (2001) 

                                                           
1 Margaret Mead 
2 Derek Freeman 
3 Hiram Caton 
4 Sarawak 
5 Samoans 

http://primatediaries.blogspot.com/2007/08/forbidden-love.html
http://primatediaries.blogspot.com/2007/08/forbidden-love.html
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11. Bogucki (1999), p. 124. 

11. Knight (1995), p. 210. 

نویسندگان عنوان برخی ها آنقدری که  گذاری در انسان تخمک پنهان بودنِ میزانِ .65

 انسان دستگاهِ بویاییِ دهد نشان مینیست. دالیلِ خوبی وجود دارد که جدی اند  کرده

در انسانِ امروز، در  اینکه زنان است وگذاریِ  زمانِ تخمکهمچنان قادر به تشخیصِ 

اند.  به طرز قابل توجهی تحلیل رفته هایی دستگاهمقایسه با نیاکانِ انسان، قدرتِ چنین 

 برای نمونه نگاه کنید به:

Singh and Bronstad (2001)      
 

 یِوضعیتِ زایای اشکالی،دهد زنان، به  میه نشان عالوه بر این، دالیلی وجود دارد ک

استفاده از  نظیرِ ،های دیداری سرنخ از طریقِکنند؛ مثالً  به دیگران اعالم میخود را 

جذابیتِ چهره. برای نمونه،  و تغییرات در میزانِ (گذاری در زمانِ تخمک) جواهرات

        :به دنگاه کنی

               Roberts et al. (2004) 

11. Daniels (1983), p. 69. 

11. Gregor (1985), p. 37. 

11. Crocker and Crocker (2003), pp. 125–126. 

11. Wilson (1978), p. 144. 
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 7فصل 

 امانی م عزیزدردانه
 

2. Pollock (2002), pp. 53–54. 

به یاد آوردن منظورِ ما: “برداشته شده است،  1قول از مصاحبه با سارا ون گلدر این نقلِ .1

،      91ی  هنگِ پایای انسانی، شمارهی فر نامه فصلدر متن: ، ”مالیدوما سومه مصاحبه با

 این مصاحبه در آدرسِ زیر موجود است:      –( 6339)، 90ص. 

                           http://www.context.org/ICLIB/IC34/Some.htm   

1. Hrdy (1999), p. 498. 

1. Darwin (1871), p. 610. 

1. Leacock (1981), p. 50. 

1. http://www.slate.com/id/2204451/ 

1. Erikson (2002), p. 131. 

1. Chernela (2002), p. 163. 

1. Lea (2002), p. 113. 

20. Chernela (2002), p. 173. 

22. Morris (1998), p. 262. 

21. Malinowski (1962), pp. 156–157. 

21. See Sapolsky (2005) 

21. Drucker (2004) 

های  مکان، از این  2«وحشیِ نجیب» رومانتیکِ دیدگاهِ نمادِحتی ژان ژاک روسو،  .21

، بنجامین 6095. در کرد استفاده می طراحی شده برای خالصی از دستِ کودکان

نامشروع خود را در آنجا رها کرده بود  فرزندِ 5که روسو فرانکلین از بیمارستانی 

درصد است.  95کودکانِ آنجا  مرگ و میر در میانِ بازدید کرد و متوجه شد که میزانِ

 (6003ژانویه،  63، در نیویورکر، 3اثر جیل لپور« غذای بچه»)

21. McElvaine (2001), p. 45. 

21. Betzig (1989), p. 654. 

                                                           
1 Sarah van Gelder 
2  Noble savage 
3 Jill Lepore 

http://www.context.org/ICLIB/IC34/Some.htm
http://www.slate.com/id/2204451/
http://www.slate.com/id/2204451/
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 همسری گیری، و تک مفهومِ ازدواج، جفت  ابهام در

 

« خوابیدن با»، تایگر وودز متهم به در همین حین که مشغولِ نگارشِ این متن هستیم .6

شده است. . . آیا باید فکر  و ... پارکینگ، روی مبلدر بیش از دوازده زن در اتوموبیل، 

 است؟ « ی خواب حمله»کنیم که معنیِ این حرف این است که او دچارِ 

1. de Waal (2005), p. 108 

 منابع توسطِتامینِ ی  تاییدِ میزانِ اهمیتِ مسئلهدر  پایه، ی نوشتهی ترایورز یک  مقاله .9

، این یک سایرِ عواملاکید دارد که در مقایسه با این نکته  ت راست. این مقاله ب مردان

شود. اگر به دنبالِ  می بشمارمعیارهای زنان برای انتخابِ جنسی میانِ  کلیدی در معیارِ

شناسیِ تکاملی هستید خواندن این مقاله خالی از  تر از تحوالتِ کلیِ روان فهمی عمیق

 فایده نیست. 

1. Ghiglieri (1999), p. 150. 

1. Small (1993), p. 135. 

1. Roughgarden (2007)   :در آدرس زیر موجود است 

http://www.redorbit.com/news/science/931165/challenging_darwins_the

ory_of_sexual _selection/index.html. 

1. The New Yorker, November 25, 2002. 

 ی کارت رایت در آدرس زیر موجود است: مقاله .1

http://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4h3106t.html 

1. Symons (1979), p. 108. 

20. Valentine (2002), p. 188. 

22. Article by Souhail Karam, Reuters, July 24, 2006. 

21. The New Yorker, April 17, 2007 

21. Vincent of Beauvais Speculum doctrinale 10.45 

21. Both from Townsend and Levy (1990b) 

 

http://www.redorbit.com/news/science/931165/challenging_darwins_theory_of_sexual%20_selection/index.html
http://www.redorbit.com/news/science/931165/challenging_darwins_theory_of_sexual%20_selection/index.html
http://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4h3106t.html
http://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4h3106t.html
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 بنای در حالِ فروپاشیِ روایتِ مرسوم قطعیتِ پدری: سنگِ

 

 

2. Edgerton (1992), p. 182 

1. In Margolis (2004), p. 175 

1. Pollock (2002), p. 53 

ی بین میزانِ خشونتِ در یک جامعه و وضعیتِ مسائلِ  ی پیچیده برای درکِ رابطه .1

 see Prescott (1975)     :، نگاه کنید به جنسی در آن جامعه

1. Quoted in Hua (2001), p. 23 

1. Namu (2004), p 276.برای یک بررسیِ عالی از فرهنگِ موسو، به آدرسِ زیر نگاه  ؛

 کنید: 

PBS Frontline World, “The Women’s Kingdom,” available at  

www.pbs.org/frontlineworld/rough/2005/07/introduction_to.html 

 

1. Namu (2004), p. 69 

1. Namu (2004), p. 8 

 

خورد. برای  زنان نیز به چشم می در بینِ گشت ،این نگاه مقدس به خودمختاریِ هر فرد .1

کرد، اعالم کرد که، هادزا  از اقوامِ هادزا در تانزانیا بازدید  1نمونه، وقتی مایکل فینکل

سفید  نرِ ریش بر مبنای نامِها به طور سنتی  اهاردوگنامِ . ندارد یبه طور رسمی هیچ رهبر

بخشد.  ای به آنها نمی درتِ ویژه. اما این تشریفات هیچ ق . .شود .  انتخاب می

 در بزرگسالی فردِ هیچ. است هادزا قومِ ی برجسته ی مشخصه یک ،خودمختاریِ فردی

 :  منبع. ندارد اقتدار دیگری بر هادزا

                                                           
1
 Michael Finkel 

http://www.pbs.org/frontlineworld/rough/2005/07/introduction_to.html
http://www.pbs.org/frontlineworld/rough/2005/07/introduction_to.html
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)National Geographic, December 2009( 

20. Hua (2001), pp. 202–203 

22. Namu (2004), pp. 94–95 

 

                        قلمروی زنان در چین  .21

CynthiaBarnes.Slate.com (November17, 2006): 

http://www.slate.com/id/2153586/entry/2153614 

21. Goldberg (1993), p. 15 

ستوفر ریان( وقتی این زنِ سالمند را دیدم، متوجه شدم که ی)عکس از: کر .61

ای برخوردار است. امیدوار بودم تا بپذیرد که از  زنانه صالبتِاش از چه قدرت و  چهره

او عکس بگیرم. با زبانِ اشاره، این را از او پرسیدم. او قبول کرد، اما از من خواست که 

ها؟( شروع به  نوه کرد. دو دختر )نوه؟،منتظر بمانم؛ سپس سریعاً چند اسم را صدا 

 وقتی آنها را در میانِ بازوانش گرفت، اشاره کرد که آماده است. دویدن کردند. 

منتشر شد، در حالیکه کارِ گلدبرگ تقریباً یک دهه زودتر  6006این کتاب در سال  .65

که به کاباو، از جمله مقاالتی  کارهای سندی در مورد مینانگ تمامیبیرون آمد، اما 

موضوعی که قطعاً  -شود، در آن ذکر شده بود های مخالفِ گلدبرگ مربوط می استدالل

  ی یادآوری است. شایسته

 uop05/ -http://www.eurekalert.org/pub_releases/2002-منبع:  .21

imm050902.php  

 imm050902.php-05/uop-www.eurekalert.org/pub_releases/2002 :منبع .60

در  6005سپتامبر،  69است که در  1ی دیوید اسمیت ها از مقاله اکثرِ این نقلِ قول .21

 است. این مقاله در آدرس زیر موجود است:  گاردین منتشر شده

http://www.guardian.co.uk/uk/2005/sep/18/usa.filmnews 
 

، که در آدرس زیر موجود 6005ژوئن  61در نیویورک تامیز،  2استفن هلدن یا کارِ

 است: 

                                                           
1 David Smith 
2 Stephen Holden 

http://www.slate.com/id/2153586/entry/2153614
http://www.slate.com/id/2153586/entry/2153614
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2002-05/%20uop-imm050902.php
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2002-05/%20uop-imm050902.php
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2002-05/uop-imm050902.php
http://www.guardian.co.uk/uk/2005/sep/18/usa.filmnews
http://www.guardian.co.uk/uk/2005/sep/18/usa.filmnews
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http://movies.nytimes.com/2005/06/24/movies/24peng.html?_r=2. 

 

 یا اکثرِ -دهد که پرندگان مطالعات نشان می“تریبونِ اتحادِ سن دیگو:  .63

 ,Scott LaFee, September 4 :نوشته شده توسط ”همسر نیستند. تک -موجودات

2002. 

 ,Scientific American online issue,February 2005  ،«همسری و موشِ علفزار تک» .60

pp. 22–27. 

تر شده است. اخیراً اینسل  از زمانی که اینسل این را گفته چیزها اندکی پیچیده .66

مرتبط با خیانت یا وفاداری در موشِ علفزار،  های  هورمونو دیگران به دنبالِ کشفِ 

ی  در مجله 6339اکتبر  0اند. همانطور که در  موشِ کوهستان، و موشِ دشت بوده

 ، هورمونی که حینِ«پرسین وازو»نیچر گزارش شد، اینسل و تیمش دریافتند که 

هراً ظا -و نه سایرین  های موش در جنسِ نرِ برخی از گونه -شود گیری ترشح می جفت

منجر به  این .کند ایفا مینقش  ربوط به حمایت و محافظت از قلمرودر رفتارهای م

 . نگاه کنید به : شده است« همسری تکهای  ژن»زنی در موردِ  گمانه

les/mi_m1200/is_n22_v144/ai_14642472http://findarticles.com/p/artic 
 

ی کارولینسکا در سوئد دریافت که ظاهراً  ، هاس والوم از موسسه6009در سال 

در اینکه مردان از نظر عاطفی با چه کیفیتی ، RS3 334های افراد در ژنی به نامِ  تفاوت

تر آنکه، این  کنند نقش دارد. جالب شان پیوند برقرار می جنسی-های عاطفی با شریک

 ی والوم:  هایی دارد. منبعِ مقاله ژن ظاهراً با آوتیسم نیز پیوستگی

11. Proceedings of the NationalAcademy of Sciences, DOI: 

10.1073pnas.0803081105 

 پردازد در آدرسِ زیر موجود است:  ها می بندیِ این یافته ای که به جمع مقاله

-found-gene-monogamy-http://www.newscientist.com/article/dn14641

people.html -in 

 

 

http://movies.nytimes.com/2005/06/24/movies/24peng.html?_r=2
http://movies.nytimes.com/2005/06/24/movies/24peng.html?_r=2
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1200/is_n22_v144/ai_14642472
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1200/is_n22_v144/ai_14642472
http://www.newscientist.com/article/dn14641-monogamy-gene-found-in-%20people.html
http://www.newscientist.com/article/dn14641-monogamy-gene-found-in-%20people.html
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 به همسرِ همسایه طمع حسادتِ جنسی: یک راهنمایِ مقدماتی برای  

 

2. Darwin (1871/2007), p. 184 

1. Hrdy (1999b), p. 249 

شود. این  نزدِ مورخین، این موضوع به عنوانِ انجیلِ شیطانی یا انجیلِ زناکار شناخته می .9

پوند  900خود را از دست بدهند و  سلطنتی اعتبارِ گرانِ اشتباه باعث شد تا چاپ

 جریمه شوند. 

ها نی آ قبایل نیست. کله جزوِ این نام دارد » صاف کله»ای که  کننده، قبیله به طرزی گیج .1

 ی افرادِ قبایلِ همسایه به شکلِ کلهدر حالیکه  .سفید شکارچیان پرِمسطح بود، همچون 

 عجیبی مخروطی بود. 

 سفید، اسکن شده از:-کپیِ سیاه  .1

Eaton, D3; Urbanek, S3: PaulKane’s Great Nor-West, University of 

British Columbia Press; Vancouver, 1995. 

در حقیقت، ماریان فیشر و همکارانش به عکسِ این موضوع رسیدند: چنانچه خیانت  .1

  کنند. ، افراد آشفتگیِ بیشتری تجربه میباشدمربوط به فردی با پیوندهای خویشاوندی 

see Fisher, et al. [2009] 

1. Buss (2000), p. 33 

1. Buss (2000), p. 58 

1. Jethá and Falcato (1991) 

20. Harris (2000), p. 1084 

حسادتِ جنسی، نگاه کنید به باس  باس در موردِ بندی از کارِ برای یک جمع .66

 نگاه کنید به:  مخالف با دیدگاه اوهای  یادداشتها و  ( . برای پژوهش6000)

Ryan and Jethá (2005), Harris and Christenfeld (1996), DeSteno and 

Salovey (1996) 

21. www.epjournal.net/filestore/ep06667675.pdf 

21. Holmberg (1969), p. 161 

http://www.epjournal.net/filestore/ep06667675.pdf
http://www.epjournal.net/filestore/ep06667675.pdf
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منتشر شده در واشینگتن پست  ؛«در باب وفاداری»های مربوط به  از یادداشت .61

 . در آدرس زیر موجود است: 6000نوامبر،  63در 

http://newsweek.washingtonpost.com/onfaith/panelists/richard_dawkins

/2007/11/banishing_the_greeneyed_monste.html 

21. Wilson (1978), p. 142 

 

 

 

 

 



 
 

  سرشت جنسی انسان 

 «بخش سوم  فهرست»

 222 چسبد؟ ینم ما به یصفات چه: سوم خشب

 

 222 (فقر؟)  عتیطب ثروت: ازدهی فصل

 532 نوایب نیمسک من

 542 ونرهایلیم یدیناام

 544 ”تیانسان ی درجه نیتر نازل با “ یاقوام انیم در یخرسند افتنی
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 خش سومب

 چسبد؟ چه صفاتی به ما نمی

بازتابی از  هم ،این است که رفتار جنسی انسانبحث اصلی بر سر 

 گیرد. که در آن قرار میاجتماعی  1اربافتآن  هم و اوست گرایشات تکاملی

که گرایشات جنسی  اجتماعیآن محیط  ی لحظه به لحظه بنابراین شناخت

ضروری است. او  رفتار جنسیبرای درک  ،است تکامل یافتهانسان در آن 

که ما از آن  اشتراکی و مبتنی بر همکاری ی  آن جامعه واقعیت این است که

آن  ی ه و مشخصهتصویر کرد «هابز»دنیایی که  سخن گفتیم به شدت با

دیدگاه  ست که این در حالی. در تضاد قرار دارداست  ”جنگ همه علیه همه“

گیرانه  گوشه”ی در چند کلمه رازندگی انسان ماقبل تاریخ  که -«هابز» اشتباه

 ”کوتاه عمری پر از خشونت، با طول، ناخوشایند، فقیرانه ،و به دور از اجتماع

 است. مورد قبول وسیعاًهنوز هم  -کند میخالصه 

که زندگی انسان ماقبل های پیش رو ابتدا نشان خواهیم داد  در فصل

 شده است. در انزوا سپری نمیوجه  اجتماعی بوده و به هیچ ، اساساًتاریخ

دیدگاه هابز را به چالش  از یهای دیگر مختصر، بخشسپس به طور 

 در این جلد، به طور مستقیم بهطور که خواهید دید  همان. خواهیم گرفت

مند به  عالقهی که اصوالً امیدواریم خوانندگان. ایم پرداختهنجنسی مباحث 

 بحث انحراف ازآنچه که در ابتدا  ند زیرا، دلسرد نشوهستند مسائل جنسی

از زندگی   تری واضح تصویر ست که ریبُ میان ، در واقعرسد به نظر می اصلی

به عالوه بر شناخت بهتر دنیای امروز، و  دهد؛ میمان بدست  نیاکان ی روزمره

  کند. کمک میمطالبی که در ادامه خواهید خواند  بهتر درک

                                         
1Context 
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 فصل یازده

 ؟(فقر ثروت طبیعت )

نبود  به دلیل ؛حرص :ستا  ها و آقایان، مسئله این خانم

کنم. حرص،  استفاده می  از همین کلمه ی بهتر، کلمه

موضوع را ز همه بهتر ، و ااست ی صحیحی کلمه

کند،  به عمق موضوع نفوذ میحرص، . دهد توضیح می

 ی روحیهماهیت کشد و  معنای اصلی را بیرون می

اشکالش .  ی . حرص در همه،کند تکاملی را روشن می

 است. بشریت را رقم زدهرو به جلوی حرکت . . 

2«وال استریت»در فیلم  «1جورج گکو»
 

 

 

نادرست انسان از جهان  ی استفادهچه چیزی علت 

خالصه کرد: توان  مییک کلمه  ؟ پاسخ را درستا

را به بار  مصیبت ترین دردناک ،حرص ... حرص

 آورد.  می

3الرنتی ماگسا  

همراه با فراوانی های اخالقی زندگی : سنتآفریقایی مذهب  

 

  

                                         
1Gordon Gekko 
2Wall street 
3Laurenti Magesa 



 

222 
 

 1انگیز بود. از همان ابتدا مالل ،اقتصاد ”انگیز علم مالل“

 آنچه که احتماالً، 8282در سال یک بعدازظهر پاییزی  پایان در

در ذهن  ،دیده استکنون به خود انگلستان تاکه  ست ای ن ایدهتری درخشان

در همان زمان که دقیقاً  2.فرو برد در حیرتو او را  چارلز داروین جرقه زد

اصل “در مورد  «توماس مالتوس»ای از  مقالهی  مشغول مطالعهچارلز داروین 

خطور  به ذهنش «انتخاب طبیعی» ی ایده های ابتدایی جرقه ، بود ”جمعیت

 ]8[.کرد

پدیا، توماس مالتوس در بین افرادی که بیشترین تاثیرگذاری را  در ویکی

 اگری هشتادُمین را به خود اختصاص داده است.  اند رتبه بر تاریخ داشته

باشد،  طول زمان دراش  میزان ماندگاری ، گذاری بر یک ایده معیار ارزش

، گذشت بیش از دو قرن بعد از .است اش رتبه ی شایسته توان گفت که او می

 مباحث اقتصاد یافت که بای  رشته در را یجویتوان دانش به سختی می

. بیگانه باشد ،ه استشد مطرح اولین پروفسور اقتصاد دنیا ای که توسط ساده

افراد یک جامعه با تعداد  بر د کهرک مالتوس استدالل میاد دارید که، به ی

اما  شود، افزوده می، ...( 82 ،2،82، 4، 2) «تصاعد هندسی»سرعت 

، 2، 4، 2) «تصاعد حسابی»سرعت با غذا ی  تنها قادر به عرضه ،کشاورزان

و  جدید مزارع کشاورزیشدن  روند خالیچراکه  هستند،، ...( 81، 2

...(  2، 2، 4، 8، 2) «خطی»صورت   هب ، هر دوظرفیت تولیدطور  همین

از آن  مالتوس ای است که مقدمه سرراست،این استدالل د. نیاب افزایش می

                                         
 : است چنین اصلی ی جمله 1

       Economics, “the dismal science,” was dismal right from 
the start    

« dismal science» ،«اقتصاد علم» دیگر معادلِ انگلیسی، زبان در که بدانید باید

 هست نیز «انگیز مالل» معنی به خود dismal کلمه که است
ای که تا بحال به ذهن بشر  ترین ایده قوی»ریچارد داوکینز از این ایده به عنوانِ   2

 نویسنده -کند. یاد می ”رسیده است
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، ی جمعیت رویه افزایش بی: کشد ی تند و خشن را بیرون می این نتیجه

در این مورد، است؛ و  بشر سرنوشت محتوم ،و قحطی گستردهدرماندگی، 

مانند غذا دادن به  ،توان انجام داد. کمک به فقرا کاری نمی کوچکترین

ی  به واسطه و)کنند  تولیدمثل می آنهای  همهلندن است؛ شهر  های کبوتر

ر چه لزومی این کاگردند، پس  به خط فقر باز می ، دوباره(افزایش جمعیت

 ،اعفقر و بیچارگی رایج در طبقات پایین اجتم“کند که  مالتوس ادعا می دارد؟

 ”ناپذیر است. اجتناب کامالً

بر مبنای  ،مورد آهنگ رشد جمعیت انسان های مالتوس در تخمین

 – 8221سال ) 821 طی( در آمریکای شمالی انافزایش جمعیت )اروپایی

 ،ی زمانی که در این بازه ه بودمحاسبه کرد. او بودصورت گرفته ( 8211

پنداشت  میو . شده استبرابر  دوسال  22هر  تقریباً جمعیت مهاجرنشین

 باشد. جمعیت یکُلاز آهنگ رشد برآورد معقولی تواند  این میکه 

یاد   هزمانی را ب نوشت، به قلم خودکه اش  نامه زندگیداروین در 

بکار  در مورد طبیعتمالتوسی را ترسناک  محاسباتاین د که آورَ می

 این اوصاف،با کرد این بود که   زده حیرتمرا  در یک لحظه آنچه”،بُرد

اش  نتیجهروند و  ها از بین می د و نامطلوبشون تغییرات مطلوب حفظ می

ای رسیدم  سرانجام به نظریهآنجا بود که های جدید است.  گیری گونه شکل

 ،متون علمی ی نویسنده 1«مت رایدلی» ]2[“ . . آن کارکردن . ی وسیلهه که ب

 که، به داروین دادرا  ” ناامیدکنندهدرس “ این بر این باور است که مالتوس

های واگیردار، قحطی یا خشونت منتهی  به بیماریلزوماً  ،جمعیت ازدیاد “

نهفته  «تنازع بقا»در  «انتخاب طبیعی»که راز  جاب کرداو را مُو  ”شود  می

 است. 

                                         
1Matt Ridley 
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 تاریک افکار پناهدر  ،داروین درخشان ی اندیشه اینگونه بود که

مستقل از  نیز خود که ،1«سالآلفرد راسل وا» ]8[پدیدار شد. مالتوسی

در  همان مقاله ی ، هنگام مطالعهرسیده بود «انتخاب طبیعی»به اصل داروین 

شدت ه در حالیکه ب ماالریایی در مالزی ی ای در ساحل یک رودخانه کلبه

 2. جورج برنارد شاودر فکرش زده شدهمین جرقه  بیمار بود،

 «انتخاب طبیعی» ی ایده در پنهان مالتوسی تلخینویس ایرلندی نیز  نمایشنامه

آشکار بر تو هنگامی که اهمیتش به تمامی “، سف نوشترا حس کرد و با تأ

از  «شاو». ”شود لی از خاک دفن میدر تَ درون سینهشود، گویی قلبت  می

و  کند سف میأانتخاب طبیعی ابراز ت موجود در مفهوم ی”تقدیرگرایی زننده“

افول ناخوشایند زیبایی و هوش، قدرت و هدف، افتخار و “ تاثیرش بر از

 ]4[کند. گالیه می ”امید

محاسبات ترسناک مالتوسی این از به بهترین شکل داروین و واالس اگرچه 

 د ونمشکل دار مالتوس محاسباتاما باید بدانید که  ،اند کردهاستفاده 

 آیند.  ختلفش با هم جور در نمیهای م بخش
 

 

 

 

 

 

که هر دو به  -حیوانات شکارچی سایر، مانند شکارچی قبایل

 ی کرهسطح در  با تراکمی پایین... -کنند مشابهی معیشت میی  شیوه

 همواره یا سایر حیوانات شکارچی،آنها مانند  .شوند می خشزمین پ

 در ستیز به نوعی بگریزند، و هارا برانند یا از آن رقیبان خودباید 

 در نزاع ،قبایل همسایه (شکل اینبه )... باشند رقباهمیشگی با 

افزایش جمعیت در ی  مسئله اًصرفبرند.  سر میدائمی با یکدیگر ب

 یقلمرو چرا کهمجاور است،  ی به معنی تجاوز به قبلیه ،یک قبیله

                                         
1Alfred Russel Wallace 
3 George Bernard Shaw 
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به این  ...دارد نیاز شمازاد جمعیتبه  جای دادنبرای  یتر وسیع

ش مرگ دشمن به میدان،این  در پیروزی  قبیله زنده ماندنترتیب، 

 است.  وابسته
  

ای در اصل جمعیت مقالهتوماس مالتوس،   

 
 

بود، به واقعیت  نزدیکحتی رشد جمعیت  ی درباره مالتوسهای  تخمیناگر 

ند جوامع نفرض ککامالً برحق بودند که نتیجه داروین(  درو ) اوآنگاه 

 ”دائمی نزاعحالت “در نتیجه در  و ”ی قلمرو درگیر مسئله“از دیرباز انسانی 

 اسباتمحبه ، داروین بار دیگر 1«انسان تبار» کتاب اند. در دیگر بودهبا یک

مانند  ،های متمدن جمعیت“ ،و چنین نوشت مالتوس استناد کرد

 شان جمعیتتوانند  مناسب می این مشهورند که در شرایطه، به متحد ایاالت

،... )با این( آهنگ رشد، جمعیت تا دو برابر افزایش دهند سال 22طی  را

 ی کرهسطح ل سال کُ 222(، طی نفر میلیون 81) هحاضر ایاالت متحدحال 

کمتر از یک متر در نفر باید  4 هرکه  طوری پوشش خواهد دادزمین را 

 ]2[”.جای بگیرند متر مربع(2/1(مربع 

تاریخ در هر  جمعیت انسان ماقبل اینکه ی مالتوس درباره ی یهنظراگر 

اما مورد قبول بود.  هم نتایجاین ، بوددرست شود  دو برابر میسال  22

تا پیش  در واقع،. نتایج نه آنو  استدرست او  ی یهنظردانیم که نه  امروز می

 ،سال 22نه هر  ،، جمعیت نیاکان ماپروری دام-کشاورزیظهور دوران از 

مالتوس )و به این ترتیب، . ه استشد میدو برابر  ،سال 111,221بلکه هر 

 ]2[را از قلم انداخته بودند! 111,81ضریب فقط یک داروین(  همچنین 

بیند، چیزی  کرد که رنجی که در اطراف خود می مالتوس، تصور می

همیشگی و گریزناپذیر بوده که در تمام طول تاریخ بر زندگی انسان و 

                                         
1Descent Of Man 



 

282 
 

های شلوغ و  حیوانات سایه افکنده بوده است. او متوجه نبود که خیابان

، هیچ شباهتی به شرایط ماقبل تاریخ 8211های  پرهیاهوی لندن سال

همین اشتباه را کرد، و با « توماس هابز»تر نیز  نیم پیش و قرن ندارند. یک

ی شخصی خود، دیدگاه نادرستی از زندگی بشر ماقبل  دادن تجربه  تعمیم

 تاریخ به تصویر کشید.

 

 ]2[برآورد جمعیت جهان 

 
 

وحشت و ترس زاده شد. مادرش با شنیدن خبر  در  «توماس هابز»

دچار زایمان  ،نیروی دریایی اسپانیا به انگلستان قریب الوقوع ی حمله

.  ”مادرم دوقلو زایید: من و ترس“نوشت، ها بعد هابز  زودرس شده بود. سال

کند زندگی ماقبل تاریخ  می در آن ادعااو که  1«لویاتان»مشهور کتاب 

در پاریس به  ه استبود ”، خشن و کوتاهکثیف، انه، فقیرغیراجتماعی“

 دستاز پنهان شده بود تا  او در آنجاجاییکه یعنی  -درآمدی تحریر  رشته

                                         
1Leviathan 
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با او  -حمایتش از سلطنت ی بواسطه -جنگ داخلی انگلستان طیکه  کسانی

بیماری  یک مبتال به مدتی ،پس از آن. در امان بماند دشمن شده بودند

 این کتابدر این مدت، نوشتن  شد و شش ماه به حال مرگ افتاد، مهلک

ندگی ز در فرانسه، «لویاتان»انتشار کتاب  با. شد متوقف تقریباً )لویاتان(

از اظهارات آنها که چرا  روبرو شد اش دییهمراهان تبع با تهدید «هابز»

به  دوباره «1کانال»از طریق این شد که . ضدکاتولیکی کتاب رنجیده بودند

سال پیش  88از کسانی طلب بخشایش کرد که  این بار ، وپناه بردانگلستان 

ماندن داده شد، اما انتشار  ی آنان فرار کرده بود. گرچه به او اجازه دست از

آن را ممنوع کرد  نیز . دانشگاه آکسفوردشداعالم کلیسا ممنوع  توسطکتابش 

 دنیای هابز در وصف، فرهنگی دان تاریخ 2«مارک لیال»سوزاند. در آتش و 

و غضب  خشمبا  ،آخرالزمانی تصوراتاز آشفته  مسیحیان“ :ویسدن می چنین 

به  ،بردند ها، یهودیان و کافران بکار می که تنها در ارتباط با مسلمان خاصی

 نوعی جنون در جریان .زدند مسیحیان دست میدیگر ن شکار و کشت

 [8]”.بود

 در ”هنجار“ی یک  به منزلهخود را  عصر های دیوانگیاین قبیل  «هابز»

که  دورانی یعنی -تعمیم دادماقبل تاریخ  یها گرفت و آن را به دوره نظر

تجسمی نامید،  می ”بشر سرشت“دانست. آنچه هابز  چیز از آن نمی هیچ تقریباً

 و  سختها  از انسانکه زندگی برای بسیاری زمانی  ؛از قرن هفدهم اروپا بود

واقعیت اما ، هاست که دوام آورده قرن هابزی دیدگاهاین  خشن بود. گرچه 

قدر معتبر  تاریک هابز از زندگی بشر ماقبل تاریخ همان تصوراین است که 

                                         
کند و کشور  آتالنتیک متصل می آبی که دریای شمال را به اقیانوسِ جریانِ  1

 کند  فرانسه و بریتانیا را از یکدیگر جدا می
2Mark Lilla 
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ده بر  انجاممشاهدات  از رویهای سیبری  گرگ ی درباره  گیری است که نتیجه

 .1تیهوانا های ولگرد سگروی 

 

 

به  هر سه ینورمالتوس، هابز و داباید بگوییم که نصف باشیم، اگر مُ

داروین با  .دچار محدودیت بودند کافیهای  داده عدم دسترسی به دلیل

سخت تالش و  ه بوددریافتاین موضوع را  ،اعتبار علمی فراوانی که داشت

وی تمام عمر مفید خود را صرف  –این کمبود را جبران کندتا کرد 

که  کردکسی ، و مکاتبه با هر مفصل های برداری گردآوری نمونه، یادداشت

 مهم حقایق ؛ واما این کافی نبود او بگذارد. در اختیاراطالعات مفیدی  بتواند

 آشکار نشد.  تا چندین دهه بعد

 با بررسی ،دانشمندانامروزه . در اختیار داریماما اکنون ما آنها را 

 کربن در نگاری تاریخروش  و بکارگیری های قدیمی، ها و دندان استخوان

 DNAتغییرات و ردگیری  2ی پلیستوسن های دوره خاکستر آتش

های  این یافتهو  اند های جدیدی دست یافته به یافته ،مان نیاکانمیتوکندریایی 

بر آن قسم  هابز و مالتوس را، که دیدگاه ماقبل تاریخیاین اشتباهات  جدید،

نمایان وضوح ه ب ،پذیرفته بودخوردند و داروین نیز آن را دربست  می

 .کند می

 

                                         
1Tijuana  :آمریکا مرزِ با مجاورت در و مکزیک، در بزرگ شهرِ یک نامِ تیهوانا 

 است کالیفرنیا در دیگو سن با
2 Pleistocene   :شناسی زمین چهارم دوره 
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 بینوا مسکین  من 

شویم،  که داریم دارا نمیما با آنچه 

بلکه با چیزهایی که از آنها 

  شویم. کنیم دارا می نظر می صرف

1امانوئل کانت  
 

کسانی که گذشته را “ ،ی جورج اُرول درست بود که اگر این گفته

 ی کسانی که گذشتهدر مورد پس ،  ”کنند کنترل می  کنند، آینده را کنترل می

 ؟توان گفت می کنند چه دور را کنترل می

ظهور  به موازات که -انسان پیش از افزایش جمعیتدانیم که  امروز می

ه بود سکنهخالی از  ،این جهان پهناوربیشتر نقاط  -رخ داد کشاورزی دوران

تصویر شده توسط   همچنان دیدگاه با این وجود، حتی امروز نیز . امااست

انسان در دوران ماقبل  جمعیتوحشتانک ازدیاد  -هابز، مالتوس و داروین

مانند یک ورد تکرار و  جا خوش کردهتکامل  ی در نظریه عمیقاً -تاریخ

فیلسوفی به نام برای مثال، . به جهنم.که هم  ها ها و واقعیت یافته. شود می

غلط  نگاه «چرا جنگ؟»ی اخیرش به نام  در مقاله 2«اسمیتدیوید لیوینگ »

منابع  بر سررقابت “ ،کند می منعکس آننهفته در تمام یأس التوسی را با م

محدودیت هر جمعیتی که بدون “. ”استمحدود، موتور تغییرات تکاملی 

مواجه  منابعی که به آن وابسته است با کمبودکند، سرانجام تولیدمثل 

جز رقابت ای  چاره، افراد به حد انفجار رسید جمعیت، و هنگامی که شود می

آنهایی که در این شرایط،  کاهش ندارند. رو به بیشتر و بیشتر بر سر منابع

                                         
1Immanuel Kant 
2David Livingstone Smith 
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و آنهایی  کنند نمو می و رشدبه سالمت  منابع را در اختیار بگیرندتوانند  می

 ]2[”.میرند می ،توانند که نمی

 توان فراتر از این نهاد، پا را نمی اما ا اینجای کار اشکالی وجود ندارد.ت

 زنانی اصیل پرسه ،که نیاکان ما فراموش کرده است «اسمیت» چرا که

 .ماندند بازمیروی  از چند روز از پیاده ندرت بیش ی که بهگران کوچ –اند بوده

چرا  ند.ا هکه بلد بود هکاری بودبهترین  همواره در حال رفتن و ترک کردن،

از شده  خالی پرجمعیت ی در یک ناحیهبا ماندن آنها  که باید فرض کنیم

نستند توا میکه  در حالی زدند، را برای خود رقم می سرانجامی بیمنابع، نزاع 

های  که در طی نسل گونه همان به پیش بروند،در امتداد ساحل سادگی ه ب

مثل تولید ،گاه مانند خرگوش تاریخ هیچ اند؟ و بشر ماقبل کردهچنین شمار  بی

 در خالف این بوده است. کامالًاتفاقاً داستانش و  شته است؛ندا «مهار نشده»

در هر سال  118/1کمتر از بسیار  ،تاریخ رشد جمعیت بشر ماقبلحقیقت، 

از آن مالتوس که  یجمعیت انفجارتوان  به سختی می –]81[برآورد شده است

 را متصور شد. زد  حرف می

 ،زنی در بستر زندگی به سبک گشت ،یبشر مثل تولید زیستی های جنبه

. زنان در ختسا غیر محتمل می ،غیرممکناگر نه جمعیت را سریع  رشد

شیر حیوانات اهلی،  در نبودشوند، و  ندرت باردار می شیردهی به ی دوره

دادند.  شش سال شیر می یاپنج تا هر بچه را  ندهگردآور -چی زنان شکار

حمل بیش از  ریگردآو-شکارگری سبک زندگیمقتضیات عالوه بر این، 

 ،دیگرانفراوان های  حتی با فرض کمک ،ادربرای م ی کوچک رایک بچه

-زنان شکارچی بدندر  پایین چربی میزانسرانجام،  نمود. میعقالنی  غیر

شد که اولین  باعث میشان  نسبت به خواهران پساکشاورزی ندهگردآور

تا نده گردآور زنان غلبابه عبارت دیگر،  .تجربه کننددیرتر  را قاعدگی
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 همین گذاری نداشتند که شان تخمک دوم زندگی ی آخرین سالهای دهه

 [11].زد ی را برای آنان رقم میمثلی کوتاهتر تولید ی دوره

اثرات درگیر خودشان  ،هابز، مالتوس، و داروینواقعیت آن است که 

جمعیت )بیماریهای واگیردار شایع، جنگ دائمی، نزاع ماکیاولی  ناگوار اشباع

 نقاط بسیاریدر جمعیت و  کم ،ماقبل تاریخدنیای اما قدرت( بودند.  بر سر

ها یا جزایری  محصور در بیابانی  دور افتادهجز مناطق ه بدون جمعیت بود. ب

مرز حدو یب جهان ماقبل تاریخ تا حدود زیادی ،2«نو ی گینه» در 1«پاپوا»مانند 

سال  هزار 21حدود تنها در بود. بیشتر محققان بر این باورند که نیاکان ما 

 وارد اروپا دبعهزار سال  81یا  2 اند و تقریباً از آفریقا عزم سفر کرده ،پیش

سال پیش بر روی  هزار 82 حدود تا احتماالًبه همین شکل،  ]82[اند. شده

طی چند هزار سال  ]88[نبوده است. د پایی از انسانر خاک آمریکای شمالی

 ی کرهروی  های  سموساپینوکل تعداد ه احتماالًی کشاورزی،  پیش از دوره

 کنونیبه جمعیت  قطعأبیشتر نشده است و نفر هیچگاه از یک میلیون  ،زمین

های  تحلیلحاصل از های  یافتهرسیده است. عالوه بر این،  مین هم شیکاگو

DNA، که  ،دهد میی محیطی یاناشی از بال «تنگنای جمعیتی» یناز چند خبر

چند هزار  تا مرز پیش، سال  111,21 تا همینحتی  ی ما را  جمعیت گونه

 ]84[.داده است نیز رساندهنفر 

از  تعداد اندکی ی ما بسیار جوان است. گونهنباید فراموش کرد که 

روبرو  ی ناشی از کمبود منابع  گیرانه سخت انتخابی فشارهای نیاکان ما با آن

، سفر بطور کلیند. زن از آن حرف میکه هابز، مالتوس و داروین ند ا هبود

بر سر  ی انسان که همواره گونه مملو از جهانیدر  مانیاکان  تاریخی

. به وقوع نپیوسته است ،اند بوده با هم در جنگ های کوچکی از آن بخش

ه رسید میی یها بوم زیستبه  پیمودند میاکثریت نیاکان ما بلکه، راهی که 

                                         
1Papua 
2New Guinea 
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نیاکان ما،  نبوده است.ساکن از قبل در آنجا   انسان بهچیزی شبیه که  است

یا  رها شده است، و 2«زگلیداور»ی  در منطقه که اخیراً 1«برمه» مانند مار پیتون

های  گرگ»که بدون کنترل در استرالیا گسترده شده، یا  3«وزغی»آن نوع 

 باز 6«کُنام»به یک معموال ، اند بازگشته 5«یلوستون»دوباره به  که اخیراً 4«تیمبر

 شدند.  وارد می

 ولگردگرگ مانند یک  ،انسان برایانسان “، ابز نوشتههنگامی که 

 تواند  ها می گرگ ی میانتشریک مساعی و ارتباطاتچه دانست که  نمی ”است

که غذای کافی برای همه وجود داشته باشد. اعضای یک  برقرار باشد اگر

محکوم به شوند،  یم پراکندهغنی  و جدید بومی زیستکه در زمانی  ،گونه

گونه  نام غنی است، اینکُ که مادامی. مرگبار با یکدیگر نیستندهای  نزاع

غیرالزم و به ضرر موفقیت  ،غذا بر سر ای گونه های درون کشمکش

]82[.تولیدمثلی اعضاء است
 

                                         
1Bermese 

2 Everglades  :فلوریدا ایالت در متحد ایاالت جنوب در طبیعی ای منطقه 
3 Cane Toad 
4Timber Wolves 
5Yellowstone 

ای از هریک از متغیرهای محیطی نظیر دما،  دامنه : (Ecological niche) نامکُ 6

 دررطوبت و اقالمِ غذا که گونه در چارچوبِ آنها قادر به بقاء و تولیدمثل است. 

 شود می گفته زیستگاه با گونه آن ارتباطی های راهی  همه به گونه، یک کنامِ حقیقت،

 چگونگی ی دهنده توضیح جانداران، کنامِ. است متفاوت زیستگاه مفهومِ با و

 تقسیمِ این به ،انجاندار پاسخ چگونگی و ها آن میان اکوسیستم یک منابعِ تقسیمِ

 .است منابع
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ه است بودزیادی خالی  حدجهانی که تا  حتی درسخن ما این است که 

ه نبود و فردی غیراجتماعی وجه هیچ به 1زنان گشتزندگی اجتماعی نیز 

  .است

 فقیرانه، ماقبل تاریخ که زندگی مدعی بودهابز  به همین شکل، اگرچه

اما باید متذکر ؛ استابدی و مالتوس باور داشت که فقر، گریزناپذیر و  هبود

ی  اتفاقاً همه و ؛بر این باور نیستند که فقیرندخود  ،زنان گشتاغلب که شد 

نیز آتش را  که -هوشمند مابسیار نیاکان برای  حاکی از آن است کهشواهد 

بسیار با یکدیگر شان  همکاری ی زنجیرهبودند و  خود درآوردهکنترل تحت 

شکی نیست البته . گذشته است مین چندان دشوارزندگی  -بوده است قوی

هوایی و   و  تغییرات آبخشکسالی،  محیطی مانندگاه  به گاهبالیای  که

در جهانی وسیع و  ،نیاکان ما ند. اما اغلبا هبار بود زیانهای آتشفشانی  فوران

 زیستند.  می مواد غذاییخالی از سکنه و مملو از 

 ،کرده است چیزخواریهمه نسل هزار صدهاانسان برای عالوه بر این، 

گیاهان از خاک  .است آورده فراهم برایش را بسیاری غذایی های گزینه و این

کند. اما  آهو را شکار می ،یوزپلنگ خورد؛ گیاهان را میند، آهو کن تغذیه می

تواند   ک را میانسان همه چیز را از جمله یوزپلنگ، آهو، گیاهان و حتی خا

]82[خورد. بخورد و می
 

  

                                         
1
  Foragersمعادلِ بهتری برای این « جویان خوراک»رسد عبارتِ  : به نظر می

استفاده « زنان گشت»ی  واژهکل متن  در واژه باشد اما برای ایجاد هماهنگی

 ترجمشود می
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 میلیونرها ناامیدی

 تمدن است. اختراع فقر ... 

 1مارشال سالینز

 

« ولی سیلیکون»در “ تیتربا  «نیویورک تایمز»اخیر  یکی از مقاالت

گونه آغاز  این ،”دانند خود را ثروتمند نمیکه  کنند زندگی می میلیونرهایی

ه ب -با هر تعریفی تقریباًآقای هل استگر،  -«ولی سیلیکون»اینجا در “ ،شود می

  ”موفق است. ، فردیها و اطرافیانش جز تعریف خودش و احتماأل همسایه

و  2«استگر»آقای درآمد خالص گرچه ا“ در این مقاله آمده است،

ساعت در  82هنوز هم اما آنها ، استمیلیون دالر  2/8حدود  ،همسرش

توضیح استگر  .ها هفته ساعت در آخر 81 ی عالوهه کنند، ب کار می روز

پیش از این ارزش داشت، آنقدر که دیگر  ،چند میلیون دالر“، دهد می

  ”ارزد. نمی

 گذار انینبکه  ،دالر( یلیونم 81 اًحدود :)درآمد خالص 3«کرمن گری»

 در“ ،گوید یماست  Match.comبه نام  آنالین یابی دوست سرویس یک

 21 تا 21 او ”باالتر از خود چشم دوخته است. یبه فرد هرکس ینجاا

عمالً  ،دالر یلیونم 81با  ینجاا“ ،او نظر به یراز ،کند می کار هفته در تساع

 است، رسیده یجهنت ینکه به هم یگرد ییاجرا یرمد یک ”.یستیدن ییچه

 8 دهم یکو  ،را ییدرصد باال 8 دهم یک یی،درصد باال 8 ینجا،ا“: گوید یم

]82[”.کنند می دنبال را باالیی درصد 8 صدم یک -یک، ییدرصد باال
 

                                         
1Marshal Sahlins 
2Steger 
3Gary Kremen 
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شود. گزارشی از  حدود نمیم «ولی سیلیکون»به این طرز فکر 

فقرای جدید، ثروتمندان “، از این قرار است 2118در سپتامبر  .سی .بی .بی

مندان ثروت» در مورد، استاد دانشگاه کمبریج، 1«کالیو همیلتون». دکتر ”هستند

بیش  (ساالنه)و دریافت که از هر ده نفری که  تحقیق و مطالعه کرد «رنجور

دالر( درآمد دارند، چهار نفر  111,21 دالر )اکنون تقریباً 111,21از 

گیرد،  مینتیجه طور  این «همیلتون» ند.کن می ”بودن فقیر“احساس 

امروز شده  ثروتمندهای خیالی  ، نگرانیدیروز های واقعی فقیر نگرانی“

کسانی که  از% 42ه نشان داد که ی دیگری در ایاالت متحد مطالعه ”است.

نگران این  ،جز خانه( بیش از یک میلیون دالر استه شان )ب ثروت خالص

با دارایی  یافرادسوم  بیش از یک پول شوند. پیش از مرگشان بیهستند که 

 ]82[دالر نیز همین نگرانی را داشتند.میلیون  2بیش از 

پندارند،  ، آنطور که بعضی می(تجمل)نام مستعار تب  2«افلونزا» 

نابرابری ثروت است  این حالت ناشی از .بشر نیستبرای  پایان مصیبتی بی

این در حالی . ه استگریبانگیر بشر شد پروری و دام کشاورزی از دورانکه 

خواهی  هایی از برابری نشانهگاهی  در جوامع مدرن،هم حتی هنوز است که 

 یابیم.  مان را می کهن نیاکان

چیزهایی  3«استوارت ولف»، پزشکی به نام 8221 ی اوایل دهه

مهاجران  ،شنید که ساکنانش 4«پنسیلوانیا»شمال شرقی  دری شهر ی درباره

بیماری قلبی  ؛ او شنیده بود که در این شهر،بودندایتالیایی و نوادگان آنها 

شهر  با دقت بیشتری وضعیت تصمیم گرفت  یناشناخته بود. و عمالً

                                         
1Clive Hamilton 

2 Affluenza :ی کلمه دو از شده ساخته و ترکیبی ای واژه واژه، این 

«influenza »و آنفالنزا به معنای «affluence »فراوانی یا تجمل معنیِ به 

 ترجماست
3Stewart Wolf 
4Pennsylvania 
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ی نیست فردهیچ  او دریافت که در این شهر تقریباً را بررسی کند. 1«روزتو»

 باالیافراد  داشته باشد. ری قلبیبیمااز ی یها نشانه ،گیسال 22از  پیشکه 

را  سال ی میانها نیمی از مشکالت قلبی آمریکاییحدود  نیز تنهاسال  22

سوم  یک اًحدود، «روزتو»ومیر در  مرگکُلی میزان به همین شکل، داشتند. 

 ملی بود.  های کمتر از میانگین

ورزش،  از قبیلعواملی  بعد از انجام تحقیقات دقیق و با کنار گذاشتن

و همکارش « لفوُ» ،مانند سطح آلودگی ای نطقهرژیم غذایی و متغیرهای م

 ای به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی شناس بود، که انسان 2«جان براون»

همان  ماهیت ،دارد نگه می دیگران ازتر  را سالم «روزتو» اهالی که

 ،ها بیشتر خانوادهدر که  دریافتندآنها کنند.  که در آن زندگی می ست  ای جامعه

زیادی  ترها از احترام سنمُ ،ندکرد کنار یکدیگر زندگی میدر  سه نسل

 .دانست عار مینمایش ثروت را هرگونه  ،جامعه کهو این برخوردار بودند

یک  بود که از از چشم زده شدن به دلیل خودنمایی ترس“ علتش که رفتاری

3مالوچیوباور کهن روستاییان ایتالیایی مربوط به 
 «لفوُ». رفتگ می نشأت  “

که نمایش ثروت یا بودند  اینطور آموزش داده شده ها بچه“ ،نویسد می

 ”آورد. بدشانسی می ،به همسایه فخرفروشی

ی  خواهانه پیوندهای اجتماعی برابری، 8221 ی دهه ی میانهوقتی در 

کردند که بینی  پیش «براون»و  «ولف»، به تدریج از بین رفت  شهر روزتو

آنها در . طی یک نسل رو به افزایش خواهد گذاشت شهر، میر درو نرخ مرگ

 ،گزارش دادند که ،انجام دادند بعدسال  22 طی ی مطالعاتی که ادامه

تابوی این است که ، داده در این شهر رخ ترین تغییر اجتماعیتاثیرگذار “

 ،اینکهیگر د و ”از بین رفته است، ،مبتنی بر قباحت خودنمایی دیرین

                                         
1Roseto 
2John Bruhn 
3maliccio 
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جای  ،بود «روزتو»ی شهر مشخصهروزی ، که گذاری به اشتراکخصوصیت “

ابتال  آهنگ افزایشداد که  تحقیق آنها نشان می ”.استخود را به رقابت داده 

 ]82[.ه بودطی یک نسل دو برابر شد ،بیماری قلبی و سکتهبه 

فقر  ،شود می ی استفادهاشتراک طور به ها دارائی که زنان گشتدر بین 

در کتاب  ،1«مارشال شالین»شناس به نام  یک انسان. معنایی ندارد

 ترین ابتدایی ”،که دهد توضیح می «حجر اقتصاد عصر»به نام اش  کالسیک

مقدار معنای فقر، داشتن . نبودند فقیراما ، شتندهای کمی دا دارایی ،مردمان

نیست،  اهدافو  وسایلبین  یارتباط صرفاً یا هاکاال ازعین و محدودی م

 جایگاه اجتماعی است؛یک  فقر. است ها بین انسان نسبتبلکه باالتر از همه 

 ط نیزسقرا ]21[”تمدن است. اختراعتوان گفت که فقر  میدر این راستا و 

 انسان ثروتمندترین “ ،است به همین نکته اشاره کرده سال پیش 2411

همین  تطبیع موهبت چراکه ؛استها خرسند  ا کمترینکسی است که ب

 ”است. «خرسندی»

 ،نگار روزنامه 2«دیوید پالتز»است.  یاتماداز نوع  ،تمدن موهبتاما 

آن  ی انهکار کاسباز لحن  «عهد عتیق» کتاب جزء جزء به پس از خواندن 

به ویژه از ابتدای  ،«کتاب مقدس» اصلیموضوع “نوشت، او یکه خورده بود. 

معامالت زمین )و کار در  است. خدا ... دائماً داراییامالک و  ،تکوین

مشغولی کتاب  تنها دلالبته ( است .... جدیدشرایط  باآنها  مجدد ی معامله

نیز  را  داممانند طال، نقره و  ،قابل حمل اموالنیست، بلکه مین ز ،مقدس

 ]28[”.شود شامل می

 زنان گشت اقوام میان گرایی موجود در برابرمالتوس و داروین هر دو از 

های آمریکایی  اغلب قبیلهمیان  در“، استمالتوس چنین نوشته  .متحیر بودند

 اعضای جامعه تقریباً ی که همهطوری ،رواج دارددر حد باالیی برابری .  . .

                                         
1Marshall Sahlins 
2David Plotz 



 

244 
 

های  فشار قحطیو  بدوی زندگی های دشواریتحمل در سهم برابری 

نی تمب تمدنبین  بنیادین تضاد، به سهم خود نیز داروین ]22[”دارند. گاه به گاه

 به عنوانبومیان  میان آنچه که در و را که با آن آشنا بود، بر سرمایه

در  داد و میتشخیص  ،دید می« های در تضاد با نفع شخصی سخاوتمندی»

 گسترده،های  ، چه در دشتگران های کوچ عادت ”،نوشت همین خصوص

 ، به هر صورتهای انبوه استوایی، یا در امتداد سواحل دریاها چه در جنگل

تا مدت ساکنان،  ی برابری کامل همهچرا که .  . است .به ضرر این اقوام 

]28[”کرد.خواهد جلوگیری شان  پیشرفت تمدناز  مدیدی
 

 

ترین  نازلبا  “میان اقوامی  در یافتن خرسندی

 ”ی انسانیت درجه

انگیزترین و  رقتترین،   بدبختای از  نمونهی  در تالش برای ارائه

را ی تی»ساکنین بدبخت “از  مالتوس ،”ها وحشی“ اشکال زندگی فقیرترین

ی  درجهترین  نازل“در مسافران اروپایی  دید ازرد که بَ نام می 1“«گوافو دل

یرا  تی» بهچارلز داروین  ،سال بعد 81درست  ند.دبر بسر می ”انسانیت

کرد. او در مورد  رفت و همان مردم را از نزدیک نظاره  «فواگو دل

بر “، اش نوشت های روزانه ها با مالتوس موافق بود و در یادداشت”گوییافو»

پایین  سطح این اندازه به این باورم که اگر دنیا را بگردیم، مردمانی تا

 ”یابیم. نمی

                                         
1Tierra del Fuego 
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2«بیگل»کاپیتان کشتی  1«روبرت فیتزروی»
که داروین با   کشتیهمان  –

سوار  راگویی اسه جوان فواتفاقی،  طور هش با در سفر قبلی -کرد آن سفر می

آشنا  زندگی بریتانیاییشکوه تا آنها را با  بود برگردانیدهبه انگلستان  کرده و

پس  را برای آنها فراهم کند.مسیحی  های آموزه تعلیمامکان طور  همینو  کند

 ،را تجربه کردند زندگی متمدن های مزیت شخصاًاینکه این سه نفر از 

بلغ دین عنوان مُه تا ب برگرداندشان  خود به میان مردم آنها را« فیتزوری»

 آنها بتوانند این بود که این طرح از هدفخدمت کنند.  تمسیحی

 روشنها  فواگوییسایر  شان را برای”وحشی“سبک زندگی  بودن نابخردانه

 به دنیای متمدن بپیوندند. تا د نکمک کنبه آنها  ،از این طریقو کنند 

 نزد 5«فوجیا»و  4«یورک»، 3«جمی»یک سال پس از اینکه اما درست 

 مکانیدر نزدیکی  جایی -بازگردانده شدند 6«الیوو»کوه  ی شان در دامنه مردم

با این حقیقت کشتی بیگل  ی خدمه -مشهور است «کوه داروین» امروز بهکه 

هایی که دریانوردان بریتانیایی برای سه  ها و باغ که خانهمواجه شدند 

معلوم شد گویی ساخته بودند، متروک و پوشیده از گیاه است. سرانجام، افو

. اند به سبک زندگی پیشین خود بازگشته ،گوییاو دیگر مبلغان فو «جمی»که 

خود نوشت که او  ی روزانه های داروین بسیار اندوهگین شد و در یادداشت

دیدن آن تحمل “ اینکه است و بودهن ”باری چنین تغییر  اندوه“ شاهد گاه هیچ

برای صرف او را را به کشتی آوردند و  «جمی»آنها  ”.استبرایش دردناک 

 ی درست وقتی دیدند که حداقل روش استفاده و آماده کردند ،کاپیتانبا شام 

 آسوده شد. شان  خیالاز قاشق و چنگال را هنوز به یاد دارد، 

                                         
1Robert FitzRoy 
2Beagle 
3Jemmy 
4York 
5Fuegia 
6Woollya 
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د، اما پیشنهاد داد که او را به انگلستان برگردانَ «فیتزروی»کاپیتان 

بازگشت به انگلستان  برای تمایلیکمترین  “ ،که گفت ونپذیرفت،  «جمی»

،  ”پرندگانانواع “و  ”ها ماهیانواع “، ”ها میوهانواع “وجود چرا که او با  ”ندارد

 .است ”خوشحال و راضی“

-فقر شدیدترین سطوح  شایدنچه که آیاد بیاورید. ه را ب یوکاتان

شامل تواند  میخود  به نظر برسد،  -”انسانی زندگی ی درجهترین  نازل”

)از چشم ”زدگی قحطی“از ثروت باشد.  غیرقابل تشخیصی های شکل

 الغرهای  با خوشحالی موش که بیاورید،یاد ه بومیان استرالیا را ب غیربومیان(

ها  انگلیسی های زیر نگاه ،خوردند کردند و حشرات آبدار را می را کباب می

 شدیدفشار  راهکار در برابر آخرین آنچه شاهدش هستندکه یقین داشتند 

فاصله  ی خود قبیله از » کنیم سعی می که هنگامی .است بومیانبر  گرسنگی

زمان و مکان   فرهنگی عادات و الزامات عینک یعنی زمانی که –«1بگیریم

یی هادر جارا  ثروتو  فقرآنگاه ممکن است  -داریم خود را از چشم بر می

 ]24[.ایم نداشتهرا  ظارشانت اصالًکه  بیابیم

 

                                         
1
 detribalizing 
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 فصل دوازده

 است؟( ای زنندهعنوان خودخواه ) 1مم

در )، «ژن خودخواه» کتاب ی ریچارد داوکینز، نویسندهرا « مم»اصطالح 

 کهبود  واحد اطالعاتی یکاز این کلمه، و منظورش  ؛ابداع کرد («ژن»مقابل 

و/یا به نسل بعد ) تکثیر شودیا تقلید  وزش در جامعه از طریق آمو تواند می

به نسل مثل  تولید از طریق ،مطلوبژن  کههمانطور درست  -(منتقل شود

های  مم ،ی ماقبل تاریخ در جامعههمانطور که . شود بعد منتقل می

« خطراتشدن در  سهیم» و «گذاری منابع به اشتراک» ،«خواهی برابری»

تکثیر  «خودخواهی» ممدر اغلب جوامع پساکشاورزی نیز ند، ا هبود مطلوب

بر  2«آدام اسمیت» ی نظری به اندازه کمتر صاحب در علم اقتصاد. ه استشد

 ،تعقیب نفع شخصی نیز مانند شفقت که همدردی و کرده استاین تاکید 

 ]8[.در نوع بشر وجود داردبطور طبیعی 

بر امروز که  اقتصادیذهنیت است که گمان کنیم یک فرض غلط این 

ابدی انسان -ازلی راهکار نوعی به ،استاستوار شده  منابع کمبودفرض  پیش

ذهنیت . متاسفانه این استبوده عرضه، تقاضا و توزیع ثروت  مسائل برای

جریان فکری در  ،بیش از هر عامل دیگری ،چند قرن اخیر طی در غلط،

 را به بیراهه کشانده است. ی، فلسفه و اقتصادشناس انسان های حوزه

رفتار »“ ،دهد توضیح می «جان گودی»اقتصاددان به نام  یک گونه که همان

است و « داری بازار سرمایه»متعلق به صرفاً « (حسابگرانه)عقالنیاقتصادی 

 شمول عینی و جهان ی قاعدهیک  نه و ،ستا شده القاء باور  یک مجموعه

                                         
1 Meme :به شود و  اشاره دارد به یک مفهوم یا عمل که تبدیل به یک هنجار می

  ترجمکند خود را در یک جامعه تکرار و تکثیر می این طریق
2Adam Smith 
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اصول  صرفاً بیانگر ،«)حسابگر( مقتصد انسان» ی افسانه. تطبیع

 ]2[”.نه چیزی بیشتر یا کمترو ، استداری معاصر  سرمایه ی دهنده  سازمان

 

 (مقتصداکونومیکوس )انسان  هومو

 1..ایم. توافق کردهحرصی داریم که بر سر آن 

 2، ادی ودر”جامعه“

 

که اصل  اند( اند )یا هرگز درک نکرده از یاد برده بسیاری از اقتصاددانان

(، حسابگرانسان یا وس )یکاکونوموهوم شان یعنی ی مرکزی دهنده سازمان

 وسرشت انسان ریشه دارد،  پیرامون غلط فرضیاتدر ای است که  هافسان

 ی اقتصادی یک فلسفهای نیست که بتوان با تکیه بر آن  یک حقیقت پایه

اعالم کرد که از دید  3«میلجان استوارت » . هنگامی کهماندگار را بنا ریخت

ه ب که باشد موجودی آن تواند می ،انساناز قراردادی  صرفاًیک تعریف “ او

با صرف کمترین میزان تالش و  بتواند کهاست کارهایی به دنبال  ناچار

 ]8[،”دست یابد تتجمال، تسهیالت و مایحتاج بیشترین به، جسمانی مرارت

ها  تا قرن اش،”قراردادیتعریف »این  که روزی کرد بینی نمی گاه پیش هیچ

  .خواهد کرد تعییناقتصادی را  اتتفکرحد و حدود 

محل  توانستم خودم میاگر “، گفت که می بیاد بیاورید راروسو جمالت 

 ،کردم که در آن هرکس را انتخاب می سرزمینی، را انتخاب کنمتولدم 

رفتارهای  و نه ی فساد های ناشناخته شیوه که نهجایی دیگری را بشناسد، 

                                         
1
 We have agreed, with which we have agreed. . . 

2Eddie Vedder 
3John Stuart Mill 
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کسانی که ادعا  ”.پنهان بماننداز نظارت و قضاوت عمومی  بتوانند ریاکارانه

 بیشتر اوقاتسرشت انسان است،  از بخشی صرفاً ،ورزی حرص کنند می

بخشی از سرشت  ورزی گیرند. بله، حرص نظر نمی را در 1بافتارو  شرایط

و  ستا بخشی از سرشت انسان شرمساری طور که همانانسان است، 

در قبال خویشاوندان سخاوتمندی نه فقط و ) سخاوتمندیطور  همین

 «بافتار»به اما اینکه کدامیک از این صفات در انسان نمود پیدا کند )ژنتیکی(. 

شان  توهمات ی پایه بر الگوهایشان را ،هنگامی که اقتصاددانان (بستگی دارد

اهمیت  ،سازند می -ش نفع شخصی استکه تنها محرک -”حسابگرانسان “از 

به دور ها  ما انساناز معنا که  ی ا شبکهکلیت پراهمیت یعنی   -یاجتماعبافتار 

 واقعگریزناپذیری که در بافتار همان  .کنند میرا فراموش  -تنیم یکدیگر می

 است. ه وقوع پیوستهبدر آن  بودن انسانهمه چیز 

و  2«ها بازی ی نظریه»های فکری که در  یکی از آزمایشبرای مثال، 

این است.  3«معمای زندانی»، شود می به آن ارجاع دادهبیش از همه اقتصاد 

و  د،گذار یک مدل ساده و هوشمندانه از روابط متقابل را به نمایش می ،معما

                                         
1Context 

 
2 Game Theory :علوم  است که در ریاضیات کاربردی ای از شاخه

روابط  ،علوم سیاسی ،مهندسی ،شناسی زیست ،اقتصاد و به ویژه در اجتماعی

مورد استفاده قرار گرفته است.  فلسفه و بازاریابی ،علوم کامپیوتر ،الملل بین

راهبردی یا  رفتار را در شرایطِ ،ریاضیات بازی در تالش است توسطِ ی نظریه

باشد،  دیگران می ن وابسته به انتخابِفرد در انتخاب کرد بازی، که در آنها موفقیتِ

 مترجم - .بدست آورد

 استراتژیک موقعیتِ یک بر حاکم ریاضی رفتارِ تا کند می تالش بازی ی نظریه

یک  آید که موفقیتِ موقعیت زمانی پدید می . ایندکن سازی مدل را( منافع تضادِ)

این  نهاییِ کنند. هدفِ بردهایی است که دیگران انتخاب می وابسته به راه ،فرد

 مترجم -بهینه برای بازیکنان است بردِ راه یافتنِ، دانش
3
 The Prisoner’s Dilemma. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87


 

228 
 

معما د. نامن می ”شناسی اجتماعی روان 1کوالی ای“بعضی از دانشمندان آن را 

شواهد  ،اند، اما پلیس است: فرض کنید دو مظنون دستگیر شده به این ترتیب

مدارک کافی برای محکومیت آنها ندارد. پس از اینکه دو زندانی از هم و 

 شود:  شوند، به هر دو پیشنهاد یکسانی داده می جدا می

 تان شهادت دهید و او ساکت بماند، شما  اگر شما علیه شریک جرم

  خواهد شد. محکومزندان  سال 81 به باآزاد خواهید شد و او 

  شود و  او آزاد مینکنید، چنین شما  و علیه شما شهادت دهداگر او

 . خواهید شد یسال زندان 81مدت ه بشما 

 ماه  2، هر دو شهادت ندهد علیه دیگری یک از شما اگر هیچ

 زندانی خواهید شد. 

  سال زندانی  2، هر دو دو علیه یکدیگر شهادت دهیداگر هر

 خواهید شد. 

هر به را انتخاب کند. یکی یا سکوت  شهادت میان باید ها زندانیاز  یک هر

به نظرتان،  .شدنخواهد  دارخبراو از تصمیم  گفته شده که دیگری زندانی

 ها چطور پاسخ خواهند داد؟  زندانی

یکدیگر ار لو همیشه  در شکل کالسیک بازی، شرکای جرم تقریباً

حرف بیند:  می دیگری سریعلو دادن را در  خود نفع ،کدام، زیرا هر دهند می

در هر  واقعی زندانی یکبرای  ،نظری را ی این نتیجه اما، و آزاد شو. بزن

کسی که همدستش را لو “برای  از او بپرسید کهو  تعریف کنیدجای دنیا 

 . خواهد آمدچه پیش  ”دهد می

                                         
 که است باسیل نوعی شود، می نامیده نیز E.coli اختصار بطور که کُلی اشریشیا1

 بخشی آزار، بی های سویه این. دارد وجود خونگرم جانوران ی روده در شایع بطور

 استقرارِ از و دارند نقش K2 ویتامین تولیدِ در ها آن. هستند روده عادی فلورِ از

 مترجم -کنند می جلوگیری روده در زا بیماری های باکتری
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به دانشمندان به واقعیت نزدیک شد که  زمانی ،سرانجاماین نظریه 

با آیا کنند تا ببینند  تجربه کسبکه در این بازی  بازیکنان اجازه دادند

 در 1«روبرت اکسلرود»طور که  آنیا نه.  کند تغییر می شانگذشت زمان رفتار

آموختند که  سرعت هدهد، بازیکنان ب  توضیح می «همکاری یافتن تکامل»کتاب 

کند، شانس  شان نیز چنین می که شریک امیدوار باشنداگر ساکت بمانند و 

کرد، بدنامی را برای خود  شان اعتراف می بهتری خواهند داشت. اگر شریک

با گذشت شد.  تنبیه می ”این به آن در“پیرو الگوی خرید و به این ترتیب  می

که  تری داشتند برنده شدند، در حالی دوستانه زمان، بازیکنانی که روش نوع

شان عمل کرده بودند با  مدت کوتاه شخصیفع انمآنهایی که فقط بنا به 

 د.از پشت خنجر خوردنشاید  -روبرو شدندجدی ت مشکال

که  زیر سوال رفت هنگامی بار دیگر ،ین آزمایشا از تفسیر کالسیک

با استفاده از دستگاه ، تصمیم گرفتند و همکارانش 2«گریگوری اس. برنز»

MRI  ،آنها بگیرند.تحت نظر  حین بازی زن را بازیکنان های مغزی فعالیت 

کنندگان به اینکه سرشان کاله برود  شرکت  مواردی را ببینند کهمنتظر بودند 

یکی سعی در همکاری دارد و  حالتی کهیعنی  –نشان دهند شدیدیواکنش 

چیز دیگری توجه این محققان را به خود ما . ا”دهد لو می“او را  طرف دیگر

گفت،  4«نیویورک تایمز» ی از روزنامه 3«یر ناتالی انجی»به  «برنز». جلب کرد 

واکنش را هنگام مواجهه با  نتری قوی ،مغز ”.زده شدیم از نتایج شگفت واقعاً“

مربوط به رفتارهای ها  سیگنال آشکارترین“ ،داد نشان می« همکاری» عمل

 دانستیم از قبل می که خورد به چشم میای از مغز  در ناحیه وهمکارانه بود 

های زیبا، پول، کوکائین و  ورت، تصویر صی خوشمزهپاسخ به دسرها در

 ]4[”.شوند فعال می مجاز و غیرمجاز چیزهای خوشایند ی همه

                                         
1Robert Axelrod 
2Gregory S. Berns 
3Natalie Angier 
4New York 
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 ،دریافتندهای مغزی  ش با تحلیل اسکنا تحقیقاتی و گروه «برنز»

جسم » بخش از مغز یعنی، دو حال همکاری بودند درهنگامی که زنان 

پاسخگوی دوپامین دو  هر که 2«کورتکس لُب پیشانی» و1«مخطط قدامی

 ضطراری، رفتار امحرک آنی هر دو ناحیه در کنترل -شدند فعال می ،هستند

ش ا تحقیقاتی از آنچه گروه «برنز» که چند نقش دارند. هر  و پردازش پاداش

 ،. او گفتاین تحقیق خرسند بود مجموعاً از ، امابودیافته بود شگفت زده 

دهد که ما برای  نشان می اینبخش است، به عبارتی  اطمیناننتیجه این “

 ”ایم. همکاری با یکدیگر ساخته شده

 

 منابع اشتراکیتراژدی 

اولین بار  که 4«اشتراکیمنابع تراژدی »با عنوان  3«رت هاردینگَ»ی  مقاله

مقاالتی است  ، یکی ازچاپ شد 8222در سال  5«ساینس»معتبر   ی در مجله

 علمی داشته است.ی  مجلهدر یک  چاپ مجدد را که بیشترین دفعات 

 ی7الگو“را ، این مقاله 6«بانک جهانی مناظرات» اخیر ی مقالهنویسندگان 

                                         
1anteroventral striatum 
2Orbitofrontal Cortex 
3Garett Hardin 

4 The Tragedy of the Commons این مقاله، توسط نشر چشمه، و به :

شناسی علمِ  بوم»زاده به عنوان بخشی از کتابِ  ی عبدالحسین وهاب ترجمه

 مترجم -( به فارسی برگردانده شده است2382« )عصیانگر
5Science 
6World Bank Discussion 

7
  Paradigm :تر دقیق معادلِ. استفاده شد« الگو»از عبارتِ فهمِ بودن  برای آسان، 

 : استپارادایم 
سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی است الگوواره یا پارادایم 

اند.  ها را برای یک گروه یا یک جامعه شکل داده ای از الگوها و نظریه که مجموعه
ای که به آن  پیرامون خود را در چارچوب الگوواره« یاتواقع»هر گروه یا جامعه، 
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مربوط موضوعات  ،اجتماعیعلوم  دانشمنداناند که از طریق آن  نامیده غالبی

جی. ان. »شناس به نام  انسان . به قول یک”کنند منابع طبیعی را بررسی میبه 

عنوان متن مقدس مقاله از سوی محققین و متخصصان به این “، 1«اپل

 ]2[”پذیرفته شده است.

، انگلستان روستاییهای  بیشتر بخشهنوز ، 8211 ی دهه های تا میانه

اما  بود متعلق به شاه امالک همگی در واقع، -شد استفاده میبه طور اشتراکی 

در غرب ایاالت  آزاد مناطق به شبیهچیزی   -قرار داشتدر دسترس همگان 

، در این مقاله «هاردین»خاردار.  سیمی حصارهاکشیده شدن متحده پیش از 

توان  یمکه  کردهادعا  ،انگلیس اشتراکی در کشوربا مدل قرار دادن منابع 

استدالل « هاردین». ادد نشان  رامنابع  بر اشتراکیمالکیت  عواقب و سرانجام

هر است ...  آزاد گانبرای هم مرتعیک  که استفاده از هنگامی“ ،که دنک می

از دید ”.را به چرا بیاوردبزرگتری  ی گله ،کند تا حد امکان چوپانی سعی می

 و در عین حال، دارد قابل قبولیاقتصادی  منطق، خودخواهی چوپانخود او، 

 نتیجه] عاقل چوپان “ ،نویسد می «هاردین» ”.انجامد به تخریب چراگاه می

 ”است. اش گله های دام تعداد رب افزودن عاقالنه، کار تنها که [گرفت خواهد

 چرای اثر در مرتع تخریب ی هزینه در همه زیرا است منطقی ی گزینه تنها این

 گله های دام بر افزودن از حاصل سود حالیکه در هستند، شریک حد از بیش

 همین به تنهایی به چوپان هر آنجاییکه از .رود می شخص همان جیب به فقط

 حد از بیش ناچار به ،ها گله چرای برای مشترک زمین رسید، خواهد نتیجه

 کردن یاشتراک ”گیرد، می نتیجه «هاردین» .گرفت خواهد قرار استفاده مورد

 ”د.ش خواهد منابع آن نابودی باعث ،منابع

                                                                                          
های قدیم موجود  هایی که از زمان الگوواره.کند عادت کرده تحلیل و توصیف می

هایی  اند از طریق آموزش محیط به افراد، برای فرد به صورت چارچوب بوده
 مترجم -آیند در می« بدیهی»

 
1G.N.Appell 
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مانند افکار مالتوس در مورد نسبت رشد جمعیت با ظرفیت ه

موفق به شمار موضوع  ، بحث هاردین نیز یکپروری کشاورزی و دام

 زیرا: ،رفت می

آنقدر واضح است که کند  را بیان می A+B=C ی ساده ی یک معادله .8

 .تردیدی نیستهیچ در مورد درستی آن که 

مفید است.  حاکمهای  قدرت ی بیرحمانه اتتصمیم توجیهی برا .2

برای توجیه بریتانیا  سیاسی و مالیاغلب رهبران  ،برای مثال

 ی به مقاله ،فقر گسترده در بریتانیاخصوص شان در  عملی بی

 ی گستردهقطحی  توضیح کردند، از جمله در مالتوس استناد می

اثر گرسنگی  که در آن چند میلیون ایرلندی در 8241   ی دهه

 اظهاراتگریختند(.  هبه ایاالت متحد  یبیشترتعداد ردند )و مُ

 به طور مکرر ،مالکیت اشتراکینابخردانه بودن در مورد  «هاردین»

سازی خدمات دولتی  های خصوصی بحث گذاری بر سرپوشبرای 

 .ه استبکار گرفته شد لیحهای م زمینصرف و ت

وجود  «مالتوس»و  «هاردین»های  بحث درنیز دیگر  مشترک ی نقطهیک البته 

 . ریزند فرو میبا واقعیت  مواجههدر هر دو اینکه  دارد و آن

 «هاردین»“ ،نویسد کانادایی می ی نویسنده 1«ایان آنگوس»که  طور همان

 یعنی -دهد روی می اشتراکیمنابع  در بحث ،عالم واقعبه سادگی از آنچه در 

پوشی  چشم -اشتراکی منابعاین  درگیراجتماعات نظارت درونی موجود در 

 که در جوامع روستاییاز یاد برده بود هاردین این حقیقت را  ”.کرده است

همه یکدیگر را به حدی پایین است که   جمعیت تراکم کوچک که

تاریخی انگلستان و  های اشتراکی زمین دری واقعی آن  نمونه کیشناسند ) می

منافع مشترک را به خطر ( هر فردی که بخواهد نیایی زن گشتدر جوامع یا 

                                         
1Ian Angus 



 

222 
 

 1«الینور اوستروم» مطالعاتشود.  به سرعت شناسایی و تنبیه می بیاندازد

 منابعدهی  سازمانی  نحوهدر مورد  ،نوبل ی جایره ی دان و برندهاقتصاد

این نوع  ی همهدر “ ،که ساندرکوچک او را به این نتیجه  در جوامع مشترک

 ی یا استفادهو تقلب  برخورد با هر نوعنظارت برای هایی از  شکل ،جوامع

 ]2[”.داردوجود از منابع ناعادالنه 

مدیریت  سایر افراد مخالف با و اناقتصاددانکه توسط  برخالف آنچه

ه ب در جایی که منابع، اشتراکی بودن منابع است، جلوه داده شده منابع محلی

 ،شوند به هم کنترل می کوچک متشکل از افراد وابسته های گروه ی وسیله

های  تحت کنترل گروه) اشتراکیمنابع  .رود نمیشمار ه بتهدیدی برای منابع 

، عمومی بودن دریاها  تراژدی ید بابا امروزرا فراموش کنید.  (کوچک

رو به در سراسر دنیا  شیالت مواجه شویم.ها  و جنگل ها ، رودخانهها آسمان

ساختن  ای برای متوقف  کس اعتبار، قدرت و انگیزه زیرا هیچ ،نابودی است

ی این  هایی که متعلق به همه )و در نتیجه آباستخراج از المللی  ناوگان بین

های  مواد سمی دودکشبه همین شکل، کس( است ندارد.  به هیچ عمل،

 روسیه از سوزاندن غیرقانونی ذغال استخراجی که چراغشان با،  چینیصنایع 

که در  ، در حالیکه نفت ونزوئالرود می مردم کُره های در ریه ،روشن است

 کند.  های گرینلند را ذوب می یخ ،سوزد های آمریکایی می اتومبیل

 فقدان شرمساری سازد ممکن میوار را  چیزی که این تراژدی زنجیره

در حالیکه این موضوع )فردی است. هم در سطح  ای و در سطح منطقههم 

 گیریبکار (های مقابل تاریخ به کلی طور دیگری بوده است برای انسان

و صادرکردن  ،«منابع اشتراکیتراژدی »، و «معمای زندانی»، «اقتصاد مالتوسی»

بستن  ناشی از چشم ،جوامع پیشاکشاورزیمورد  دراحکام قاطعانه اما غلط 

که  جوامعی -است مقیاس کوچک جوامعدر  زندگی های ویژگیقواعد و  بر

                                         
1Elinor Ostrom 
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تواند از نظارت و قضاوت  کس نمی هیچ جادر آن“روسو  ی بنا به گفته

رقم  تنها زمانی ،(تراژدی منابع اشتراکی) این تراژدی ”عمومی فرار کند.

فراتر بر یکدیگر  نظارتبرای  توان افراد گروهاز  ،گروهی  اندازهکه  خورد می

در جوامع بلی؛  .شود بیشتر می «1نبارعدد دُ» ی گروه از یعنی اندازه .رود

 .اهمیت دارد بطور قطع ،گروه ی اندازه، ها نخستی

در  2جوریدناهمیت رفتار  پس از آگاهی ازو اما عدد دُنبار؛ 

تالش کرد  ،شناس بریتانیایی انسان ،3«روبین دُنبار»، های اجتماعی نخستی

آن  نئوکورتیکال مغزبخش رشد  را بر مبنای میزانگروه هر  تعداد اعضای

 از زمانیکه بینی کرد پیش ،او با استفاده از این همبستگی. خمین بزندت گونه

و  رسد، پیگیری نفر می 821به حدود  یگروه انسان تعداد اعضای یک

دشوار  اعضای گروه کند برای اینکه چه کسی چه کاری می نظارت بر

تعداد  ت که ما از نظرافته به آن معناسی این ”،دُنبار ی شود. بنا به گفته می

 به دلیل -کنیم ایجادپایدار  ومتقابل توانیم با آنها روابط  افرادی که می

 ]2[”.دچار محدودیت هستیم -مغزمان نئوکورتیکال ظرفیت پردازش

صحه  عی دیگر بر این موضو یک مشاهدهبا  نیزشناسان دیگر  انسان

به طور قابل ها  گروه تعداد اعضایهنگامی که ند؛ آنها دریافتند ا هگذاشت

به تقسیم شدن به دو گروه کوچکتر  میلشود،  میبیشتر این عدد  توجهی از

  .آید به میان می

                                         
 

1  Dunbar's number  اشاره دارد به یک محدودیت شناختی در رابطه با :

د ااجتماعی پایدار و باثباتی را ایج تواند با آنها روابطِ تعداد افرادی که یک فرد می

  مترجم -و حفظ کند

2 Grooming :،شپشِ جوریدنِ مانندِ دیگر، چیز در چیزی کاویدنِ جوریدن 

 مترجم -سر
3Robin Dunbar 
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 1«ماروین هریس»، 8222دُنبار در  ی مقاله انتشارچند سال پیش از 

، هر نفره 821یا یک روستای  نفره، 21در یک گروه “ه بود که شد یادآور

تعامل  این پیوند حاصل ازشناسد، طوری که  کسی دیگری را به خوبی می

در این چارچوب، دارد.   کنار یکدیگر نگه ها سال تواند افراد را  می ،متقابل

که  دارند انتظار آن و در قبالبخشند  میچیزهای مختلف را به یکدیگر مردم 

 نویسندگاندر سالهای اخیر،  ]8[”.از یکدیگر چیزهای مختلف نیز بستانند

ی  نقطه» در کتاب پرفروش خود به نام 2«مالکوم گلدول»، از جمله جدید

کارکرد طبیعی برای  (نفر 821ناشی از تعداد ) محدودیتی  ، ایده3«انحراف

 .ندا هها انداخت بر سر زبانرا  (ی انسانی) ها گروه

 ،یافته استصمیمی و کوچک تکامل های  در گروه که انسانبرای 

 ناشی از نامحدود آزادیمواجهه با  ،داند نام دیگری را می که هر کسچنان

وقتی . رسد به نظر نمی آسانچندان  یکدیگرو غریبه بودن نسبت به   منامگ

آشنایی  حتی ،افراددر آن  که فراتر رود معینی از حد جامعهیک  جمعیت

ی پیش روی ها و انتخاب ی مارفتارهاد، نداشته باشن یکدیگربا  نیز مختصری

هر ز ا ،قابل قبولپذیر و  کارهای امکانو حس ما نسبت به کند  تغییر می ما

 ود.ش می تر انتزاعی یزمان دیگر

همین نیز  انسان از سرشت «کمونیسم»بار  بدفهمی اسفدر مورد 

که مردم  یدر جوامع بزرگ اشتراکیمالکیت توان پیش کشید:  را می استدالل

شناس به نام  یک انسان. دهد جواب نمینسبت به یکدیگر ناشناس هستند 

ی جوامع و  اندازه“، نویسد می «قدرت مقیاس» کتاب در 4«جان بودلی»

در تمرکز قدرت اجتماعی طور طبیعی،  بههای انسانی مهم است زیرا  فرهنگ

 ،. جوامع بزرگتر نسبت به جوامع کوچکترخواهد شدبیشتر  جوامع بزرگتر،

                                         
1Marvin Harris 
2Malcolm Gladwell 
3The Tipping Point 
4John Bodley 
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در بین افراد نیز  ها ، و توزیع خطرات و پاداشخواهند بودکمتر دمکراتیک 

کارکرد جوامع،  شدنبه دلیل بزرگتر  ،دقیقاً ]2[”.شود تر مینابرابر این جوامع

 . یابد کاهش می (یکدیگر در قبال)« شرمساری»

که  داری طرفداران نظام سرمایهشد،  برانداخته «دیوار برلین»هنگامی که 

اساسی  نقص که اعالم کردند گنجیدند در پوست خود نمیاز شادی 

باید گفت هم  ،خوبسرشت انسان بوده است.  اشتباه در تبیین ،کمونیسم

بود.  1بافتار یتبها ندادن به اهمصرفاً  ،هلک مارکسهم خیر. خطای مُ ،بله

 جلوه  ی معینی شیوه به ،بسته و صمیمی هم جوامع به بافتارسرشت انسان در 

این سرشت تغییر بافتار مناسبات بیگانه و منافع رودَررو  در اما ،کند می

 شود.  دیگری می انسان تبدیل به موجودو  کند می

  2.در واقع، انسان، هر دوی این موجودات است

 

 

                                         
1context 

2
در راستای  اش ی شخصی ی کتاب، در بخشی از مکاتبه کریستوفر ریان، نویسنده  

 گوید،  می این پاراگراف

که در آن شکل داده را انسانیت این است که ما آن نظمِ اجتماعی  تراژدی بزرگِ“

ایم و  شدیم تا با یکدیگر مهربان باشیم و به یکدیگر عشق بورزیم از دست داده می

تا  کند میترغیب را یابیم که ما  امروز خود را درونِ یک نظم اجتماعی می

 و نکته اینجاست کهخواه رفتار کنیم.  طلب، خودخواه، و ناراضی و فزون جاه

های  ست که یک حیوان اجتماعی باشیم که آموزهما این ا« سرشتِ»ترین  عمیق

گرفتنِ این  شبه چال گوهرِ تواناییمعدودی از ما، از ؛ و کند اش را جذب می جامعه

 ”.ها برخورداریم آموزه
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  پایان بیرؤیای پیشرفت 

 فکر و است، وحشی رربَبَ یک او

 ،اش جزیره و  قبیله رسوم کند می

  هستند. طبیعت نقوانی

 

   دوم ی پرده ،«کلوپاترا و قیصر»در قیصر ،1شاو برنارد جورج

 

ما  دورانیم؟ یا ا هدر بهترین زمان و مکان ممکن زاده شدما راستی  به آیا

در بین   لحظهصرفاً یک  ؛است  نهایت بی ازای تصادفی  لحظهصرفاً یک 

خودش؟ مختص به ها و ناامیدهای  همراه با شادی ،دیگرلحظات شمار  بی

باید  اما باشد. ای کار بیهوده پرسشیاندیشیدن به چنین  از دید شما شاید

  هخود را ب ی تجربه تمایل داریمهمواره  ،اختیشن ما از نظر روان بدانید که

، به حساب آوریم آدمخودمان را  ی نظر بگیریم، جامعه عنوان استاندارد در

ایم، خدا با ماست و تیم  برگزیده ماکه  کنیم شاید بطور ناخودآگاه باورحتی 

در برای اینکه زمان حال را به همین  منظور، است.  شدن برنده الیق ما

و پر از درد و وحشت خونبار گذشته را دوران ترین حالتش ببینیم،  جذاب

هاست که این گرایش روانی را حمایت  ی قرنهابزنگاه و  .کنیم ر مییتصو

 . کند می

ه ای ب پروسه ،تکاملفرایند  اشتباه است که بپنداریمفرض این یک 

در حال  در حال تکامل، های مسارگانیاست و  پیشرفتبهبود و سوی 

واقعیت نیست.  . چنینو مطلوب هستند غایی هدفیک به سوی  پیشرفت

 ها نسل گذرصرفاً با ، تکامل جریان در ،میک جامعه یا ارگانیساین است که 

                                         
1George Bernard Shaw 



 

228 
 

در ممکن است  تغییراتاین  اگرچه. کند میبا شرایط متغیر سازگار  خود را

شرایط  آیند چراکه حساب نمیه ب پیشرفت واقعاً، اما باشندمفید  لحظه

 ایستند.  گاه از تغییر باز نمی بیرونی هیچ

از  وضوح به اینجا و اکنوناست که  فرض غلط استواراین بر این خطا 

از  هنوز دانشمندان ،ونیم پس از گذشت سه قرن بهتر است.دوران   ن   آنجا و آ

بعد از روی کار بودیم که  اقبال گویند که چقدر خوش هابز به ما میقول 

در امان گیر دوران بربریت  و از رنج همه به دنیا آمدیمآمدن جمهوریت 

ی تسلی  ، بسیار مایههای تاریخ ما هستیم اقبال که ما خوشاین تصور .ایم مانده

چقدر  واقعاً» :پرسش ممنوعه را بپرسیمجرئت کنیم و ، اما بیایید است

 «؟هستیم اقبال خوش

 
 

 

یا غنوده در  فقر در چنگالاسیر دوران ماقبل تاریخ: 

 نعمت  وفوردامان 

 این اما کرد، نمی ذخیره را غذا ،عادت حسب بر تاریخ ماقبل انسان

 مطالعات رد.بُ می سر به مزمن نگیگرس در او که نبود معنی این به موضوع

 نشان تاریخ ماقبل های انسان های دندان و ها استخوان روی بر شده انجام

 بوده همراه ای دوره های رخوریپُ و ها نخوردن با کهن انسان زندگی که دهد می

 از بپرسید شاید اند. بوده نادر گرسنگی و قطحی النیطو های دوره اما ،است

 ؟اند برده نمی بسر گرسنگی و قحطی مرز در ما نیاکان که دانیم می  کجا

کافی  ی یک هفته تغذیه به مدت نوجوانانهنگامی که کودکان و 

. شود ند میکُشان های بلند در دستها و پاها واننداشته باشند، رشد استخ

، کنند شروع به رشد میها دوباره  یابد و استخوان هنگامی که تغذیه بهبود می
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دوران ها در  چگالی استخوانبا  ،کرده رشد اًجدیدهای  چگالی استخوان

های  را در استخوانآشکار این خطوط  X ی اشعهغذایی متفاوت است.  کم

]81[شوند. شناخته می 1«خطوط هریس»نام  هکه ب ؛دهد  کهن نشان می
 

بر روی  ،سوءتغذیه تر طوالنیهای  دورهی  تجربهبه همین شکل، 

. این شود نامیده می 2«ساهایپوپالزی»گذارد که  ها اثراتی به جای می دندان

های کوچک در سطح مینای دندان  رنگ و حفره بی اثرات به شکل نوارهای

ها قابل  های متمادی در بقایای فسیل پس از گذشت قرنکه  شود ظاهر می

های مربوط به  در اسکلت ،شناسان باستانو نکته اینجاست که . اند مشاهده

یکجانشین که های جوامع  گردآورنده در مقایسه با اسکلت-جوامع شکارچی

و  «خطوط هریس»، ی بودندکشاورزوابسته به  برای تامین غذایشان

این موضوع منطقی به نظر )اند.  دندانی کمتری را یافته «هایپوپالزیای»

 ،زیادی که داشتند ارگردآورها به دلیل تحرک بسی-شکارگر (رسد، زیرا می

اغلب  زیرا را تجربه کنندمدت  های طوالنی کمتر احتمال داشت که قحطی

 نقل مکان کنند. داشت یکه شرایط بهترمناطقی  بهبه سادگی  توانستند می

 ی دره»تر از  پایین 3«دیکسون ی تپه» حوالی از اسکلت 211نزدیک به 

 میزان تصویر روشنی از تغییراتآنها  ند.ا هقرار گرفت بررسیمورد  4«ایلینویز

)کاشت  به کشاورزی زنی گشتاز  سبک زندگی تغییر ی در برههرا  سالمتی

جورج »های  یافته. کنند می نمایان از میالد پسسال  8211 در (غالت

افزایش  ، گویایکشاورزانهای  استخوانبقایای از و همکارانش  5«آرملگوس

برابر شدن بیمارهای  8، و مزمن  ی تغذیه سوءمیزان ابتال به  دردرصدی  21

همین ( در مقایسه با دهد خود را نشان می ضایعات استخوانیکه در عفونی )

                                         
1Harris lines 
2hypoplasias 
Dickson mounds3 
4Illinois Valley 
5George Armelagos 
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 آنها شواهدیعالوه بر این،  .استپیش از آنها  زنان ها در بین گشت بیماری

رشد استخوانی در بزرگساالن، و در خیر میر اطفال، تأ و بر افزایش مرگ مبنی

 ی یافتند که نشانه 1«پوکی استخوان متقارن» در ابتال به یبرابر 4 افزایش

 ]81[هن در بیش از نیمی از جمعیت بود.خونی ناشی از کمبود آ کم

به  زنان ی گشت گیرانه آسان رویکرد عجیب واین  محققان مختلفی

 قراربررسی مورد  -اند یخچال نداشتهچیز در  که هیچ -رای غذا  مقوله

که شش ماه را میان  مسیحی فرانسوی،بلغ مُ 2«جیون لیپل ». اند داده

دستی این بومیان به  از گشاده ،امروزی سپری کرد 4«کبک»در  3ها”مونتاگنایی»

من دو، سه یا چهار سگ آبی شکار  اگر میزبان“ ،نویسد می وخشم آمده 

ضیافتی برپا اش  ایگان وحشیکرد، خواه شب بود یا روز، برای همه همس می

از شد، طوری که  برپا می جشنی باز گرفتند، چیزی میاگر و آنها هم  .کرد می

رفتی و گاهی  دیگر می ضیافتیک به  آمدی و درجا  میبیرون یک ضیافت 

ه سعی کرد «جون لی»هنگامی که  ”بود.حتی سومی یا چهارمی هم در کار 

او آنها به  ،برایشان توضیح دهد هاغذامقداری از ی  فواید ذخیره مورد در بود

م کرد ضیافت با آنچه شکار خواهینیز فردا “ گفته بودند،و  خندیده بودند

 ]82[”کنیم. دیگری برپا می

 دقیقاً“ ،دهد شناس اسرائیلی توضیح می انسان 5«دیوید -نوریت برد»

توضیح   قابلغذا  بودن  کم آنها مبنی بر ضرها با ف همانطور که رفتار غربی

 درک  قابل فراوانی آنها بر گردآورها نیز با فرض -است، رفتار شکارگر

 توان می، کمبود غذا ها را با فرض همانطور که رفتار غربی، همچنیناست. 

                                         
1porotic hyperostosis 
2Paul Le Jeune 
3Montagnais 
4Quebec 
5Nurit Bird David 
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با فرض اینکه به  را گردآورها-چیر، رفتار شکاکردبینی  تحلیل و حتی پیش

 ]88[.توان تحلیل و بررسی کرد قدر کافی غذا وجود دارد می

تقال زمینی، گندم یا غله  برنج، سیب کشتبرای  انکه کشاورزدر حالی

متنوعی از گیاهان و  ی مجموعه ،زن گشتد، رژیم غذایی یک نکن می

به برد؟ آیا  چقدر کار می زنی گشتبیایید ببینیم جانداران مغذی است. اما 

 راه موثری برای بدست آوردن غذاست؟راستی، 

 رایبرا  زنی گشتانرژی  کارآمدی میزان ،شناس باستان 1«دیوید مدسن»

 رژیم غذایی مردم بومی جزئی ازکه  2های مورمون جیرجیرکآوری  جمع

در  کیلو 2بررسی کرد. گروه او با آهنگی حدود  -بودند 3«وتای»کنونی 

محاسبه  با همین سرعت، مدسنها را گردآوری کردند.  جیرجیرک ،ساعت

با  کند از نظر کالری برابر جمع می در یک ساعتزن  گشتآنچه یک  که کرد

ی ها چربی دونب ،بزرگ دونالد مک 48برش پیتزا یا  42داگ،  هات 22

 جذابیت غذایی  پیش از اینکه ]84[ها است. مضر برای قلب و افزودنی

نهفته  واقعیت ترسناک، کمی در مورد را مسخره کنیدهای مورمون  جیرجیرک

دهد که یک  نشان می یی دیگر عهمطالفکر کنید.  معمولی داگ هاتیک در 

بطور روزانه ( مساعد)در یک ماه  -در صحرای کاالهاری- 4«سان کونگ»

 5«ماروین هریس»کند.  گرم پروتئین دریافت می 28کالری و  2841میانگین

بسیاری از  نسبت به «حجر عصر»مردم “ ،دارد ای از این موضوع ساده تفسیر

 تر و تندرست تر بسیار سالم ،زیستند از آنها می بعد بالفاصله که مردمانی

 ]82[”.بودند
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 تر زیستند نیز سالم پس از آنها می طوالنی یاز کسانی که مدت و احتماالً

های بسیار  ر است از زرههای اروپایی پُ قصرها و موزهبودند.  تر و تندرست

 های ترین انسان اندام جز برای کوچککه (مربوط به قرون وسطی) کوچک

نیاکان قرون  همان حال کهاندازه نیست. در  هیچکس بر تن ،امروزی

شناسی به نام  انسانبودند،  اندام مان با استاندارد امروزی، کوچک یایوسط

میلیون سال پیش  4/8که در  ما که نیاکان کند عنوان می 1«تیموتی تیلور»

 مروزی بودند.تر از افراد متوسط ا قدبلند نده بوددر اختیار خود گرفتآتش را 

 دهند که ر یونان و ترکیه نشان مید ها های بدست آمده از حفاری اسکلت

در این ساکن  دامپروری-پیشاکشاورزیزنان متعلق به دوران  و مردان

قد  سانتیمتر 828 و 828حدود به ترتیب  نواحی، به طور میانگین

)کشاورزی و « دام و دانه»پرورش  وارد شدن به دوراناما با  اند. داشته

هم،  های امروزی هنوز رکها و تُ فت کرد. یونانی، میانگین قد اُدامپروری(

 شان نیستند.  قامتی نیاکان باستانی به بلند طور میانگین، هب

 با خود، دامپروری-تغییر سبک زندگی به کشاورزیدر سراسر دنیا، 

مراه ه هبرا  ها اغلب انسان عمومی سالمتو   افت چشمگیر در کیفیت تغذیه

-که این تغییر سبک زندگی به کشاورزی 2«جارد دایموند». داشته است

 -چیشکار“ ،نویسد نامد، می می ”بدترین اشتباه تاریخ بشر“را دامپروری 

 بشر تاریخ طول در را زندگی سبک ترین طوالنی و ترین موفق گردآورها

 با جدال حال در هنوز ما ،برعکس“ ،گیرد می نتیجه مقابل در  و ”.اند داشته

 هم معلوم و آورده سرمان بر دامپروری-کشاورزی عصر که هستیم مشکالتی

 ”کنیم. حل را آنها بتوانیم نیست
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 سنگی دوران پارینه زندگی در های سیاسی جنبه

  زدن رتچُ توجهی را به ، وقت قابلزندگی ماقبل تاریخها در  انسان

 ”مرفه ابتدایی ی جامعه“ ،شبرانگیز بحثی  در مقاله «شالینز». گذراندند می

بود  به قدری راهکار موفقی ،یزن گشت به روشجستجوی غذا ”،نویسد می

حتی  ]82[”.گذرانندچه کاری ب بهدانستند  ا نمیشان ر نیمی از وقتمردم که 

برای  ،دردنک زندگی می رحم بیو  تُنک سرزمینیدر  استرالیا که ظاهراً بومیان

)عالوه بر استراحت کامل شبانه،  نبودندروبرو مشکلی با یافتن غذای کافی 

در  1«ریچارد لی»تحقیقات ند(. یدخواب روز می وسط سه ساعت هم در تقریباً

 3«وانابوتس»در  2«صحرای کاالهاری»در ساکن  «سان کونگ»های  بوشمن وردم

وقت ای بدست آوردن غذا ساعت در هفته بر 82دهد که آنها فقط  نشان می

اش را  یک زن در یک روز، غذای سه روز خانواه“ ردند.ک صرف می

دوزی،  وقتش را به استراحت در خانه، قالب ی کند، و بقیه گردآوری می

 ی گذراند. کارهای روزانه دیدار همسایگان یا پذیرایی از مهمانان می

 و آتشبرای ها، گردآوری چوب  پز، شکستن دانهو آشپزخانه از جمله پخت

کار  ی این ریتم پیوستهگیرد.  عت از وقت زن را میآب آوردن، یک تا سه سا

]82[”.دارداسر سال ادامه تدر سرمداوم احت و استر
 

به نظرتان  .یک یا دو روز استراحتهمراه با یک یا دو روز کار سبک، 

 ؟است چطور

در محیط به وفور غذا  ،گردآور -چیشکار ی جامعهیک در  از آنجاییکه

نیازهای دستیابی به  ازتوانست دیگری را  کس نمی شد، هیچ اطراف یافت می

در این زمینه چنین توضیح  «هریس»کند.  منع و محدودزندگی  ضروری
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قابل آزاد و  منابعوجود در ...  این اقوام به طور قوی خواهی برابری“ ،دهد می

و  ،غیرقابل انتقالهای  داراییسادگی ابزار تولید، نداشتن دسترس برای همه، 

 ]82[.ریشه داردگروه  تغییر قابلساختار 

توانی دسترسی افراد  میکه ن (سرپناه و غذا به قدری فراوان است)وقتی 

شان شوی، چگونه  مانع رفتنتوانی  نمیبه غذا و سرپناه را محدود کنی، و 

 زنان گشت ی جانبه همهسیاسی  خواهی برابریتوانی آنها را کنترل کنی؟  می

 ،زورگو وجود ندارد و رهبران مندقدرتواقعیت ساده ریشه دارد.  همین در

روی  بقیه دنبالهو  اند کردهکه احترام همراهان خود را جلب  کسانی هستند

کنند  نمیبرداری  فرمان درخواست از کسی ،«رهبرانی»چنین  این آنها هستند.

کتاب در  «آدام اسمیت». این دیدگاه جدیدی نیست. بکنند توانند  نمی و

 8222در سال  که پس از مرگ وی 1«ی حقوق باب فلسفه در باحثیم»

وجود ندارد ...  یدولتهیچ نوع  ،چیدر اقوام شکار“ ،انتشار یافت، نوشت

اند که امنیت متقابل یکدیگر را فراهم کنند اما  )آنها( بین خود توافق کرده

 ”.ندارد دیگریبر اقتداری کسی 

 توضیح دلیل ،2کار محافظه شناسان تکاملی روانبرای که  تعجبی ندارد

با  .باشد کارهادشوارترین یکی از ، منابعبودن  اشتراکیبر  زنان گشتپافشاری 

و  ،کینزودااثر ریچارد  ”ژن خودخواه“ هایی همچون کتاب وجود انتشار

، -یعنی جنگ همه علیه همه -ی وضع کنونی کننده دیدگاه محبوب و توجیه

به این اندازه نسبت به یکدیگر تا زنان  گشت چرا اینکهتوضیح همچنان 

بسیاری از نویسندگان را به خود مشغول  هستند دست سخاوتمند و گشاده

 ”نیکی های ریشه“در کتاب  ،3«مت رایدلی» دانشمندی به نام .کرده است

با اینکه  ”،کند را بطور خالصه بیان می بحثاین  موجود در ذاتی تناقض
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بودن،  برای اجتماعی اما، اند ساخته شده خودخواه های ژناذهان ما توسط 

واقعیت آن است که  ]82[”.اند ساخته شدههمکاری بودن و  اعتماد قابل

انسانی  ی ساختار جامعه دهد ی که نشان میهای فراوان با وجود دادهامروز، 

که بر این اصراربنا شده است،  «اشتراک» ی قاعده مبنایطی هزاران سال بر 

بوده و هست،  «خودخواهی»همواره ، فرایند تکاملمحرک اصلی انسان در 

 همچون راه رفتن بر طناب بندبازی است. 

نقش و انسانی،  «خودخواه  همواره»ی سرشت  البته اگر طرفداران نظریه

از بین  ها اختالفی این  همه، لحاظ کنندشان  بحثرا در  «بافتار»اهمیت 

در  زندگی)مانند  1«یباخت -ردبُ» بافتاردر یک  ،رود. به عبارت دیگر می

م( هستیها  بین غریبه حال زندگی در رکه عمالً دمدرن داری  جوامع سرمایه

 باشد؛ منافع خوددنبال  هب تا حدودی کس هر رسد که این منطقی به نظر می

غریزه، به  حکمبه این بار نیز  تواند می انسانرفتار  دیگر،« 2بافتاری» اما در

شکل و عدالت  مندی)بخشندگی( سخاوت حولجای خودخواهی، 

]21[.گیرد
 

های  ظرافتطرفداران داوکینز ترجیح دهند از بسیاری از حتی اگر 

با عالقه پوشی کنند، او خود  او چشم مطرح شده توسط حثابم موجود در

دوست،  بسیار نوع ،حیوانات سرشت“، نویسد و می پردازد آنها می به طرح

های ذهنی خیرخواهانه است ...  و حتی دارای انگیزه ایل به همکاریتمم

ها که آنچه به  تواند ابزاری باشد برای ژن می ،فردیدوستی در سطح  نوع

 مفهومابداع با وجود داوکینز  ]28[”شان است را به حداکثر برسانند. نفع

گروهی را به عنوان راهی و همکاری ، مشارکت «ژن خودخواه»پرطرفدار 

. بیند می فرد(هر منافع ژنتیکی  پیشبرددر نتیجه و اهداف فردی ) پیشبردبرای 

چرا بسیاری از طرفداران او مایل به پذیرش این نظریه پس  با این حال

                                         
1
 zero-sum context 

2context 
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 حیوانات سایرطور در میان  همینو ها  انسانمیان  که مشارکتنیستند 

 ؟فردمحورانه خودخواهی که باشد کارآمدو  طبیعیقدر  تواند همان می

، انساناز  های غیر نخستی سایر در کهبلهای شهوتی،  بونوبودر  نه تنها

 1«وال نس دیافر». وجود دارد ”صلح نرمقدرت “از  درخشانیشواهد بسیار 

 متفاوت ی آزمایشی ترتیب دادند تا ببیند وقتی دو گونه 2«دنیس یوهانویتز»و 

دهد.  چه روی می ،جا باشندهم در یک  ماه با 2به مدت  3«مکاک» میموناز 

که  ( تهاجمی و خشن هستند، در حالی5)مکاکا موالتا 4«رزوس»های  میمون

که در زندگی ای  طلبی ویژه به راحت( 7)مکاکا آرکتوئید 6کوتاه مهای دُ میمون

به  ،پس از درگیری ،«کوتاه مدُ»های  . برای مثال، میمونهستند مشهور دارند،

در بین  آشتیگیرند، در حالیکه  یکدیگر را می های کفل صلح ی نشانه

دو گونه در این که زمانی اماشود.  به ندرت مشاهده می «رزوس»های  میمون

رفتار  دانشمندان مشاهده کردند که داده شدند، قرارجا کنار هم یک 

غلبه  «رزوس»های  بر پرخاشگری میمون «کوتاه مدُ»های  آمیزتر میمون صلح

 ،«وال دی»ی   بنا به گفتهآرام شدند. « رزوس»های  به تدریج، میمونو  کرد

با هم بزرگ کردند،  ن هر دو گونه با یکدیگر بازی مینوجوا اعضای “

از همه خوابیدند.  میتلط مخبصورت های بزرگ و  و در گروه شدند می

های  گروهی ی هم به همان اندازه «رزوس»های  مهمتر اینکه، میمون

حتی هنگامی که ”.را فرا گرفتندجویی  صلح های مهارت ،رشانجوت صلح

قرار خود  اننوع همدر کنار آزمایش به نتیجه رسید، و دو گونه بار دیگر فقط 

بعد از پایان  مورد بحث، «رزوس»های  میموناحتمال اینکه  ،داده شدند
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بیشتر  سه برابر ،حریف خود را بجورندو درگیری با رقیبان خود آشتی کنند 

]22[بود.ها ”رزوس»از سایر 
 

 /شناس عصب 1«روبرت ساپولسکی» این حالت اتفاقی است؟آیا 

ها  ی یک گروه از بابون مشاهده بررسی و ها سال به دهبرای  ،شناس نخستی

 پروژه ، این دانشجو بودزمانی که  8222در سال او است، پرداخته  «کنیا»در 

تحت  از نرهای مسن گروه یتعداد زیاد، 8221در اواسط دهه . را آغاز کرد

یک  ی ز غذاهای آلوده. این بیماری اناگهان از مرض سل مردند ،پژوهش او

نکته اینجا اما  .ه بودبه آنها منتقل شدهتل توریستی در اطراف یک دانی  زباله

نصیب فقط  ،دانی زباله  (ی )و البته آلوده ارزشمندذای غبود که 

ها و  تر، ماده نرهای آرامی  همه از قبلکه  ،بود شدهترین نرها  طلب جنگ

ی  این است عدالت! با رفتن همه از اطراف غذا دور کرده بودند. ها را جوان

 ،دفاع جای آنها را گرفتند. گروه بیتر ، بازماندگان خونسردنرهای خشن

ها، نوجوانان و  ماده گروهی متشکل از :برای دزداناست ای  ی آماده گنجینه

و  خشنانی همسایگ منتظر فقط و  خورند که براحتی فریب می ینرهای

 .شوند جنسی غارت و تجاوزمشغول به  جو است که وارد شده و جنگ

را  شوند تولد با آن بزرگ می ی که از بدوگروه ،های نر بابون از آنجاکه

 دانی، زباله ی دهه پس از حادثه  یکتا حدود کنند،  در سن بلوغ ترک می

که از آن حادثه جان سالم بدر برده  یاز نرهای خونسرد و آرام یک هیچ دیگر

 :نویسد می «ساپولسکی» طورکه همان . اماندباقی نمانددر گروه  بودند

پیوستند پذیرفته  به گروه می که یتوسط نرهای جدیدگروه،  یکتایفرهنگ “

 ”تراژدی“پس از گزارش داد که دو دهه  «ساپولسکی»، 2114در سال  ”د.ش

از باالتر  بودند ها ماده با در پیوندنزدیک و ی که سل، هنوز تعداد نرهای تب

حاکم بود، و شواهد  مراتب بر سلسله ی نامعمولآرامشمیزان نرمال بود، 
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مضطرب رده  معموالً نرهایدر بین سطح اضطراب  داد که نشان می یروان

به ما گفت که طبق  «ساپولسکی» اخیراً. تر بود از حد نرمال پایین ،پایین

هنوز گروه  یکتای ، فرهنگ2112آخرین مشاهداتش در تابستان 

 28نخورده باقی مانده است. دست

 2«مراتب جنگل سلسله» کتاب شناس در خستین 1«کریستوفر بوهم»

تی وضوح عقالنی و حه یک سیستم سیاسی ب ،خواهی برابریاینکه  ی درباره

افرادی که در غیر “، نویسد کند و می بحث می ،مراتبی است سلسلهبه نوعی 

 باهوشکافی  ی به اندازهگرفتند  ی فرودست قرار می این صورت در مرتبه

و بزرگ تشکیل دهند و این کار را با  انهسیاسی متحد های ائتالفهستند که 

را ها  ها بر ضعیف قوی دهند که جلوی تسلط انجام میهدف آشکار این 

  ”.بگیرند

شدت ه ب ،پیچی از دستوراتدر سرنیز  زنان گشت، «بوهم»بر نظر بنا 

 غالباً وسواس زیادی در ،گر کوچزنان  گشت“، نویسد ، و میصفت هستندبُز

]24[”.دارند )زیر قدرت دیگری بودن( ی دیگران از اتوریته بودن هار
به نظر  

دوران بین  قبل تاریخ باید برای افراد خودبزرگ مادوران رسد  می

، دوراندر آن “ ،نویسد می ،شناس روان ،اریک فروم. بوده باشدای  ناامیدکننده

ناکام و  اجتماع ، دربرد فردی که از سلطه داشتن و کنترل بر دیگران لذت می

]22[”است. مانده مینفوذ  بی
 

 
 

 

ترکیبی از ی  در نتیجه)ماقبل تاریخ انسان که  شودراستی اگر معلوم ه ب

چیزخوار،  همه ی ، سیستم هاضمهپایینجمعیت بسیار تراکم  جملهعوامل از 

                                         
1Chistopher Bohm 
2Hierarchy in the Forest 
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روابط  ،نظام اشتراکی در تامین غذا منحصر به فرد، و هوش اجتماعی باال

بصورت  مراقبت از فرزندان که منجر به 1گیرانه همزمان و آسان/آزادجنسی 

 زیسته میصلح و کامیابی نسبی  در اتفاقاً (امنیت گروهشد، و  می جمعی دسته

دوران “)یا  ”ای قرهدوران نُ“حداقل  ”دوران طالیی“؟ اگر نگوییم ، چهاست

تصویرسازی آن دوران به بدون آنکه بخواهیم در  .( که بوده است”رنزیبُ

 کنیم و تئتوانیم جر  میآیا  ،ی افتیمبهشت شبه ی گونهتصورات رویا ی ورطه

ند که ا هکرد دنیایی زندگی مینظر بگیریم که نیاکان ما در  این احتمال را در

ه داشت کافی وجود ی به اندازههمه چیز ها، در بیشتر روزها،  برای بیشتر انسان

اگر اما  ”خبری نیست. ناهار مجانی“داند که  هر کسی میدیگر ؟ اکنون است

 مجانی همیشهش که ناهار ه باشددر دنیایی رشد و نمو کرد ی انسان گونه

 آسایی و فراوانی آغاز ما با تنکه  یسفرآن بدانیم اگر ؟ چطور ه استبود

و رقابت ظالمانه تغییر شکل  کمیابی، پریشانیبه  ،اخیر صد قرن ایم در کرده

دوران ماقبل تاریخ )و در نتیجه  ی مان درباره گذاری ارزشآنگاه ، ه استداد

 ؟خواهد کردخودمان( چطور تغییر 

                                         
1Casually promiscuous 
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 مانده از جاه ب شواهد ای دشوار باشد، اما شاید باورش برای عده

تا پیش از دوران  آنهادهند که  به وضوح نشان میهای نیاکان ما  اسکلت

ه بلندمدت و گسترده را تجربه نکرد قحطی هرگز، پروری  دام -کشاورزی

دستاوردهای  ،کمیابیمبتنی بر های اقتصاد و مزمن ند. کمبودهای غذاییبود

 دامپروری-کشاورزیدوران  همراه با هستند کهای  های اجتماعی سیستم

 2«های نامحدود ابزارهای محدود،  خواسته»ی  مقدمهدر  1«گودی» .ظاهر شدند

گردآورها ... اوقات -چیشکار“، که کند آمیز اشاره می کنایهی  هتاین نکبه 

خود را به خوردن، نوشیدن، بازی کردن، کارهای جمعی و به طور  فراغت

                                         
1Gowdy 
2Limited wants, unlimited Means 
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 هستندفراوانی رفاه و مرتبط با از دید ما ی که هایکاردرست همان خالصه 

 ”گذراندند. می
 

 

در مورد  غلط مرسوم با وجود اینکه شواهد محکمی در تایید دیدگاه

آید که صدای مخالفی به  کمتر پیش می، وجود ندارددوران ماقبل تاریخ 

 ی به شکلیغرب اقتصادی ی در نظریهانسان،  سرشت ذاتیگوش مردم برسد. 

ی  که تنها انگیزه -این دیدگاه“، «گودی»به قول نادرست معنا شده است. 

متعلق به یک اقلیت ناچیز از بین  -ی انسان، منافع شخصی است برنده پیش

 111,211ها در  ها هزار فرهنگی است که از زمان پیدایش هوموساپینس ده

 به اتفاققریب  برای اکثریت واقعیت این است که ”.اند زیسته سال پیش می

در  که قابل تصور نبودهگاه  هیچاند،  کنون زیستههای انسانی که تا نسل
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شان گرسنه هستند دست به انبار کردن و  ای در اطراف شرایطی که عده

 نماد انسانگردآورها، –چیشکار“، نویسد می «گودی»ی غذا بزنند.  ذخیره

]22[”.هستند ()غیرحسابگر 1مقتصدغیر
 

 «بدبخت» (ها از چشم انگلیسی)به خاطر بیاورید که حتی ساکنان 

 ”ترین مراتب انسانی نازل“ محکوم به زندگی در که- 2«گوایرا دل فو تی»

 هو از دید ش را باال کشیدلنگر 3«کشتی سلطنتی بیگل»وقتی که  -بودند

بیرون های آنها  را رها کردند و از باغ ها انگلیسی باغبانی های ناپدید شد، بیل

 شانخوددر زندگی شخصی را  ”متمدن“زندگی افراد ی  شیوهآنها رفتند. 

ازگشت به انگلستان ب برایلی یکمترین تما“تجربه کرده بودند، با این وجود 

، ”های فراوان میوه“ وجود با ،آنهاواقعیت آن بود که ؟ چرا ”نداشتند.

 بودند.  ”خشنود و راضی“به راستی  ”پرندگان فراوان“و  ،”فراوان های ماهی“

  

                                         
1uneconomic 
2Tierra del fuego 
3HMS beagle 
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 فصل سیزدهم

  ماقبل تاریخدر دوران  جنگوجود  بر سرپایان  بی جنگی

 دم آغازین ر سپیدهگویند، د ان میباور تکامل

 قتل ی نطفه ،نشان نام و بی یک حیوانحیات، 

ضربانی که از آن نشأت گرفت، و کاشت  را

 نوادگان های رگ ه دربرای همیش

 ... طنین انداخت شصفت حیوان

 ]8[1ویلیام جنینگز برایان    

 

 ،فقر ند کهباوربر این بزی گرایان نئوها اصولکه همانطور درست 

پافشاری ایده نیز بر این است، بوده انسان زندگی ی همیشگی  مشخصه

به ای  نویسنده. برای مثال، طلبی در سرشت ما ریشه دارد جنگ کنند که می

، پیشادولتیجوامع  در و درگیری جنگ“ ،که کند ادعا می 2«نیکوالس وید»نام 

اغلب برآورده که  -هدف کلییک و  ،حضور داشتهنه رحما و بی دائم به طور

 ]2[”.است کرده را دنبال مینابودی دشمن یعنی  -شده می

در عمیقاً  ،یافته سازمانهای  درگیری ، گرایش ما بهطبق این دیدگاه

انسان و از  زن گشتاجداد ردپای آن را تا دارد و   ریشهمان  ی زیستی گذشته

طبق این دیدگاه،  توان دنبال کرد. می ر انساننیاکان نخستی دو تر تا آن عقب

نه و   بوده است،افروزی  در پی جنگ همواره ذاتی ما، این گرایش

 .ورزی عشق

                                         
11William Jennings Brayan 
2Nicolas Wade 
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بر سر چه بوده  ،پایان بی  این جنگکه  گوید هیچ کس به روشنی نمیاما 

که زندگی  کند با قطعیت اعالم می «نیکوالس وید»با وجود اینکه  .است

اعتراف وی بار بوده است،  فالکت، ”دائمی های جنگ“ در اثر زنان گشت

رهبر ، بدون ثروتو ، خواه  برابریو کوچک نیاکان ما در جوامع “ ،کند که می

که کنیم  باور آیا باید پس ”...کردند تفاوت رتبه زندگی میهرگونه  و

نشین و فاقد هرگونه ملک و  سلسله مراتب، کوچ ، بیگرا های برابری گروه

جوامع واقعیت این است که اند؟  ... بطور دائم در جنگ بودهامالک 

گردآور، دارایی اندک و در نتیجه چیز کمی برای از دست دادن  -چیشکار

هیچ شباهتی  ،گسترده ی  سیارهیک زندگی روی و ، شان( جان)بجز داشتند 

 یکسره که اخیرهای  جوامع دوره  در چنگال -شا کنونی به شکل پرجمعیت

نداشته  -هستنددر کشمش رو به کاهش انباشته شده یا بر سر منابع 

 ؟کشمکش برای چهپس  ]8[.است

روایت »از جنبه به این  جامعپاسخی ی  ارائهفرصتی برای در اینجا ما 

هایش،  به این بحث و داده اجمالینگاهی  برایاما نداریم،  «مرسوم هابزی

 ایم:  انتخاب کرده را در این حوزه مشهورشخصیت سه 

 «؛روانشناس تکاملی 1«استفن پینکر  

 «؛محبوبشناس  نخستی 2«جین گودال  

 4[.3«اگنونشناپلئون » ،معاصری  زندهشناس  و مشهورترین انسان[ 
 

  

                                         
1Stephen Pinker 
2Jane Goodall 
3Napoleon Chagnon 
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 خونین دندانیچنگ و با پروفسور پینکر، 

 ممتازخاص و مقابل شنوندگانی  ،تصور کنید یک کارشناس نامدار

 سپسهستند.  طلب جنگ یها مردمان آسیایی کند که عنوان میایستاده است و 

آرژانتین، لهستان، ایرلند، ، آمارهایی از هفت کشور یعنی ادعایشیید در تأ

یک لحظه “گویید:  می آنگاه شما دهد. نیجریه، کانادا، ایتالیا و روسیه ارائه می

محسوب روسیه، آسیایی  بجز احتماالً ،یک از این کشورها هیچ ید،صبر کن

 . هم بیاوردموضوع را به خنده و شوخی سر و ته کارشناس و  ”.شوند نمی

 «پینکر استفن» ،هاروارد دانشگاه مشهور پروفسور، 2112در سال 

 2«بیچ النگ»در 1«تد»، در کنفرانس سال ترین کتاب پرفروش ی نویسنده

باال مطرح  که در مثالان منطقی را بکار گرفت مه و کرد سخنرانیکالیفرنیا 

ای از دیدگاه نئوهابزی در  خالصه هم ، سخنرانیاین در  «پینکر» ]2[.شد

برای  غالباً به تکرار اظهاراتی که همو  کند میرا بیان جنگ  خاستگاه مورد

 رود ماقبل تاریخ بکار می در مورد نیاکاندیدگاه خونین این ترویج 

 ]2[موجود است. «تد»سایت  در وباو ای  دقیقه 21سخنرانی . پردازد می

ماقبل )که مربوط به دوران  ی اول این سخنرانی دقیقه 2تماشای حداقل 

کنیم. بروید و ببینید،  می توصیهبحث  ی پیش از خواندن بقیهرا ( است تاریخ

 مانیم. ما اینجا منتظر می

به بحث در مورد را  اش درصد از وقت سخنرانی 81کمتر از پینکر 

برای توضیح  ،% از سخنرانی81) دهد اختصاص میگردآورها  -چیشکار

آن شکل به  روی زمینبر انسان  وقتاز درصد  22 سبکی از زندگی که

یی که در مورد آن صحبت سردرگمی از چیزهاکالف  نهایتاً و، گذشته است(

 سازد. می د،کن می

                                         
1 Technology,Entertainment,Design 
2 Long Beach 
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را نموداری  ،هایش سه و نیم دقیقه از صحبتپینکر بعد از گذشت 

 1”جو ی وحشی صلح پیش از تمدن: افسانه ،جنگ“ کتاباز که  دهد نشان می

درصد مرگ مردان “ ،این نمودار. اقتباس شده است 2«لی الرنس کی» ی نوشته

نشان را  ”گردآور -شکارچی یا زن گشت در برخی جوامع در اثر جنگ،

-شکارچی مردانامکان مرگ که  گوید در توضیح نمودار می اودهد.  می

بسیار  کنند زندگی می امروز ی کهمرداندر مقایسه با  ،در حین جنگگردآور 

 بیشتر بوده است. 
 

 نمودار پینکر )درصد مرگ مردان در اثر جنگ(

 
 ،این نمودار تر به نمودار بیاندازید. در کنید و نگاهی دقیق صبراما کمی 

و میر  میزان مرگی  به عنوان نماینده ”گردآور-شکارچی“ هفت فرهنگ

شده  لیست فرهنگ. هفت آورده شده است ،جنگمردان ماقبل تاریخ در اثر 

                                         
1War Before Civilization: The Myth  of  the 
Peaceful Savage 
2Lawrence Keeley 
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، 3«مائه انگا»، 2«یانومامی»، دو شاخه از 1«یواروژ» عبارتند از این نمودار در

  .7«گبوسی»و  6«هولی»، 5«گین مورن»، 4«دوگوم دنی»

از  «گین مورن»، «آمازون» ی از منطقه« یانومامی»و دو گروه  «رویواژ»

های مرتفع،  ساحل شمال استرالیا، و چهار مورد دیگر همه از سرزمین

این به راستی آیا هستند.  8«ی نو گینه»در« پاپوا»ی  پرجمعیت و پرمخاصمه

 حتی باید بدانید که گردآور ما هستند؟ -شکارچی نیاکان ی نمایندهها  گروه

 ]2[.هم نیستند به آن نزدیک

 ،گین( به آنها اشاره کرده است )مورن «پینکر»موردی که  2فقط یکی از 

شان را برای مصارف بعدی  که خوراک هستند زنی گشت جوامع نزدیک به

آسیایی  تقریباً کشوریرا  روسیه توان می ،به این ترتیب)کردند  ذخیره نمی

 .(نظر کنید اش صرف از بیشتر جمعیت و تاریخ بتوانید البته اگر فرض کنید،

ها  از دهه به دور هستند، چرا که تاریخ ماقبلبه کلی از شرایط ها ”گین نمور»

تناد هایی که پینکر به آنها اس دادهزمانی که یعنی آن ) 8222سال  ازپیش 

ها و  مبلغان مذهبی، سالح در ضیافت شده بودند(آوری  کرد جمع می

 اند. زندگی کردههای موتوری  قایق

 -چیکند شکار اشاره می «پینکر»یک از دیگر جوامعی که  هیچ

بدست آورده و آنی طور غذایشان را به منابع که نیاکان ما  مانندانی گردآور

زمینی، موز و نیشکر  سیبهای روستا،  در باغ این اقوام، .نبودند کنند مصرف

 گذشته از ]2[دهند. خوک، الما یا مرغ پرورش می ،در همان حال و کارند می

                                         
1Jivaro 
2yanomami 
3Mae Enga 
4Dugum Dani 
5Murngin 
6Huli 
7Gebusi 
8Papua New Guinea 
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ی گردآور-گر و شکارچی کوچ نیاکان ی وجه نماینده هیچ به وامعجاین  آنکه

 ییها دادهنواقص دیگر مربوط به ، نیستندزیستند  ی غذایی می رهبدون ذخی که

  :دهد میبه آنها ارجاع  «پینکر» کهاست 

  واقعی میزاندر مورد ، کردخواهیم اشاره همانطور که بطور خالصه 

همچنان  شناسان بین انسان ،«یانومامی»اقوام  میاندر طلبی  جنگ

  بحث وجود دارد.

 «نیستندهم های بومی استرالیا  فرهنگ معرف ها که حتی”گین نمور .

 درگیریفاقد اغلب  که -استرالیا بومیاقوام  بیندر  آنها

یک  -درگیری دارند یبسیار اندکیا میزان  هستندگروهی  درون

 ]2[.روند استثنای خشن به شمار می

 «را نیز درست انتخاب نکرده است.  «گبوسی» ی نمونه «پینکر

 باب ایندر  «پینکر» ی گفتهی  درباره ،شناس انسان 1«نوفتبروس »

در میر باال  و آهنگ مرگ ،گوید میاو ، تحقیق کرده استنمودار 

طلبی در  جنگ ،«نوفت». طلبی ندارد هیچ ارتباطی با جنگها  گبوسی

 و حد سر بر جدال “ ،نویسد و می داند می ”نادر“را ها ”گبوسی»بین 

 نیز آسانی به و آید می پیش کم بسیار منابع یا ها زمین حدود

 ]81[”شود. می وفصل حل

ر بلند ، سَایستد در مقابل شنوندگانش می «پینکر»، خطاهااین  ی با وجود همه

 میر اقوام و مرگ که نمودارش برآورد خوبی از میزان کند کند و ادعا می می

 چنین ادعایی. دهد میبدست های ماقبل تاریخ  گردآور در جنگ -شکارچی

 ]88[واقعاً باورنکردنی است.

 درتنها کسی نیست که برای ترویج دیدگاه تاریک هابز  «پینکر»اما 

 ی ارائهاین نوع  ،واقع در .کند می بازی شعبده چنین ،انسان ماقبل تاریخ مورد

                                         
1Bruce Knauft 
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مربوط به  متونای در  کننده نگران رز ط هب ،مشکوکهای  داده گزینشی

 است.  متداول انسان بودن طلب خشونت

 نرهای“به نام  شان در کتاب 2«دیل پترسون»و  1«ریچارد رنگام»

 جنگ،“ ،است در طبیعت غیرمعمول ای پدیده ،که جنگ پذیرند می 3”شیطانی

سپس ادامه  ”است.حیوانات  معمولدر قانون  برانگیز تامل یک استثنای

 ها و در انسانهم  ،گروهی خشونت درون موارد به دلیل اینکه دهند، اما می

 ی بایستی مشخصه جنگ،به  تمایلپس شده است،  ثبتها  شامپانزههم در 

 ”گردد. برمی نما مشترک یبه آخرین نیای آن  سابقهانسان کهن بوده باشد که 

  میلیون ساله 2 جریان یک ما بازماندگان سردرگم“ ،هند کهد آنها هشدار می

  ”بار هستیم. مرگ خشونت مستمر و از

 !اوه . . .

 ی صفحه، کلمه 221؟ در کتابی با بیش از شوند چه مینوبوها وب پس

 با این استدالل ،و این گونه شود دیده می اش فقط در یازده صفحه «نوبووب»

ی  فاصله -آخرین نیای مشترک ما عنوانه ب -شامپانزه در مقایسه باکه 

شناسان  گرچه بسیاری از نخستی -شود دارد، نادیده انگاشته میدورتری از ما 

دو این  ست که جای شکرش باقی حداقل باز ]82[گویند. این را می خالف

 برند.  می نوبوهااز بُ یاسم محقق

 کتاب ی ، نویسنده4«استون اسمیت ینگ د لیویدیو»، 2112در سال 

ای منتشر  ، مقاله”جنگ های انسان و ریشه ترین حیوان: سرشت خطرناک“

ریشه داشتن جنگ صحت  به بررسی تکاملی ه است که در آن از منظرکرد

ها  توصیف وحشتناک او، شامپانزه. در پردازد مینخستی انسان  ی در گذشته

 آلود درآیند و خون صورت یک تکه گوشته زنند تا ب یکدیگر را آنقدر می

                                         
1Richard Wrangham 
2Dale Peterson 
3Demonic males 
4David Livingstone Smith 
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ها به عنوان  بطور مکرر از آن «اسمیت» .خورند زنده زنده می همدیگر را

گاه  هیچاو  ی با خواندن مقالهکند.  یاد می ”ما نزدیکترین خویشاوند غیرانسان“

به همان اندازه  هم که خویشاوند غیرانسان دیگریانسان، توان فهمید که  نمی

اگر  -برانگیزی تعجب طرز  هبنوبوها وبدر تحلیل او، . باشد دارد نزدیک اوبه 

 ]88[اند. شده گرفتهنادیده  -عامدانهنگوییم 

ی  رحمانه پیامدهای بیدر مورد  خشنیگیری  موضعچنین  حین

به همان اندازه به عدم  نباید حداقلآیا ، ها شامپانزه در میان خشونت

 -ها به ما نزدیک هستند ی شامپانزه که به همان انداز -بونوبوهادر طلبی  جنگ

چین، نماد روشنی و  ی )در فلسفه 1مورد یانگ چرا همه در ؟شد میاشاره 

چین، نماد  ی )در فلسفه 2در مورد ین لیکنند و ( فریاد میاست خوبی

نور ممکن  نبودکنند؟ تاریکی و  نجوا میآرامی ه ب( تاریکی و بدی است

تواند آنها را روشن سازد.  زده کند، اما نمی است شنوندگان را هیجان

در  «ببرم-نوبوهاوب-از-اسمی-کردم-فراموش-آختاسفم»تکنیک متاسفانه، 

 است.  متداول، کهن جنگ خاستگاهمربوط به  متون

توجه  جلب جنگ مربوط به در مباحث وبوها فقطبون اما غیبت آشکار

 در جستجویهرجا که کسی در توان  میرا ونوبو بغیبت کند.  مین

 کرد. است مشاهده نر انسانیهای  خشونت انواعبرای  کهن ای نامه شجره

های تجاوز  ریشه در توضیحات مربوط بهوبو وناثری از بتوانید  آیا میببینید 

از این کتاب آمده  . در بخشیبیابید« ی تاریک انسان جنبه» از کتابجنسی، 

به احتمال  ،عوض در .ه استتجاوز جنسی را ابداع نکرد ،انسان“ است،

  هبه ارث برد ریخت ی انسانها ی میمونینیا ی را از رسته رفتار این بسیار زیاد

ها نربرای  پذیرفته و نرمالیک استراتژی تولید مثلی  ،تجاوز جنسی .است

 در نرهاچنین بوده است. نیز ها سال  میلیون برای است و احتماالً بوده

                                         
1yang 
2yin 
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ها تجاوز  به ماده معمولانسان، شامپانزه و اورانگوتان بطور  ی ها گونه

با زور وادار به دزدند و  میرا   ها ماده ،های وحشی کنند. گوریل می

 ]84[”کنند. ها تجاوز می های دربند نیز به ماده کنند. گوریل گیری می جفت

 صلی است()تاکید از متن ا

که  -های غیرانسان در گونه ”تجاوز جنسی“های تعریف  پیچیدگیاز اگر 

بگذریم،  -هایشان در این حوزه نیستند قادر به منتقل کردن تجارب و انگیزه

 تجاوزموردی از هیچ  نوبوها،وب ی مشاهدهطی چند دهه باید بدانید که 

به چشم  در میان آنها –کُشی، جنگ و قتل طور کودک و همین –جنسی

 گاه. وحش. هیچ و نه در باغ طبیعتاست. نه در  نخورده

 نیست؟ الزم موضوع این برای توضیحی و شرح هیچ آیا

 

 1«مارگرت پاور»ناپدید شدن مرموز 

 ماهیت آورند، در مورد نوبوها بوجود میوگذشته از تردیدهایی که ب

ارزش د که ندار وجودهای مهمی  پرسشنیز ها  شامپانزه ”طلبی جنگ“

ارتباط بین در خصوص  «رنگامرد اریچ»، 8221 ی یدن دارند. در دههپرس

 2«گومب»در  «جین گودال»در مرکز تحقیقاتی  ها غذا و رفتار شامپانزهتوزیع 

نرهای “از اینکه کتاب  قبلنج سال ، پ8228در سال کرد.  تانزانیا مطالعه می

پس از تحقیقات  «مارگرت پاور»چاپ شود،  «پترسون»و  «رنگام» 3”خبیث

به چاپ رساند که  4”: انسان و شامپانزهخواهان یبرابر“به نام  یکتاب گسترده،

مطرح ها  روی شامپانزه «گودالجین »مهمی در مورد تحقیق  های پرسش

جز تحسین در مورد اهداف تا پیش از این کتاب، باید گفت که ) کرد می 

                                         
1Margaret Power 
2Gombe 
3Demonic 
4The Egalitarians:Human and Chimpanzee 
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با این گفته نشده بود(.  مطلب دیگری  هیچو صحت آنها  «گودال»علمی 

و « پاور»نامی از  ”نرهای خبیث“در هیچ جای کتاب  وجود جالب است که

  نشده است.  آورده هایش پرسش

 شهای اول اقامت در سال «گودال» ی کههای داده ه بودمتوجه شد «پاور»

اوتی فاست، تصویر مت آوری کرده ( جمع8222تا  8228)از  «بگوم»در 

و  خود گودالهای  گزارش در مقایسه باها  اجتماعی شامپانزهاز تعامالت 

 در مقیاس جهانی که چند سال بعد ،ها طلبی شامپانزه شاگردانش از جنگ

، «گومب»کند. مشاهدات مربوط به چهار سال اول در  ارائه می ،منتشر شد

تر از  طلب صلحبسیار “ها  که شامپانزه ه بودرا به این گمان واداشت «گودال»

و فقط  دیده بودن ها بین گروه ”جنگ“نشانی از او  ”انسان هستند.

 . دیده شده بودگروه بین افراد تک و توک های  خشونت

روبرت »با تحقیقاتی که ها،  نخستی های اولیه از صلح این برداشت

 ،منتشر کردند 2112چهار سال بعد از آن در سال  2«پاول گربر»و  1«زمنس

را بطور ها  رفتار اجتماعی نخستی مربوط بهمتون علمی آنها  نیز سازگار بود.

 اینکهتحقیق در مورد  21پس از مرور بیش از . جامع بازبینی کردند

 تقریباً“ ،، دریافتند کهگذرانند وقت می در ساعات بیداری چگونه ها نخستی

از  و کنند فعالیت میروز که در - 3«لمور»های  ها، از میمون گونه ی در همه

 های انسان نما ... معموالً تا میمونگرفته  –ها هستند ترین نخستی ابتدایی

 رفتار اجتماعی فعال گونه هرانجام روزشان را به  وقت از درصد 2کمتر از 

کمتر از  ،بطور معمولها  نخستی“دریافتند که  «گربر»و  «سزمن» ”گذرانند. می

حتی برخی  ، وداننگذر میروز به جنگ و رقابت شان را در  نزمادرصد از  8

 ی . آنها دریافتند که در همهدرصد است 8کمتر از خیلی این رقم  مواقع

                                         
1Robert sussman 
2Paul Garber 
3Lemur 
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کردن و  مراقبتی مانند بازیمشارکتی و  رفتارهایهای نخستی،  گونه

 ]82[هستند.  متداولدرگیری دعوا و  بیشتر از بار 21تا  81، تیمارکردن

 تغییر ها بین شامپانزه نسبی سازگاری و اتحاداز « گودال»اما برداشت 

کند این تغییر  استدالل می «پاور». این موضوع خیلی هم اتفاقی نبود و، کرد

ها  روزانه صدها موز به شامپانزهو دانشجویانش  داد که او رخزمانی  دقیقاً

 تر آسان بتوانند تارا تشویق کنند که گرد قرارگاه جمع شوند دادند تا آنها  

 . مطالعه کنند ها را آن

 قالب یا در و تکیبه طور  در طبیعت ها برای یافتن غذا شامپانزه

غذا در سراسر منابع به دلیل اینکه  ؛ وندوش های کوچک پراکنده می گروه

اما  .گیرد بین ایشان در نمی یرقابت معموالًاست، شده جنگل گسترده 

 ها اینکه انسان ضمح به“ ،دهد توضیح می «وال دی سفران»همانطور که 

، صلح و آشتی به هم کردند، حتی در جنگل برای آنها مین غذاشروع به تأ

 ]82[”سرعت از بین رفت.

 های جعبهمحصور در که  ،های خوشبو و خوشمزه از میوه ییاه پُشته

 ها ی شامپانزه تغذیهبرای  از روز یمعینزمان  فقط برای مدت بود و بتنی

 دستیارانحتی . را بطور چشمگیری تغییر دادآنها رفتار  ،شد می باز درشان

و  برانگیختههای  شامپانزه، زیرا بودندها  جعبه کردنتعمیر ناگزیر از «گودال»

 .ه بودندها یافت شماری برای شکستن و بازکردن جعبه های بی خشمگین راه

ی  تجربه ،توانستند بالفاصله خورده شوند نمیکه   ای های رسیده میوه وجود

سردرگم و خشمگین را  و آنها رفت به شمار میها  زهبرای شامپان یجدید

هر یک به اندازه  البته که) ی سرکش ساله های سه از بچهپر ی تاقا ساخت. می

. در تصور کنید در یک صبح کریسمس را چهار مرد بزرگسال قدرت دارند(

ی  بستهباز کردن برای  باید به مدتی نامعلومشود  به آنها گفته  که شرایطی

 در زیر درخت است صبر کنند. جلوی چشمشانکه  شانها هدیه
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به  غذا دادن“ ،نویسد پس از چند سال با یادآوری این دوره می «گودال»

 ،ها داشت. آنها نسبت به قبل اثر مشخصی بر رفتار شامپانزه ،این شکل جدید

خوابیدند و صبح زود  مینزدیک قرارگاه  ؛دادند یهای بزرگتری تشکیل م گروه

نرهای بزرگسال رسیدند. بدتر از همه اینکه  می های پرسروصدا سر در دسته

نسبت به قبل خیلی  درگیرینه تنها ...  شده بودند مهاجمای  بطور فزاینده

در  را روز ازساعات زیادی ها،  از شامپانزهتعداد زیادی  بلکه ،بیشتر شده بود

 ]82[(.ه استافزوده شد)تاکید  ”اطراف قرارگاه منتظر بودند

 شناسان تا حد زیادی در مورد اغلب نخستی، بلکه 1«رنگام»نه تنها 

 ،ها توسط گودال شامپانزهتامین غذا برای ی  نحوه به «مارگرت پاور» اشارات

 2«یری لی گیگمایکل »برای مثال،  ]82[.اند به میان نیاورده سخنیهیچگاه 

رفت  «اوگاندا»در نزدیکی  3«لکیبی»های  ها به جنگل شامپانزه ی برای مطالعه

گروهی  که درگیری درون پاسخ دهد  به این نظریه به طور خاصتا 

به دلیل اثر مخرب  تواند می «گودال» مورد مطالعه توسط تیم های شامپانزه

بررسی موریت من ... مأ“ ،نویسد می«یری لی گیگ». باشد موز بوده های جعبه

یا بوده  طبیعییک رفتار  جنگی شبهکشتارهای  این بود که آیا لهئمس این

تأمین را  ها شامپانزه محققان بوده است که غذای ی کار خود نتیجه

، «یری لی گیگ»حتی در پیوست کتاب که نه است اما چگو ]82[”کردند. می

به  نامی از او ،منتشر شده است« پاورمارگرت »تاب که هشت سال پس از ک

 نیامده است. میان

 «پاور» که ییها پرسش در موردکاوش برای فرصت کافی  اینجادر 

درگیری در مورد  -صورت گرفتههای  گزارشدیگر  بررسی یا مطرح کرد

 تغذیه توسط انسان هایی که شامپانزهی(  بعضی )و نه همه بینگروهی  درون

                                         
1Wrangham 
2Ghiglieri 
3Kibale 
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در مورد   ،«پاورمارگرت »مانند ما که  در حالی ]21[نداریم. -اند نشده

)در زیر ببینید(، اما در مورد تردید داریم  «شاگنون»و  «پینکر»های  انگیزه

 ،با این وجود نداریم. تردیدی هیچ «گودالجین »داری علمی  امانت و  نگیزها

های  پرسشبر این باوریم که ، ل هستیمئقا« گودال»برای  ی کهحتراما تمام با

های  بحث ریشهمبه مندان  عالقه ی بوسیلهدارند که  این را ارزش «پاور»

 . بررسی شوندها  نخستیدر طلبی  محتمل جنگ

 

 غنائم جنگی

: اگر چیزی گیرد را نشانه میقلب موضوع  ،«مارگرت پاور»های  پرسش

دانشمندان شروع به ؟ پیش از اینکه بجنگیمارزش جنگیدن ندارد پس چرا 

شد، بنابراین  نند، غذا در سراسر جنگل یافت میکها  شامپانزهغذا دادن به 

ها  شامپانزهشدند.  پراکنده می ها گلدر جنهر روز ها برای یافتن غذا  شامپانزه

کنند؛  خبر مینیز کنند دیگران را  ای پیدا می درخت پرمیوه هنگامی که معموالً

گروه مفید است و به این  اعضایی  در نهایت برای همه ،کمک به یکدیگر

محسوب  «باخت -برد»یک بازی  ،در جنگلغذا  تالش برای یافتن  ،رتیبت

 مقدار، هر روز، در یک مکان معینکه آموختند ها  وقتی شامپانزهاما شود.  نمی

و  ، بیشترتوان به آن دست یافت و به آسانی می شود یافت می غذا محدودی

جمع در اطراف محل غذا  ”پر سروصدا“ خشمگین و های در دسته بیشتر

جنگ “ رفتاری که امروز به ،و شاگردانش «گودال» چیزی نگذشت کهشدند. 

 مشاهده کردند. ها زههای شامپان بین گروه شود را از آن یاد می ”طلبی
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ارزشمندی برای جنگیدن  ها چیز شامپانزه بود که شاید برای اولین بار

و در عین حال محدود. آنها  مطمئنمنبع غذای متمرکز، یک : پیدا کرده بودند

 قرارگرفته بودند.  «باخت -ردبُ» های بازیدنیای یکباره در 

تعجبی ندارد دیگر جوامع انسانی، مورد در همین استدالل  استفاده ازبا 

شان را  زندگیباید  کردند، که غذا ذخیره نمییی گردآورها-چیکه چرا شکار

 برای چه؟  . دقیقاًانداختند میجنگ به خطر  برای

 بومی جوامعباید دقت کنید که گسترده بود.  ،در محیطکه غذا  غذا؟ 

به طور بیعی ی شرایط ط واسطهه که غذا ب هایی مکان متعلق به

که از شمال سالمون  ماهی مثالً غذایی مثل) شود می انباشتای  دوره

 (دآی میای  به طور دورهو کانادا  هایالت متحد به غربی اقیانوس آرام

. کنیم نیستند گردآورانی که ما از آنها صحبت می-از نوع شکارچی

به  ،نواحینوع در این  بیشتری وجود دارد که مااحتمال اتفاقاً 

 )بعداًبرخورد کنیم.  1کواکیول نظیرمراتبی  سلسله و جوامع پیچیده

 کنیم( صحبت می هاد آنردر مو

 یناچیزدارایی  ،عاطفی-آیینیهای  داراییجز  ،زنان گشت ؟ها دارایی 

 . دارند

 یک  عنوانه زمان زندگی خود را ب بخش اعظمنیاکان ما  زمین؟

  .خالی از انسان رشد و نمو کردند ای تقریباً در روی سیارهگونه، 

 که رشد جمعیت برای  به این معنی است ،اما این ادعا ؛شاید زن؟

، کاالیی اهلیمهم بوده است و زنان مانند چارپایان  «زنان گشت»

. گرفته است یا بر سر آنها جنگ صورت می ندا هوستد بود دادبرای 

برای یت عداشتن جم ثابت نگهاحتماالً اما نکته اینجاست که 

، یم. همانطور که دیداستبوده  آنافزایش تر از  مهم زنان گشت

                                         
1
 Kwakiutl 
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تقسیم رسد، تمایل به  معینی می ی گروه به اندازهافراد وقتی تعداد 

جوامعی که در  ؛ بنابراینآید پدید می تر کوچکهای  به گروهگروه 

. ی نداردا فایدههیچ عمالً  بیشترخور  تراز جمعیتی محدود دارند، نان

-نگسسست»اجتماعی مبتنی بر  یم که در سیستما ههمچنین دید

ها نوبووو ب  ها ، شامپانزههاگردآور -چیشکارکه بین  ،1«نپیوست

 . ها جابجا شوند اند تا بین گروه بودهزنان و مردان آزاد  معمول بود،

ی بین علّ روابط ،تحقیقاتشبا ، 2«پاتریک نوالن»شناس به نام  یک انسان

، تراکم (5، صنعتی4داری ، زمین3زنی، باغبانی )گشت ساختار اجتماعی

احتمال “ نویسد، میاو  ه است.بررسی کردرا جنگ وقوع جمعیت، و احتمال 

 در مقایسه با ،دار یافته و زمین توسعه باغبانیمتکی بر طلبی در جوامع  جنگ

هنگامی که او  ”ساده بیشتر است. گردآور و باغبانی -چیجوامع شکار

دار محدود کرد،  گردآور و زمین-چیبه جوامع شکارتنها هایش را  تحلیل

بهترین  ،رسد می از حد میانگین یشوقتی به ب تراکم جمعیتدریافت که 

 ]28[.است جنگ ی کننده پیشگوییعامل 

انسان  ی ”میلیون ساله 2عادت “که جنگ را را  دیدگاهی ،این یافته

در  انفجار جمعیتزمان تا دانیم  ما میچراکه  گیرد. د به چالش میدان می

تراکم جمعیت نیاکان  (چند هزار سال پیش یعنی همین) پساکشاورزی دوران

 . مطالعات اخیر بر روی تغییرات ه استپایین بودهمواره ما 

DNAدر چند  ،تاریخ ماقبلانسان  جمعیتکند که  ثابت می نیز میتوکندریایی

از  ناشیهوایی  و )به دلیل تغییرات آب پایین آمده استحد انقراض  تا رههبُ

  جریاندر ها و تغییرات ناگهانی  سنگ های آتشفشانی، برخورد شهاب فوران

                                         
1Fission-fusion 
2Patrick Nolan 
3Horticulture 
4Agrarian 
5Industrial 
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 پیش،سال  111,24حدود گفته شد، هم  که قبالً(. همانطور ها اقیانوس

ل کُ، دچار تغییر کردآب و هوای جهان را به شدت  1«توبا»هنگامی که فوران 

با  در آن زمان، یافت.کاهش  نفر چندهزار بهدنیا  سجمعیت هوموساپین

برای هنوز هم دنیا شمالی را یخ پوشانده بود،  ی نیمکره بیشتر اینکه وجود

 ]22[.شد محسوب نمیجای شلوغی وجه  هیچبه نیاکان ما 

های  شاخص بوده است ها جنگ چکان ماشه ،های تاریخی اخیر در دورهآنچه 

 3«آنتونی کوروتایف»شناس و  بوم 2«پیتر تورچین». جمیعتی بوده است

ند و ا هروم را بررسی کردهایی از تاریخ انگلستان، چین و  داده ،شناس انسان

 وقوع جنگمیزان جمعیت و تراکم  بین افزایشهمبستگی آماری محکمی 

 21عامل تواند  می ،د که رشد جمعیتهد ند. تحقیقات آنها نشان میا هیافت

آمیز  های صلح افروزی به دوره جنگ ازچرخش  -تاریخیتغییرات از درصد 

 ]28[بوده باشد. -و بالعکس

در  چهارپایان اهلیهای  گلهشده و  کشت غالت ی انبارهای ذخیرهنقش 

های  جعبهنقش مانند ه ،ها برای انسان دامپروری-ی کشاورزی دوران اولیه

وجود داشت که چیزی  حاال. ه استبود ها برای شامپانزه موز در جنگل

بیشتر برای  . زمینداشتن بیشتر: داشت بر سرش جنگ صورت بگیردارزش 

. هدف از افزایش جمعیت برای افزایشطور زنان بیشتر  زراعت. و همین

برای  ودن بر نیروی نظامی، افزها زمین کار بر رویجمعیت، تامین نیرو برای 

. بوده است کمک به برداشت محصولطور  همینو  ها، این داراییدفاع از 

 جنگیدن های بیشتر برای کار سخت کاشت، برداشت و بردهعالوه بر این، به 

اورزان ناامید را وادار به یورش محصولی در یک ناحیه، کش بی نیز نیاز است.

                                         
1Toba 
2Piter Turchin 
Korotayev3Andrey 
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، و این کار بارها و بارها تکرار دادند باید تاوان می که کرد می به همسایگان

 ]24[شد. می

دست دادن یا  چیزی برای از نبود“از جنگ( آزادی ) آزادیمعنای به واقع، 

 است.  ”بدست آوردن

مرتبط  یها دادهو سرراست  ها با نادیده گرفتن این تحلیل اما نئوهابزی

 باشدبوده همیشگی انسان  و محرک  انگیزه باید ،گکه جناین ، بر آن با

به  «پینکر»شان، مانند  کنند و اغلب برای دفاع از دیدگاه پافشاری می

 شوند. متوسل میلفاظی های  تاکتیک

به جوامع بیمار: » در فصل چهارم کتاب1«روبرت ادگرتون»برای مثال، 

 از ،مناسبات طبقاتی ”،نویسد می «ابتداییانسان  تفاهم ی افسانه گیری چالش

 کشیشیمقام ساالری و  نه تنها دیوان در آنها که پا گرفت یجوامع کوچک

یید أدر تاو اما  ؛بسیار خوب ”.ندکشاورزی هم نداشت وجود نداشت بلکه

در  ی برتر طبقهبار  و قانون خشونت وجود طبقات اجتماعیمورد  در یشادعا

های  و ذکر مثالتوضیح واضحات به صفحه  82در حدود ،  ”کوچک جوامع“

 اندازد(: از قلم نمینیز و چیزی را ) پردازد میربط  بی

 صاحب برده) 3«ونکور» ی جزیرهساکن در  2«کواکیول»های  هندی ،

ی کاال در  های معاوضه جشن، مبتنی بر انباشت دارایی، نشین یکجا

 (مراتب اجتماعی سلسله همراه با، پیچیدهساختاری ، قالب هدایا

  ساختارهای  دارای، جمعیت میلیون نفر چند) 4«آزتک»امپراطوری

گرداگرد  زمین 5ها جریب و ،ها کشیش باتمام و کمال مذهبی 

بزرگتر از هر زمین  -کردند کشاورزی می هاها در آن برده کهپایتخت 

                                         
1Robert Edgerton 
2Kwakiutl 
3Kwakiutl Indians of vancouver 
4Aztek  

 مترجم -است مربع متر 4247 معادل زمین جریب هر5
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دارای امکانات  -کشاورزی در اروپا در زمان اولین برخورد

 های روشن در شب(؛  خیابانهای فاضالب و  سیستم

  همراه با ، جمعیت چند میلیون نفرباز هم با ) 1«زولو»امپراطوری

های بازرگانی  ، و شبکههای اهلی دام، 2کشاورزی متمرکز، یدار    برده

 (؛ گسترده در سطح قاره

  ی امروزی، که بنا به گفته 4ی«غنا»در  3«آسنته»امپراطوری 

در آفریقای غربی  نظامی قدرت بزرگترینبدون شک “ ،«ادگرتون»

 ]22[”بود

با  چه ارتباطی های ذکر شده امپراطوریکه  دهد توضیح نمی «ادگرتون»

کشیشی یا کشاورزی دارند. در مقامات جوامع کوچک بدون بوروکراسی، 

برد.  نام نمیهم زن  ی گشت این فصل، حتی از یک جامعه ی در ادامه واقع او

های  ها دشوار است و پس از آن سگ ست که بگویید تربیت گربها مثل این

گواه صدق را  8«گلدن»، و 7«گری هوند»، 6«بیگل»، 5«شپرد ژرمن»نژاد 

 تان بیاورید. گفته

کتاب ، در 9«دوگ فرای»شناس به نام  یک انساندر تایید دیدگاه ما، 

 ی پدیدهشمول بودن  جهان در باب یدیدگاه نئوهابز، 10«جنگ فراتر از»

                                         
1Zulu 

 اش مشخصه که است کشاورزی در تولیدینظامِ  ای گونه ،متمرکز کشاورزی2

 زیر ی منطقه در... و کارگر سرمایه، فراوانِ کارگیریِ به ازای به کم اتالفِ میزان

 مترجم -است کشت
3Asente 
4Ghana 
5German shepherd 
6Beagle 
7greyhound 
8Golden 
9Doug Fry 
10Beyond war 
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همواره همراه انسان این باور که جنگ “ ،نویسد می و کند رد می را «جنگ»

 ”موضوع مطابقت ندارد. مربوط به این شناسی  باستان، با حقایق بوده است

کمبود  “ :نویسد شناس با این نظر موافق است و می انسان 1«لسلسلی اسپون»

در بیشتر حاکی از این است که جنگ  ،  در مورد جنگ ختیشنا باستان شواهد

برایان » ”نادر یا غایب بوده است. ،انسان ماقبل تاریخ دوران زندگی

اقبل شده از دوران م های یافت سکلتاع بر ، پس از مروری جام2«فرگوسن

فقط در  “ ،امروزی «سودان»یک محل خاص در بجز تاریخ، نتیجه گرفت که 

 ی کههای هوموساپینس از اسکلتاز میان صدها نمونه  اسکلت 82حدود 

های  نشانهحاوی ، هستند تر از آن قبل وپیش سال  هزار81 مربوط به

اگر جنگ “ :دهد ادامه می «فرگوسن» ”.هستندفردی  واضحی از خشونت بین

شناسی،  های باستان بایستی در یافتهماقبل تاریخ رایج بود،  ی اولیه در دوران

چنین  ازاثری هیچ اما  آمد؛ بدست میجنگ  رابطه بانی در اجسام فراوا

 ]22[”نیست. چیزهایی

 معدود جوامع و کنند های خشن اشاره می به شامپانزههنگامی که محققان 

ادعا  و، دهند میلقب « زن گشت»  به اشتباه را داریباغچین متکی بر  گیالس

آدمیزاد ، طلبی هستند ی جنگ ، شاهدی بر گرایشات دیرینهکه اینها کنند می

اثرات مخرب  ازاغلب  ،تر اینکه این محققان آزاردهنده .آورد شاخ در می

 ی لحظه به لحظه شدن ترکوچکتاثیر ، ها شامپانزه بر رفتار مین غذاتأ

 ی از سربازانلشکرشدن توسط   محاصره ی به واسطه ها ی شامپانزهها زیستگاه

 ژنتیکی ابعاد، کاهش فضای زندگی، غذا و ان غیرمجازو شکارچیه گرسن

سکوت آنها در مورد اثرات شدید  به همین شکل، .کنند صحبتی نمی موضوع

ایجاد بر احتمال  «دامپروری-کشاورزی»و ظهور دوران  ،جمعیتافزایش 

  آزاردهنده است. نیز به همان میزان  ها انسان کشمکش و تعارض بین

                                         
1Leslie Sponsel 
2Brian Ferguson 
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 یانومامی( قومجنجال بر سر یورش ناپلئونی )

های  و اولین گزارش گرفتپایان  1«تابستان عشق» همزمان با اینکه

یکباره ها به آگاهی عموم رسید،  امپانزهطلبی ش از جنگ «جین گودال»

مشهورترین  3”جو یانومامو: مردم ستیزه“ کتاب با انتشار 2«ناپلئون شاگنون»

 های بافی خیالبرای ، 8222 سالی دنیا شد.  شناس زنده انسان

که  اند ثابت کرده ندکرد می که ادعا یانشناس جذاب انسان ی ماجراجویانه

. سال خوبی بود است انسان سرشت از  ضروری و دیرینه یطلبی، بخش جنگ

آغاز در ویتنام  4«عید تت» ی و حمله «پراگبنفش در انقالب »این سال با 

، به حقیقت پیوست 6«ممفیس»در ، 5«مارتین لوترکینگ»رؤیای شد. بدترین 

به قتل رسید، و خونریزی و آشوب به جلس نآ در لس 7«روبرت کندی»

به کاخ سفید فرار کرد،  8«ریچارد نیکسون»کشیده شد.  «کاگویش»های  خیابان

 10«بو مالی»های خشک باالی  در تپه گمراهش با پیروان 9«سون چارلز من»

را  11«وایت آلبوم»ی نهایی  نسخهها ”بیتل» در نهایت جنجال به پا کرد، و

                                         
1 Summer of love :مترجم -آمریکا در 2267 تابستان در تاریخی ای واقعه 

2hominids 
3Yanomamo:The fierce People 

4 TET offensive  :عملیات از ای رشته به که است نامی تت، عید ی حمله 

 با مطابق) ژانویه ۰۳ از عملیات این. است شده داده ویتنام جنگِ جریانِ در نظامی

 و شدت با ۸۶۹۶ تابستان تا و شد آغاز ۸۶۹۱( ویتنامی نوی سال یا تت عیتِ

 مترجم -داشت ادامه جنوبی ویتنامِ مختلفِ مناطقِ در ضعف
5Martin Luther king 
6Memphis 
7Robert Kennedy 
8Richard Nixon 
9Charles Manson 
10Malibu 
11The White Album 
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به فضا  برای اولین بار سه فضانورد آمریکایی ،پایان این سالدر دادند. ارائه 

ند آبی شکننده خیره شد ی به این سیاره ،شناور در سکوتی الیتناهی رفتند و

 ]22[کردند. برای صلح دعا  و

، شاید جای شگفتی نباشد که تفسیر ماجراها این ی با درنظرگرفتن همه

 یانومامی،اقوام  ”خشونت ذاتی“از  ناشی ی ” طلبی دیرینه جنگ“از  «شاگنون»

 ی  مرهخشونت روزاز  «شاگنون»توصیف . به چنگ آوردمردم را رگ خواب 

 پسند مردمی قرار  مورد ، بسیارما ”معاصرنیاکان “عنوان  تحت  ،این اقوام

 ردچا ،انسانی رحمی و خشونت بی علت این همهفهم  عاجز ازگرفت که 

در ویرایش پنجم،  ”جو ستیزه ییانومامو: مردم“. کتاب بودنده درماندگی شد

ها نسخه از  شناسی است و فقط میلیون ترین کتاب انسان پرفروشهنوز هم 

 بطور ،«نونشاگ»های  ها و فیلم ه است. کتاببه دانشجویان فروخته شد ،آن

نقش داشته است. اغلب شناسان  چندین نسل از انسان  در آموزش چشمگیر

 . اند پذیرفتهی ما  خویی گونه درنده ی براثبات به عنواناو را  آنها ادعاهای

با شک و تردید باید  «شاگنون»نسبت به تحقیق باید بدانید که اما 

گرفته  بکار آن درهای مشکوک بسیاری  ، زیرا تکنیکبرخورد کردفراوانی 

های  قتل آمار ،«شاگنون»دریافت که  «فرگوسن»است. برای مثال، شده 

در  «پینکر»است، همان کاری که  اضافه کرده ،جنگتلفات  هب نیز عمومی را

 تاثیر «شاگنون»تر اینکه،  . اما مهماسته انجام داد «گبوسی»مبحث مربوط به 

. بنا استرا لحاظ نکرده اش  در بین مردم مورد مطالعه خود حضورمخرب 

هایی که  جنگ“ ،«تاریکی در الدورادو» ی ، نویسنده1«یرنی پاتریک تی»بر نظر 

یعنی آغاز شد،  8224نوامبر  84 از ساخت مشهوررا و یانومامی شاگنون 

موتور ای،  های ساچمه شناس با تفنگ همان روزی که این انساناز درست 

 از راهها(  )به یانومامیفوالدی برای بخشیدن  یپر از اشیا قایقی، و قایق

                                         
1Patrick Tierney 



 

222 
 

، نشان «شاگنون»خود ی دکترای  با استناد به رساله «یرنی تی» ]22[”رسید.

اعضای قوم یک از  ، هیچ«شاگنون» سال پیش از ورود 88در طی دهد که  می

. اما طی ندا یانومامی( در جنگ کشته نشده اقوام بزرگ از قومی) 1«یونامُو»

یانومامی در نفر از اعضای در بین آنها، ده « شاگنون»ماه اقامت  88

از  دیگر قومی) 2«پاتانواتری»و  «یونامُو»بین  درگرفته های کشمکش

 ( کشته شدند. یانومامی

عنوان یکی از شاگردان   هبابتدا شناسی که  ، انسان3«کنث گود» 

سال در آنجا  82رفت و همراه او  ها برای زندگی با یانومامی «شاگنون»

که  «در رو -بزن»شناس  یک انسان“ ،کند را چنین توصیف می «شاگنون»ماند، 

تا مشارکت اهالی را  شود وارد روستاها میرنده های بُخنجربا دستانی پر از 

تفرقه و درگیری  ،رود سفانه او هر جا میأ. متبخردبرای انجام تحقیقاتش 

 ]22[”کند. ایجاد می

ی  جاهالنه تفکراتاز  «شاگنون»انگیزی  بدون شک بخشی از تفرقه

منبع بزرگتر  احتماالًش ا ی، اما اهداف تحقیقاتشد اش نتیجه می مردساالرانه

از یانومامی گردآوری  تبارشناختیخواست اطالعات  او می. بودمشکالت 

در قوم که ایندر نظر گرفتن به ویژه با است  ی بغرنجی لهئمساین کند. 

. نام بردن از شود تلقی میاحترامی  بی، افراد نام بردن از اسم یانومامی،

جوآن ». بود ها در فرهنگ آنها یکی از بزرگترین تابوشکنینیز مردگان 

نام بردن از “، گوید ، میاسته سال بین این مردم زیست 22که  4«زفینکر

تفرقه، درگیری و جنگ  عامل و مردگان در بین قوم یانومامی، اهانت به مرده

یک “را  «شاگنون»تحقیقات  ،شناس انسان 5«شالینزمارشال » ]81[”است.

                                         
1Namowei 
2Patanowateri 
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یافتن اصل و نسب در پی  داند که می ”شناسی نامعقول انسانی  پروژه

 یاتوانند نام نیاکانشان را بدانند،   تابو نمی ی واسطه هب“، مردمانی است که

را خودشان نام  نتحمل شنیدحتی یا   –به زبان بیاورند یا دنبالش بگردند

 ]88[”ندارند.

کرد این  های میزبانانش میتابو برای گذشتن از سد «شاگنون»کاری که 

. بنا به اظهارات انداخت میبه جنگ یک دهکده را با دیگری بود که 

انتخاب  محلی های ها را برمبنای دعواها و دشمنی ، خبرچینخودش

را  هایی دهکدهتبارشناسی،  به منظوردر سفر به دهکدهای دیگر ... کردم می

خواستم، روابط  کردم که با مردمی که در موردشان اطالعات می انتخاب می

گشتم و صحت اطالعات جدید  برمی  ای داشتند. سپس به قرارگاه اصلی تیره

نام  هنگام به زبان آوردنم. اگر داد محلی مطابقت می های خبرچینرا با 

شدند  ی میعصبان ها خبرچین، که از گروه دشمن بدست آورده بودمجدیدی 

بعضی اوقات به نامی هستند ...  درستشدم که اطالعات  مطمئن می

رساند، مانند نام بردار یا خواهر  دیوانگی میمرز را به  آنهاخوردم که  برمی

 ]82[”گزارش نداده بودند. دیگر های خبرچینای که  مرده
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 :برای یادآوری

وارد  یانومامی اقوامهای  زمین مالحظگی به با بی ،قهرمان داستان ما -8

، منتخبهای  ی آنها به گروه و عرضه ،و تفنگ تبربا آوردن خنجر، ، شود می

د و بین اقوام یانومامی تفرقه و نز میها برهم  گروه این توازن قدرت را بین

 .زداندا میدرگیری به راه 

و با تحریک  دهد میها را تشخیص  های پیشین بین گروه او تنش -2

به این  ،گروه دیگر ی احترامی به نیاکان مورد احترام و عالقه آنها به بی

 د.نز میاختالفات دامن 

به تشدید این شرایط کمک  ،ها با دامن زدن به توهین «شانگون» -8

اش را  های تبارشناسی اعتبار داده ،خشم ناشی از آند و با استفاده از نک می

 د.نز  میمحک 

های یانومامی،  شانگون پس از ضربه زدن و نمک پاشیدن به زخم  -4

 ش در میانهای ی شجاعت هایی درباره داستان افکار عمومی آمریکا را با

 .کند صفت گمراه می خشن و شیطان ”های وحشی“

واژگان به  1«آنترو» ی کلمهپس از سفر شاگنون، بد نیست بدانید که 

قدرتمند با منشی موجودی “اضافه شده است و به معنی  «یانومامی»اقوام 

 ”متجاوز به آداب و رسوم محلیو  ،عالئقی آزاردهنده ،غیرانسانی

های  از ورود به سرزمین قانوناً «شاگنون»، به بعد 8222از سال  ]88[است.

 یانومامی منع شد. 

 ،شناس انسان 2«نسللی اسپاسل»هنگامی که  ،8221 ی دهه ی در میانه

 یک درگیریفقط ، طلبی نشانی از جنگزیست، هیچ  ومامی میبین اقوام یان

لسلی ». شد ه میبا صدای بلند شنید زناشویی ی همشاجر چندو  فیزیکی

                                         
1 Anthro :ی  بخش اول کلمهanthropologist شناس به معنای انسان- 

 مترجم
2
 Leslie Sponsel 
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ی  ی من و سه دهکده در کمال شگفتی، مردم دهکده“، نویسد می «نسلاسپا

کند شبیه  توصیف می «شاگنون»یی که ”جو مردم ستیزه“به  همجوار اصالً

های او از  و عکس« شاگنون»یک نسخه از کتاب  «نسلااسپ» ”نبودند.

. او دربا خود به آنجا ببرای توضیح کارهایش جنگجویان یانومامی را 

از من اما شدند، ذب گرچه بعضی از مردان به این تصاویر ج“ ،نویسد می

برای آنها ها را به کودکان نشان ندهم، چرا که خواسته شد که عکس

ها، به  این گروه از یانومامی“ ،گیرد یجه مینت «نسلااسپ». بدآموزی دارد

 ]84[”.ندارندجویی  ستیزهجنگ و به  یمثبتارزشی وجه نگاه  هیچ

از یک دهه زندگی در بین آنان، فقط یک به سهم خود، پس  1«گود»

قطع  «شاگنون»ارتباطش را با  به تدریجوی دهد.  مورد جنگ را گزارش می

ای  داده ،کید بر خشونت یانومامیکه تأکرد و به این نتیجه رسید 

به کتاب شاگنون “ ،بعدها نوشت «گود»است.  ”خورده و تحریف شده دست“

کشد  و این بحث را پیش می ”کرده است اغراق موضوعشکلی غیرمنطقی در 

اهالی نیویورک زورگیر و  است که بگوییم شبیه به اینکاری که او کرد “ ،که

 ”هستند. کُش آدم

 

 

و  ها هیپی فرجام برای اثبات ریاکاری تالشی بی
 وبوهابون خویی درنده

نگاران )یا روانشناسان تکاملی( هیچ چیز  از روزنامهخاصی برای گروه 

 کننده خوشحال  صفت موجودات هیپی هایرفتار کشف ریاکاری دربیشتر از 

ها نشان  یافته“، چنین است «زرویتر» ی روزنامهاخبار سرخط اخیر نیست. 

، کنند می ورزی عشق همان اندازه کهبه  صفت های هیپی دهد که میمون می

                                         
1
 Good 
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نوبوها با وجود بو“ ،در این مقاله آمده است ]82[”.کنند مینیز جنگ 

، ها در دنیای نخستیورزی و نه جنگجویی،  در عشق شان خوشنامی

به ما  ،دیگر ی یک مقاله ”..خورند. کنند و می شکار میهای دیگر را  میمون

، دیگر مشهورند  جویی صلحبه  اینکهنوبوها با وجود بو“، دهد که اطمینان می

با لحنی  ،سومین مطلب ”خورند. کنند و می ا نیز شکار میها ر نخستی

روابط جنسی، از کشتن نیز  ی دیوانههای  میمون“خط، سر  زیرو آمیز ءاستهزا

 ماجرای ها هیپیدر مورد طور که  همان“، نویسد می  ”برند لذت می

کننده در  یک شرکت 2«فرشتگان جهنم»جایی که نام (وجود دارد  1«آلتامونت»

 3«سالونگا»پارک ملی ماجرای نوبوها نیز ، در مورد بوکنسرت را کشتند(

 یها نخستیاین دهند  جایی که دانشمندان گواهی مییعنی ، وجود دارد

 ”خورند. کنند و می ها را شکار می میمون اطفال دوست،  ظاهراً صلح

اطفال در حال خوردن “، ”دوست؟ صلح ظاهراً“، ”جنسی؟ روابط ی دیوانه“

 دارند؟ ”طفل“ها  میمونمگر ؟ ”میمون 

 واقعاًشاید ما ، طلب هستند هر دو جنگنوبوها بو وها  اگر شامپانزه

 ”های مرگبار خشونت ی میلیون ساله  2عادت “یک  ”سردرگمبازماندگان “

هستند  سردرگمکمی  کسانی که ،کند تر آشکار می باشیم. اما یک نگاه دقیق

 ی سال مشاهده 2محققان در طی  نگاران هستند. روزنامه این در واقع

را گزارش دادند.   ها میمون مورد تالش برای شکار 81تنها نوبوها، بو

بین  ،گوشت میمون و موفق شدند از این ده بار نوبوها در سه نوبتبو

 بود تقسیم شد.  و نر  بونوبوهای مادهاز  شده تشکیلکه گروهی  چیانشکار

 علمی:درگیر با مسائل نگاران  روزنامهچند نکته؛ قابل توجه بررسی 

                                         
1Altamont 
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 و گوشت  زنند می شکاردست به نوبوها به طور منظم اینکه بو

ی جدیدی نیست و مدت زیادی است که محققان از  داده خورند می

حیوانات مورد صید  معموالًاند.  آن خبر دارند و آن را گزارش کرده

سنجاب، ، 1«کغزال»معروف به  ،کوچک «زهای کوهیبُ» بونوبوها،

 حشرات و نوزاد حشرات هستند.

  81حدود نوبوها، وو ب ها ، شامپانزهها منتج به انسان خط تکاملی 

 .ه استها جدا شد پیش از خط تکاملی منتج به میمون سال میلیون

ها نزدیکند  قدر به میمون نوبوها همانها و بو به بیانی دیگر، شامپانزه

 که ما هستیم.

 شوند  محسوب نمی ”اطفال“های جوان،  میمون. 

  ،لوکس یکی از غذاهای  ،گوشت میموندر بسیاری از نقاط دنیا

 است. های جنگلیباربکیو های چینی و  رستورانموجود در منوی 

 در در سراسر جهان ها هزار میمون، پیر و جوان،  نه دهساال

 شوند. ی قربانی میاتهای تحقیق آزمایشگاه

 ”در حال جنگ“ها نیز  انسانتوان گفت که  می، آیا نکات با توجه به این

 ها هستند؟ با میمون

! کند کمک نمیها  روزنامهبه فروش  ،”جنگ“هیچ چیز مانند سرخط 

های  میمونی  خوارانه همنوع ی جنگ وحشیانه“ شد، حتی اگر گفته می

، اما شکارکردن و کرد میتر  فروشرا پر ها هم روزنامه آناز  ”صفت  هیپی

 ”جنگ“توان  دیگر را به سختی می ی گونه توسطیک گونه  خورده شدن

ها  نوبوها و میمونبوبگوییم اینکه ناهار است. صرف اسمش  نامید؛ این

حرف نظر برسند،   هیکسان ب ای غیرحرفهممکن است از دید یک فرد 

                                         
1duiker 
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به یک سگ ولگرد  1یا کایوت  گرگ  که یک دسته زمانیاست.  ینامربوط

شکاری را حین   ما باز ی است؟ همه ”جنگ“آیا اسمش کنند،  حمله می

 این هم جنگ است؟آیا ایم.  گرفتن پرندگان در آسمان دیده

طلب،  جو یا جنگ صلح ،طور طبیعیه بی ما  آیا گونه این پرسش که

، آزاد است بخشنده یا خسیس، دارای حسادت جنسی یا متمایل به عشق

جامد، مایع یا گاز  طبیعی به طور)آب(  H2Oاست که  پرسش مانند این

 شرایطبه بستگی “ است که، این به چنین سوالی معقول تنها پاسخ ؟است

توزیع  به وفور سرپناهخالی، که غذا و  تقریباً ی روی یک سیارهبر  ”دارد.

 در شرایط از درگیری، انتخاب آسان و جذابی است. ماندن شده است، دور

 بیش ،متقابل با یکدیگر در جنگها  انسانند، ا هزیست که نیاکان ما می محیطی

شواهد فیزیکی و ند. ا هداد از آنکه چیزی بدست آورند چیزی از دست می

نیاکان ما بیشتر عشق  دهد که نشان میماقبل تاریخ مربوط به محیطی 

 ند تا بجنگند.ا هورزید می

  

                                         
سانان  سگ ی رده ،خواران گوشت ی راسته داری از پستان، کایوتی یا کایوت 1 

 مترجم -آمریکای شمالی و مرکزی است بومیِ، است. این جانور

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 فصل چهارده

  : یک دروغ یا یک واقعیتکوتاهعمر 

ده  ی ما شصت بعالوهعمر  این روزها

هم به آن  بدنی سال، و اگر عامل نیرومندی

اما هنوز هم کار است،  سال 08اضافه شود 

 ،ش هست و به همین دلیلسخت و اندوه

 کنیم. شود و ما پرواز می عمر ما کوتاه می

21:81 1سالمز  

 

 21 اًحدود ،انسان ماقبل تاریخ 2«قدامید به » میانگین :واقعی اماعجیب 

آسا به  ، غولسانتیمتری 21متر و  یکبود، بنابراین مردی با قامت  سانتیمتر

 رسید.  نظر می

دگرگون کرد؟ آیا نژاد  را از ماقبل تاریخ ، تصورتانواقعیتآیا این 

که در غارهای کوچک آید  تان می به ذهن 3«یبونسا»های  ای از آدم کوتوله

کردند، از ترس  میهایشان دنبال  ها را در سوراخ کردند، خرگوش زندگی می

آیا این موضوع شدند، و در تیررس بازهای شکاری بودند؟  پنهان می ها وباهر

ها  وجبی ما هنگام شکار ماموت شود به چالشی که نیاکان نیم سبب می

حاضر اید که در زمان  شانس بوده کنید خوش فکر نمیاند فکر کنید؟ آیا  داشته

قامت  ،بهداشتی دستاوردهایکه رژیم غذایی بهتر و دورانی کنید،  زندگی می

 میانگین انسان را دو برابر کرده است؟

                                         
1Psalms 
2
 The average height expectancy 

3bonsai 
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درست است که  فنیاز نظر با اینکه زده نشوید.  خوب، خیلی هیجان

اما بوده است،  سانتیمتر 21انسان ماقبل تاریخ حدود  ”قدامید به میانگین “

فراگیر  مورد در  متوهمانه اتکننده است. مانند اظهار گمراه حقیقتاین یک 

، این نیز ادعایی است که سبب سردرگمی و ازدواج، فقر و جنگ بودن

 شود. گیری نادرست می نتیجه

ماقبل دوران  در بزرگسالانسان یک  قدمیانگین برای فهم موضوع، 

درنظر بگیرید.  سانتیمتر 821 اًحدود )با استفاده از بقایای اسکلتی(را تاریخ 

 سانتیمتر 21نیز حدوداً  ماقبل تاریخ را در نوزادان یاسکلت ی میانگین اندازه

 های اسکلت به نوزادهای  اسکلت قد نسبتروی از سپس بگیرید.  در نظر

 -بدست آمده معروف  ختیشنا های باستان قبرستان از حفاری که -بزرگسال

نفر که به بزرگسالی  8ازای هر به  ،کلی  طوره ب فرض کنیدتخمینی بزنید و 

میر باالی  و به دلیل مرگمردند. بنابراین،  نفر در کودکی می 2رسیدند،  می

انسان ماقبل تاریخ  «قدامید به »کودکان، 

 21همان  که تقریباً بوده است ](8×821(+)2×21÷)81=22سانتیمتر[

 ]8[.شود می سانتیمتر

چرا ؟ نیست. گمراه کننده هست؟ عجیب نیستبه نظرتان این نوع محاسبه، 

 از نظر آماری دقیق است؟ خوب، تاحدی.. هست

در دوران ماقبل  «قدبه  امید یانگینم» در مورد ”یقتحق“ اینباید بدانید که 

باور اکثر مردم در که  است  کننده و گمراه  نامعقولهمان اندازه  به ،یختار

 .)طول عمر( آدمیان در دوران مقابل تاریخ «امید به زندگی»مورد 
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 : الف ی هشاهدم

ی فیزیک دانشگاه سانفرانسیسکو-متخصص زیست 1«جف لوتز»

در مورد شیوع  ]2[«3 .سیان.بی. اخبار شبانگاهی»در مصاحبه با ، 2کالیفرنیا

 آن شب که ها نفر کرد. میلیون می صحبت هدر ایاالت متحدمزمن  درد شتپُ

 تنها از حدود “، داد کردند، شنیدند که او چنین توضیح  را تماشا میبرنامه این 

به درازا  سال 42 بیشتر ازکه عمر ما  است سال پیش 811یا  211

طوری تکامل نیافته است که  ها ما انسان ستون فقرات از این رو،، کشد می

در این  ،نیروی جاذبهبدن را با این بار سنگین  ی بتواند حالت ایستاده

 ”)تاکید افزوده شده است(. .دتاب آور طوالنی امروزی عمرهای
 

  :ب ی هشاهدم

زنان ماقبل  ی دربارهکه - 4«مرئیروابط جنسی نا»به نام در کتابی دیگر 

شناس و ویراستار یکی از مجالت  شناس، یک انسان یک باستان -است تاریخ

 5«اورسال» او را کهرا تا زندگی یک زن  گرد هم آمدند ،علمی برجسته

 ،نویسند آنها می .سال پیش تصویر کنند 111,42نامیدند در اروپای 

در  سالمندهاو  خردساالنویژه  هب ،افراد بسیاریزندگی سخت بود و “

تلف یا اتفاقاتی از این دست، یا ابتال به بیماری سرمای زمستان از گرسنگی 

به دنیا آورده سالگی  82)که اولین دخترش را در سن  «اورسال»شدند...  می

، او در ببینداش را  دختری ی اولین نوه مرگ کرد که عمر اندازهآن بود( به 

 ]8[”)تاکید اضافه شده(. سالگی درگذشت 82 اش یعنی سن پختگی
 

 : پ ی هشاهدم

                                         
1Jeff Lotz 
2 UCSF :University of California, San Francisco 
3NBC Nightly News  
4Invisible Sex 
5Ursela 
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ماکس »ی  عمر در موسسه و طول بقاء، مدیر آزمایشگاه 1«جیمز وائوپل»

تحقیق یک  با تکیه بر 2«نیویورک تایمز»ای در  در مقاله ،«پالنک

دکتر  ”عمر انسان ثابت نیست. طول“، دهد ی توضیح میشناس جمعیت

در کشورهایی  به امروز تا 8241از « امید به زندگی»»به افزایش  «وائوپل»

کند  می عنوانو  ،کند اشاره می اند این زمینه داشتهترین افزایش را در  که سریع

ی نو هیچ مدرکی مب صورت گرفته استخطی  کامالً به طور“که این افزایش 

هیچ “ گیرد که از این مطلب نتیجه می او ”.وجود نداردبر کاهش یا افت آن 

دو تا سه سال در هر دهه  ،انسان« امید به زندگی»دلیلی وجود ندارد که 

 ”افزایش نیابد.

تا بزرگسالی زنده  ی نوزادان که همه از زمانیدلیلی وجود دارد.  اتفاقاً

تغییرات  ،د. از آن به بعدشو در این نمودار تغییر چشمگیری ایجاد می ،بمانند

 .شود میند و آرام کُ

 

 چه زمانیو شود؟  آغاز می زمانیچه  از زندگی

 گیرد؟ پایان می

های مربوط به  تخمین ی به اندازه ،عمر بینی شده برای طول اعداد پیش

 فرض پیش مبنای ها نیز برآن ،در واقعغیرواقعی هستند.  «قدامید به میانگین »

. اند محاسبه شدهمیر اطفال و مرگباالی  میزان مربوط به و پرخطای نادرست

های ماقبل  انسانآن دسته از بینیم که  شود، می می کنار گذاشتهوقتی این عامل 

 22 بینرسیدند،  گذراندند و به بزرگسالی می تاریخ که دوران کودکی را می

                                         
1Vaupel 
2New York Times 
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از آنچه در  ،، و از نظر سطح سالمتی و تحرکندا هردک سال عمر می 28تا 

 . ندا هی قرار داشتباالتردر سطح بیشتر جوامع غربی امروزی وجود دارد 

اگرچه است.  ها با میانگین بازی شعبدهبینید، این یک  همانطور که می

این صحیح است که نوزادان و کودکان زیادی در جوامع ماقبل تاریخ 

های  قبرستانهای اطفال در بیشتر  زیاد اسکلتبه نسبت تعداد  -مردند می

 یچیز هیچ ،ها این اسکلت اما کند. این موضوع را تایید می شده  حفاری

 گویند. عددی که معموالً به ما نمی ”بزرگساالن هنگام مرگ سن“ ی درباره

تفاوت است که  «در هنگام تولد امید به زندگی»مربوط به  شود، ذکر می

وقتی  .دارد برای بزرگساالن «رایج رعم طول»دقیق  ی اندازه ی بابسیار

 42 اًدر هنگام تولد حدودامید به زندگی در ابتدای قرن بیستم،  “ ،خوانید می

مدیون  رااین ما و  رسیده استسال  22 اکنون این عدد بهاما سال بود. 

یا  بقاءکه امکان هستیم عمومی  های سالمت شاخص وها  بیوتیک ظهور آنتی

به خاطر داشته باشید  ]2[”د،نآور های عفونی را فراهم می از بیماری یدور

و رسیدن  مر اطفالع بیشتر بازتاب افزایش طول ،که این افزایش چشمگیر

 بزرگساالن. عمرتر شدن  طوالنی است و نه بزرگسالی آنها تا سن

متولد شده  جادر آن حاضر، که یکی از نویسندگان کتاب «موزامبیک»در 

در هنگام تولد برای یک مرد،  امید به زندگینگین ، میا بزرگ شده استو 

هنگام مرگ  1«ساسیلدا»سال است. اما پدر 42  اًسفانه هنوز هم حدودمتأ

 پیرکرد. او  سواری می سال داشت، و در جاده به راحتی دوچرخه 28

حتی  -ودش پیر محسول نمی ،ساله 41یک مرد  در حالیکه ،شد محسوب می

 .«موزامبیک»در 

در اثر بیماری  ،ماقبل تاریخ در دوران بسیاری از اطفال شکی نیست که

ها،  نخستی سایرهمانطور که اطفال درست  -مردند سخت می یا شرایط

                                         
1 Cacilda :مترجم -است کتاب نویسندگان از یکی 
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شناسان  اند. اما بسیاری از انسان های امروزی چنین و موزامبیکی زنان گشت

 نه ،میر اطفال و از مرگ بزرگیبخش علت قبول دارند که این احتمال را 

 ی بلکه پدیدهگرسنگی یا ابتال به بیماری،  شد آنطور که زمانی تصور می

اطفال  تعداد زن، گشتکنند که جوامع  کشی بوده است. آنها استدالل می بچه

برای گروه نشوند و اضافی  بار تبدیل به که طوریداشتند  را محدود نگاه می

 فشار بیاورد.منابع غذایی  جمعیت، برسریع  دادند رشد اجازه نمی

است، حتی امروزه  آور تی فکر کردن به آن برای ما دلهرهکشی که ح بچه

در ، 1«نانسی شپرهاگز»به نام  سشنا یک انسانوجه نادر نیست.  به هیچنیز 

 -ه استدکرمیر اطفال معاصر در شمال شرقی برزیل تحقیق  و  مورد مرگ

او دریافت که میرند.  در سال اول تولدشان می ،اطفالاز درصد  21که جایی

شان را نوعی  باشند، مادران مرگجوش و جُنب بیحال و  ها بی اگر بچه

گفته بودند  «شپرهاگز»به ها  در مورد این نوع بچهدانند. مادران  می ”برکت“

شان برای  شان مرگ بوده است؛ و اراده هستند که خواست هایی بچه“اینها که 

متوجه  «شپرهاگز» ”.ماندن به قدر کافی قوی یا رشدیافته نبوده است زنده

و غذا  شان،تر یا خواهرهای قوی برادر در مقایسه باها  که این بچه بود شده

 ]2[کنند. پزشکی کمتری دریافت می توجه

فرهنگ  ی زمینه محققان دنیا در، یکی از بزرگترین 2«جوزف بردسل»

از بین برده  که نیمی از اطفال عمداً ه استبومی استرالیا، برآورد کرد

دهد  معاصر نشان می های گوناگون در جوامع پیشاصنعتی بررسیشوند.  می

 ند. ندب را بکار میعامدانه کشی  شکلی از بچه جوامع، چهارم که نصف تا سه

بد نیست را برتر و دلسوزتر حس نکنیم،  مانبرای اینکه خود

های سرراهی اروپا را به یاد بیاورید. تعداد  بچهمربوط به های  بیمارستان

 111,841به  ،8224در سال نفر  111,41از  ،مرگ در فرانسه اطفال دم

                                         
1Nancy Scheper-Hughes 
2Joseph Birdsell 
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ی  جعبه 221تعداد ، 8281در سال افزایش یافت.  8222در سال نفر 

داشت که  های سرراهی فرانسه وجود بچههای  بیمارستان ورودیگردان در 

سر در های ناخواسته را  کسانی که بچه فاش نشدن هویتبرای  مخصوصاً

تا  21توان گفت که  با تخمین خوبی می طراحی شده بود.گذاشتند،  راه می

 مردند. میبه بیمارستان در سال اول ورودشان  ،ها  این بچهاز درصد  21

را  دامپروری-غذا کشاورزیبدست آوردن برای  ،هنگامی که نیاکان ما

 نبود.کافی شان  سرعت حرکتبر روی غلتک افتاد اما کارهاشان  آغاز کردند،

به  ،و غذای بیشتردهد  قرار می شاندر اختیارهای بیشتر، غذای بیشتری  زمین

نیروی   های بیشتر، های بیشتر است. بچه معنای زاده شدن و تغذیه شدن بچه

آورد. اما این رشد جمعیت،  ارع و سربازان بیشتر را فراهم میبیشتر در مز کار

جنگ و  ی واسطه هکه فقط ب ردک تقاضای بیشتری برای زمین ایجاد می

-به عبارت دیگر، تغییر موضع به کشاورزیباقی بماند.  ستتوان میتصرف 

چنگ آوردن  انکارناپذیر شتاب گرفت که بهبه ظاهر با این باور  دامپروری

 ست کها ها )و در صورت لزوم کشتن آنها( بهتر از این غیرخودیزمین 

 از گرسنگی بمیرند.  مانهای خود بچه بگذاریم

های  مرگ از %82 کشی، عامل بچه گزارش داد که «.سی .بی. بی»، اخیراً

 در چین نیز. است از جنوب هند هایی بخشدختر در   اطفال ی شده گزارش

کشی دخترها رایج است و  میرند، جایی که بچه می به این روش نفر ها میلیون

بلغ مذهبی که در اواخر قرن نوزدهم در چنین بوده است. یک مُنیز ها  قرن

 822پسر و نوزاد  828از که  ه استگزارش کرد ه استزیست چین می

پسر تا سن ده  822آیند،  دنیا میه نمونه ب ی نوزاد دختر که در یک جامعه

 ، تنهارای دخترانکه این رقم ب درصد( در حالی 22مانند ) میسالگی زنده 

چین، آمیخته با برتر  در فرزندی تک سیاست   ]2[درصد(. 81) نفر است 28
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نوزادان دختر در انگیز  غم نابرابریتنها  ،از نظر فرهنگی پسرهاشدن  شمرده

 ]2[شدت بخشیده است. میزان بقا را

محاسبات بر  که -ساز یکی از مفروضات فرهنگی مشکل

شروع زندگی با تولد زمان  این است که -گذارد نیز اثر می شناسی جمعیت

جوامعی  .شمول نیست جهان وجه ، به هیچاین دیدگاهشود.  یکسان فرض می

گیرند.  نظر نمی رایج است، طفل نوزاد را انسان کامل در هاکشی در آن که بچه

افتد که  خیر میآنقدر به تأذاری گ تا نام گرفته غسل تعمید از ،متداول مراسم

ای که ماندنی  بچه ،طبق این نگاه .ماندنی است یا نهمعلوم شود آیا بچه 

 نبوده است.  زنده یک موجود کامالًگاه  هیچنیست اصوالً 

 

 

 جدید است؟ گیسال 08همان  گیسال 08آیا 

دو ، 1«نیویورکر»ی  کاریکاتوری در مجله

با یکدیگر  مرد غارنشین را در حال گفتگو

یک “، گوید یکی از آنها میدهد.  نشان می

، داریم هوای تمیزما  –جای کار اشکال دارد

کنیم،  ورزش می هم خیلی ،سالم داریم  آب

نیز اُرگانیک و خانگی است،  خوریم هرچه می

سال  08از بیشتر  وقت هیچاما با این وجود، 

 ”.کنیم عمر نمی

 

 در مورد سردرگمی عاملتنها  ،کشی بچه مربوط بهآماری  های تحریف

توانید تصور کنید،  همانطور که میماقبل تاریخ نیست. های  انسانطول عمر 

                                         
1New Yorker 
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 یآسانکار اند  هایی که هزاران سال زیر خاک بوده تعیین سن مرگ اسکلت

 ترشناسان اغلب سن مرگ را کم به دالیل فنی گوناگون، باستانو نیست. 

های یک  سن مرگ اسکلت شناسان، کنند. برای مثال، باستان برآورد می

 اسنادها،  را در کالیفرنیا برآورد کردند. پس از انجام تخمینمسیحی گورستان 

برآورد کشف شد.  افراد این گورستان مرگ واقعی مربوط به سن

یا  سالگی 42تا سن  افراداز  درصد 2شناسان این بود که حدود  باستان

صحیح  این رقم برابر 2کرد که  میمدارک ثابت اما اند،  شتر زندگی کردهبی

مرگ بیش  اند هنگام مردمی که در گورستان خفتهاز  درصد 82یعنی  ،است

هایی که فقط چند  ها در مورد اسکلت اگر تخمین ]81[اند. سال داشته 42از 

تصور کنید چه از واقعیت است، دور صد سال قدمت دارند تا این اندازه 

  وجود دارد. ها هزار سال قدمت دارند بقایایی که دهدر مورد عدم دقت میزان 

 شناسان برای برآورد سن که باستان قابل اطمینان های روشیکی از 

 آنها میزاناست.  ها رشد دندانبررسی میزان کنند  مرگ استفاده می 

به طور این ، که کنند میرا بررسی ک از فَ «های عقل دندان» آمدگی بیرون

جاست که نکته ایندهد. اما  را در هنگام مرگ نشان می فرد تقریبی سن

در این  ؛شود سالگی متوقف می  81های  در ابتدا یا میانه« عقل دندان» رویش

به  این اما کنند. سال ذکر می 82مرگ را بیش از   شناسان سن باستان شرایط،

گ بوده است، بلکه حاکی از این است مر سالگی سن 82معنی نیست که  آن

و  مردچه عمر داشته است. او ) سال 82از  بیشتر در هنگام مرگ، که فرد

 داند. داشته است. کسی نمیعمر سال  811تا  82ممکن است بین زن( چه 

در متون عامیانه به اشتباه تفسیر جایی  ،سن مرگ یابی رد این سیستم

ندرت      کرده است که نیاکان باستانی ما بهشده است و این برداشت را ایجاد 

طیف . ی استبزرگ اشتباه و این ؛اند کرده  سالگی عبور می 82از مرز 
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کنند که  تب عهد عتیق( به افرادی اشاره میکُ )حتی درمنابع ای از  گسترده

 اند.  سال داشته 21تا بیش از  (81ی  سال بعالوه 21 تا )سه 21عمری بین 

را در بین وزن بدن به مغز   نسبت پژوهش دیگر، دانشمندان یکدر 

به ها  بر این مبنا برای هوموساپینسو گیری کردند،  های مختلف اندازه نخستی

این  ،زنان امروزی ی گشت مشاهده ]88[.رسیدندسال  22تا  22 برآورد

)در آفریقا  3«آچه»و  2«هادزا»، 1«کونگ سن»در قبایل . کنند اعداد را تایید می

در هر  رود انتظار می د،مانَ سالگی زنده می 42زنی که تا و آمریکای جنوبی( 

سال دیگر نیز زنده بماند. در  2218، و 2818، 21تا یک از اقوام به ترتیب 

 رود انتظار میرسند،  سالگی می 21افرادی که به  اغلب ،«ناس کونگ» ی قبیله

کت ریعنی سن تحرک و مشا –دیگر یا بیشتر سال 81تا براحتی که 

از  نفر شناس، یک نانسا «ریچارد لی»ی  بنا به گفته زنده بمانند. -اجتماعی

 21دیده است بیش از  «بوتسوانا»ده نفری که او در زمان اقامتش در هر 

 ]88[اند. داشتهسن سال 

 سالمتیروشن است که اشاره کردیم، پیشین  های همانطور که در فصل

-کشاورزیپاگذاشتن به عصر  ی واسطه هطوالنی( ب عمر انسان )شامللی کُ

تنوع آن از . رژیم غذایی انسان ه استدید آسیببه طور جدی  ،دامپروری

 همراه احتماالًی گیاهی ها به تعداد کمی دانهمحدود  ،مفرط و غنای غذایی

ی  . برای مثال، رژیم غذایی قبیلهشدگوشت و لبنیات مقادیر گهگاهی از با 

و  گونه از خزندگان 28مختلف از پستانداران،  ی گونه 22شامل ، «آچه»

 یا و طیف گستردهها  گونه از ماهی 41ونه از پرندگان، گ 821 دوزیستان؛

 ]84[است.بوده گیاهان  از

                                         
1!Kung San 
2
Hadza 

3Ache 
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 دامپروری )پرورش دام و دانه(-دوران کشاورزیهنگامی که انسان به 

، خوراکشارزش غذایی  آمدن کیفیت تغذیه و وه بر پایین، عالپا گذاشت

. در واقع، همه چیز برای چنین واگیردار نیز شدهای مهلک  بیماریدچار 

لولید، حیوانات  متراکمی که در کثافات خود می: جمعیت وضعیتی جور بود

 ی اینها ها و انگل ی نزدیک )که به فضوالت، ویروس اهلی در فاصله

که انتقال  یافته توسعه تجاریهای  مسیر طور و همینافزودند(،  مجموعه می

پذیر آسان  های واگیردار را از جوامع مصون به جوامع آسیب بیماری

 ]82[.نمود می

 رواکواد 2«وارانی»های  ، هندیو همکارانش 1«جیمز الریک»هنگامی که 

 از فشار عالئمیکردند، هیچ  مطالعه می ،بودندمنزوی  که هنوز تقریباً را

خونی یا  نیافتند. همچنین اثری از کمخون، بیماری قلبی یا سرطان 

وجود نداشت. عالمتی از  ای سرماخوردگی یافت نشد. هیچ انگل داخلی

مرغان، تیفوس، سفلیس، سل، ماالریا،  الریه، آبله، آبله اطفال، ذات  شیوع فلج

 ]82[شد. کبد دیده نمی  یا ورم

این  ی همه که تقریباًاین موضوع آنقدر هم عجیب نیست، چرا 

گیرند یا مربوط به جمعیت متراکم با  ت میاهلی نشأ ها از حیوانات بیماری

هایی  های عفونی مهلک یا انگل بیماری. هستندبیماری  انتقالباالی قابلیت 

دوران از گذار به  ما را به ستوه آورده در واقع تا پیش ی گونهامروزه که 

 . شیوع نداشتندامکان  ،«دام و دانه»پرورش 

 

  

                                         
1James Larrick 
2Waorani 
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 ]82[بیماریهای مهلک ناشی از حیوانات اهلی  -8جدول 

 

 منشاء حیوانی  های انسان بیماری
 

 (وبای گاویگاو )    رخک سُ

 گاو    سل

 )آبله گاوی( گاو    آبله

 خوک و پرندگان    آنفوالنزا

 خوک و پرندگان   سیاه سرفه

 پرندگان                 فالیسپارومماالریای 

 

-همزمان با رشد کشاورزی ،جمعیت جهاندر  افزایش چشمگیر

: ، اما باروری را افزایش دادرا افزایش نداد افراد سالمتیاگرچه ، دامپروری

برای آنها اما کیفیت زندگی  مثل وجود داشتندراد بیشتری برای تولیدافحال، 

به طور را  کوتاه عمر ، کسی که دروغ طول«ادگرتون»تر بود. حتی  پایین

 ،تولدهنگام زنان  گشتامید به زندگی رده است )این دروغ که مرتب تکرار ک

...(، با این نکته موافق است که، به هر حال، سال است 41تا  21 بین

 سالمتیدر سراسر دنیا، “اند،  تر بوده سالم دامپروران-زنان از کشاورزان گشت

 ،نویسد او می ”گردآوران، کمتر بود.-شکارچیاز  پروران دام-انکشاورز

طول عمر جمعیت ی قرن نوزدهم یا و حتی قرن بیستم،  حتی تا میانه“

 ]82[”.گردآورندگان بود -ز شکارچیتر ا هنوز پایین ،شهری اروپا

مردم آسیا و  اکثریتاروپا است. مردم آفریقا، وضعیت در مورد این تازه 

اند و در  شان نرسیده نیاکانطول عمر به  حتی امروز نیز ،آمریکای التین

گیر،  فقر شدید عالم به دلیل بینی نیز دستیابی به آن، ی قابل پیش آینده

 . محتمل نیستگرمایش جهانی و ایدز 
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به  منتقل شدند و پس از آن ها انساناز حیوانات اهلی به  ها بیماری

دادوستد در اندازی  راه. راه یافتندسرعت از اجتماعی به اجتماعی دیگر 

از طریق  ،زا یک موهبت بود. طاعون برای این عوامل بیماری ،جهانی مقیاس

هایی که رو به  در کشتی ،ابریشم به اروپا راه یافت. آبله و سرخک ی جاده

بازگشت  در اولین احتماالً سفلیس وسوی دنیای جدید داشتند پنهان شدند، 

 امروز گشتند، همراه شده بود. می با افرادی که از آتالنتیک بازاز سفر  لمبکُ

دنیای در ، دور انزا از شرقلواز انتقال آنفهر ساله ترس  و  موج دلهره نیز

های خوراکی،  ، باکتری2، سارس1ابوال ویروس و سرانجام .وجود داردغرب 

ی دیگر شمار زای بی )آنفوالنزای خوکی( و عوامل بیماری H1N1  ویروس

هایمان  دست ستنبه شُدار وااختیار،  بیاند، ما را  گذاری نشده که هنوز نام

 کنند. می

 در دوران ماقبلهای عفونی  بیماری گهگاهیدر مورد شیوع اگرچه 

روابط حتی عالرغم رواج  -بعید بوده که، اما شکی وجود ندارد تاریخ نیز

گسترش ) ها این بیماری -جنسی همزمان با چند نفر در آن دوران

که  زن گشتهای  در گروه ،زا عوامل بیماری ماندگارییافتند.  می (جغرافیایی

 نیز با یکدیگر گروهی کمی بودند و ارتباط بین پراکنده ای بطور گسترده

 گیر، های همه بیماریشرایط الزم برای در واقع، غیرممکن بود.  داشتند تقریباً

بوجود نیامد. این ادعا که داروهای  دامپروری-انقالب کشاورزی زمان تا

دهد که  هایی نجات می بیماریشر ما را از  ،جدید و رعایت اصول بهداشتی

مانند این  ،کشاند را به نابودی می دامپروری-پیشاکشاورزی دوران مردمان

سوانح  مقابل در ما را ،های هوا است که بگوییم کمربند ایمنی و کیسه

 سپردند. نیاکان ما در اثر آن جان میکند که  محافظت می ای رانندگی

 

                                         
1
 Ebola 

2
 SARS 
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 مرگ حدسر تا استرسبروز 

درگیر  احتماالً  اگر گرفتار یک ویروس مسری نشوید،امروز حتی 

کورتیزول، هورمونی یا رژیم غذایی ناسالم خواهید شد.  استرسزندگی پر

کند، مهمترین عامل کاهش ایمنی  تولید می استرس بروز تان هنگام که بدن

ن را ، بداسترس ی بدن شناخته شده است. به بیانی دیگر، هیچ چیز به اندازه

اهمیت مانند  بی کند. حتی چیزی ظاهراً ها ضعیف نمی در مقابل بیماری

و  1«کوهنشلدون »خواب ناکافی، اثر چشمگیری بر ایمنی بدن دارد. 

پیش  ،مرد و زن سالم را به مدت دو هفته 828شاگردانش، عادات خواب 

 ،شان در معرض ویروس سرماخوردگی از قرنطینه کردن آنها و قراردادن

فرد خواب کمتری داشت هر چه نتیجه این بود که دادند.  مورد بررسی قرار

 2شد. کسانی که کمتر از  احتمال بیشتری به سرماخوردگی مبتال می هب

به بیماری مبتال  احتمال داشت بیشتر برابر 8خوابیدند،  ساعت در شب می

 ]82[.شوند

بهترین راه این است که طوالنی داشته باشید، ی خواهید عمر اگر می

اطمینان  قابلو  روش موثر تنها، تا به امروزبخورید.  بیشتر بخوابید و کمتر

 مصرفی کالریعمر پستانداران، کاهش جدی در میزان  برای افزایش طول

ها را با  موش ،2«ی والفوردور»شناس به نام  آسیب یک است. هنگامی که

یه کرد، طول عمرشان دو برابر نصف غذایی که میل به خوردنش داشتند تغذ

 ها . این موشسال عمر کند 821انسان  است که یک آنمعادل این شد که 

نیز ماندند  تر باهوشتر و  سالم، بلکه ماندندزنده  به مدت بیشترینه تنها 

 دویدن ی بر مبنای نحوه -توانید حدس بزنید همانطور که می –ها )این ویژگی

ها بر  ی بررسی شد(. ادامه خم مشخص می و در مسیرهای پرپیچ ها این موش

                                         
1Sheldon Cohen 
2Roy Walford 
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 گرسنه بودن در طول زندگیفواید  ،ها و انسان ها، میمون روی حشرات، سگ

 قلب ی که در مجله ،نفر 442 روی ای بر در مطالعهرا تایید کرده است. 

 41 با کاهش ای، پرهیز غذایی دورهمعلوم شد که آمریکا چاپ شد، 

با کاهش “، شد که اعالمو  همراه استبیماری قلبی  ابتال بهدر درصدی 

ها از جمله سرطان، دیابت و حتی  از اغلب بیماری ،کالریمصرف 

 ]21[”.کردجلوگیری توان  میاعصاب   و های مغز بیماری

 که در محیط رساند می آسانانه تن ی این نتیجهبه  ما را این مطالعات

  ی غذایی زندگی که نیاکان ما به شکلی دست به نقد و بدون ذخیره اجدادی

شاید به که  -الگوی تغذیه قاعدگی در  ثباتی و بی بی کردند میزان معینی می

 دفعاتیش  در بینابینو  ،خالص آسانی تنی سبک زندگی همراه با  واسطه

جهت توانسته اقدامی در  می –شده است تشدید مینیز  منظم هوازی فعالیت

، اگر شما به عبارت دیگر .باشد سالمتی حفظ و حتیبا شرایط  پذیری تطبیق

 مقداراز طریق شکار یا گردآوری ، در مواقعی که واقعاً گرسنه هستیدفقط 

تان را با  وقت ی و بقیه بدست آورید و بخورید،چرب  کمی موادغذایی کم

زدن در ننو و بازی  رتکنار آتش، چُ گفتن تنش مانند داستان های کم فعالیت

انتخاب شدن عمرتان  برای طوالنی مناسبی روشها بگذرانید  کردن با بچه

  ]28[اید. کرده

 زن گشت آنتأمل  قابل ماندگار و پرسش دوباره بهما  این چنین است که

دام و »دنیای متمدن و پرورش  عضویت در شانسوقتی به او که  رسیم می

 کار کنیم آنقدر سخت باید؟ چرا چرا»بود پرسیده بود،  داده شده 1«دانه

 زحمتهای مانگوگو در دنیا هست؟ چرا  هنگامی که این همه دانه

  ، میوه ماهی“وقتی که این همه  ،بر خویش هموار باید کردرا  کردن باغ وجین

 «وجود دارد؟در اطرافم  برای خوردن ”و پرنده

                                         
 مترجم -پروری و کشاورزی است منظور از پرورشِ دام و دانه، دام  1
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به همه جا گند  روی زمین هستیم تاما اینجا 

اجازه ندهیم حرف  هم بزنیم، و به کسی

 متفاوتی بزند. 

                                                

  1اتکورت ونه گ

 

آن  سرخط کهگزارشی چاپ کرد  «نیویورک تایمز» 8212در سال 

 رسید دکتر به نظر می ”کشف شد. و کندذهنی تنبلی میکروب“ چنین بود،

جانورشناس دپارتمان کشاورزی، میکروبی را کشف کرده است  ،«استایلز»

ایاالت تنبلی و کندذهنی روستاییان سفیدپوست فقیر ساکن در  مسئول که

تواند  این موضوع را میرسد آنچه  نظر می ر واقع بهاما دجنوبی آمریکاست. 

و نه  ی حاکم بر این افراد است افسارگسیختهصنعت  توضیح دهد بررسی

 .هاآنتنبلی 

جان خود را از دست   بر اثر سوانح   سدسازیحین چند سگ آبی 

به بر اثر حمالت سرگیجه آسمان در که هایی هستند  آیا پرنده؟ دهند می

اینگونه میرند؟  شدن می در اثر غرق ها ماهی ه تعداد اززمین بیافتند؟ چ

امروز  در حالیکهبندی کرد،  توان بر سر آن شرط حوادث آنقدر نادرند که می

 ،از نظر بسیاری از افرادکه  -انسان به دلیل عوارض ناشی از استرس زیاد 

 . استی سنگینی  هزینهدر حال پرداخت  -رسد طبیعی به نظر می

                                         
1Kurt Vonnegut, JR 
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یعنی: مرگ در اثر کار زیاد. اسناد  در فرهنگ ژاپنی1«کاروشی» ی کلمه

دلیل کارگر ژاپنی به  2211، 2112در سال د که نده پلیس ژاپن نشان می

اند، و به نقل از سندیکای  دست به خودکشی زده ،شرایط کاری سخت

های ناشی از تنش و حمالت  برابر این تعداد از سکته 2  ،”رنگو“کارگری 

آنچه چنین اصطالحی باشد یا نباشد،  دارایزبان ما چه . اما اند قلبی مرده

ژاپن  کشور محدود بهمفرط،  گر تنش اثرات ویرانواضح است این است که 

های قلبی، مشکالت  بیماری نظیر مشکالت رایج نیست. در پس هر یک از

 جنسی، و چاقی ناتوانیخوابی، افسردگی،  گردش خون، اختالل هاضمه، بی

 استرس مفرطنقش یک عامل را نباید فراموش کرد:  مفرط،

 دائم اضطرابترس و هابزی مملو از اگر ما در شرایط سوال اینجاست؛ 

، انهفقیر، وضعیتی غیراجتماعیدر  مان واقعاً ایم، اگر زندگی نیاکان یافتهتکامل 

چرا ما هنوز نسبت پس است  گذشته عمر کوتاه با طولو  پرخشونت، کثیف

 ]22[پذیر هستیم؟ آسیب تا این حد استرسبه 

 

 گویید خیاالتی؟ به چه کسی می

برخورد با مسائل به شکلی عقالنی ای که  رسد بجز عده به نظر می

تنیده در ی جنگ را  شدید دارند که ریشه یها، نیاز ، بسیاری از انسانکنند می

فقیر ببینند و این باور اقوامی خودکفا را  زنان گشت ببینند،ما  سرشت تکاملی

 81نهایتاً  ،ماقبل تاریخ در دوران عمر بشر طولدروغین را گسترش دهند که 

چنین دیدگاهی نسبت  نشان دادیمطور که  اما همانبوده است. سال  41یا 

 نادرست است.  انسانی  به گذشته

که با مرگ  هیک کشمکش دائمی بود تاریخ، ماقبلانسان در اگر زندگی 

منافع  ی ما فقط در پی اگر گونهرسیده است؛  میپایان نیز به زودهنگام 

                                         
1karoshi 



 

828 
 

در و تمایل به آن  است همواره همراه ما بوده ،است، اگر جنگشخصی 

همانطور که ) ادعا کند حق داردصورت هر کسی  در آنسرشت ما جا دارد؛ 

 یک ؛است شدن بهتر در حال همواره اوضاع که (کند استفن پینکر چنین می

ای است؛ به این ترتیب، گویا  کننده خبر دلگرم .1«بینانه بسیار خوش»دیدگاه 

به دنیا زمین  یرومان در  گونهآمیزترین لحظات حضور  در صلح ما احتماالً“

چیزی است که بیشتر شنوندگان دوست دارند  این همان درواقع، ”.ایم آمده

در حال بهتر شدن خواهیم باور کنیم که همه چیز  ما می ی همه وند.نبش

از اینکه کامیابی است. کیست که ما در حال یادگیری، رشد و  ی ، گونهاست

 ؟خوشحال نباشدنیا آمده است امروز و در این دوران و نه دورانی دیگر به د

دیگر  برتر ازکشورتان که اعتقاد  یعنی این“ ستی،پر میهن به ماننداما  

، این تصور که 2”اید در آن زاده شده شما به این دلیل کهصرفاً  ،کشورها است

قدر از نظر  همان ،قرار دارد ”آمیزترین لحظاتش در صلح“ما   ی زندگی گونه

یک تسلی است.  ی از نظر احساسی مایهاساس است که  عقالنی بی

تواند   می« علم»طور چکند که  یادآوری می 3«لوئیس مناند»نگار به نام  روزنامه

آنها ایجاد  تهدیدی برای موجودیت ای که به گونهچیزها، دادن  توضیح “با 

 داشته باشد. 4«حفظ شرایط موجود»در جهت  سیاسی اصوالً یکردکار ”نکند

دست باشد یا نچرا شخصی باید شاد “ ،پرسد میآمیزی  کنایهرز طه او ب

ترین کشور  که در آزادترین و کامیاب در حالی بزند های ضداجتماعرفتاربه 

-اقتصادی)مطئمناً علت این موضوع ربطی به نظام کند؟  دنیا زندگی می

ت. زندگی خوب اسکه ؟ همه چیز است چه دردتان ]28[ ”!ندارد (سیاسی

                                         
1 Panglossian- Pangloss که است ولتر «کاندید» داستان در شخصیتی نام 

 مترجم -است خوشبین بسیار

 نویسنده -این جمله از جورج برنارد شاو است  2
3Louis Menand 
4Conservative 
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 نوین یانسان تر! طوالنی ! جنگ کمتر! عمربهتر هم خواهد شدعالی است و 

 !و بهبودیافته

العاده  فته و فوقبهبودیا ،نوینکه دوران کنونی   بینانه این دیدگاه خوش

است که ساخته شده   گذشته بار و تخیلی از روی تصویری خونبر  ،است

 دیدگاههنوز هم این با این جود،  .مطرح کردهابز آن را  اولین بار

و کسی که  شود می خوانده ”گرایانه واقع“عمومی،  ی در عرصه لوحانه ساده

ممکن است به عنوان شخصی خیاالتی  از مفروضات بنیادی آن بپرسد

و از مُد افتادن شلوار  1«ژانیس ژوپلین»که هنوز در غم مرگ  برچسب بخورد

 دمپا گشاد است.

 با ییها داده بر روی تَلی از ،”بینانه واقع“بحث  نکته اینجاست که ایناما 

 ی طرفانه مرور بی شده است. کننده بنا تفسیرهای اشتباه، و محاسبات گمراه

ها  به روشنی نشان می دهد که ده ،این موضوع بط باتمر های علمی شاخه

 اگرچه -«پروری دام-کشاورزی»عصر از ظهور یعنی پیش  -هزار سال پیش

با دوران آن  مقاطعبیشتر  اما ،ه استنداشتنقص وجود  آل و بی ایده یدوران

و سطح باالی  ،ها، سطح پایین فشار روانی تندرستی، صلح بین افراد و گروه

 . همراه بوده استمان  برای بیشتر نیاکان لیمندی کُرضایت

خود را  ایم ، توانستهها کردن با اینگونه بحثآیا ما نویسندگان این کتاب، 

2«متوهم انخواه آرمانجنبش » اتهام عضویت دراز 
(DUM) ؟تبرئه کنیم 

   هیچ  ،ماقبل تاریخهستیم که توهم روسویی  ما نیز پیرو اینآیا

 است؟  نداشتهپایان  بی کابوسیک شباهتی به 

 سرشت انسانی به خشونت، خودخواهی و خواهیم بگوییم که  آیا می

بلکه مایل به صلح، بخشش و مشارکت  گرایش ندارد،کشی  بهره

 است؟ 

                                         
1Janis Joplin 
2Delusional Utopian Movement 
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 نوعی حس تعلق اغلب نیاکان باستانی ما خواهیم بگوییم که  آیا می

هم تصور  برای ما قابلحتی اند که امروزه  تجربه کرده اجتماعی را

 نیست؟ 

 تمایالت جنسی انسانکارکرد تکاملی  خواهیم بگوییم که آیا می ،

 رفعیا  پیشگیریلذتبخش برای  روشیاجتماعی و  ایجاد همبستگی

 ؟ استها بوده  تعارض

  های  که انسان خواهیم بگوییم می باورانه بافی ساده خیال ما با یکآیا

 به ،زندگی ی های اولیه سالبعد از جان سالم بدر بردن از  ،کهن

ه شانس امروزی زند یک فرد ثروتمند و خوش ی اندازه همان

پزشکی ی  پیشرفته های آوری فن یک از آنکه به هیچ بی -ماندند می

، داروی های کرونر قلب استنت )فنر( درون رگ دادننظیر قرار 

دسترسی داشته  امروزی ما دیابت و مفاصلی از جنس تیتانیوم

 ؟ باشند

  خیر!

دیدگاه  واقعاً ما بخواهیم از چنین مواضعی دفاع کنیم باید بدانید کهاگر 

 است: . حرف ما اینتر از دیدگاه ماست خیلی روشننئوهابزی 

 به همان اندازه که برای تخریب و  کم دستظرفیتی ی ما  گونه

هم  مندی سخاوتو  ورزی برای عشق گری ظرفیت دارد  ویران

 دارد.زمینه 

 طراحی شده آمیز  همکاری صلح قدر برای همان کم دستی ما  گونه

  ؛های گروهیو ستیزجنگ  که برای

 قیدوبند بیبرای روابط جنسی باز و قدر  همان کم دستی ما  گونه 

ی گر انحصار و حسادت جنسی شده است که برایکشی  سیم

  .جنسی
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 ،ده هزار سال پیش حدوداً تا اینکه ،بود هر دو دنیا بر روی ما گشوده

کارهای پررنج نیاکان ما به راهی کشیده شدند که آنها را به باغ تعداد کمی از 

 ی ما همچنان هم گونه کهراهی  .ردبُ جنگ و تعارض، بیماری، و و مشقت

خط  در باب ای کننده دلگرمدیدگاه مسلماً این  ،ب... خُدر آن گرفتار است

اینجا رومانتیک چه کسی در به نظرتان  ،با این اوصاف. نیست انسان رسی

 ست؟ا باور ساده
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 ها یادداشت

 11فصل 

 خوانده است. را می 8222چاپ ، او ویرایش ششم احتماالً .8

2. Barlow (1958), p 120 

. ، اتفاقی نبودبه خوبی از افکار مالتوس آگاه بود دارویناینکه  .8

، فیلسوف اقتصاد، و مخالف کالسیکفمنیست  -1«هریت مارتینو»

برادر بزرگتر داروین آشنا شود « اراسموس»پیش از اینکه با  -داری برده

را با چارلز آشنا کرد( دوست صمیمی مالتوس بود.  این زن آراسموس،)

ای  است متعجب نبود، عده سیما چقدر زشت این زنچارلز از اینکه اگر 

ی آنها به ازدواج بیانجامد.  مانند مت رایدلی، انتظار داشتند که رابطه

 گذاشت میاثرات دیرپایی بر تفکر غربی گرفت  اگر پا میازدواج، این  مطمئناً

 ببینید.( 2112ژوئن  spectator ،2ی رایدلی را با نام نظم طبیعی اشیاء در  )مقاله

4. Shaw (1987), p53 

2. Darwin (1871/2007), p.79 . ی که مالتوس و داروین با تفکراتاگر

در مورد بازتولید و (1967) 3«ویلسون»و  2«مک آرتور» بعدها توسط

توانست برایشان  ای آشنا بودند می مطرح شد تا اندازه r/Kانتخاب 

ثابت کردند که  آرتور و ویلسون مکبطور خالصه، . بسیار مفید باشد

ها(  ها )مانند بسیاری از حشرات، جوندگان و مانند این بعضی گونه

به سرعت تولیدمثل  ،شناختی خالی ی بوم رکردن یک بازهبرای پُ

ترها به بزرگسالی  رود که جوان ، انتظار نمیrکنند. در انتخاب  می

هایی با  در گونهاما کنند.  می ربرسند، اما آنها به سرعت محیط را پُ

                                         
1Harriet Martineau 
2MacArthur 
3Wilson 
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گذاری بر آنها بیشتر  ها کمتر اما سرمایه ، تعداد جوانKانتخاب 

و به در حالت تعادل مالتوسی هستند،  والًها معم است. این گونه

این  ،رسند. بنابراین ی تعادل جمعیت و منابع غذایی می نقطه

: نظر به اینکه هوموساپینس به وضوح آیند ها به میان می پرسش

اش به  ی محیطی ای بازه است، در چه نقطه  Kبا انتخاب ای  گونه

مان  هایی برای پرکردن بازه راه ؟ آیا ما دائماًرسیده استحالت اشباع 

 موضوع چه تاثیری بر اینیم؟ اگر چنین است، ا هپیدا کرد

 ؟داشته استتکامل انسان مرتبط با  «انتخاب طبیعی» هایسازوکار

 -میلیون سال بصورت شکارچی 2 نیاکان ما حدود برای مثال، .2

 81و در این مدت، جمعیت از حدود ند، ا هگردآور زندگی کرد

ه میلیون انسان مدرن افزایش یافت 4بدوی به حدود  هزار نفر انسان

 ی طور که باور داریم، الگوی رشد در طی این بازه . اگر هماناست

هر ربع  جمعیت بطور میانگین درباید بود،  میپایا  زمانی تقریباً

 ”شد. دو برابر می ،میلیون سال

Economics of the Singularit,Robin Hanson, 

http://www.spectrum.ieee.org/jun08/6274. 

 

2. Source: U.S Census Breau: 

.http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html 

2. Lilla (2007). 

 در سایت آنالین  Smithی  مقاله .2

:realhumannature.com/?page_id=26http:// 

81. Hassan (1980). 

برای برداشتی متفاوت از چگونگی و چرایی رشد کُند  .88

فصل نگاه کنید به ماقبل تاریخ، به طور خاص در دوران جمعیت 

نگاه کنید به  نیز برای برداشتی دیگر. (8222« )هریس» کتاب دوم

http://www.spectrum.ieee.org/jun08/6274
http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html
http://realhumannature.com/?page_id=26
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 ی ما در ترس  گونه به نظر آنها، ؛(2112) 1«هارت و سوزمن»

این ترس و هراس بیشتر از آنکه از اما  –هابزی زندگی کرده است

. حیوانات صیاد انسان بوده استیکدیگر بوده باشد ناشی از 

ه را تایید کردهای بومی  آمریکایی رشد جمعیتپایین بودن  ،مالتوس

غذایی،  کمی  در نتیجه جنسی ، اما آن را به فقدان شوربود

 نسبت داده این اقوام ”عضو طبیعی نقص“یا  ”مزاجی بلغم“

 (I.IV.P.3).بود

یا و اروپا آس بهکه از آفریقا  2«انسان»دیگر  های گونهاغلب  .82

پایش را به  انسان مدرنآنکه تر از   خیلی پیشد، بودن   گسترده شده

در بین آنهایی نیز که . دبودنبگذارد منقرض شده آفریقا  بیرون از

ها و )احتماالً(  نظیر نئاندرتال -همچنان باقی مانده بودند

های  توانسته زیان می، گروهی وجود رقابت درون -هوموارکتوس

که البته وجود چنین نوعی از  -آوردوارد  برایشان همراهبسیاری 

توان گفت که حضور  نوز روشن نیست. میدر بین ایشان ه  رقابت

منجر به رقابت بر سر  ،در اروپا و بخش مرکزی آسیا نئاندرتال

نواحی شکار شده است، اما وسعت برخورد بین نیاکان ما و 

 باقی مانده است. نامعلوم، احتمالی نئاندرتال، در صورت وجود

بسیار اند  همچنین باید دقت کرد که چیزهایی که محل دعوا بوده

متعلق به بخش  وارگوشتخیک  ،، چرا که نئاندرتالاند جزئی بوده

چیزخوار  یک موجود شدیداً همهس وساپینو هوم باالیی هرم غذایی،

  .بوده است

 ( Richards and Trinkaus,2009برای مثال نگاه کنید به )

                                         
1Hart and Sussman (2005) 
2hominids 
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آمریکا هنوز معلوم  ی قاره زمان رسیدن اولین انسان به .88

گزیدن  زمان سکنیشناسی در شیلی،  باستان های اخیر نیست. یافته

این  ها . این دادهکند سال پیش برآورد می 111,82را حدود انسان 

 ی کرهیمو چگونه به ن چه زمانها  آورد که انسان پرسش را پیش می

 مثال نگاه کنید به: غربی رسیدند. برای

 Dillehayet al. (2008) 

جان ».  Amos  and Hoffman  (2009)نگاه کنید به:  .84

دلیلی  تنگناهای جمعیتی لزوماً قبول ندارد که ،شناس انسان 1«هاکس

 ،، به نظر اواند بودهجمعیت انسان ماقبل تاریخ  بودن کمبرای 

رقابت  یکدیگربه شدت با  انسان، های کوچک بسیاری از گروه“

توانستند  نمی ها این گروهتعداد زیادی از  ی آن درنتیجه ند وا هکرد می

بودن  چککو. به عبارت دیگر، باقی بمانندبرای مدت طوالنی 

ها  بین این گروه نبود رقابت یا جنگبر  شاهد مناسبی جمعیت،

رقابت شدید منتهی به  ناشی از ممکن استچرا که . نیست

 :. نگاه کنید به”باشدبوده های محلی  انقراض

  johnhawks.net/node/1894http:// 

 

 جانی و ماندگاری ساخت با توجه به ،ما از نظربا این وجود، 

 سکنی گردآور در کوچکترین مناطق قابل-چیهای شکار جمعیت

، های دیگر این سیاره فضاهای خالی در بخشنسبی  ، فراوانیجهان

جفت  811فقط حدود ماندن  زنده مربوط به و شواهد ژنتیکی

سال پیش  111,21در  «توبا»مثلی بعد از فوران  تولید

(Ambrose,1998) فراوانی“در مورد  «هاکس»، سناریوی 

                                         
1John Hawks 

http://johnhawks.net/node/1894
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، رسد کننده به نظر نمی قانع ،رقابت ی در نتیجه ”های محلی انقراض

 .قرار دارد ای هزیرا در تناقض با رویدادهای ناگوار سیار

تواند  خود می، «پروری دام-کشاورزی»روی آوردن به  .82

باال  ی در نتیجهباشد که بوده  «شناختی اشباع بوم»مشکل  بهپاسخی 

هوایی  و تغییرات آبطور  همینو  ای منطقهرفتن تدریجی جمعیت 

، محقق 1«نیک بروکس»است. برای مثال، صورت گرفته بار  مصیب

ی  بخش عمده“گوید:  شرقی، چنین می 2ی«آنجلیا»در دانشگاه 

تالش انسان برای تصادفی و حاصل به طور  ،تمدن (گیری شکل)

هوایی  و با تغییرات آب خود ی ریزی نشده برنامهدهی  تطبیق

کنند که گذر  بروکس و دیگران استدالل می ”است.بوده بار  مصیبت

در پاسخ به شرایط  ”آخرین گریزگاه“ پروری، دام-کشاورزیبه 

برای یک بحث جامع در باب ، ه استمحیطی رو به بدترشدن بود

توانسته است روی آوردن به  اینکه چطور شرایط اقلیمی می

 .Fegan(2004)نگاه کنید به پروری را رقم بزند  دام-کشاورزی

شناخته شده عملی  ،سراسر دنیا ، در جوامع«خوری خاک» .82

عالوه بر این، بسیاری از است، به ویژه بین زنان آبستن و شیرده. 

 آلکالوییدهایشامل  -هستند سمی ر این صورتغذاها که در غی

که ساختارش دارای  -های رُس وقتی با خاک -اسید تانیکسمی و 

اثر سمی خود را از  شوند پخته می -آلکالویید است پیوندهایی با

س منبع غنی آهن، مس، منگنز و کلسیم . خاک رُدهند دست می

 وریضردوران آبستنی بسیار  برای ی این عناصر است که همه

 هستند.

82. August 5, 2007 

                                         
1Nick Brooks 
2Anglia 
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82. http://moneyfeatures.blogs.money.cnn,com/2009/04/

-well-sleeping-arent-30/millionaires

either/?section=money_topstories. 

 Wolf et al. (1989) and Bruhn and Wolfنگاه کنید به .82

(1979). Malcolm Gladwell (2008) also discusses Rosseto. 

21. Shallins (1972), p. 37 

28. http://www.newyorker.com/online/blogs/books/2009

plotz.html-david-exchange-/04/the 

22. Malthus (1798), Book I, Chapter IV, parageraph 38 

28. Darwin(1781/2007), p.208 

 ،مدرن یاقتصاد ی نظریهکه ه تکن تر این ی تحلیل دقیقبرا .24

کند(،  کند )یا نمی چگونه در بین جوامع غیرمتمدن نقش بازی می

  ،نگاه کنید به

Henrich et al. (5222( and Richard Lee’s chapter titled 

“Reflections on Primitive Communism,” in Ingold et al. (1988). 
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 ،نویسد می« احساسات اخالقی باب ای در نظریه»در  «اسمیت» .8

هرچه قدر هم که انسان را خودخواه در نظر بگیریم شکی نیست “

دیگران  که او را به سرنوشتوجود دارد  او قواعدیدر سرشت که 

کننده پیدا  دیگران برایش نقشی تعیین شادی و دساز مند می عالقه

 شانی، چیزی نصیببه جز شادم آنهم در شرایطی که، کند می

 ”.شود نمی

5. Gowdy (1998), p. xxiv. 

3. Mill (1874). 

4. New York Times, July23, 2002, “Why We’re So Nice: We’re 

Wired to cooprate.” 
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http://moneyfeatures.blogs.money.cnn,com/2009/04/30/millionaires-arent-sleeping-well-either/?section=money_topstories
http://moneyfeatures.blogs.money.cnn,com/2009/04/30/millionaires-arent-sleeping-well-either/?section=money_topstories
http://moneyfeatures.blogs.money.cnn,com/2009/04/30/millionaires-arent-sleeping-well-either/?section=money_topstories
http://www.newyorker.com/online/blogs/books/2009/04/the-exchange-david-plotz.html
http://www.newyorker.com/online/blogs/books/2009/04/the-exchange-david-plotz.html
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 .Rilling et al.(2002)اصلی نگاه کنید به :

یان »ی  ی هاردین نوشته یک تحلیل برجسته از مقاله برگرفته از .2
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Jared Diamond, “The WorstMistake in the History of the Human 
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 11فصل 

 .هایش در این حوزه از آخرین بحث .8

5. Wade (2006), p. 151 

دهد که حتی  میتوکندریایی نشان می DNAمطالعات اخیر در مورد  .8

هزار پیش مهاجرت خود را  111,21قبل از اینکه انسان در حدود 

سال هزار  811حدود در های انسانی  از آفریقا آغاز کند، جمعیت

و در شرق و جنوب آفریقا اند  شده بوده  دوربسیار از هم پیش، 

سال  هزار 41. بر مبنای این تحقیق، در حدود اند شده بودهمتمرکز 

د جمعیت واحیک ند، و ا هبه هم پیوستپیش این دو خط دوباره 

.  Behar et al (2008)ند. نگاه کنید به : ا هآفریقایی را تشکیل داد

 کامل در سایت آنالین زیر در دسترس است: ی مقاله

-cell.com/AJHG/fulltext/S0002http://www.

3#-9297%2808%2900255 

در  انتقاد از فرضیات هابزی در مند به کاوش بیشتر خوانندگان عالقه .4

 Fry(2009)andازد نتوان می ماقبل تاریخدر دوران جنگ مورد وقوع 

Ferguson(2000) .شروع کنند 

به ویژه  ،The Blanke slate(2002)های پینکر بر مبنای بحثی در  گفته .2

 بود.این کتاب  8صفحات آخر فصل 

http://www.cell.com/AJHG/fulltext/S0002-9297%2808%2900255-3
http://www.cell.com/AJHG/fulltext/S0002-9297%2808%2900255-3
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 ببینید: آدرسسخنرانی پینکر را در این  .2

http://www.ted.com/index.php/talks/steven_pinker_on_the_myth_of

_violence.html 

توانید پیدا کنید.  های جالب بسیاری می سخنرانی ،در این سایت

-Sue Savageهای  برای مثال ممکن است بخواهید صحبت

Rumbaugh  را در مورد بونوبوها ببینید. در صورتی که مایل به

هایش در  ای بر مبنای صحبت مقالهخواندن بیانات پینکر باشید، 

 یابید: سایت زیر می

www.edge.org/3rd_culture/pinker07/pinker07_index.html 

 کتابشده در  ارائه نمودارقسمتی از  ،نمودار پینکرکه توجه کنید  .2

این جوامع را  در نمودارش« لی کی. »است (8222لی ) کی

 است.  خوانده« ماقبل تاریخی»و « پیشادولتی» ،«ابتدایی»

(pp. 89-90). ،گردآور -چیشکار“اقوام  اما با این وجود

متمایز کرده و  ”گر گردآور کوچ-چیشکار“را از  ”یکجانشین

ی که ، با جمعیت کمگر گردآورهای کوچ -چیشکار“ ،نوشته است

های  ، سرزمینکه داشتند (ی، دارایی اندک )و قابل حملداشتند

، و منابع یا امکانات ثابت وجود داشتشان  ی که در پیرامونپهناور

 های دیگر های گروه یورشاز کشمکش و توانستند  میو محدود، 

بدترین حالت، تنها در این اقوام،  در واقع،. فرار کرده، و دور بمانند

دادند آرامش  میاز دست  کردن کوچی  چیزی که در نتیجه

 (p.31)”بود. شان مقطعی

گردآورهای -چیاین شکار، بیش از همههمانطور که گفتیم، 

به  بناای که  دوره -انسان ماقبل تاریخ هستند ی نماینده ،گر کوچ

و روی آوردن به پرورش ، پرجمعیت جوامع ظهور، پیش از تعریف

و در « لی کی»، و مانند اینها بود. اشتباه دام )حیوانات اهلی( و دانه

متکی بر  جوامعبه میزان زیادی به دلیل درنظرگرفتن « پینکر»نتیجه 

http://www.ted.com/index.php/talks/steven_pinker_on_the_myth_of_violence.html
http://www.ted.com/index.php/talks/steven_pinker_on_the_myth_of_violence.html
http://www.edge.org/3rd_culture/pinker07/pinker07_index.html
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ها، و روستاهای ثابت در  ، باغحیوانات اهلی باغبانی و صاحب

این درست  البتهاست.  ”نشین کوچ گردآور-شکارچی“اقوام  عوض

کنند، اما به  و بعضی اوقات گردآوری می است که آنها گاهی شکار

ها تنها منبع تامین غذاهایشان نیست،  فعالیتکه این  دلیلاین 

ی  ذخیره فاقد ی کهگردآور -چیشکار اقوام به راتوان آنها  نمی

دفاع را مقابله و  ،ها و روستاهای آنها . باغهستند شبیه دانست غذایی

از آنچه برای  -برای آنهاکند و فرار از درگیری را  ضروری می

رت فرار از سازد. آنها در صو می تر غیرعملی -ه استمان بود نیاکان

چیزهای زیادی  غذایی، ایرن ذخبدو گران بر خالف کوچ -درگیری

 دهند.  از دست می

 ،نویسد کند و می یید میاین تفاوت قاطع را تأ نیز «لی کی»

بجز اینکه زور را با یکجانشین گردآورهای -چیکشاورزان و شکار“

 آسیبپس از آسیب دیدن، برای جلوگیری از یا زور پاسخ دهند و 

 (p. 31)”دیگری ندارند.راه تقریباً ، بزنند  انتقام دست به بیشتر

ساکن  در یک روستای پایداراگر ارزش آن را دارد که تکرار کنیم: 

اهلی و  ، حیواتهای زیر کشت زمین، ای پرهزینه خانهو شوید، 

-چیشکارتوان شما را  نمیدیگر  داشته باشید  حجم زیادی دارایی

یک از اینها را  . انسان ماقبل تاریخ هیچمحسوب کردگردآور 

یا  «پینکر»شود.  نامیده می ”ماقبل تاریخ“به همین دلیل و نداشت، 

است یا به سادگی از آن  ی ضروری را درک نکرده این نکته

 پوشیده است. چشم

 اند: آمده «پینکر»اقوامی که در نمودار  .2
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 ذرت، 1مانیوکزمینی هندی، نخود،  ، سیب«ژیوارو»: قوم ژیوارو ،

شیرین، حبوبات، کدوتنبل، موز سبز، تنباکو، کتان، موز، زمینی  سیب

به آنها کنند. همچنین  کشت می زمینی هندی و سیب 2فیل نیشکر، گوش

سگ، جوجه و خوک را اهلی و بعدها الما، خوکچه هندی،  طور سنتی

 کنند.  می

 نی هستند که از درختان جنگلی نا، باغبا«یانومامی»نشینان  : کوچیانومامی

 کارند.  و موز می کساواکنند. آنها موز سبز،  سوخت استفاده می نبه عنوا

 فیل، موز، نیشکر،  زمینی شیرین، گوش ، سیب«مائه انگا»: قوم انگا مائه

زمینی، ذرت  سبز، سیب ، حبوبات، انواع گیاهان برگپاندانوسهای  دانه

. آنها خوک را برای گوشت و تشریفات آیینی مهم کارند میو نخود 

 دهند. میپرورش 

 زمینی  سیب« یند»رژیم غذایی قوم  از درصد 21حدود : دوگوم دنی

های اهلی هم در  کارند. خوک شیرین است. موز و کساوا نیز می

عنوان پول و هم در تشریفات رویدادهای مهم استفاده ه دادوستد ب

 شوند. می

 مذهبیسیحی های  هیئت استقرارپیش از ا گین ت : اقتصاد مورنگین مورن

الهای بازاری، اآشنایی تدریجی با ک و 8241و  8281ی  دهه در

دار، شکار، و  گیری، گردآوری حلزون صدف بر مبنای ماهی اصوالً

شکار و گردآوری همچنان برای  بعد از آن، اگرچهگردآوری بود. 

                                         
1 Cassava :است که بومی مناطق  فرفریون ی تیره گیاهی از کاساو یا مانیوک

دیگر برده  آمریکای جنوبی است و پس از کشف این قاره توسط اروپاییان به نقاطِ

اولیه این قاره از آن به عنوان یکی از غذاهای اصلی خود استفاده می  شد. ساکنانِ

 -کردند. هم اکنون کشور نیجریه بزرگترین تولید کننده ی این گیاه می باشد

 مترجم
2
 Taro 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86
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وسایل موتوری، ها  اما در دیگر گروهها مهم باقی ماند،  بعضی گروه

جایگزین  ،ها و دیگر ابزارهای معمول سالحقایق موتوری آلومینیومی، 

 شد.  شکار های بومی تکنیک

 زمینی شیرین است. مانند دیگر  سیب ،«هولی»: غذای اصلی قوم هولی

ی نو، خوک اهلی را برای گوشت و مراسم مهم پرورش  اقوام پاپوا گینه

 دهند. می

 Fry(2009)بنا بر نظر  .2

22. Knauft (1978 and 2009) 

این آمار و ارقام برای اینکه اواضاع را بدتر نشان دهد پینکر  .88

 نوار در کناررا گردآورها -ومیر شکارچی نرخ مرگ قالبی مربوط به

ومیر مردان در  مرگنسبی پایین بودن  ی دهنده کوچکی که نشان

. قرار داده است و اروپا است هقرن بیستم در ایاالت متحدهای  جنگ

کننده است. شاید مهمترین آن،  راهگم این موضوع از بسیاری جهات

که  بودها  بین ملت« جنگ همه جانبه»قرن  ،این باشد که قرن بیستم

، 1بودند )درسدنقربانی ها )نه فقط مردان جنگی(  ی انسان همه

به  ،آنآمارهای مربوط به  نهیروشیما، ناکازاکی ...(، بنابراین برشمرد

 معنی است.  ومیر مردان بی مرگ عنوان آمار

ده میلیون انسانی را که در بدترین و « پینکر»عالوه بر این چرا 

آورد؟ در  ند به حساب نمیا ههای قرن بیستم مرد مرگبارترین جنگ

، به خواند می ”آمیزترین دوره صلح“ که قرن بیستم را بحث او

ای  ، جنگ جهانی دوم )شامل انفجار دو بمب هسته2شتار نانجینگکُ

در کامبوج، چند  3پوت کشتار میدان پلرهای سرخ، در ژاپن(، خم

                                         
1Dresden 
2Nanking 
3Pol Pot 
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ها و  ها، فرانسوی دهه جنگ مداوم در ویتنام )در مقابل ژاپنی

انقالب چین و جنگ داخلی، جدایی هند و پاکستان و ها(،  آمریکایی

 شود. کُره توجهی نمیدو های متعاقبش یا جنگ  جنگ

کشتارهای آفریفا، کودکان سرباز و در  پایان های بی درگیری، «پینکر»

واندا ندارد. گیرد. توجهی به رُ جمعی را نیز درنظر نمی دسته

کسانی که  ی اثری نیست. او همه 2«هوتو»یا  1«توتسی»همینطور از 

ها هزار  های مختلف در آمریکای جنوبی کشته شدند و ده در جنگ

های استبدادی مشهور کشته و مفقود  حکومت ی وسیله  هنفری که ب

ا؟ مرگ بیش از برد. السالوادور؟ نیکاراگو شدند از یاد می

 هیچ. مطلقاًهیچ، هزار روستایی در گواتماال؟  111,811

 Zihlman et al. (1978 and 1984)برای مثال نگاه کنید به  .82

دسترس  سایت زیر در وببطور آنالین در « چرا جنگ؟» .88

 است :

http://realhumannature.com/?page_id=26 

پس از اینکه ما با اسمیت تماس گرفتیم برای اینکه بپرسیم چطور او 

کند، وی ابتدا اشاره کرد که  بونوبوها را توجیه می نام نبردن از

در که  ی بیشتری فاصلهرا به دلیل  بونوبوها ،«پترسون»و  «رنگام»

آخرین نیای مشترک ما دارند کنار  به عنوانشامپانزها  مقایسه با

اند. هنگامی که به این نکته اشاره کردیم که بسیاری از  گذاشته

شناسان بر این باورند که بونوبوها نقش بیشتری دارند و  نخستی

در این مورد تجدیدنظر کرده است، و در هر صورت، « رنگام»حتی 

نزدیکترین  ”ها بگوییم شامپانزه ،اینکه بدون توجه به بونوبوها

کمی دلش به ، سرانجام ما هستند، اشتباه است ”منسوب غیرانسانی

                                         
1Tutsi 
2Hutu 

http://realhumannature.com/?page_id=26
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بونوبوها به توصیف  در مورد مختصر مأخذو دو  رحم آمد

چون . اضافه کردها  شامپانزه ”های خونین جنگ“ترسناکش از 

ای از کتابش بود که هنوز در حال چاپ بود،  ی آنالین، خالصه مقاله

 ییرات ناخواسته در آن بازتاب یافته باشد.رسد که این تغ بعید می

24. Ghiglieri (1999), pp. 104–105 

 برای مرور نگاه کنید به: .82

Sussman  and Garber’s  chapter  in  Chapman  andSussman (5224) 

 de Waal (1998), p. 10نقل قول از  .26

27. Goodall (1971), cited in Power (1991), pp. 28–29 

موافق است، عجیب « پاور»با نظر اصلی « وال دی»با اینکه   .82

گیرد. او در  کند و او را نادیده می است که توجهی به کار او نمی

های حق و  سرشتی: ریشه نیک»ت پایانی کتابش با عنوان یادداش

چاپ شد،  8222که در سال « ناحق در انسان و دیگر جانوران

 ها این پژوهش( بنابر خوانشی که از 8228« )پاور»“نویسد:  می

ها  ها در بعضی مکان دارد بر این نظر است که غذا دادن به شامپانزه

 خواهیکند و برابر می تر پرخشونت(، آنها را 1)مانند قرارگاه گومب

 مناسبات و روابطشکل دهد، و بنابراین  را در بین آنها کاهش می

 تحلیلبا این وجود، دهد.   ا تغییر میر شان بیرونی و درونی جوامع

ی  دهههای  نوستالژیهای یک آزمایش جدی را با  دادهکه  -«پاور»

قاطی کرده (، ندپنداشت های نجیب می ها را وحشی که میمونشصتی )

تحقیقات در  در شک بی بایدانگیزد که  برمی هایی پرسش -است

دنبال پاسخ آنها به های وحشی تغذیه نشده  حال انجام بر شامپانزه

 ”.گشت

                                         
1Gombe 
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اهمیت شمردن تحلیل قدرت از دید ما نه توجیهی دارد  این قسم بی

 های نوستالژی“نظر از اینکه او  صرفرسد.  راهگشا به نظر میو نه 

داشت یا نه )احساسی که ما در کتابش ندیدیم(،  ”یی شصت دهه

که  ”انگیزد هایی برمی پرسش“پذیرد که تحلیل او  می« وال دی»

 نهیبی برای بازنگری در، «پاور»های  پرسش .ی بررسی است شایسته

 های اجتماعی کنش برهم مربوط بههای  دادهبخش زیادی از 

 تاثیر زیادی برهایی که  یعنی داده -رود ها به شمار می شامپانزه

ها  ی رفتار شامپانزه یکی از صاحبنظران در زمینه به عنوان «وال دی»

 ،تحقیقاتشه و  دیدگاهکه است  مردی وال دی دارد. در هر حال،

تجزیه و تحلیل  برایاو  ی است کهاحترام عمیق ی دهنده نشان

 است.قائل انتقادی 

22. Ghiglieri (1999), p. 173 

نگاه کنید به « پاور»ها و رد نظر  برای مرور این گزارش .21

Wilson and Wrangham(2003).  در لینک زیر در مقاله بطور آنالین

 دسترس است: 

 http://anthro.annualreviews.org 

52. Nolan (2003) 

22. Behar et al. (2008) . خواندنیهمچنین برای مروری بسیار 

 .Fagan (2004)بر این موضوع، نگاه کنید به 

53. Turchin (2003 and 2006) 

( با 1اسیوکس )الکوت ی های قبیله رئیساز خوانندگانی که  .54

، باید دارند در ذهنتصوری  مواج در بادهایی از پر عقاب و  کاله

 ط با سفیدهابااز اولین ارت پیش ی کههای که در نسلبدانند 

ها نیز  اسب ورود یافت وشیوع یک بیماری بین قبایل ، زیستند می

سبب درگیری بین فرهنگی بسیاری با خود آوردند، و  های آشوب

                                         
1
 Sioux (Lakota) 

http://anthro.annualreviews.org/
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زیستند. )نگاه کنید به  هایی شدند که تا آن زمان در صلح می گروه

Brown, 1970/2001( 

52. Edgerton (1992), pp. 90–104. 

56. Ferguson (2003). 

 ی فضانورد سفینه ،، فرانک بورمن8222در کریسمس  .22

ای خدا، بصیرتی به ما “خواند:  جهانیاناین دعا را برای  2 آپولو

ببینیم. ایمانی در جهان انسان، عشق را  شکست با وجود عطا کن که

 بودن نیکمان بتوانیم به  ضعف و نادانیکه با وجود به ما عطا کن 

دعا  های پُرمهر قلباعتماد کنیم. به ما دانشی عطا کن تا بتوانیم با 

تواند برای روزی  به ما نشان بده که چگونه هر یک از ما میکنیم، 

 ”تالش کند. آمین. که صلح در جهان باشد

22. Tierney (2000), p. 18 . جنجالی به پا کرد « یرنی تی»کتاب

کامل به  ها در مقایسه با آن در آرامش که هر اجتماعی از شامپانزه

به « یرنی تی»ی بحث مربوط به اتهامی بود که  برد. عمده سر می

گفت که احتمال  وارد کرد و1«جیمز نیل»و شاگردش « شاگنون»

ها  دارد آنها سبب شیوع یک بیماری واگیردار مهلک در بین یانومامی

شده باشند. ما این اتهام را بطور دقیق بررسی نکردیم، و چیزی 

در  «شاگنون»برای افزودن برای آن نداریم، و انتقادمان را به روش 

 کنیم. طلبی یانومامی محدود می جنگ بررسی میزان

در « شاگنون»نیست بدانید که مدت اقامت بد  مقایسهبرای  .22

مند به شناخت  . خوانندگان عالقهسال بود 2یانومامی،  بین اقوام

شروع  2(8228« )گود»های  نوشتهی باید با امبیشتر اقوام یانوم

مشاهدات شخصی وی از زندگی با آنهاست )که  ،کنند. این کتاب

                                         
1James Neel 
2Good(1991) 
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 1(2111«)یرنی تی(. »بین آنها اختیار کرداز  نیز سرانجام همسری

کند که از انتقادات ما در اینجا  مطرح می «شاگنون»مسائلی را علیه 

تحلیلی دقیق از محاسبات  2(8222«)فرگوسن»رود.  بسیار فراتر می

دهد. برای آشنایی بیشتر با  ارائه می« شاگنون» های گیری نتیجهو 

توانید دو  های جنگ، می ریشهدر مورد « فرگوسن»های  دیدگاه

 :دانلود کنیدسایت وی  زیر را از وب ی مقاله

http://www.andromeda.rutgers.edu/socant/brain.htm 

3«ای، نژادی و جهانی های قبیله جنگ»
که  4«ده نکته در جنگ»و   

شناسی و  شناسی، باستان در زیست ای شامل بحث گسترده

شرح  5(2112« )بروفسکی»یانومامی است.  اقوام طلبی جنگ

دهد.  و شرایط رخ دادن آن ارائه میدر این اقوام از جنگ  مفصلی

 نیز به آسانی در دسترس است.« شاگنون»البته کار 

 Tierney (2000), p. 32نقل قول از  .81

تاریکی در الدورادو: تب »بر  6«پست واشنگتن»مرور  .88

دسامبر، سال  81، یکشنبه، «مارشال شالینز»ی  نوشته 7«جنگل

 X01، صفحه 2111

35. Chagnon (1968), p. 12 

33. Tierney (2000), p. 14 

34. Sponsel (1998), p. 104 

32. October 23, 2008 

 

 

                                         
1Tierney(2000) 
2Ferguson(1995) 
Tribal,” Ethnic”, and global wars3 
4Ten points on war 
5Borofsky(2005) 
6Washington Post 
7Darkness in El Dorado:Jungle Fever 

http://www.andromeda.rutgers.edu/socant/brain.htm
http://www.andromeda.rutgers.edu/socant/brain.htm
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 اثبات تجربی اهداف مورد به منظوراعداد فقط این توجه کنید که  .8

)از این رو این محاسبه قابل اتکا  محاسبات،نظر است. برای آسانی 

های  در اندازه ای منطقهتغییرات اثر نر/ماده،  ی اندازهتفاوت نیست( 

 ایم. را منظور نکرده مانند اینهاهای اطفال و  اسکلت

5. October 6, 2008 

3. Adovasio et al. (2007), p. 129 

4. Gina Kolata, “Could We Live Forever?,” November 11, 2003 

2. Scientific American, March 6, p. 57. 

6. Harris (1989), pp. 211–212 

7. http://www.gendercide.org/case_infanticide.html 

ین نیست که در ا اندخترعمدی های  جنین سقط این اعداد شامل .2

 1«پرس  آژانس فرنس»کشورها بسیار گسترده است. برای مثال، 

در چین، جمعیت مردان  عمدی جنین دهد در اثر سقط گزارش می

بیشتر از زنان شده است، و اینکه فقط در سال  نفر میلیون 82

بیشتر از دختران بوده  نفر میلیون 8/8در چین، تولد پسران  2112

 است.

برانگیزی در  های چالش ها و مقاله کتاب ،«پیتر سینگر»پروفسور  .2

 ی موجودات زندهارزش انسان در مقابل  ی چگونگی محاسبهمورد 

 Singer (1990)غیرانسانی نوشته است. برای مثال نگاه کنید به 

 ذکر شده است. Blurton Jones et al. (2002)در  .81

88. Blurton Jones et al. (2002) 

 Blurton Jones et al. (2002)نگاه کنید به  .82

                                         
1Agence France Presse 

http://www.gendercide.org/case_infanticide.html
http://www.gendercide.org/case_infanticide.html
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مند به این موضوع  ای جالبی که به خوانندگان عالقه مقاله .88

است. این مقاله ( 2111ی کاپالن و همکاران ) مقالهشود  توصیه می

 دانلود کنید: زیر سایت توانید از وب را می

www.unm.edu/~hebs/pubs_kaplan.html 

 828که در باال ذکر شد، صفحه « کاپلن» ی از مقاله .84

ب ئمصا ی مند به چگونگی ادامه خوانندگان عالقه .82

مایکل »توانند کتاب زیر از  در دنیای مدرن می پروری دام-کشاورزی

 In Defense of Food: An Eater’s Manifesto:را مطالعه کنند 1«پُالن

(2009) 

26. Larrick et al. (1979) 

27. Diamond (1997) 

28. Edgerton (1992), p. 111 

22. Cohen et al. (2009) 

52. Horne et al. (2008) 

پیشنهاد کنیم که  نو مایل بودیم رسماًدر موضوع مربوط به نَ .28

آوری انسان  ی فن ونهاولین نم -های سنگی تیغهیا  ها نیزهو نه  – نونَ

شواهد مربوط به این ادعا از زیر خاک  البته مسلماً -بوده است

شود و از  گیاهی ساخته می نو از الیافنَ زیرابیرون آورده نشده است 

نوی سنگی دوست . )چه کسی نَدشو اً تجزیه میسریع این رو

، با بافتن شان خواب  ها برای جای بونوبوها و شامپانزه حتی؟( !دارد

 .کنند درست می نوهای ابتدایینَبرای خود های درختان  شاخه

استرس چگونه بر ما اثر  ی اجمالی این نکته که مطالعهبرای  .22

های انسان  در مورد شباهت Sapolsky (1998)گذارد، نگاه کنید به  می

توجه کنید که ی جالب  به این نکته ،با استرس مواجههو بونوبو در 

بونوبوهای باغ وحشی که در نزدیکی ی  همهدر جنگ جهانی دوم، 

                                         
1Michael Pollan 

http://www.unm.edu/~hebs/pubs_kaplan.html
http://www.unm.edu/~hebs/pubs_kaplan.html
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یک از  که هیچ انفجارها بودند، در اثر استرس مردند، در حالی

  :نقل قول از. ها نمردند شامپانزه

De Waal and Lanting, 1998 

53. The New Yorker, June 26, 2006, p. 76. 
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 بخش چهارم

 هایی در حرکت بدن

 

کند،  رشد می انسان عشق در روانِ رمز و رازِ

 اما همچنان راهنمایش بدن است.

 (1572-1622) 1جان دان              

 

. اما 2دارد ز داستانِ خودش راهر بدنی نی هر آدمی داستانی برای گفتن دارد.

ما بر دو دسته از شواهد و مدارک  داستانِ، تاریخ از ماقبلِ داستانیهر  همانندِ

 مدارکِ زای توجه قابلِ بخشِ قبل، جلدهایدر استوار است: موقعیتی و مادی. 

مشکلی وجود مادی  اما در موردِ شواهد و مدارکِ ی را بررسی کردیم،موقعیت

، ”رود بایستی پایین بیاید. باال می آنچه“گوید،  می دارد. برخالفِ آن ترانه که

کنیم، آنچه  های آنها تکیه می که بر یافته ییماشناسان و  برای باستاناسفانه مت

شود نیز  آید. و حتی وقتی که چنین می رود به ندرت دوباره باال می پایین می

، چخماق سنگِهایی از استخوان،  بر تکه ،کهن اجتماعیِ رفتارِهای  جلوه

تنها  ها،  که خودِ این تکهبماند  -است ، به سختی قابلِ ردیابیی سفالی کوزه

 از چیزی است که زمانی وجود داشته است.  بخشی کوچک نشانگرِ

صبحانه  صرفِ ما حینِ تحقیقاتِ در کنفرانسی که اخیراً برگزار شد، موضوعِ

گوش دادن به  حینِ -پروفسوری که در میزِ کناری نشسته بودطرح شد. م

                                                           
1  John Donne 

 : نویسنده در متنِ اصلی به این شکل با واژگان بازی کرده است 2

Everybody has a story to tell. So does every body ,and the 
story told by the human body is rated XXX . . . 
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تاریخ  انسان ماقبلِ جنسیِ رِکاوش در رفتا مشغولِ اینکه بحثِ ما پیرامونِ

طور چ“، گفت فصیحانهبا حالتی ی تمسخر پوزخندی زد و  به نشانه -هستیم

 شروع بهبندید و  تان را میچشمصرفاً پردازید، آیا  می آنبه کاوش در 

بیسکوییت اگرچه یک فرد هرگز نباید با دهانی پر از  ”کنید؟ بافی می خیال

گویا داشت.  منظوریا این پروفسور کند، ام دیگران شروع به ریشخندِ

ه نگو هیچ انسان، اجتماعیِ رفتارِظاهراً با توجه به اینکه منظورش این بود که 

پردازی  نظریههر نوع لزوماً گذارد،  بقایای فیزیکی از خود بر جای نمی

 . است «بافی خیال»حاویِ کمی تا قسمتی ی آن  درباره

 به مفهومِ از اولین پوزخندزنان یکی ،استفن جی.گولد شناسی به نامِ دیرینه

توان به طور دقیق و با  چطور می“پرسید،  تکاملی بود و می شناسیِ روان

، دو میلیون سال گردآورنده-شکارچی های کوچکِ جزئیات دانست که گروه

ی  برنامه ، مدیر1ِریچارد پاتز [1]”اند؟ کرده پیش در آفریقا چه می

وافق است و منظر  نیز با این نقطهانسان  در موردِ خاستگاهِ سونین اسمیت

 ابتدایی انسانِ های رفتارِ بسیاری از خصیصهبازسازیِ “دهد که  هشدار می

ع مادی برای این موضو شواهد و مدارکِکافی  به قدرِدشوار است، چرا که 

های بارزی از این  نمونه ،و زبان گیری در دسترس نیست. الگوهای جفت

های فسیلی بر جای  یچ ردپایی از خود بر روی یافتهموضوع هستند...آنها ه

 از مطالعاتِ“، کند به شکلی نجواگونه اضافه میاما پس از آن او  ”گذارند. نمی

های معینی از آناتومی  جنبه های اجدادی، یا بررسیِ بر روی محیطانجام شده 

 بهتوان  ... میگذارند مادی بر جای می و رفتار که از خود شواهد و مدارکِ

  [2] ”.دست یافت مان نیاکان اجتماعیِاطالعاتی در مورد حیاتِ 

مادی بر جای  و مدارکِ های معینی از آناتومی و رفتار که از خود شواهد جنبه

 . . . گذارند. می

                                                           
1 Richard Potts 
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اطالعاتی به امروز،  انسانِ آناتومیِبا بررسیِ  توانیم پرسش اینجاست: آیا می

جنسیِ  حتی رفتارِ –اجدادمان اجتماعیِ حیاتِ جزئیاتِ اتکا در موردِ قابلِ

 ؟ دست یابیم -آنها

 توانیم.  بلی، می
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 1مردی کمی بزرگ

 

که  استمحیطی نهفته از  پر تب و تابداستانی  ،بدنِ هر موجود زندهدر 

او، و  او، چربیِ موهای بدنِمیزانِ اند.  آن موجود در آن تکامل یافته نیاکانِ

که نیاکانِ آن موجود در آن  دهند ی میحرارتِ محیط هخبر از درج ی اورهاپَ

اتی در موردِ رژیمِ اطالع حاویِ ،اوها و دستگاه گوارشِ  . دنداناند زیسته می

دارد که  ایناو نشان از  ها، ساقِ پا و پاهای است. چشم شا یاجداد غذاییِ

 ین شکل،اند. به هم پرداخته گذار می و چگونه در محیط به گشت اونیاکانِ کهنِ 

 جنسی آنها حاویِ اجزای دستگاهِطور  همینو  ،ها ماده ی نرها به جثه نسبتِ

است. در حقیقت،   گونهآن  چونِ تولیدمثلِچندو اطالعاتِ فراوانی در موردِ

های  طور اندام طاووس یا یال در شیرها( و همین مِدُ ر )نظیرِنَ جنسیِ تزئیناتِ

به  های نسبتاً نزدیک گونه ری بینِبهترین راه برای تمایزگذا ،نر جنسیِ

تا آنجا پیش  2فری اف. میلرتکاملی به نامِ ج شناسِ است. یک روان یکدیگر

 بر روی جزئیاتِ ،های تکاملی وریآرسد نو به نظر می“گوید،  رود که می می

 [1]”است.بوده متمرکز  نر جنسیِ آلتِ شکلِ

طبیعت  حتی مادرِگوید  می کهرا ی فرویدی  آزارنده ای این دیدگاهِ برای لحظه

و به این نکته دقت کنید که مذکر درگیر است کنار بگذارید،  با آلتِ جنسیِ

 جنسیِ رفتارِ بسیار ارزشمندی در موردِ اطالعاتِ حاویِ شک یبما  ِ بدن

 گونههایی رمز سرنخ ،ما بدنِاست. در  گذشته ی ما طی هزاران سالِ گونه

                                                           
گونه استفاده کرده است .  را به شکلِ ایهام« Little Big Man»نویسنده، عبارتِ  1

 ست و همینطور نامِسرخپو این عبارت، عالوه بر معنای ظاهری، نامِ یک قهرمانِ

 ترجمیک فلیم با همین عنوان است
2 Geoffrey F. Miller  
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های هر یک  در بدنامروز نیز ال باقی مانده و ها س وجود دارد که برای میلیون

های ما. بنابراین به جای آنکه  جا در بدن . بلی، دقیقاً همینحضور دارداز ما 

بیایید آنها را باز کنیم و شروع به  -بافی کنیم خود را ببندیم و خیال چشمانِ

 بدنِ خود کنیم. های جنسیِ  بخش هیروگلیفِ آموختنِ زبانِ

 فنی صرفاً کنیم. این اصطالحِ ی نر و ماده آغاز می بودنِ جثه« کلیدوش»ابتدا با 

. گونههای بالغ در هر  و ماده های نر جثهمیانگینِ  بینِ اشاره دارد به تفاوت

ها و  ی گوریل ریخت، جثه های انسان میمون برای مثال، در میانِ

ست. در حالیکه شان ا تایانِ ماده ی هم جثه برابرِ 3های نر، حدوداً  اورانگوتان

تر از  % بزرگتر و سنگین33تا  33ها تنها  نرهای انسان، بونوبوها و شامپانزه

ها با یکدیگر برابر  ها در گیبون نرها و ماده قامتِ. و هستندشان  تایانِ ماده هم

 است. 

ها،  نخستی به طور کلی، در میانِ پستانداران و به طور ویژه در میانِ

ها در آن  با ماده آمیزش نرها بر سرِ یزانِ رقابت بینِبا م ،جثه بودنِ دوشکلی

رنده بَ»از نوعِ  الگوی آمیزش،که  هایی  گونهدر  [2]گونه همبستگی دارد.

های  فرصت یعنی جاییکه نرها با یکدیگر بر سرِ -است «دارد اش را برمی همه

 تر غالباً برنده و قوی تر جثه نرهای بزرگ -کنند رقابت می آمیزش محدودِ

 کنند. به این طریق است که مثالً را از آن خود می ها ی فرصت و همه شوند می

 شرورن و دبو  جثه های مرتبط با بزرگ ها، ژن یلگور شرورترینبزرگترین و 

 تکاملِ منجر به ، این روندکنند، و به این ترتیب بودن را به نسلِ بعد منتقل می

در فرایندِ تا زمانیکه  -دشو می از قبل تر و شرورتر جثه بزرگ های نرِ گوریل

ی  یافته سرانجام با عاملِ دیگری که محدودکننده های افزایش این جثهتکامل، 

 رشد است مواجه شوند. 

رقابت ها  نرها، بر سر دستیابی به ماده بینِکه  یهای در سوی دیگر، در گونهاما 

 تکاملِ تِجهزیستیِ کمتری  برای نرها دالیلِمحدودی وجود دارد،  و نبردِ
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عمدتاً در ها  این ویژگی ،تر وجود دارد، از این رو تر و قوی هایی بزرگ جثه

ها  در گیبونمثالً خورد. به همین دلیل است که  به چشم نمینرهای آن گونه 

جثه عمالً یکسان  ها از نظرِ همسر هستند نرها و ماده جنسی تک که از نظرِ

 هستند. 

انسان در جثه، با تخمینِ باالیی  خفیفِ نِبا نگاه انداختن به دوشکلی بود

با چندانی  نبردِ ی انساننرهاسالِ گذشته،   در چند میلیونتوان گفت که  می

طور که در باال گفته شد،  اند. همان نداشتهها  بر سرِ دستیابی به مادهیکدیگر 

تر از  % بزرگتر و سنگین33تا  33بدنِ مردان در انسان به طور میانگین تنها 

 اخیر چندین میلیون سالِدر رسد دستِ کم  نسبتی که به نظر می -نان استز

  [3]است. بودهتقریباً ثابت 

 شاهدی بر ،کرده است که این نسبت عنوان ها پیش از مدت 1اوون الوجوی

در  3333که او در سال  ای مقاله است. در در انسان همسری بودنِ تک کهن

 مغزِ شتابناکِ کند که هم رشدِ دالل می، استه استکرد منتشری ساینس  نشریه

تر  مِ پیشنظا“یک  ی وجودِ نتیجهایشان،  ابزار توسطِ ما و هم بکارگیریِ نیاکانِ

روابطِ “، این نظام  از نظر او، مشخصاتِ ”انسانی است.از مناسباتِ   یافته ثبات

 همسر، رفتارِ شدن به شکلِ تک ، جفتاجتماعی و مراقبتِ والدینیِ شدید

بنابراین، الوجوی  ”است. راه رفتن بر روی دو پاویژه، و  تولیدمثلیِ-یجنس

 جنسیِ ای و رفتارِ ی هسته خانواده سرآغاز پیدایشِ“ ،کند که استدالل می

قت، او در حقی ”.باشدپلیستوسن  دورانِ تر از آغازِ بسیار پیشتواند  می ،انسان

تواند با  می ،انسان به فردِ منحصر یِجنسی و تولیدمثل رفتارِ”،گیرد که نتیجه می

تقریباً سه دهه پس از آن، الوجوی همچنان  ”یکی و همزمان باشد. او پیدایشِ

کند. او مجدداً در  های بعدی کتابش تکرار می همان استدالل را در چاپ

های  بقایای اسکلتی و دندان که بررسیِ کرده است عنوان «ساینس»ی  مجله

                                                           
1  Owen Lovejoy 
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ون سال پیش است این میلی 4.4وط به که مرب «آردیپیتکوس رامیدوس»

ی  کننده تعریف گیِژوی ،زوج شدن به شکلِ کند که جفت ویت میدیدگاه را تق

ظاهر شده  ما به فردِ  منحصربزرگ و  پیش از قشرِ مغزِحتی که  -انسان است

 [4].است

 بودنِ کهنمبتنی بر  دیدگاهِبا نیز پردازان، مَت ریدلی  همانندِ بسیاری از نظریه

 روابطِ زوجیِ“، نویسد انسان موافق است و میی  گونهدر همسری  کت

اش به جفتش  تولیدمثلی مرِاعظمِ ع برای بخشِرا  1هر انسانمدت،  طوالنی

  ”است. کرده مقید می

تا شود. آیا نباید  ، مدتِ مدیدی محسوب میهمسر بودن تک میلیون سال 4اما 

 ؟شد می تر لغزش و کم تر موفقکمی « مقید شدن»این به امروز 
 

 
 

بودنِ « وشکلید» در موردِکه ما امروز  ای کلتیسهای ا دسترسی به داده بدونِ

های اولیه  داریم، داروین تخمین زده بود که انسانی بدن در اختیار  جثه

دانیم که اگر  اند. اما ما امروز می کرده سرایی زندگی می حرم احتماالً در نظامِ

 برابرِ 3ای حدوداً  معاصر بایستی جثه آنگاه مردانِداروین درست بود،  حدسِ

ی  اگر گذشته، نشان خواهیم دادبعد  طور که در بخشِ داشتند. و همان زنان می

نرِ انسان  جنسیِ بود آنگاه سایز آلتِ سرایی می ها حرم  انسان به مانندِ گوریل

  بود. تر می ای کوچک کننده طورِ ناراحت بایستی به

بر این توجه به نبودِ شواهد و مدارکِ کافی،  بیهستند که  ای همچنان عده

سراهایی چندهمسری  حرم ، ساختنِ طبیعتِ نرِ انسانکنند که  نکته پافشاری می

ما “کنند که  عنوان می 2مثال، آلن. اس.میلر و ساتوشی کانازاوا ایبر .است

مردان از  زیرا بوده استچندهمسر  ،تاریخ اعظمِ بخشِ انسان طیِکه دانیم  می

روند و نتیجه  می از این هم جلوترندگان ساین نوی ”بلندتر هستند.دزنان ق
                                                           

1 ape-man 
2  Alan S. Miller and Satoshi Kanazawa  
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تر از  % سنگین33% بلندقدتر و 33 ،از آنجاییکه مردان در انسان“گیرند،  می

خفیف  همسرِها چند دهد که طیِ تاریخ، انسان یزنان هستند، این نشان م

 [5]”. . اند. . بوده

-تا پیش از دورانِ کشاورزیگیرد که  میا نادیده تحلیلِ آنان این حقیقت ر

 انباشتِ الزم که طی آن برخی از مردان بتوانند با فرهنگیِ شرایطِدامپروری، 

ی آنها و  از عهدهو اختیار کنند چند همسر  سیاسی و ثروت، قدرتِ

تر  و سنگین بودن بلندقدتر ،در ثانیوجود نداشته است. شان برآیند  فرزندان

 یافته بینِ کاهش ی رقابتِ ه دهند  نشان ،ی مردان در مقایسه با زنانبودنِ نسب

از اینها که بگذریم، در .« خفیف چندهمسریِ»مردان است، و نه لزوماً 

ها و  یعنی شامپانزه -ما انحصارِ از نظر جنسی آزاد و بیهای  عموزاده

که ست  لیدر حاو این  -ی نر/ماده همین است نیز دقیقاً نسبتِ جثه -بونوبوها

 شریکِ جنسی با هر تعداد ماری روابطِشبی از تعدادِ گونه شرم، هیچِ آنها بدونِ

تا  33گوید که  کس نمی برند. هیچ لذت می هم آورند جنسی که بتوانند گردِ

ها و بونوبوها سندی برای  شامپانزه ی نر/ماده در جثه % تفاوت33ِ

 جسمانیِی   ین مشخصهشود که ا وقتی معلوم میاست.  «خفیف چندهمسریِ»

 بندوباریِ بی میزانِ بهها و بونوبوها  در شامپانزه ،(دوشکلیِ خفیف) یکسان

خفیف یا  ی چندهمسریِ نشانه ،ها در انساناما  شود ربط داده میآنها  جنسی

تا  ،«روایتِ مرسوم»که  دهد  می  شود صرفاً نشان همسری در نظر گرفته می تک

 ت. چه اندازه سست و متزلزل اس

 تحتِ ،تاریخ ماقبلِ ی ی ما در گذشته است که گونه بعیدمختلف،  به دالیلِ

مشهوری که  افرادِعالرغمِ وجودِ کرده است.  زندگی می ییسرا الگوی حرم

تشنه به خون، چنگیزخان،  اند نظیر اسماعیلِ اشتهای جنسی فراوانی داشته

ا استداللی قوی علیه م یِهای بدن  ویژگی، 1چمبرلین و ویلتِ 1جوان بریغامِ

                                                           
1  Brigham Young 



853 

 نرِِجنسِ  از تشنگیِ عمومیِ ،سرا حرموجودِ . رود سرایی به شمار می نظامِ حرم

وجودش گواهی است بر شود و  جنسی نتیجه می تنوعِی  تجربهبرای  انسان

دامپروی نظیرِ تمرکزِ -پساکشاورزیپس از  (تغییراتِ اجتماعیِ به وجود آمده)

 خودمختاریِ رد، همراه با کاهشِ شدید درم اندکی تعدادِ قدرت در دستِ

شدیداً و نظامی،  جوامعیی ها مشخصهاز سراها،  حرمدر واقع، ظهورِ . زنان

است که ساختارِ جامعه،  و دهقانی یپرودام کشاورزیاز نوعِ  مراتبی سلسله

ثروت است.  قلمرو، و انباشتِ سریعِ جمعیت، گسترشِ معطوف به افزایشِ

ی جو خوراک یک از جوامعِ هرگز در هیچ جباری،اسراهای  حرموجودِ 

 گزارش نشده است.   2انبار بی

 

 
 

ی بدن قویاً نشان  خفیف در جثه کلیِدوش ی ما به سمتِ حرکتِ گونه اگرچه

 سرِ برای جنگ بر نیجایگزینرها ها سال پیش،  که از میلیوندهد  می

که  دهد نمی نشان، اما این به خودیِ خود اند بوده  یافته آمیزشهای  فرصت

 به عنوانِ را ، این تغییرپردازان جایگزین چه بوده است. بسیاری از نظریه این

اما این  -اند همسری تفسیر کرده ییدی بر گذار از چندهمسری به تکتأ

شدنِ چندنر/چندماده را از  جفت آن است که امکانِ گیری نیازمندِ هجینت

یک “آمیزشیِ  . بلی، نظامِشته باشیمگذاکنار مان  های پیش روی نیاکان  گزینه

                                                                                                                                  
1 Wilt Chamberlain ( :3383-3333 )ِاولین که بسکتبال مشهور بازیکن 

 بدست  NBA مسابقات از فصل یک در را امتیاز هزار 4 از بیش که بود فردی
 داشته آمیزش زن هزار 33 با عمرش طولِ در کرده اعالم او که است مشهور. .آورد

 ترجماست
2 return-immediate :  اشاره دارد به جوامعی که برای بیش از یک یا دو روز

کنند. از این اصطالح برای تمایزگذاری بین این نوع  شان غذا ذخیره نمی آینده

شان را انبار و انباشت  ای که مواد غذایی گرداورنده-و جوامعِ شکارچی جوامع

 ترجمشود کنند استفاده می می
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تنها  ای از زنان دهد، چراکه خزانه یمردان کاهش م رقابت را بینِ ”مرد/یک زن

مطلوب نیز به زنانِ  کمتر مردانِیست، و ن انمرد ی تعدادِ اندکی از در سلطه

هم زنان و هم  ،که در آن کنند. اما یک نظامِ آمیزشی بیشتری دست پیدا می

اگر نه بهتر از  -متعدد باشند نیز قادر است جنسیِ روابطِ امکانِ مردان عموماً

 بین نرها بر سرِ ی آن نظام، از رقابتِ کم به اندازه دست -همسری نظامِ تک

ای که از همه به  ها بکاهد. و با توجه به اینکه هر دو گونه جفت شدن با ماده

رسد  هستند به نظر می مادهچندنر/چندهستند دارای نظامِ آمیزشیِ  تر ما نزدیک

 تر از صرفاً یک سناریوی فرضی باشد.  این موضوع بسیار محتمل

شکلیِ جنسی دقیقاً ترند از نظر دو  که از همه به ما نزدیک ای هر دو نخستی

 تعللچرا دانشمندان برای در نظر گرفتنِ معنای این نکته  .شبیه به ما هستند

همسر  یک از این دو گونه تک که هیچباشد  ش ایندلیلتواند  میکنند؟ آیا  می

ی  این تغییر در دو شکلیِ گونه برای« پذیرفتنی»تنها دو تفسیرِ  ،ظاهراً؟ نیستند

 :وجود دارد انسان

انسان، از دیرباز به شکلِ  جفتیِ نظامِ دهد که می این موضوع نشان .3

طور است پس چرا  است. )اگر اینبوده ای/جنسی  خانواده ایِ همسرِ هسته تک

 جثه برابر نیستند؟(  ها، از نظرِ گیبون زنان و مردان در انسان، همانندِ

طبیعی چندهمسر  ها به طورِ دهد که انسان نشان میموضوع این  .3

کنترل کنند. )اگر  به شکلی نسبتاً موفق را ها اند که این تکانه هستند اما آموخته

 ردان دو برابرِی م ها جثه ها همانند گوریل طور است پس چرا در انسان این

 ی زنان نیست؟( جثه

 میلیِ بیفرضِ مشترکی که در هر دو تفسیر وجود دارد دقت کنید:  به پیش

نخورده باقی مانده است،  زنان دست« نجابتِ»در هر دو سناریو، زنان.  جنسیِ

 نر مورد شک است.  جنسیِ داریِادوم، تنها وف در تفسیرِو 
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 ترند حائزِ نزدیک همهمه به  ه ازریختی ک هنگامی که سه میمونِ انسان

پیش از آنکه به ِ بدن هستند، آیا نباید  شکلیی یکسانی از دو درجه

ی خود چنگ  کننده بینانه اما از نظرِ روانی راضی های غیرواقع گیری نتیجه

وجودِ  بیانگرِ ایشان،بدنِ را در نظر بگیریم که  حداقل این احتمالاندازیم 

 است؟  در این سه گونه های یکسان برخی سازگاری

 ..شکم بکشانیم. آن رسیده که بحث را به زیرِ زمانِ

 

 است معقولاسپرمی  رقابتِدر عشق و چیز   همه

 

برخی مجاورِ آن در  های و بخش باسن روشنِ ی رنگِ هیچ موردی به اندازه

 نبوده است.  کننده گیجبرای من جالب و  ،ها ونممی

 [6]چارلز داروین

 

با مردان  ،گذشته طی چند میلیون سالِی انسان،  در گونهد که رس به نظر می

تا البته ) اند نداشته جنگ و جدالِ چندانیدستیابی به جفت  یکدیگر بر سرِ

معنا نیست که داروین در  (، اما این به آندامپروری-کشاورزی پیش از دورانِ

انسان اشتباه  اش در تکاملِ اساسی نرها و نقشِبینِ  جنسیِ رقابتِوجودِ  موردِ

تقریباً  آمیزشِ جنسی بر سرِتعارضِ آشکار بونوبوها که  کرد. حتی در میانِ می

در  این فرایندافتد، اما  داروینی اتفاق می انتخابِ است نیز کامل غایب به طورِ

 -داروین نیز آن را در نظر نگرفته بود که حتی شاید خودِ افتد ای اتفاق می الیه

ماجرا از این قرار است  . .  اش را نداشت. بگذریم. میعمو اظهارِ یا جرئتِ

 یک شانسِ به جای آنکه بونوبوهای نر با یکدیگر رقابت کنند تا ببینند کدامکه 

آنگاه کنند و  ند و آمیزش میرآو ی آنها شانس می ، همهآورد میبدست  آمیزش

رد یابند تا با یکدیگر به رقابت و نب می  فرصت آنها های است که اسپرم
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کرد،  ها کار می 2بر روی گوپی 3383ی  که در دهه 1وینگ آجویندبپردازند. 

که به مطالعه بر روی  4جفری پارکرو  را ابداع کرد« 3اسپرمی رقابتِ»اصطالحِ 

 کرد. تر  دقیقوم را هزرد مشغول بود، بعدها این مف مگسانِ سرگین

از یک نر  پرمِ بیشبسیار ساده و روشن است. اگر اس ،«رقابت اسپرمی»ی  ایده

باشد،  ریخته شدهگذاری  تخمک ی در حالِ ماده در مجرای تولیدمثلی یک

 با یکدیگر به رقابتبر سرِ بارورسازیِ تخمک  ِ این نرها، آنگاه اسپرم

غالباً مجهز ها  مادهاسپرمی هستند  رقابتِ هایی که درگیرِ گونه درپردازند.  می

 نرهایهستند، و به این طریق  شان وریبار برای تبلیغِ مختلف ترفندهایبه 

آنها از سروصداهای  کشانند. اقداماتِ خود می بیشتری را به سمتِ

متغیر  های جنسی اندام شدنِ بوهای معطر یا متورمجنسی تا  ی برانگیزاننده

 عمدتاً نیز های آرایشیِ مختلف  شود ماتیکِ شرکت باعث می گویا کهاست )

 ([7].قرمز انتخاب شوند

نرهایی که بیش از  ،آن یند چیزی شبیه به یک التاری است که طیفرا این

ظرفیتِ آزمایی دارند بیش از دیگران بختِ پیروزی دارند ) بخت همه بلیتِ

.( نیز به همین دلیل استتولیدِ اسپرم  برایعظیمِ شامپانزه و بونوبوها 

 ا که بدنِچر مانع نیز هست،دو با ی مسابقهیک  فرایند شبیه بهاین همچنین، 

، و شان ها از میان ها برای عبورِ اسپرم حلقهمختلفی از  انواعِ ،مادهجنسِ 

به تا  -کند ایجاد می کتخم به سمتِ ها ی اسپرمشناها برای ممانعت از  خندق

ما برخی از این ارزش را از دورِ رقابت خارج کند. ) ای بیه اسپرماین طریق، 

یم کرد.( برخی پژوهشگران عنوان های بعد بررسی خواه موانع را در فصل

 های نرهای که اسپرمراگبی است  بیشتر شبیه به بازیِ ،کنند که این رقابت می

 از این قبیل تقسیمِ و ویژه، دوندگان،« بندهای راه»هایی را با « تیم» ،مختلف

                                                           
1
 JVIND WINGE   

2 Guppy :ترجماست معروف نیز کمانی رنگین ماهیِ که ماهی نوعی 
3 Sperm Competition  
4  Geoffrey Parker 

http://www.worldcat.org/title/jvind-winge/oclc/690314624
http://www.worldcat.org/title/jvind-winge/oclc/690314624
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اسپرمی به  رقابتِدر مجموع، باید بدانید که  [8].دهند تشکیل می کارها

 دهد.  تلفی رخ میهای بسیار مخ شکل

این ایده  توسطِطور که خود گفته بود  داروین آناگرچه ممکن است 

ی او پیرامونِ  نظریهاز « رقابتِ اسپرمی» در حقیقت،اما شده باشد، « سردرگم»

 نرِ پاداشِ چرا که ؛کند دفاع مینرها  رقابت بینِدلیلِ اصلیِ و انتخابِ جنسی، 

را  ی مذکور ماده تخمکِ تواند میکه  این است (در رقابتِ اسپرمی) پیروز

های  سلول افتد، یعنی بینِ سلولی اتفاق می در سطحِ ،اما این نبردبارور کند. 

نرهای ماده است.  مجرای تولیدمثلیِ ،این نبرد ، و محلِنرهای مختلف اسپرمِ

ره نَچند های اجتماعیِ که در گروهریخت،  های انسان هایی از میمون گونه

های بزرگتری  ها( بیضه ها، بونوبوها و انسان ند. )نظیر شامپانزهکن زندگی می

ها بالغ  ، دیرتر از مادهشان بیرون از بدن قرار دارد  ی بیضه و کیسه دارند

 ها در هر دوره معموالً مادههایی که در آنها  در مقایسه با نخستید، و نشو می

در هر بار اورانگوتان( ها، و  شوند )نظیر گوریل، گیبون تنها با یک نر جفت می

نیز های اسپرم  بیشتری از سلول تراکمِ حاویِکه  -بیشتری از منی حجمِانزال، 

  کنند. تولید می -هست

در توانست این فرایند را تشخیص دهد، اگر  شاید داروین میداند؟  و که می

های ویکتوریایی قرار  آموزه اندکی کمتر تحتِموردِ مسائلِ جنسیِ زنان، 

 داروین که زنان، تا فرضِ این پیش“کند که  سارا هاردی عنوان میداشت. 

شد از متورمِ  زنند بود که باعث می رسیدن به بهترین نر دست به آمیزش نمی

به هیچ  ،هاردی ”.ی شودسردرگمدچار  های مذکور میمون جنسیِ شدنِ اندامِ

را  «زن بودن و عفیف بودنِ جنسِ خجالتی»مبنی بر  داروینی  ایده وجه

بسیاری از حیوانات  این موضوع در موردِاگرچه “ گوید، و می پذیرد نمی

، «و عفیف خجالتی»استفاده از لقبِ چند صد سال است که اما  است صادق

های  ها و میمون ی میمون ی جنسِ ماده شده در موردِ رفتارِ مشاهده
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و  ته اسنگرفت چالش قرار موردِی قاعدگی  ی چرخه ریخت در میانه انسان

 [9]”طور. امروز نیز همین

 مونثِ جنسِ جنسیِ مسائلِ از در نوشتنبوده است که داروین احتماالً این 

زعمِ به )از آن نیز  پیش نوا، بی . این مردِاستاندکی خجالتی بوده  ،انسان

  داشتنی دوست از جمله همسرِ -افراد اکثرِ وخدا توهین کرده بود، به  (دیگران

 داروین اگر به ذهنِ ی. حتین موضوع پی برده بودندبه ا -شو پرهیزکار

، باشدانسان خطور کرده  و نقشش در تکاملِ «اسپرمی رقابتِ»چیزی شبیه به 

ی آن خو فرشته ویکتوریاییِ که زنِ توان از داروین انتظار داشت به سختی می

کافی  به قدرِهمین  ی داروین، بکشد. برای نظریهاز جایگاهش پایین را  دوران

 فروشی برای تن را شبیه به نوعیزنان تکاملِ جریانِ بود که  دردسرساز

. عنوان کرده بودتوصیف  نر، و سایر چیزها و منابعِ ، ثروتگوشتدستیابی به 

 شرمونه احساسِ گ  هیچبدونِ قید و  زنانی بی ،های اجدادی کردنِ اینکه ماده

 ر خیلی فراتر از خطِند دیگا دهش های شهوانی تحریک می با لذت اند که بوده

 آمد. قرمزهای آن دوران به حساب می

توانست  دانست و نمی نمی چیزهای مهمی راچه اینکه او  ، با وجودِبا این همه

ها در یک جنس  این بخشاز آنجاییکه “کند که،  ، داروین خاطرنشان میبداند

تری دارد، و از  های روشن رنگ )نر( دیگر در مقایسه با جنسِ ،)ماده(

شوند، من نتیجه گرفتم  تر می معاشقه درخشنده فصلِ حینِ این نقاطآنجاییکه 

. من به خوبی  اند جنسی تکامل یافته جذابیتِ راستای ایجادِ در ها که این رنگ

ام . .  ی دیگران قرار داده مضحکهموردِ خود را  حرفآگاه بودم که با این 

.”[10] 

در برخی  جنسیاندامِ ز رنگِ قرم تورمِشاید داروین فهمیده بود که 

ی  لزوماً با نظریهو لیبیدوی نر است، تحریکِ  در خدمتِ ،های ماده نخستی

نشان . حتی شواهد و مدارکی وجود دارد که نداردجنسی او مطابقت  انتخابِ
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در  «اسپرمی رقابتِ»وجودِ  اندیشیدن بهدهد شاید داروین دالیلی برای  می

 ، جایی که او مشغولِ«1بوتان»ای از  ست. در نامهداشته ادر اختیار ها  انسان

های  انسان جوزف هوکر در موردِاش،  قدیمی گیاهان بود، دوستِ آوریِ جمع

جاییکه یک زن به “کند،  که با آنها برخورد کرده بود صحبت می چندشوهری

  ”شوهر داشته باشد. 33قانونی ممکن است  طورِ

 

 

 جنسیِ روابطِآناتومیک از وجودِ  سرنخِ ، تنهای بدن دوشکلیِ خفیف در جثه

نسبتِ حجمِ بیضه به گیریِ  با اندازه ی ما نیست. در گونه آزاد و غیرانحصاری

در هر  «اسپرمی رقابتِ»میزانِ  سنجشِ به توان ی بدن نیز می توده حجمِ کلیِ

یکی از “ی بیضه را  ی اندازه ، نظریه2رد دایاموندی. جپرداختی دلخواه  گونه

 اکثرِ همانندِ [11]داند. می ”شناسیِ بدنیِ مدرن همتای انسان وردهای بیدستا

بسیار ساده و سرراست است: نیز ی بیضه  زهی اندا های درخشان، نظریه ایده

نیاز به  -ها در مقایسه با سایر گونه -کنند ر آمیزش میهایی که بیشت گونه

چندین به طور معمول هایی که در آنها  گونهنرهای دارند، و  هایی بزرگ بیضه

حتی هایی  بیضهکنند به  گیری می گذاری جفت تخمک ی در حالِ نر با یک ماده

 . نیاز دارندبزرگتر از آن هم 

توانید شرط ببندید که  باشد، شما می هایی بزرگ بیضهاگر یک گونه دارای 

آمیزش خوابند به طور مکرر  شان می هایی که در اطراف نرهای آن گونه با ماده

ذخیره و  آن مردِ راستینهایی که ماده، آمیزش را برای  . اما در گونهکنند یم

سهمِ کوچکی  ی بدنش سبت به حجمِ کلیِ تودهن نرهای  بیضهکنند،  حفظ می

بزرگ ظاهراً نه تنها   و نرهای بیضهی حشری ها ماده بینِهمبستگی وجودِ . ددار

                                                           
 قرار نپال شرق در و, هند و چین کشورهای بینِ که هیمالیا ارتفاعاتِ در کشوری 1

 ترجمدارد
2  Jared Diamond  
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 زا لکه برای بسیاریها صادق است، ب نخستی ها و سایرِ انسان در موردِ

ها، خزندگان، و  پرندگان، پروانهبرای طور  پستانداران نیز صادق است، و همین

 ها.  ماهی

است، نرها « دارد رنده همه را برمیبَ»از نوعِ ها که  گوریل گیریِ جفت در مدلِ

ی ها ی موقعیت کنند تا معلوم شود که چه کسی همه با یکدیگر رقابت می

 ایِ نقره پشت کند. به این ترتیب، اگرچه یک گوریلِ ود میرا از آنِ خ آمیزش

 تنها حدودِترین حالت  در کشیدهوزن دارد، اما آلتش  کیلو 333حدوداً بالغ، 

به شکلی  -استی لوبیا چیتی  هایش به اندازه بیضه ، وطول دارد سانت 3.5

 داخلِ کامل در ایمنیِ برایچراکه آنها  -که حتی پیدا کردنِ آنها دشوار است

 33ست که یک بونوبوی  شوند. این در حالی می پنهانها  یلاین گور بدنِ

ی  هایی به اندازه برابر درازتر از آلتِ گوریل و بیضه 8دارای آلتی  ،کیلویی

( نگاه کنید. انتهای فصل)به نمودار  AAA نوعِاز مرغ است. بسیار بزرگ، ِ تخم

 ، رقابت بینِرسد می صتِ آمیزشفر قدری هرکسدر بونوبوها، از آنجاییکه به 

در این فردی.  دهد و نه در سطحِ های اسپرم رخ می سلول نرها در سطحِ

کنند، با توجه به  جنسی می ی بونوبوها آمیزشِ ، اگرچه تقریباً همهحالت هم

تولیدمثلِ جنسی، هر بونوبوی به دنیا آمده همچنان تنها یک  زیستیِ واقعیتِ

 پدرِ زیستی دارد. 

اما  -بعد های فرد به نسلِ انتقالِ ژن -این بازی همچنان همان بازی استبنابر

نظامِ  نظیرِ -سرایی حرم های چندهمسرِ زمینِ بازی متفاوت است. در نظام

با جنسی رخ دهد،  پیش از اینکه هر گونه آمیزشِ هاها، نر گوریل یِجفت

ها در  ، سلول«رمیاسپ رقابتِ» هایی با گونه پردازد. اما در به نبرد مییکدیگر 

جنگند و نرها نیازی به جنگیدن در بیرون  با یکدیگر می بدنِ ماده داخلِ

یکدیگر با آرامش سر کنند، و به این  توانند در کنارِ ندارند. در عوض، نرها می

یابد، همکاری افزایش  وجود می ی بزرگتر امکانِ هایی با اندازه گروه شکل،
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به این شود.  اجتماعی خودداری می ر پویاییِاختالل د یابد، و از ایجادِ می

های  که در گروه هایی یک از نخستی که چرا هیچ توان توضیح داد شکل، می

. صرفاً به این دلیل که آن ندهمسر نیست د تکنکن نره زندگی می دنچَ اجتماعیِ

 دهد.  نظام جواب نمی

نشانه رتبط م یها سیستمو  ها به سمتِ اندام ،طبیعی همیشه، انتخابِ مثلِ

برای نبردهای توجه  هایی قابل های نر ماهیچه ها، در گوریل . طی نسلرود می

ترِ  اهمیت نسبتاً کم های جنسیِ تولیدمثلی تکامل یافته است، در حالیکه اندام

ی مورد نیاز برای  اند و به حداقل اندازه تر شده رفته رفته کوچکآنها 

ها،  مپانزهشا نرهای دردر مقابل، . رسیده است های بدونِ رقیب بارورسازی

برای  بسیار بزرگهای  داشتنِ ماهیچه بهکمتری  نیازِ ، ها بونوبوها و انسان

تر تکامل یافته  هایی قوی در آنها بیضه ،و در عوض وجود داشتهجنگیدن 

 .  توجه ها، آلتی بسیار جالبِ انساننرهای  است و در موردِ

اما “گویند،  وانندگان را بشنویم که میتوانیم صدای برخی از خ میتقریباً 

بلی، آنها به این اندازه نیستند.  ”مرغ نیستند! ی تخم به اندازهکه های من  بیضه

تان پنهان شده  هایی که درونِ شکم چیتیی لوبیا زنیم به اندازه اما حدس می

در  ،بدن بیضه به حجمِ کلیِ حجمِنسبتِ  ها از نظرِ باشند نیز نیستند. انسان

کنند که  ها و بونوبوها قرار دارند. آنهایی که استدالل می گوریل وقعیتی بینِم

ر بوده است به این همس جنسی تک ها سال از نظرِ ی ما برای میلیون گونه

 تر است. ها کوچک های انسان از بونوبوها و شامپانزه کنند که بیضه اشاره می

برای مثال، ما( گیرند ) میرا به چالش « مرسوم روایتِ»آنهایی که  در حالیکه

در است که از چیزی  بسیار بزرگتری انسان  شوند که بیضه یادآور می

 خورد.  همسر به چشم می های تک های چندهمسر یا گیبون گوریل

قرار دارد یا ی پرِ لیوان  ی انسان در نیمه ی بیضه کیسه حال باید ببینیم آیا

 ی خالی؟ نیمه
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 51فصل 

 یک مرد سنجشِ ترین معیارِ درست

 

 کوچک؟

از ما هستند.  تر آزادتر و غیرانحصاریبسیار جنسی  از نظرِ ،ها و هم بونوبوها هم شامپانزه

های  های میمون در مقایسه با نارگیل های ما، بیضهاین موضوع هستند:  های ما بیانگرِ بیضه

 نخود هستند.  صرفاً در حدِ نماخویشاوند ریختِ انسان
 

 [1]1وال فرانس دی
 

 متوسط؟ 

شوهره جفت طورِ چند به ها طی تاریخِ انتخابِ جنسی، مادهکه این کننده در موردِ قانعشواهدِ 

ی بیضه  اندازه ،ترین شاهد . شاید روشنمشاهده کردانسان  در نرِ توان را می اند شده می

به  -وریلگ جنسِ نرِ در مقایسه با -ی انسان ، در جنسِ نرِ گونه به جثه ها نسبتِ بیضهباشد. 

 است. توجهی بزرگتر طرز قابلِ
 

 [2]2مارگو ویلسون و مارتین دالی
 

 بزرگ؟

از ، و قرار دارندها  بزرگترین بیضه ی در محدودهها  نخستی بینِها در  انسانبه طور قطع، 

 برای دهد که ما این نشان می .ها .. ها هستند تا گوریل به شامپانزه نزدیکبیشتر این نظر، 

 ایم.  ها بوده اسپرم در سطحِ رقابت درگیرِی رقابت در سطحِ فردی،  همان اندازهبه  ،ها مدت

 [3]3دیوید باراش و جودیت لپتون

 

نر  یها ضهیبی  اندازه در موردِنظری اساسی  بینید، اختالفِ طور که می همان

زمینی یا گردو؟  بادامحالِ صحبت از چه هستیم؟ ما در باید دید وجود دارد. 

                                                           
1 Frans De Waal 
2  Margo Wilson & Martin Daly 
3  David Barash & Judith Lipton 
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تر از  امروزی کوچک های مردانِ بیضهاز یک سو، پنگ یا بولینگ؟  پینگ توپِ

 یبزرگ ، از نظرِاما از سوی دیگرها و بونوبوها است،  های شامپانزه بیضه

و هر یک  نیستهمسر  های تک های چندهمسر و گیبون مقایسه با گوریل قابل

فروش )اگر جواهر وزن دارد. گرم(34) های انسان حدوداً نیم اونس از بیضه

به این ترتیب، هر دو سوی این  دانید که این یعنی هشتاد عیار( باشید می

اینکه  خود ارائه کنند؛ تنها با اعالمِ توانند شواهدی برای دیدگاهِ داغ می جدالِ

 است. تر یا بزرگ تر کوچک نسبت به کدام نخستیهای انسان  بیضه

فش نیست. این سایزِ کصحبت از بیضه شبیه به  ی صحبت از اندازهاما 

آنگاه تکامل یافته بودیم  جنسی آزاد و غیرانحصاری از نظرِاگر ما استدالل که 

، بر این فرضِ بود میی شامپانزه  به اندازه باید یی مردانِ امروزی م بیضه

 های انسان طی ده هزار سالِ ی بیضه بنیادی و اشتباه بنا شده است که اندازه

هزار  53تا  43طی “فان جی.گولد نوشت، وقتی است اخیر ثابت مانده است.

هایی  او بر داده ”ها رخ نداده است در انسان ای زیستی هیچ تغییرِ ،اخیر سالِ

بدست آمده بود. این  3333 مرگش در سالِ که تا زمانِتکیه کرده بود 

ناشی  دیرپا این باورِ ای شایع است و از گسترده همچنان به طورِ دیدگاه،

 و وقوعِ پذیرد صورت میدت آهسته به ش با آهنگی ،تکامل فرایندِشود که  می

 هزاران نسل است. تغییراتِ اساسی، مستلزمِ طی شدنِ

 سالِ انفجارِ» اما گاهی نیز چنین نیست. در کتابِ ،طور است گاهی همین

 دهند که بدنِ نشان می 1، گرگوری کوچران و هنری هاوپندینگ«33333

طی ها  انسان“بسیار سریع باشد.  تکاملیِ اتِتغییر انسان قادر است میزبانِ

آنها  «اند. اساسی تغییر کرده هم در ذهن و هم در بدن به طرزِ، شده ثبتتاریخِ 

الکتوز  چشمِ آبی، و تحملِ ماالریا، رنگِ مقاومت در برابرِنویسند،  می

                                                           
1  Gregory Cochran & Henry Harpending 
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ی  دوره تکاملی است که از زمان آغازِ شتابناکِ هایی از تغییراتِ نمونه

 رخ داده است.  دامپروری در بدنِ انسان-یکشاورز

اما ممکن است در  -اند به آن اشاره نکردهکه آنها در کتابشان  اما مثالی

ی  ی بیضه است. اندازه اندازه -های بعدی کتابشان به آن اشاره کنند ویرایش

آبی  ،چشم اینخواه -تواند تغییر کند تقریباً در یک چشم بر هم زدن می ،بیضه

بیدار(،  شب های کوچکِ )نخستی های لِمور نباشد. در برخی گونهباشد یا 

زادآوری  کند، به این شکل که در فصلِ فصلی تغییر می بیضه به طورِ حجمِ

یک  شود، درست مثلِ های دیگر دوباره کوچک می شود و در فصل بزرگ می

  [4]شود. به آرامی بادش خالی میسوراخِ کوچکی دارد و والیبال که  توپِ

ها و بونوبوها )اما جالب است که در  ها، شامپانزه بیضوی در انسان افتِب

معموالً به  DNAو شود  کنترل می DNA طور نیست.( توسطِ ها این گوریل

ژنتیک به  دهد. سه متخصصِ محیطی واکنش نشان می سرعت به تغییراتِ

 ی نیچر در مجله 1وو .وانگ و چانگ آی .های جرالد ویکوف، هرنگ یی نام

انسان نسبِ منتهی به نر .. در  های تولیدمثلیِ ژن سریعِ تکاملِ“کنند،  اعالم می

 شوند که واکنشِ آنها همچنین یادآور می ”است.برجسته و شامپانزه کامالً 

 الگوهایدر  اتِ رخدادهبا تغییر توجهی به طور قابلد توان ها می سریع این ژن

 جنسیِ-رفتارهای اجتماعییِ موضوع با بررساین “ :باشد مرتبطگیری  جفت

ها و  . در حالیکه شامپانزهشود تر می جذابآفریقایی  ریختِ های انسان میمون

هستند و  انحصار آزاد و بیاز نظر جنسی واضحی  به طرزِ یبونوبوهای امروز

های  ، گوریلدبرخوردارن چند نر بارورشدن توسطِبرای  های فراوان فرصت از

 توسطِگذاری قرار دارند به احتمالِ بسیار کمتری  مکی تخ ای که در دوره ماده

 [5]”.شوند باردار میچند نر 

 ای به این موضوع دقت کنید: لحظه

                                                           
1  Gerald Wyckoff, Hurng-Yi Wang, and Chung-I Wu 
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تکاملِ “ما شاهدِ  –ها اما نه گوریل -ها و بونوبوها ها، شامپانزه انسان در        

 اکه ب (یعنی عاملی)هستیم  ”منی اسپرم و مایعِ تولیدِهای مربوط به  سریع ژن

 . مرتبط است «چندنفره های آمیزش»

، شامپانزه و بونوبو  در انسان بیضه هایی که با رشدِ ژنبه همین شکل،         

کنند، و  ی واکنشی عمل میشمرتبط هستند شدیداً نسبت به فشارهای ساز

 ای که جنسِ گونهیعنی  -هستندها  ها در گوریل بسیار متفاوت از همین ژن

 .کند آمیزش میتنها با یک نر آن غالباً  ی  ماده

اند از خود هیچ  ها به طور کلی از بافتی نرم ساخته شده از آنجاییکه بیضه

 روایتِ» گذارند. بنابراین، در حالیکه مدافعانِ ها باقی نمی نشانی در فسیل

تغییر باقی  انسان برای هزاران سال بدونِ ی بیضه پندارند که حجمِ می «مرسوم

 تواند اشتباه باشد.  واضح است که این فرض می مانده است، امروز

سالِ در شناس، که  ، زیست2رتراجر شُ ِ بینی ، پیش1وو و  وانگ و ویکوف

ی بیضه  اندازه“نویسند،  کنند و می یید میرا تأصورت گرفته بود  3333

واکنش نشان دهد. یکی از  سریعاًبه فشارهای انتخابی نسبت تواند  می

به چشم  آزاد و غیرانحصاری تیِهای جف در نظام ،نتخابشکالِ اشدیدترین اَ

های  تفاوت“ ،نویسد و می جفری میلر با این موضوع موافق است ”خورد می

انتخاب  شدیدِ فشارِ تحتِاتِ انتقالِ اسپرم، زیهاسپرم و تج در کیفیتِ وراثتی

ش و همکار 3یسلین مارگول ،شناسِ تکاملی سرانجام، زیست ”.قرار دارند

 مراهِهبه  ”جنسیِ پربازدههای  اندام“که این کنند  استدالل می 4ان ساگاندوری

ارزشمند باشد  هتوانست میتنها زمانی  ”اسپرمی شلیکِقدرتِ فراوانی  میزانِ“

به نوعی در جریان باشد. در غیر این صورت، یا چالش نوعی رقابت “که 

  [7]”رسد. به نظر می اضافی

                                                           
1  Wyckoff, Wang, and Wu 
2  Roger Short 
3  Lynn Margulis 
4 Dorion Sagan 
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حال این اصطالحات را  اسپرمی. شلیکِ رتِقد جنسیِ پربازده. های اندام

 دهیم! توضیح می

اولین و آخرین موجود بینِ پرتابِ  در تفاوتِ ،اسپرمی شلیکِقدرتِ معنای 

 3تا  8شاملِ  مذکر غالباً مرد قابل مشاهده است. انزالِ انسانِ انزالیِی  قطره

اند  ختهپردا« ها انزال» ای به بررسیِ پرتاب است. محققانی که تا اندازه

از است که  ای شیمیایی موادِ حاویِ ،پرتابی اند که اولین قطراتِ دریافته

این کنند.  افظت میحشیمیایی م مختلفی از حمالتِ انواعِ در مقابلِها  اسپرم

هایی  ژن و آنتی ها ها در برابرِ لکوسیت محافظت از اسپرمغیر از مواد شیمیایی، 

رد )در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد(، ن وجود داز که در مجرای تولیدمثلیِ

 سایرِ انزالِ های آخرین پرتابموجود در  شیمیاییِ موادِ در مقابلِ ها از اسپرم

 حاویِ ،نهاییهای  پرتابتر،  به عبارتِ دقیقکند.  محافظت می نیز مردان

که پس از آن وارد را ی عهرگونه مای رویِ کش است که پیش ی اسپرما ماده

 های در حالِ رسد که اسپرم دیگر، به نظر می سازد. به زبانِ د مینشود کُ می

 کند؛ هم ساختارِ بینی می را پیش یکدیگر منیِ ساختار شیمیاییِمردان،  رقابتِ

  [8](.تهاجمیی )انتهای های پرتابابتدایی )محافظتی( و هم  های پرتاب

ی و های علم اسپرمی در کنفرانس رقابتِ اهمیتِهای گذشته،  طی دهه

جدیدی  کشفِاین بحث بوده است. گویی که  های دانشگاهی محلِ ژورنال

که  ه بودنداست، اما چند قرن پیش از میالد، ارسطو و اصحابش یادآور شد

گیری کند،  نر جفت ی باروری با دو سگِ ماده طی یک دوره اگر یک سگِ

دو پدر تولید کند که متعلق به یک یا هر  ای از فرزندان مجموعهتواند  می

 دواجِزاقبل از  شبِ :هراکلس و ایفیکلس هم دقت کنید باشند. به داستانِ

آمفیتریون درآورد و با دوشیزه  خود را به شکلِ سمن، زئوآمفیتریون با آلکِ

با آلکمن انجام داد. نتیجه بعد، آمفیتریون ازدواجش را  همخوابه شد. شبِ

آمفیتریون بود( و  شه پدر: ایفیکلس )کبه دنیا آورد یک دوقلوآلکمن  آنکه
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اطالعِ باستان  پدرش زئوس بود(. واضح است که یونانیانِکه س )لهراک

 رقابت اسپرمی داشتند. مختصری از 

به  مردیک  اسپرمِ تولیدِ اند که میزانِ این اواخر نیز، چندین محقق نشان داده

ندیده زمانی که او شریکش را برای چند روز  -وقتِ آمیزش با شریکش

 آن است کهفارغ از یابد؛ و این موضوع  توجهی افزایش می به طور قابلِ -شدبا

انزال داشته است یا نه. این یافته با این دیدگاه  ، مردِ مذکورغیبت دورانِ طیِ

انسان نقش ایفا کرده است مطابقت دارد و  در تکاملِ «اسپرمی رقابتِ»که 

همسری باشد. در این  تک بانوعی سازگاری  ی دهنده نشانتواند  حتی می

لعنتی در اورالندو چه چیزی  در آن کنفرانسِ آید متاسفانه یادم نمیسناریو، 

 تخمکِ بارورسازیِ احتمالِ یک مرد برای افزایشِ د که بدنِش منجر به آن می

حتی اگر تا  -بیشتری تولید کند اسپرمِ -رسد وقتی آن زن به خانه می -زن

 ( درست باشندهایش پردازی ترین خیال داغ و شایدهای آن مرد ) بدترین ترس

که  اند کردهدر همین راستا، زنان نیز گزارش  .(بازنده نباشداز نظر ژنتیکی او )

پس از جدایی یا زمانی که آن مرد احتمالِ خیانتِ )یعنی در این مواقع، 

حینِ و  خواب پرشورتر است شان در تختِ  شریک( دهد همسرش را می

این امکان که مردان ظاهراً ) [9].زند می 1تلمبه تر جدیتر و  عمیقآمیزش، 

جنسی  از نظرِ ،شان جفتخیانتِ احتمالیِ توانند واقعاً با فکر کردن به  می

 با این حالها باز نکرده است،  خود را به بحث برانگیخته شوند تا به امروز راهِ

 راجع به پورنونگاری توجه کنید.( پایین به بحثِ

به مسائلِ جنسیِ زنان و مستقیماً  «اسپرمی رقابتِ»آورِ مفهومِ  نتایجِ رسوایی

گیرد  عفیف و نجیب در نظر میموجوداتی از نظر جنسی که زنان را دیدگاهی 

در داروین  چیزی است که مآبانه به زنان نوع نگاهِ مقدساین ند. ک نیز رخنه می

است که  یخجالتعفیف و  اش زنی کرد، و مشخصه بینِ افکارِ عمومی ایجاد

                                                           
1 Thrusting 
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اش را برای او ثابت  گذارد که ارزشمندی تنها خود را در اختیارِ مردی می

ن و حتی پس از آن نیز آ -را انتخاب کرده است آن مرد دقت کرده و او با

 دهد. همین نگاه را در سخنانِ انجام می «میهنش»این کار را تنها برای  ،زن

جنسی  از نظرِکه زنی “، کرد توان مشاهده نیز می زده وحشت 1دونالد سیمونزِ

فمینیسم یافت  پیش از هر کجا، در ایدئولوژیِنه مطلقاً اما  است ناپذیر سیری

، اما چنین باشد ممکن است [10]”مردان. پسران و هراسِ شود، امیدِ می

های  تمامی گروه همانندِ“نویسد،  و می دارددیگری  نظرِ نقطه 2ماروین هریس

 گروهِ سرشتِآنند که تصویری از  نبالِ، مردان به دغالبمسلط و 

 کنونیِ موقعیتِ تثبیت و حفظِ شان اشاعه دهند که در خدمتِ فرودست

)زنان( زنان را نه آنطور که  مردانشان عمل کند. برای چندین هزار سال،  خود

اند  خواسته می)مردان( خودشان طور که  اند باشند بلکه آن  توانسته می

  [11]”اند.  نگریسته

جریانِ در  «اسپرمی رقابتِ» وقوعِ این مجادالت که بگذریم، در موردِ ز تمامیِا

موضوع در واقع، این  [12]وجود ندارد. اختالفِ نظریانسان هیچ  تولیدمثلِ

 53 چیزی بینِ حاویِ ،مذکر انسانِ افتد. یک انزالِ اتفاق می آمیزش هر باردر 

 راهشان به سمتِ ودنِمیلیون متقاضی است که همگی سعی در گش 533تا 

این  ه این است که آیامربوط رئیس. سوالِ : بارورسازیِدارندموجود  تنها شغلِ

مشتاقِ  ها متقاضیِ رقابت با یکدیگرند یا اینکه با میلیون یان تنها در حالِاضمتق

 اند.   دیگر نیز در رقابت مردانِ توسطِ ارسالی

ان دشوار است. تیمی از سان تر از اسپرمِ رقابتی موجودی وجودِ تصورِ

وجودشان تشکیل  آالی میکروسکوپی را تصور کنید که کلِ های قزل ماهی

در  تولیدمثل تصاحبِ تنها فرصتِو  رفتن جلو تالش و تقال برایشده از 

. ممکن است بگویید احتمالش تقریباً صفر است. میانِ چند صد میلیون رقیب

                                                           
1 Donald Symons 
2 Marvin Harris 



838 

 با چنین احتمالِ ها گونهی  همههای  اسپرماما موضوع از این قرار است که 

حشرات،  یها فرسایی روبرو نیستند. برای مثال، در برخی گونه اندک و جان

دهند.  کمتر از صد اسپرم برای رسیدن به تخمک با یکدیگر مسابقه می

در مقایسه با فردی که آنها را فرستاده همواره ها  اسپرمی  اندازهطور  همین

ی اسپرم  اندازه ،میوه  های مگسِ در برخی گونه. مثالً نیستندکوچک اینقدر 

یعنی چندین برابر  -سانتیمتر است 3شود حدوداً  هنگامی که از هم باز می

آن سوی طیف قرار دارد، و صدها  رمگس. انسان از این نظر د بزرگتر از خودِ

 کند.  حمل میبه طور همزمان را  کوچک میلیون اسپرمِ

 

 

 

 

 

 

 بعد(  ی ه)صفح 4 جدولِ توضیحاتِ

 

 دارد. نها وجود  نوبوها در این حوزهو* تفاوتِ معناداری بینِ شامپانزه و ب

دار منحصر به انسان  ریخت، کالهک و تاجِ لبه های انسان در میانِ میمون** 

است.
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 [13].بزرگ ریختِ های انسان میمون اسپرمی در میانِ : رقابت4ِجدول  

 
 گوریل

 
 ریخت انسان  نوعِ میمونِ انسان *شامپانزه/بونوبو اورانگوتان

011 011 01-01 01-01 
 دوشکلیِ جنسی 

 بدن )%( در جثه

02 51 061-001 11-51 
 وزن بیضه )گرم( 

 خالص(-)ناخالص

1.5 0.0 0.0 
5.01 

(6.1-0) 
 لیتر( حجمِ منی در هر انزال )میلی

070 60 151 
0251:005 

0221:66 

 6به توان  01تراکم اسپرم )در 

 لیتر( میلیدر هر 

10 67 615 
0251:511 

0221:011 

 تعداد کلی اسپرم

 )میلیون اسپرم/انزال(

 های منی کیسه متوسط بزرگ بزرگ کوچک

n/a n/a Mm21 Mm 1442 )ضخامتِ آلتِ نر )محیط 

Cm 3 Cm 4 Cm5.7 13-18cm** طول آلتِ نر 

1.101 1.115 1.021 0.163 
 طول آلت نر

 ی بدن( )نسبت به توده

 وزن بدن )نر، کیلوگرم( 77 56 011-51 015-056

 0111بیش از  0111بیش از  01کمتر از  01کمتر از 
 تعداد آمیزش 

 به ازای تولید هر بچه )تقریبی(

 میانگین مدتِ هر آمیزش)ثانیه( 474 01/7 211 61
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 سنگ در عهدِ گروهی آمیزشِ

چرا در نظرتان  بهشاید در این قسمت مجبور شوید کمی سرتان را بخارانید. 

با تنها یک زن  به شکلِ گروهیخواه  دگرجنس دِآن همه مر ،پورنهای  فیلم

 بیشتراین مردان  کنند؟ نترسید، اگر به آن فکر کنید تعدادِ جنسی می آمیزشِ

  شود. نمی

 ها مدت های پورن از فیلم اند که سازندگانِ کرده تأییدمحققان صرفاً چیزی را 

کند که در آن  سازی می ن با تصاویری که محیطی را شبیهدانستند: مردا قبل می

از نظر جنسی برانگیخته  آشکار در جریان است اسپرمی به طورِ رقابتِ

این به  فنی این اصطالحاتِ اندکی از ما در قالبِ هرچند شمارِ. )شوند می

تصاویر و ویدئوهایی که در اینترنت و صنعتِ پورن، کنیم.(  فکر می موضوع

دهد بسیار بیش از آنهایی که یک مرد را با  ا با چند مرد نشان مییک زن ر

سریع در  یک گشت و گذارِ [14]کشد طرفدار دارد. چندین زن به تصویر می

 333بیش از  ویدئوی بزرگساالن نشان از وجودِ دنیایآنالین در  های داده

 ژانرِ عنوان تحتِ 33 تنها حاویِ ،در مقابل ودارد،  1بنگ گنگ عنوان ژانرِ

آورید. چرا نرهای  می در است. شما از اعداد و ارقام سر «معکوس بنگِ گنگ»

همسری  تک سال لباسِ میلیون 3.3برای ی برخی  به گفتهای که  متعلق به گونه

ی از مردان با یک آمیزشِ گروههایی از  صحنه باید توسطِ است  داشته  به تن

 جنسی برانگیخته شوند؟  یا دو زن از نظرِ

 تواند تنها بیانگرِ می عالقه به این ژانرکاکان ممکن است استدالل کنند که ش

تجربی را  . بسیار خوب، اما این شواهدِباشد ارتجاری یا یک مُدِ گذ عالئقِ

مربوط به  تصاویرِدهد مردانی که به  دهید که نشان می چطور توضیح می

یسه با مردانی که به مقا درکنند  اسپرمی )دو مرد با یک زن( نگاه می رقابتِ

                                                           
1 Gangbang  :به مخالف جنسِ از زیادی افراد با فرد یک آن در که موقعیتی 

 ترجمپردازد می جنسی آمیزشِ به نوبت
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 حاویِشان  انزالحضور دارند  آنکنند که تنها سه زن در  نگاه میتصاویری 

همواره در  ،متأهل زنِ خیانتِو چرا  [15]جنبنده است؟ بیشتری اسپرمِ درصدِ

متأهل قرار  مردانِ جنسیِ ی تخیالتِ باالترین یا نزدیک به باالترین درجه

 ویج؟ ی گرفته تا دان سَهای آلفرد کینز از پژوهش -دارد

 ترجیحِ مضامینِزنان برای  ی مشابهی در میانِ دانیم، هیچ ذائقه تا آنجا که می

 ی بدهازننده، مو تاتوهایفربه با  سالِ میان چند زنِدر آنها شهوانی که 

 جذاب و حشری آمیزش کنند های مشکی با یک مردِ ، و جورابشده آرایش

 کنید.. به این موضوع فکر وجود ندارد

 ها تواند بازتابی از پورن نره میهای چند اشتهای مردان برای صحنه آیا این

از طیفی متنوع پلیستوسن باشد؟ در ذهنتان  دورانِ (یهای گروه آمیزش)

مردانِ هایی از  تیم ،در آنها زنان وتر بررسی کردیم  را که پیش یجوامع

در نظر  کردند می و ترغیب یاریلی اوهای مت ی آمیزش عرضه را با شکارچی

هر یکشنبه با  توان همین حرکاتِ پرجنب و جوش و پویا را می. داشته باشید

، «ها شلوارک ترینِ کوتاه»هایی از زنانِ منگوله بدست در چمن مصنوعی،  گروه

های  تبیین اگرچه. نمایشِ گروهیِ زنانِ جوان با پاهای سکسی به چشم دیدو 

ممکن زندگی معاصر  تعارف و عجیبِنام های جنبهبرای این  نیز دیگری

اسپرمی  رقابتِبینِ نرها ماقبل تاریخ که  قطعاً با دورانِ ها اما این جنبه، است

  [16]مطابقت دارند.به خوبی  است در جریان بوده
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 51فصل 

  مذکر صرفاً یک آلت مذکر است گاهی یک آلتِ

 

را یادآور ین عضو و نافرمانیِ ا حد وحصر آزادیِ بیکنیم که  کار درستی می

به خود را خواهیم  موقع در زمانی که ما نمی که بسیار بی ؛ عضویشویم می

به آن احتیاج  هر زمانِ دیگراز بیش موقع، وقتی که  بسیار بی، و دکش جلو می

به شکلی بر سرِ دستیابی به اقتدار، کند؛ این عضو،  داریم ما را ناامید می

تحریکاتِ ی  همه ،و مغرورانه لجوجانه کند و یما رقابت م ی  متکبرانه با اراده

 . را یِ ماو هم دست یذهن کند، هم تحریکاتِ ما را رد می شده توسطِ انجام

 خودش( )احتماالً آلتِ مذکر آلتِ ، در باب1ِمیشل مونتین

 

را بسیار جدی  اش جنسی اندامِ، مذکر پرت نشود. انسانِ خندیدنحواستان با 

 تان، پسرانِباس مِ. در رُگیرد می

)تصویر « 2بوال»ثروتمند از یک 

: یک کردند استفاده میمقابل( 

قوطیِ کوچک که در آن یک 

ی المثنی از یک آلتِ  نسخه

. این آلتِ شده قرار داشت راست

قوطی قرار این مینیاتوری که در 

و  ی بعد( )تصویر صفحه شد، نامیده می «3ینومفاس»اصطالحاً به عنوان  داشت

 راستا،  همین داشت. در ی اجتماعباال مذکور به طبقاتِ جوانِ قِنشان از تعل

                                                           
1 Michel Montaigne  
2 bulla 
3 fascinum 
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 تاریخِ در موردِ 1دیوید فریدمن، «یک ذهن برای خودش» کتابِدر 

نر  آلتِ ی آموزندهتوجه و  جالب

سال پس  3533امروز، “نویسد،  می

برای  ،مرُ امپراتوریِ از فروپاشیِ

هر چیزی به قدرتمندی یا توصییفِ 

ی   از واژهیک نعوظ،  برانگیزانندگیِ

«fascinating »(ینومبسیار شبیه به فاس) انگیز و باشکوه  به معنای هیجان

های  یابیم که در کتاب ، در میبیشتر با کمی به عقب برگشتنِ ”شود. می استفاده

 زنند. اکثرِ او جوانه می جاکوب از رانِ فرزندانِ ،«خروج» مقدسِ تورات و

دبانه برای اشاره به چیزی است مؤ عمالً یک راهِ ،«ران»مورخان موافقند که 

رسد  به نظر واضح می“نویسد،  های یک مرد قرار دارد. فریدمن می ران که بینِ

نر  عضوِ رویگذاشتن بر  دست از طریقِ ،خوردنِ مقدس بین یهودیان، قسمکه 

قسم  عملِی فریدمن،  گفته بهکم  بنابراین، دست ”.گرفته است صورت می

به معنای « testify» ی در واژهاحتماالً )هنوز هم ی فرد،  ر روی بیضهخوردن ب

به حیاتِ  («قسم مردانگی به»دادن، یا در زبانِ فارسی در اصطالحِ  شهادت

 دهد.  خود ادامه می

کنند که  تاریخی که بگذریم، برخی استدالل می این مسائلِ عجیب و غریبِاز 

در )انسان  اسپرمِ کمتر بودنِ تعدادو  ،انسانی   ی بیضه بودنِ اندازه متوسط

در  ذکر قابلِ «ِاسپرمی قابتِر»هرگونه وجودِ مقایسه با شامپانزه و بونوبو( 

 اسپرمِ ست است که میزانِاین در بلی، .سازد میانسان را منتفی  تکاملِجریانِ 

 با رقمِ در مقایسه -لیتر است در هر میلی  385تا  33انسان 

یک به تنها  اسپرمی رقابتِ اما -ها در شامپانزه 543برانگیز  تامل

 شود.  نمی محدود (تعدادِ اسپرم)موضوع 

                                                           
1 David Friedman  
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درپوشِ »یک طوری است که منی  مایعِ ،ها برخی از گونهدر برای مثال، 

متعاقب به  رمِهرگونه اسپ ورودِبه این طریقِ مانعِ دهد و  تشکیل می« تناسلی

این  هایی که درگیرِ گونهجالب است که د. شو می( رحمی)سرویکال  کانالِ

مارها، جوندگان، برخی حشرات،  اسپرمی هستند )نظیرِ نوع رقابتِ

آمده یا انحنامانند در هایی باال هایی با کالهک روها( عموماً دارای آلتوکانگ

توسطِ نر شده  رپوشِ ساختهدهرگونه  کشیدنِ هستند که کارکردش بیرون انتها

هایی  کم یک تیم از محققان داده است. هرچند دستِی رحم  در دهانهقبلی 

ای  کنند منی میمردانی که به طور مکرر آمیزش  دهد که نشان می اند کردهارائه 

ای باقی  ای و دَلمه تری به حالتِ ژله یطوالن کنند که برای مدتِ تولید می

های   رسد دستگاهِ جنسیِ انسان مجهز به این درپوش یماند، اما به نظر نم می

  تناسلی باشد.

های  پیچیدگیاما ، ندارد ی تحتانیناحان با این حال، اگرچه آلتِ نر در انسان

 ها نخستی جنسیِ مسائلِ متخصصِ، 1آلن دیکسون. خاصِ خودش را دارد

 ادگی شاملِهای خانو گروه درکه ها(  )نظیر گیبونهایی  در نخستی“نویسد،  می

معموالً نر دارای آلتی  کنند زندگی میی فرزندان  بزرگسال به عالوه یک زوجِ

ای مثلِ انسان موضوع کامالً  اما در گونه ”است. نیافته تخصصکوچک و نسبتاً 

 نیافته. نه کوچک است و نه تخصصانسان نر در  آلتِبرعکس است و 

نویسد،  ( می!ستواقعی او ر شُرت )شُرت فامیلِراجِ ،تولیدمثل شناسِ زیست

 در تقابلی شدید با آلتِ ،ی نر در انسان شده آلتِ راست بودنِ بزرگ“

که چه  انگیزد این پرسش را برمی بزرگ قرار دارد و  ریختِ های انسان میمون

فری میلر جلو اینجاست که ج ”خاصی در کار بوده است. تکاملیِ قواعدِ

 ،بالغ مذکرِ انسانِهای موجود،  خستیدر بینِ تمامیِ ن“گوید،  آید و می می

  [1]”نرینه است. پذیرترین آلتِ ترین، و انعطاف دارای درازترین، کلفت

                                                           
1 Alan Dixson  
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 بزرگ با آلتی بزرگ! ریختِ انسان هموساپنیس: میمونِ

دار برای  تاجِ لبهیک باعثِ ایجاد نر در انسان  آلتِانحنای غیرعادیِ کالهکِ 

در که  یمکرر پرفشارِ های همراه با تلمبهاین ساختارِ ویژه، که  شود، آلت می

در یک  ضربه 3333تا  533 بینِ -خورد به چشم می انساننرِ  جنسیِ آمیزشِ

شود. این  ماده می خالء در مجرای تولیدمثلیِ ایجادِ باعثِ -عاشقانه آمیزشِ

تخمک  را از اطرافِاحتمالیِ موجود از نرِ قبلی  های اسپرم ،خالءشرایطِ 

 کند تا به محلِ کمک میخود مرد  به اسپرمِ ،د و به این شکلکش بیرون می

شود  نمی باعث ی خالء، ایجاد کننده عملیات فرستاده شود. اما آیا این حرکتِ

پیش انزال،  ی لحظه؟ نه، زیرا در بیرون کشیده شودنیز  آن مردخودِ  اسپرمِکه 

 سرِست بدهد از د  ساقهاز آنکه آلت حالتِ متورم )سفتِ( خود را در بخشِ 

 خودِ تواند فرزندانِ مکش را که می عملِ ،شود و به این شکل کوچک می آلت

 !چه هوشمندانه [2]کند. بیرون بکشد خنثی میاز مجرای زن مرد را 
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که این فرآیند را اند در شرایطِ آزمایشگاهی  ترس توانسته شجاع و بی محققانِ

به جای آنها این آزمایش،  در دهند.نشان معروف است  1«جابجایی منی»به 

)ذرت(  های بالل دانه درونِ (سفیدرنگ) که از مایعِ ،مصنوعی از منیِ منی

های  انزال سازیِ برای شبیه مایع،همین از . )استفاده کردند آید بدست می

پروفسور گوردون شود.(  استفاده می های پورن سیاری از فیلمآمیز در ب اغراق

ی  نرینه های الستیکی، و آلتِ واژن ده ازبا استفاجی. گالوپ و تیمش 

% از 33بیش از  ،آلتِ مصنوعی ی یک تلمبها بتنها که اند  مصنوعی نشان داده

سی  بی گالوپ در مصاحبه با خبرِ آنالینِ بی. شود مانند خارج می منی لوطِخم

ی  ی ما این است که در نتیجه نظریه”دهد، این موضوع را چنین توضیح می

منحصر به و مجهز  یهای ، در نرهای انسان آلتبرای پدر بودن رقابت وجودِ

نرها در  مانده از سایرِ باقی منیِ تکامل یافته است که قادر به خارج کردنِ فرد

  ”واژنِ ماده است.

درازترین و  ،نر در انسان لتِآدیگر تکرار کنیم که  ارزش دارد که یکبارِ

مطلق و هم با  هم با معیارِ -استها  نخستی تمامیِ آلت در بینِ ترینِ کلفت

 ،شمدتِ آمیزش زند های سنگینی که نرِ انسان می نسبی. و عالرغمِ تلمبه معیارِ

 3ها ) ثانیه(، شامپانزه35تر از بونوبوها ) بسیار فاحشی طوالنی با اختالفِ

 3تا  4 بینِبه طور میانگین، نرِ انسان، ؛ استثانیه(  33) ها ثانیه(، یا گوریل

 د.آور دوام میدقیقه 

شکل  و مخروطیباریک  یک عضوِ نر در شامپانزه آلتِ ست که این در حالی

. نیست انسانآلتِ نرِ  دردارِ موجود  کالهکِ لبهو در آن چیزی شبیه به است، 

نیز  مداوم های زدن  تلمبهها و بونوبوها،  در آمیزشِ شامپانزه ،به همین شکل

توان به طور مداوم  چه کاری را می ثانیه 3در  شایع نیست. )خودمانیم، اصوالً

 ریختِ های انسان ترین میمون نزدیک؟( به این ترتیب، اگرچه انجام داد

                                                           
1 Semen displacement 
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ی  اندازه اند، اما از نظرِ ی بیضه از ما پیشی گرفته اندازه از نظرِ ،ما خویشاوندِ

در مقایسه با انسان  ،آلت و طراحیِ تخصصیِ ،آمیزش زمانِ جنسی، مدت آلتِ

 منی در یک انزالِ میانگینِ عالوه بر این، حجمِبرای گفتن ندارند. حرفی 

با در نظر گرفتنِ این برابر بیشتر از شامپانزه است، که  4حدوداً  ،انسان

شامپانزه  در حدودِ ،مذکر در هر انزال انسانِ های اسپرمِ تعداد سلول موضوع،

 گیرد. قرار می

 

 
 

 

خالی ی   نیمهدر  ،انسان ی بیضه ی کیسه اندازهبه این پرسش برگردیم که آیا 

 از وجودِ ،انسانی  گونهدر از بدن   ی بیضه کیسه بودنِ بیرونپر.  ی  است یا نیمه

 ،ها ها و گیبون دهد. گوریل انسان خبر می تکاملِ جریانِدر  «اسپرمی رقابتِ»

هز به نیستند، عموماً مج «اسپرمی رقابتِ»اکثر پستاندارانی که دارای  مانندِ به

  [3]این بخش نیستند.

 برایتنها است که در یک گاراژ  یدکی یخچالِشبیه به یک  ،ی بیضه کیسه

. داشتنِ چنین یخچالی نشان قرار داده شده استآبجو  سرد نگاه داشتنِ

دهد  احتمال میهر لحظه هستید که  آن نوع افرادیاز شما احتماالً دهد که  می



838 

آماده  خواهید که برای این موضوع جور شود. پس مییک مهمانی برایش 

چند درجه  از طریقِاین عضو، . داردمشابهی  کارکردِنیز ی بیضه  کیسهباشید. 

به  -باشند نبد یکه داخلِدر مقایسه با زمان -ها بیضه تر نگاه داشتنِ خنک

دهد تا چنانچه نیاز  تر می ماندن به مدتی طوالنی زندهتجمع و  امکانِ ها اسپرم

  کافی در دسترس باشد. بود اسپرمِ

تواند به شما  می ها تهیه کرده باشد از این نوع یخچالکه تا به حال  هرکس

ی بیضه نیز  در موردِ کیسه)بالقوه پرهزینه است. ، بگوید که این تنظیمات

آن  پذیریِ آسیب از بدن، احتمالِ بیضه در بیرون گرفتنِقرار . (همینطور است

ها به شکلی  در مقایسه با زمانی که بیضه -احیو این طر دهد می  افزایش را

است. این  یا تصادف  آسیبنوعی دعوت به عمالً  -امن درونِ بدن قرار دارند

. با در غراق کردا آن اهمیتِ در موردِ موضوعی واضح است و به سختی بتوان

، ما دارد تکاملی یِا هزینه/فایدههای  تحلیل خشکی کهمنطق  نظر گرفتنِ

که این سازگاری )قرار گرفتنِ بیضه در بیرون از تقریباً مطمئن باشیم توانیم  می

 دادن نیست دلیلِ اگر کاری برای انجام [4]تواند باشد. دلیل نمی بدونِ بدن(

 ؟ ابزار چیست حملِ جعبه

در در دورانِ اخیر، دهد  ای وجود دارد که نشان می کننده قانع شواهد و مدارکِ

توجهی  قابلِ طور حجمِ بیضه به طورِ و همین اسپرم تولیدِ میزانِ نرِ انسان

اسپرم و  میانگینِ کننده در تعدادِ نگران از کاهشِ ،کاهش یافته است. محققان

دهند. یک  خبر می مانند هایی که زنده می اسپرم قدرتِ طور کاهشِ همین

از  ،دانمارکیاسپرم در مردانِ  میانگینِ که تعدادِداده است نشان  پژوهش

(  33) 3333 این رقم در سالِ به نصفِ ،3343در   338

 موادِ از مصرفِ .بلندباال است سقوطی این  بالقوه لِعل لیستِ [5]رسیده است.

گاوهای آبستن گرفته تا  سویا و شیرِ نظیرِمانند در محصوالتی  استروژن

، و های دام گلََّهرشد در  یایی، استفاده از هورمونِها، کودهای شیم کش آفت
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. پژوهشی که اخیراً انجام پالستیکی بکار رفته در محصوالتِ شیمیاییِ موادِ

وسیعاً  که یک داروی ضدافسردگیِ -1تینسِ دهد داروی پاروک شده نشان می

فروخته  3یا پاکسیل 2روکساتسِ شده است و تحتِ عناوینی نظیرِتجویز

  [6]های اسپرم آسیب برساند. سلول DNAتواند به  یم -شود می

نشان  ،در دانشگاهِ روچسترانسان  تولیدمثلیِ یک پژوهش بر روی وضعیتِ

قرمز  بار در هفته گوشتِ 3آبستنی بیش از  مردانی که مادرشان حینِدهد  می

ی  در دسته داردسه برابر بیشتر از دیگران احتمال  استکرده  میمصرف 

میلیون  33 وجودِ کمتر از ،بارور کمقرار داشته باشند )منظور از  4«بارور کم»

مادرانِ این است.( در میانِ پسرانِ  فرد لیتر از منیِ اسپرم در هر میلی

حالیکه در میانِ مردانی که در  ؛% بود33.3باروری  کمقرمزخوار، میزانِ  گوشتِ

 باروری کمزانِ می کرده بودقرمز مصرف  شان کمتر از این مقدار گوشتِمادر

 . % بود 5.3

 از تری اسپرم بسیار بیش ، بافتِ تولیدکننده نرِ انساندر رسد که  به نظر می

مثالً بد ) .استهمسر یا چندهمسر  تک هر نخستیِ موردِ نیازِکه است ی مقدار

ی اسپرمش  در هر گرم از بافتِ تولیدکنندهنرِ انسان،  (امروزهنیست بدانید که 

همین که در هر گرم از میزانِ اسپرمی هشتم از  سوم تا یک تنها حدودِ یک

 [7].کند شود را تولید می تولید میآزمایش  موردِ دیگرِ پستاندارِ 3 بافت در

انسان و  های اسپرمِ جنبه سایرِ را در موردِ وجودِ این ظرفیتِ مازادمحققان، 

  [8].اند منیِ او نیز نشان داده تولیدِ فیزیولوژیِ

انواعِ مشکالتِ  ابتال به و  انزالبودنِ دفعاتِ  پایین ستگی بینِهمبوجودِ 

از تجهیزاتِ  ،مردانِ امروزی است از اینکهدیگری  شاهدِ ،سالمتی

برای کنند.  ها استفاده نمی این بخشی  ظرفیتِ بالقوهی  شان به اندازه تولیدمثلی

                                                           
1 Paroxetine  
2 Seroxat 
3 Paxil 
4 Subfertile  
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های  سال که بینِمردانی  اند دریافته استرالیایی یک تیم از پژوهشگرانِنمونه، 

سوم  یککنند  بار در هفته انزال را تجربه می 5بیش از عمرشان، از  53تا  33

پروستات  سرطانِ دچارِ یِ زندگیهای بعد در سال از دیگرانکمتر 

 های مولفه سیم، روی، و سایرِفروکتوز، پتا عالوه برغالباً در منی،  [9]شوند. می

محققان  ،از این رو وجود دارد.زا  طانسر از موادِ ناچیزی مقادیرِ خطر، بی

تواند به  می ،میزانِ سرطان در این افراد اند که کاهشِ فرض را بر این گرفته

 باشد. مکررِ این مجراها ی تخلیهعلتِ 

اعالم کرد که  3333سال  سیدنی در اواخرِ متفاوت از دانشگاهِ یک تیمِ

 DNAآسیب به  زانِچشمگیری می به شکلِ ،ی انزال به طور روزانه تجربه

 انمرد زایاییِ دهد، و به این ترتیب میزانِ مردان را کاهش می های اسپرمِ سلول

 متداول در این باره.  باورِ کامالً عکسِ -دهد را افزایش می

خورده بودند آموخته شد تا  آسیب اسپرمِ مرد که دچارِ 43پس از آنکه به 

در  -ی این افراد ، تقریباً در همهبرای یک هفته به طور روزانه به انزال برسند

مقایسه با اعضای گروهِ کنترل که برای سه روز از رسیدن به انزال منع شده 

  [10].های کروموزومیِ کمتری رخ داد یبآس -بود

نیز همراه است. یک بهتر  قلبیِ با عملکردِ ،های مکرر ارگاسمی  تجربه

 ه استلفاست انجام شدبِ کوئینِ ستول و دانشگاهِیبر پژوهش که در دانشگاهِ

رسند به  مردانی که سه یا بیش از سه بار در هفته به ارگاسم می دهد نشان می

قلب  کرونرِ ابتال به بیماریِ % کمتر از دیگران به علت53ِ احتمالِ

  [11]میرند. می

 بنیادی در انتخابِ یک اصلِ . این1«بده شیا از دست از آن استفاده کنیا »

، به ندرت یک اش حسابگرانه با آن منطقِیندِ تکامل، فراطبیعی است. 

معاصر  کند. اگر سطحِ گیرد مجهز می ارگانیسم را برای کاری که صورت نمی

                                                           
1 Use it or lose it  
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افتاد،  مان اتفاق می اسپرم و منی همان میزانی بود که برای نیاکان برای تولیدِ

 فت. مردانِیا ی ما این میزان ظرفیتِ مازاد تکامل می آنگاه بعید بود که در گونه

یرند. گ دارای پتانسیلی به مراتب بیش از مقداری هستند که بکار میامروزی، 

 ردپاییصرفاً  (از نظر اندازه)امروزی  انِهای مرد که بیضه اما اگر معلوم شود

 ؟ توان گفت دیگر چه می، آنگاه های اجدادی است انسان های بیضهاز 

گذارد، این یک حقیقتِ  اری نمیان و تبخود فرزنداز نازا فردِ از آنجا که 

تواند به ارث برده شود. اما  که نازایی نمیی تکاملی است  رواضح در نظریهپُ

بعد  های به نسل معین در شرایطِتواند  چیزی است که می« پایینزایاییِ »

ها و  ها، شامپانزه ، در انسانشد طور که در باال بررسی منتقل شود. همان

ی اسپرم مرتبط هستند به  تولیدکننده یی که با بافتِها بونوبوها کوروموزوم

 تر از سایرِ بسیار سریع -دهند سرعت به فشارهای سازشی واکنش نشان می

 ها.  های همتا مثالً در گوریل های ژنوم یا کروموزم بخش

مکرر  جنسیِ اش تعامالتِ  و مشخصه تصویر کردیمای که  تولیدمثلی در محیطِ

 آمیزشگذاری با چندین نر  ی تخمک هر دوره حینِها عموماً  ، مادهاست

کنند. بنابراین  های شامپانزه و بونوبو چنین می طور که ماده اند، همان کرده می

این کودکان  پدرِ بتوانند (ضعیف)نابهنجار  زایاییِ بامردانی نامحتمل بوده که 

آن  یِهای جنس شریک سایرِ یاه اسپرم ایشان توسطِ های اسپرمکه  راشوند، چ

 های مربوط به تولیدِ ژنهایی،  در چنین محیطشده است.  کنار زده می ها ماده

 در سوی دیگر، و ندا دهش ترجیح داده می قویاً سالم و قدرتمندهای  اسپرم

 حذفی ژنی  شده از خزانه زایایی نر می هایی که منتج به کاهشِ جهش

ها و  شامپانزهوردِ مهنوز هم در  و این همان شرایطی است که -شده است می

 .صادق استبونوبوها 

از جانبِ  همسریِ جنسی بیایید پیامدهای ناشی از تحمیل ِ الگوی تکاما حال 

تنها بر روی زنان اعمال  اجبارحتی زمانی که این  -را در نظر بگیریدفرهنگ 



833 

 غالباً تا همین اواخر چنین بوده است. در یک نظامِ ، و در عمل نیزشود

جنسی  زن تنها با یک مرد آمیزشِ یعنی جایی که یک ،همسر تک گیریِ جفت

مردها صورت  سایرِ وآن مرد  بینِ ای اسپرمی دهند، هیچ رقابتِ انجام می

های  های صوری در حکومت جنسی شبیه به انتخابات گیرد. آمیزشِ نمی

شود و  نیز پیروز می نشود: تنها یک کاندیدا وجود دارد و هما دیکتاتوری می

. به این ترتیب، درچنین شرایطی، آورده باشد اندکی رأی اگری ندارد اهمیت

احتمال وجود  این اسپرم با اختالل مواجه است که در تولیدِ یحتی برای مرد

پسران )و شاید  ،به این ترتیب و قادر به تولیدمثل شود سرانجامدارد تا 

ضعیف روبرو  اییِزای برای  بالقوه فزاینده با احتمالِ تولید کند که( یدختران

دیگر از  هستندمرتبط  زایاییکاهشِ که با  یهای ژن، شرایطهستند. در این 

شوند و منجر به  ی ژنی منتشر می د. آنها در خزانهنشو نمیی ژنی خارج  خزانه

ی  تولیدکننده بافتِ و زوالِشوند  مینر  جنسِ کلیِ ی در زایاییِجتدری کاهشِ

 خشند. ب اسپرم در انسان را عمومیت می

مشکالتِ  با افرادی به بقاء و تولیدمثلِ در دورانِ کنونی، عینکاستفاده از 

این مشکالت های اجدادی  در محیط در حالیکهکمک کرده است بینایی 

 . به هیمن شکل،کندمحکوم به نابودی را هایشان(  و ژن)توانست آنها  می

داده است تا خود ی زایایی اجازه  های کاهنده جنسی نیز به جهش همسریِ تک

 میانِ . یعنی اتفاقی که هرگز دررا تضعیف کنندبیضه  عملکردِ تکثیر کنند ورا 

دهد  های اخیر نشان می توانست دوام آورد. تخمین ما نمی همسرِ غیرتک نیاکانِ

 اختالالتِ امروز، در سرتاسر جهان، حدوداً از هر بیست مرد یکی دچارِ که

 زایایی در میانِ-زیر ترین علتِ یل به شایعتبداین مشکل، ، و استرمی اسپ

همسر پس از  ناتوانی در بارورسازیِ باروری، معیارِ کمزوجین شده است. )

دهد که  ها خبر از آن میدبرآور (. تمامیِشود در نظر گرفته می یک سال تالش
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در  کمتر کسیدیگر  [12]بدتر شدن است. این مشکل به تدریج در حالِ

 . در جریان استفروپاشی  نوعیاز این رو گذارد،  یو مگاراژش آبجیخچالِ 

تاریخ صحیح باشد،  ماقبلِ وضعیتِ جنسیِ انسان در ما در موردِ مدلِاگر 

های غذایی،  نیدومحیطی و افز عالوه بر سمومِآنگاه شاید بتوان گفت که 

. استمعاصر  ناباروریِ اساسی در بحرانِ یک عاملِنیز جنسی  همسریِ تک

 توضیح دهد که چرا عالرغمِ دتوان همچنین می ،همسری تکی  تردهگسشیوعِ 

معاصر  انسانِهای  ما، بیضه از نظر جنسی آزاد و غیرانحصاریِی  گذشته

و این موضوعی است که  -ها و بونوبوها است های شامپانزه تر از بیضه ککوچ

نشان نیز  مان اکانیما در مقایسه با ن اسپرمِ تولیدِ اضافیِ ی ظرفیتِ به واسطه

 شود.  داده می

 کردنِ کوچک در حالِبه خودی خود تواند  میجنسی  همسریِ تکبه واقع، 

 .باشدهای مردان  بیضه
 

 
 

گویند  اعالم کنیم. جدال بین آنهایی که می جدالاین شاید بتوانیم پایانی بر 

از داستانی رمانتیک و پیوندگونه بین دو جنس “انسان  های کوچکِ بیضه

و  ”ل کردابانسان دننسبِ  آغازِ آن را بتوان تا ردِ کند که شاید یحکایت م

چیزی است که  نسبتاً بزرگتر از» انسان های کنند بیضه عنوان میکسانی که 

هزاران ی  دهنده و این موضوع نشان ”باید داشته باشدهسمر  تکی  یک گونه

 است. « خفیف چندهمسریِ»سال 

هایی با  ها دارای بیضه ستیخنایسه با سایر در مق  ،انسانواقعیت این است که 

 -شده است اینکه اخیراً کوچکقوی از  هایی نشانهبا  -استی متوسط  اندازه

صدها میلیون اسپرم تولید کند.  حاویِهایی  انزال اما همچنان قادر است

است  تکامل یافتهجنسی  که برای رقابتِ یآلت های نرِ انسان، همراه با بیضه

چندین  ،ی قاعدگی چرخه هرطی  دی،های اجدا دهند که ماده میقویاً نشان 
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 های در حالِ معادل با سیب ،های انسان ند. بیضها هکرد معشوقه را تجربه می

روزهای خبر از  ،شدن کوچکاین  -هستند پاییزی خشکیدن بر یک درختِ

 .دهد میگذشته 

 ی اندازهه نشان دهیم کاین فرضیه، ما باید  راهی برای سنجشِ به عنوانِ

. متفاوت است مختلف های نژادی و فرهنگیِ گروه ها در میانِ ها و بیضه آلت

 های اساسی و دائمی در شدتِ تفاوت شکه به طور نظری علت –ها این تفاوت

واقعاً وجود چیزی است که  -است راخی تاریخیِ در دورانِ «رقابت اسپرمی»

  [13]داشته باشیم. نگاه انداختن به آن را اگر جرئتِالبته  -دارد

 کاراییِ نقشِ بسزایی در ،آلتی  اندازهکاندوم با  آنجاییکه متناسب بودنِ زا

های مختلف جهان  برای بخش ،جهانی بهداشتِ ، سازمانِاست کاندوم

 43عرضِ  : کاندومِهایی با سایزهای متفاوت پیشنهاد کرده است کاندوم

متر  میلی 58 شمالی و اروپا، و میلیمتر برای آمریکای 53میلیمتر برای آسیا، 

مردان به آن نیاز  از چیزی هستند که اکثرِ درازترها  کاندوم برای آفریقا )تمامیِ

متر میلی 43شود  داخلی تولید می هایی که در چین برای بازارِ دارند.( کاندوم

 هند«ِ های پزشکی پژوهش» انجمنِ پژوهشی که توسطِ عرض دارند. طبقِ

 عدمِ کاندوم، و پارگیِ حرکتِ زیادِ کاندوم روی آلتعلتِ ، ه استانجام شد

 المللیِ آلتِ بسیاری از مردانِ هندی و استانداردهای بین ی اندازه تناسب بینِ

  [14]کاندوم است. استفاده شده در ساختِ

 های مردانِ ، بیضهه استچاپ شد «چرین»ی  ای که در مجله مقاله بر اساسِ

هندواروپایی نژادِ  های مردانِ از بیضه نگین کوچکترچینی و ژاپنی به طور میا

 سهمِ ،بدن ها در سایزِ تتفاو“گیرد که  ی این مقاله نتیجه می است. نویسنده

عمومی  این آمار و ارقامِ نیز محققان سایرِ [15]”موضوع دارند. این رد اندکی

ها  آسیاییها برای  بیضه میانگینِ که وزنِ اند نشان دادهاند و  کرده تأییدرا 

گرم  53ها  گرم، و برای آفریقایی 88تا  33ها  هندواروپاییگرم، برای 34
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نژادهای  ی بیضه بینِ های بارزی در اندازه تفاوت“محققان  [16]است.

های  نمونه های سنی بینِ تفاوت اند. حتی پس از کنترلِ انسان یافته گوناگونِ

همتایانِ  بیش از دو برابرِبزرگسال  های دانمارکیی  ی بیضه آماری، اندازه

از است که  بیش از چیزیبسیار  ،میزان تفاوتاین  [17]”شان است. چینی

 در این راستا،د. شو بینی می پیش یبدن سایزِ نژادها از نظرِ های بینِ تفاوتروی 

روزانه حدوداً دو هندواروپایی  که مردانِدهد  نشان میبرآوردهای مختلف 

 34در مقایسه با    385-335) کنند. م تولید مینی اسپرچی مردانِ برابرِ

  ) 

ها  های خطرناکی از این آب شنا کردن در بخش ی گرامی، ما در حالِ خواننده

تواند در  فرهنگ، محیط، و رفتار می دهد نشان می یعنی مبحثی کههستیم، 

شناس یا  . با این وجود، هر زیستشودمنعکس  سیِو آناتومی جن -آناتومی

آناتومیک تفاوت  نژادهای مختلف از نظرِ داند که بینِ متبحری می پزشکِ

پیرامونِ  های دهشتناکِ حساسیت عالرغمِ و نباید فراموش کرد که وجود دارد

 ی نژادی در تشخیص و درمانِ پیشینه در نظر نگرفتنِاتفاقاً این موضوعات، 

 تواند اقدامی غیراخالقی باشد. می ،اه بیماری

 شده از نظرِ رفتارهای تحریم خشی از مقاومت در برابرِ پذیرشِ تاثیرِبهنوز، 

 یافتنِ دشواریِ ناشی اززیادی  تا حدِ، انسان جنسیِ آناتومیِ بر فرهنگی

 ها مادهجنسیِ  بندوباریِ بی صحیحِ نرخِ در موردِ موثق اطالعاتِ تاریخیِ

اظهارنظر  هیجانیِ-عاطفیاری تا حد زیادی به سرشتِ این دشو -است

گیری در  پیش از هرگونه نتیجه. عالوه بر این، گردد برمیاین موضوع پیرامونِ 

جنسی و آناتومیِ اندامِ جنسی بایستی نقشِ  همسریِ تک ی بینِ موردِ رابطه

 های . برای مثال، بسیاری از رژیمکردنیز لحاظ را غذایی و محیطی  عواملِ

 بسیاری از افرادِ وهای سویا است،  زیادی فرآورده آسیایی شاملِ مقادیرِ غذاییِ

کنند؛ و معلوم شده است که  قرمز مصرف می فراوانی گوشتِ مقادیرِ نیز غربی
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 سریع در حجمِکلی و  کاهشِ قرمز( باعثِ مواد )سویا و گوشتِ اینهر دوی 

جنجالی این  سرشتِ ر گرفتنِشوند. با در نظ اسپرم می تولیدِمیزانِ بیضه و 

شاید این همه متغیر، زدن با  سروکلههای ناشی از  و پیچیدگی، قبیل تحقیقات

وارد شدن به این حوزه را  معدودی جسارتِ محققانِ اگرتعجبی نداشته باشد 

 . داشته باشند

 

 

 فعالیتِ که دهد نشان میجهان  آمده از نقاطِ مختلفِ هد و مدارکِ بدستشوا

. گیرد صورت میانسان بسیار فراتر از آنچه برای تولیدمثل الزم است  جنسیِ

ی  خانواده جنسی اساساً حفظِ آمیزشِ اجتماعیِ کارکردِ ،امروزدر حالیکه 

میزانِ فعالیتِ جنسیِ )واقعیت این است که شود،  می در نظر گرفتهای  هسته

های  انرژی -ماعیبه منظورِ ترویجِ ثباتِ اجت -تنها راهی که جوامع از (انسان

 رود.  کنند بسیار فراتر می انسان را به سوی آن هدایت و کانالیزه می جنسیِ

صورت  آمیزشصدها یا هزاران  ،هر کودک برای تولیدِی انسان،  در گونه

به ازای تولیدِ ها و بونوبوها  زههای شامپان آمیزشگیرد و این حتی از تعداد  می

ها و  گوریلهای  تعداد آمیزشاز  یشترو بسیار ب -هم بیشتر استهر بچه 

زمانِ میانگین برای هر آمیزش  . هنگامی که مدتبرای تولیدِ هر بچهها  گیبون

توسطِ انسان خالصی که  مدت زمانِیابیم که  در میشود،  گیری می اندازهنیز 

 -بیشتر استدیگری  شود به آسانی از هر نخستیِ جنسی می فعالیتِ صرفِ

ها را از محاسبه کنار  ها، رویاها، و خودارضایی پردازی یالخ حتی اگر تمامیِ

 بگذاریم.

نقشِ  «اسپرمی رقابتِ» دهد وجود دارد که نشان می شواهد و مدارکِکوهی از 

فرایندِ  دراگر “یک محقق،  به قولِ ایفا کرده است.انسان  در تکاملِبسزایی 

مردان  های جنسیِ ، بایستی آلتنقش نداشتنبردهای اسپرمی  ،انسان تکاملِ
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نه کردند ...عالوه بر این،  تولید می کمتری اسپرم بسیارِ و مقدارِ بود می کوچک

جنسی،  ِ پردازی هیچ رویا و خیال به نهبود، و  نیازیآمیزش  حینِ زدن تلمبه به

هر یک ما تنها به تعداد دفعاتِ بایستی  می به همین شکل،و یا خودارضایی. 

سکس و  . . . .کرد اش احساسِ نیاز می دگیمحدودی آمیزش در کلِ زن

باید متفاوت از  -فرهنگِ انسان کلحقیقتِ و در  -جامعه، هنر و ادبیات،

را  نکتهتوان به این لیست، این  می [18]”حاضر هست. چیزی بود که در حالِ

همسر بودند(  داشتند )اگر تک یکسانی نیز می که مردان و زنان باید وزن و قدِ

داشتند )اگر چندهمسر بودند(  زنان جثه می برابرِ 3دان احتماالً باید یا اینکه مر

 اضافه کنیم. نیز

 ،گاالپاگوسجزایرِ داروین در  مشهورِ های 1سِهره طور که در درست همان

هایی با ساختارهای  متفاوت، نوک های مغزِ میوه برای باز کردن و شکستنِ

رقابتِ »برای  نیز به یکدیگر نزدیکهای  متفاوت تکامل یافته بود، در گونه

و   شامپانزه یِجنس یابد. تکاملِ غالباً سازوکارهای متفاوتی تکامل می« اسپرمی

اما شدیداً  مقدارِ اندک حاویِ-های مکرر انزال استراتژیِ مبتنی بربونوبو 

دیگری تکامل  استراتژیِها  است، در حالیکه در انسان -اسپرم ی ازمتراکم

 هایی دارد:  مشخصه یافته است که چنین

 ِدر مجرای  های از پیش موجود اسپرم برای بیرون کشیدنِنر،  آلت

های فراوان و  زدن  تلمبه طراحی شده است و این کار از طریقِتناسلیِ ماده 

 گیرد؛ مکرر صورت می

 ها و بونوبوها(  در مقایسه با شامپانزهتعدادتر ) های نرِ انسان، کم انزال

  نزال، حاوی مقادیرِ بیشتری اسپرم است.هر بار ا اما دراست 

 ِچیزی است کهبسیار بیشتر از  نرِ انسان، شورِ جنسیِبیضه و  حجم 

 نیاز است.به آن همسری یا چندهمسری  تک آمیزش در قالبِبرای 

                                                           
1 Finch :ترجمکند می تغذیه ها دانه و مغزها از که خوان نغمه ی پرنده نوع یک 
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  ِبیضوی در ارتباط با  بافتِ رشدِدر نرِ انسان، کنترلDNA است- 

 نوع . ایندهد طی واکنش میسرعت نسبت به شرایطِ محی یعنی عاملی که به

DNA همسر یا چندهمسر وجود ندارد؛  های تک ظاهراً در نخستی 

  ،در  -حتی امروز نیز - انزالتعداد اسپرمِ تولیدشده در هر در نر انسان

 ی شامپانزه و بونوبو قرار دارد؛ و  محدوده

  ،د کهنقرار دار در بیرون از بدن  ی بیضه کیسهها در  بیضهدر نرِ انسان 

 از نوعِ هایی آمیزش و کارکردش بهپذیر است؛  آسیبخطرناک و جایگاهی 

  . مربوط است آزاد و غیرانحصاری

 

باشد « انتظار داشتن» به معنیِهم تواند  می« 1اسپرار»ی  اسپانیایی، واژه در زبانِ

تعیین بحث  موضوعِدقت به  از طریقِ و این ،«امید داشتن» و هم به معنای

 ی به واسطهتا حد زیادی  ،شناسی باستان“نویسد،  می 2. بوگوکیشود می

 بشر رفتارِ برای قابلِ پذیرشی  در محدوده ،امروزی طرزِ فکرِ چیزهایی که

 این موضوع در موردِ [19]”شود. بندی می چارچوبمحدود و داند  می

های واضحی که در بدن و  م عالرغم پیاهای تکاملی نیز صادق است.  دیدگاه

ی  گونهکه  بگیرندشاید بسیاری همچنان نتیجه انسان وجود دارد،  هری  ذائقه

، زیرا این همان چیزی است که آنها همسر است ی تک انسان یک گونه

 کنند.   مشاهده انساندارند تا در  «امید»را دارند و  «انتظارش»

 

                                                           
1  Esperar  
2  Bogucki 
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 51فصل 

O  در پیشاتاریخ 
 

 را مرد« استداللِ قدرتِ»ای از  در اینجا شما نمونه

 مثالًکند.  های معینی را مشاهده می او واقعیتبینید.  می

که ندیده ی را زعمرش هرگز رو طولِ اینکه در تمامِ

هیچ اینکه  طور ارضا کند؛ و همین یک زن را دبتوان

در آمیزش ی را به چشم ندیده است که ززنی هرگز رو

 این حقایقِ فکر، این مردانِ خوش کم بیاورد.

د، و نده رانگیز را کنار هم قرار میب لأمدهنده و ت نتکا

قصدِ د: نکش ی درخشان را بیرون می از آنها این نتیجه

 زن محدود به یک مرد باشد.این بوده که خالق 

 «هایی از زمین نامه»، ینامارک تو

 

 ،م که با افتخارامبالس در بارسلونا دیدیردر الس جوانی را  اخیراً مردِ

ممکن  ”تا بگاید. به دنیا آمدهاو “شته بود، پوشیده بود که رویش نوشرتی  تی

ها در خانه  ی کاملی از این تیشرت است کسی فکر کند که آیا او مجموعه

به او »، «به دنیا آمده تا غذا بخورداو »، «به دنیا آمده تا نفس بکشداو »دارد: 

اما  انگیز غم، و البته «به دنیا آمده تا برینداو »، «دنیا آمده تا بنوشد

  «به دنیا آمده تا از دنیا برود.او » ،ناپذیر است ناباجت

 محوریِ تری داشته است. از هرچه بگذریم، استداللِ عمیق اما شاید او منظورِ

های مدیدی کارکردهای  برای مدت آمیزشِ جنسی،این کتاب این است که 

 داشته است، و در میانِ این کارکردها، ی ما  گونهفراوانی برای  کلیدیِ
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در مقایسه با  ،ها ما انسان با توجه به اینکهاست. شان  دمثل تنها آشکارترینتولی

ریزی،  برنامه صرفِبیشتری را  انرژیِ و وقت ،ی دیگری بر روی زمین هرگونه

ی ما  کنیم، شاید الزم باشد همه می خود جنسیِهای  اجرا و یادآوریِ کرده

 به تن کنیم. هایی شرت چنین تی

وقتی هرچه باشد  هایی به تن کنند. شرت اید چنین تیب یا شاید فقط زنان

وندگانِ سرعت شبیه به درسد، مردان  می آمیزشِ جنسیموضوع به 

 ها ماراتون ی همهی  ، اما این زنان هستند که برندهکنند می رجزخوانی

ی  ترین گالیه ازدواجی به شما خواهد گفت که شایع شوند. هر مشاورِ می

آمیزشِ سریع و صریح  این است که مردان بسیارردان م زنان در موردِجنسیِ 

مردان از زنان این جنسیِ  ی هیترین گال . در حالیکه شایعدهند انجام می جنسی

برای اینکه موتورشان گرم شود انبوهی تقاضا دارند. پس از یک  زناناست که 

 دنِ. بداشته باشدبیشتری های بیشتر و  ارگاسم توقعِ تواند یک زن می ،ارگاسم

افتد گرایش به آن دارد که در حرکت باقی بماند.  یک زن وقتی به حرکت می

و ذهن  افتد پرده به سرعت فرو میروند. برای آنها،  آیند و می اما مردان می

 شود.  نامربوط می مسائلِ درگیرِ

تقریباً  ی ناسازگاریِ دهنده ، نشاندو جنس های گالیه دروجودِ این تقارن 

 یهمسر تک الگوی آمیزشِزنان و مردان در  جنسیِ نشِواک مضحکی بینِ

 است. باید به این موضوع فکر کنید: 

 با یکدیگرهمسر  های تک زوج قالبِ ها سال در برای میلیون ،اگر مردان و زنان

ناسازگاری منتهی شده است؟  اند چرا ماجرا به چنین وضعیتِ تکامل یافته

غذا میز شام  دورِهزار سال با یکدیگر برای هزاران ماجرا مثل این است که ما 

جلوی خود را بگیرند و توانند  مینیمی از ما ن همچنان ، امایما هخورد می

، در حالیکه بلعند می  وار و شلخته به شکلی دیوانه  چیز را ظرفِ چند دقیقه همه

 ها هستند.  کردنِ شمع میز و روشن چیدنِ در حالِ هنوزنیمی دیگر 
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 ارزش در مقابلِ کم زیادی اسپرمِ تعدادِ ؛های ترکیبی : استراتژیدانیم بلی، ما می

ها. اما  بسیار باارزش در یک سبد و از این قبیل داستان اندکی تخمکِ تعدادِ

توان توضیح  را زمانی بسیار بهتر میناهمساز آشکارا  های جنسیِ این واکنش

از نظرِ های  گروه البِای در نظر بگیریم که در ق انسان را به عنوانِ گونهداد که 

 نکه نظریه از درونِ. به جای آتکامل یافته است غیرانحصاریآزاد و جنسی 

را متناسب جلوه  کنونی ناپایدارِجفتیِ  الگویِکشیم تا بتوانیم نظریه بیرون ب

 چندهمسریِ»، «ها همراه با برخی لغزش همسریِ تک» دهیم و عناوینی نظیرِ

ابداع کنیم،  «متوالی همسریِ تک»و یا ، «ترکیبی تیِجف های راتژیاست»، «خفیف

های خودمتناقض و  این تبیین بهتر نیست با یک سناریو روبرو شویم وآیا 

 ؟ را کنار بگذاریمناهمخوان 

به تحقیرآمیز باشد. اما برایتان . شاید حتی دانید میآور  شرم آن رابسیار خوب. 

آن نرسیده که  ، آیا زمانِ«نواعمنشاء ا» انتشارِ کتابِسال پس از  353راستی، 

ی  بیه به آنچه دو عموزادهش -،جنسیمسیرِ ما طی یک  بپذیریم نیاکانِ

و  ترند و همچون ما به شدت اجتماعی که از همه به ما نزدیکشان  نخستی

دیگری که  رای هر پرسشِند؟ چطور است که با تکامل یافته -هوشمند هستند

دست آمده از ب های مهمِ سرنخ بهداریم، انسان  رفتارِ خاستگاهِ در موردِ

 اندازیم: زبان، استفاده از ابزار، اتحادِ ها و بونوبوها نگاه می شامپانزه ی مطالعه

گیری و  الگوی جفتدوستی. اما وقتی پای  نوعمصالحه، سیاسی، جنگ، 

زنیم و سر از  آید، ما موضوع را به ناگهان دور می به میان می آمیزشِ جنسی

همسر  تک اماپایین، ِ هوشیِ  ضریببسیار دور، ضداجتماعی، با  وندِآن خویشا

 ؟ منطقی است آوریم؟ واقعاً یعنی گیبون در می

اجتماعی  به تغییراتِ دامپروری-کشاورزی که چگونه انقالبِ ایم نشان دادهما 

آزاد و  هستیم. شاید انکارِش درگیر امروز نیز همچنانکه ما  دامن زدعمیقی 

 ترسِ ی دهنده نشان ،پیشاتاریخ ما دری جنسیِ   بودنِ گذشته غیرانحصاری
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 نکته اینجاست که نیازِ مصرانه بهاجتماعی باشد، اما  ثباتیِ ما از بی فهمِ قابل

 واحدِ شویم یعنی یادآور میچه که اغلب آن در قالبِاجتماعی پایدار ) یک نظمِ

ی ما پیش از  گونها که صدها هزارسالی ر تاثیرِتواند  ای( نمی ی هسته خانواده

 . پاک کندتجربه کرده است  های ثابت آبادیاسکان در چارچوبِ 

ها و بونوبوهای ماده قادر بودند سخن بگویند، آیا واقعاً فکر  اگر شامپانزه

نرهاشان که اینکه از  ،نزدِ دوستانِ مونثِ پشمالویشانکه آنها  دکنی می

آورند شکایت  ل نمییگر گُبرایشان د شوند و دچار انزال می زودهنگام

ایم، هنگامی که یک شامپانزه یا  طور که دیده د؟ احتماالً نه، زیرا همانردنک می

 توجهِ قرار داشته باشد عموماً در مرکزِ ی جنسیپذیرا بونوبوی ماده در حالتِ

را به  بیشتری ، و هرچه توجهِگیرد قرار میبرانگخیته و مصمم  نرِ زیادی تعدادِ

از قرارِ معلوم، شود، زیرا  تر می جذاببرای نرها ب کند، جل سمتِ خود

 جنسیِ صدای آمیزشِ مشاهده و شنیدنِ از طریقِ ،ی نخستیِ نر ما عموزاده

 !د. تصور کنیدشو برانگیخته می هایش گونه هم

 

 !دهد که ذهن انجام نمیانگیزی  های نفرت گردی هزره چه
 

خبر نیست  بی( درآورد سر یموضوعات چنینکه حتی اندکی از هیچ مردی )

 انقباضاتِ عضالتِ اسپاسمیکِ تداوم و ظهور، دردناکهای  نشانهچه چیز که 

 ذهن، انگیزِ نفرت های گردی هرزه و چه چیزی؛ کند بیدار میرا  زن رحمِ

باعث در این جنس غیرعادیِ رحم را های  بیماریجنون، مرضِ مالیخولیا، 

 .ندبود شدهجادو مبتال  گویی افرادِ شود، می
 

جاندار  مخلوقاتِمثل در تولیدی  مسئله در رابطه با آناتومیکِهای  تمرینویلیام هاروی، 

(3358) 
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شد.  شرح دادهمی سر هایی بود که به صورتِ ، یکی از اولین بیماری1هیستری

توانید آن را  کرد، و شما میقرن قبل از میالد توصیف  4بقراط این بیماری را 

 3353 سطی تا سالِوُ زنان که از دورانِ سالمتِ در موردِپزشکی  متنِ ردر ه

 33یعنی ) پیدا کنیدخارج شد  های پزشکی بیماری از لیستِ« هیستری»که 

تا  ،گرایی از این لیست خارج شود.(  هیستری جنسسال پیش از آنکه هم

ها در  ترین بیماری همچنان یکی از شایعهمین اواخر یعنی اوایلِ قرنِ بیستم، 

 اگر بفهمید کهالت متحده و بریتانیای کبیر بود. ممکن است تعجب کنید ایا

 کردند.  مزمن را معالجه می مشکلِاین ها  چگونه طیِ قرنپزشکان 

زن آنقدر خودارضایی  برای بیمارانِ ،ما به شما خواهیم گفت. پزشکان

راشل  مِمورخی به ناهای  یافتهبه ارگاسم برسند. با استناد به آنها ند تا کرد می

داده ماساژ  عموما3333ًی  از زمانِ بقراط تا دههمونث  ، بیماران2ِماینز

 . شدند تا به ارگاسم برسند می

 شما خواهد آمد.  بفرمایید بنشینید؛ پزشک نزدِ

کردند،  خود محول می در حالیکه برخی از پزشکان این کار را به پرستارانِ

 خیلی هم کارِدادند، هرچند ظاهراً  پزشکان این درمان را خود انجام می اکثرِ

آموختنِ این فن که نویسد  می 3333در  3مور. ناتانیل هایآسانی نبوده است

شان را مالش  مشکبا یک دست پسران که  به بازیِ شباهت بیو “بود، آسان ن

  ”ماالندند نبود. دیگر سرشان را می دادند و با دستِ می

این فنون با آن  مرد در یادگیریِ هایی که پزشکانِ ی چالش همه با وجودِ

 داشته است. کتابِ رسد که این تالش ارزشش را نظر میمواجه بودند، به 

                                                           
نظیر برانگیختگیِ مفرطِ  های تنانی و روانیبا پیامد شایع روانی یک اختالل نسبتاً 1

 ترجمهیجانی، فلجِ اعضا و ... 
2 Rachel Maines 
3  Nathaniel Highmore 
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زند  منتشر شد تخمین می 3338 که در سالِ «های زنان بهداشت و بیماری»

در آمریکایی به این درمان نیاز دارند و اینکه آنها  % از زنان35ِکه حدوداً 

. عالرغم این شوند محسوب میدرمانی  خدماتِ بازارِمشتریِ  بزرگترینواقع، 

لطف یا  جنسی به عنوانِ آمیزشِ ،نزد تمامِ افراد“دونالد سیمونز که،  ادعای

 ظاهراً ”دهند. شود که زنان برای مردان انجام می می در نظر گرفتهخدمتی 

ن امرد برای زن خدمتی بوده است که پزشکانِ رساندن    ارگاسمبه ها،  برای قرن

 .از برای رسیدن به پولند...البته ا هداد انجام می

 فناوریِ»خانمِ ماینز به نامِ ی  العاده فوق این اطالعات از کتابِ اعظمِ بخشِ

های درمانش طی  و راه «بیماری»این  بدست آمده است که به بررسیِ« ارگاسم

ست؟ ها بوده ا چه« بیماری»و عالئم این  [1]های مختلف پرداخته است. قرن

جنسی و  محرومیتِمربوط به  تعجبی ندارد اگر بدانید که آنها با عالئمِ

، زودرنجیخوابی،  اضطراب، بی“ ،بودند یمزمن یکجنسیِ  برانگیختگیِ

ی شکم، ورمِ  سنگینی در ناحیه شهوانی، حسِ پردازیِ خیالبودن،  عصبی

 ”واژن. لیز بودنِ، و نواحیِ پایینِ لگن

بکار  محروم از سکسحشری و  برای زنانِکه  «زشکیپ»اصطالحاً  این درمانِ

تنها باشد نبود، بلکه  تاریخِ باستانبه  محدودمقطعی که  یک انحرافِ رفت، می

 زنان شورِ جنسیِشناسیِ  آسیب در رابطه باباستانی جنگِ یک  یک جلوه از

به سختی وجودش را حتی  در تمامِ این قرونکه متخصصان  شوری -بود

  .اند پذیرفته

 شان پزشکی دادند در مقاالتِ را ارائه می ساز پول مردانی که این درمانِحتی 

به « ارگاسم»کردند حرفی از  های درمانش منتشر می هیستری و راه که در موردِ

کردند در  مطرح می آوردند. در عوض، آنها مباحثاتی جدی و سنگین میان نمی

 اینه شده و ب« عصبیتکانشِ »به  منجر« تناسلیِ زنی  ناحیه ماساژِ» بابِ اینکه

برای  در واقع، . آورد مقطعی به همراه می تسکین و رهاییِ ،برای بیمارطریق 
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و نه مردند  شان می نه از مشکلآل بودند، زیرا  پزشکان، این بیماران بسیار ایده

 مشتاقانهو  گشتند برمی پس از مدتی دوبارهیافتند. آنها صرفاً  بهبود می

 کردند.  بیشتری را طلب می مانیِهای در دوره

چه شغلِ “که  به فکر واداردممکن است برخی خوانندگان را  مقدماتاین 

 چنیناما بسیاری از پزشکان ظاهراً  ”خوبی اگر بتوان آن را یاد گرفت.

مرد از  هیچ شواهدی مبنی بر اینکه پزشکانِ“ز نیما راشل . نداشتند یاحساس

اتفاقاً برعکس،  .وجود نداردند دبر لذت می لگنی ژِماسا و ها ی این درمان ارائه

د به جای نتا بتوان ندکرد از مردان از هر فرصتی استفاده می زُبدهاین گروهِ 

  ”دیگری استفاده کنند. از ابزارِ  ،انگشتان

؟ اگر توانش را دارید تا انتهای چیست« دیگر ابزارِ»از ماینز به نظرتان منظورِ 

 لیست را بخوانید: 

 اشینِ دوزندگیم .3

 پنکه .3

 کتری چای .8

 کن( برشته توستر )نان .4

 ؟ .5

الکتریکی هستند که مستقیماً به  وسایلِ پنج: اینها اولین نکتهیک 

  تسلیم شدید؟ آمریکایی فروخته شد. کنندگانِ مصرف

کانسین، اولین ویس راسین واقع در ایالتِ هامیلتون بیچِ کمپانیِویبراتور. 

 خود ثبت کرد، و آن را به عنوانِ به نامِ 3333 خانگی را در سالِ ویبراتورِ

شده بود به بازار  تهیهخانگی  ی الکتریکی که برای مصارفِ پنجمین وسیله

ها بیشتر از  های آمریکایی ویبراتورها در خانه تعدادِ، 3333 ارائه کرد. در سالِ

تبدیل به یک ابزار برای ویبراتورها توستر بود. اما پیش از آنکه این 

 یک آگهیِ ”شما خواهد جولید در درونِجوانی  لذتِ تمامِ“درمانی شود )خود
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 ماالندنِ» ازپزشکانی که  ها در مطبِ برای دهه این وسیلهپیشنهادی(،  تبلیغاتیِ

به ستوه آمده « سرشان دست کشیدن بههمزمان و با یک دست شان  شکم

 شد.  استفاده می بودند

این اری از پزشکان راهی یافتند تا ، بسیمعجزاتِ عصرِ صنعتیی  به واسطه

 یتوانست ارگاسم را برای زنان آمریکایی می نبوغِ ،حال را ماشینی کنند. درمان

انکار کرده « همراه با نجابت»و  سکسهای محروم از  را در زندگی آنکه 

پرتکاپو  این پزشکانِ انبوه برساند: اولین ویبراتورها توسطِ بودند به تولیدِ

 اختراع شد. 

 تمامیِ از ی پزشکی حوزه متفکرانِ ،بیستم قرنِ نوزدهم و اوایلِ قرنِ در اواخرِ

شان  بیماراندر « عصبیهای  تکانش»ایجادِ ابزارها برای برانگیختن و  انواعِ

برخی و کردند؛  دیزل کار می نیرویِ. برخی از این ابزارها با گرفتند یاری می

عظیم اختراعاتی برخی از آنها  .کوچک لوکوموتیوِیک  ثلِم ؛دیگر با بخار

وموبیل موتورِ ات ، مثلِشدند از داربست آویزان می قرقرهبودند که با زنجیر و 

های  هایی بودند که آلت مکانیکی. برخی دیگر دارای پیستونی  مغازهدر یک 

اندامِ  به سمتِ راپرفشار  یا آبِ ؛آورد به حرکت در میمصنوعی را با ضربه 

برای که  ها نشان تیم از آتشد مثل یک دنکر ت میجنسیِ بیمار هدای

اینها،  تمامیِ . و در پسِفراخوانده شده بودند زنان شهوتِکردنِ آتشِ  خاموش

انجامش  حالِ کردند که آنچه در خوب هرگز در مالءعام تصدیق نمی پزشکانِ

 هستند بیشتر سکس است تا پزشکی. 

برابرِ پول گرفتن برای ایجادِ در ایشان  سکوتِ انگیزتر از حیرتاما شاید حتی 

از پزشکی  نهادها و مقاماتِکه همین این حقیقت است ، «های عصبی تکانش»

است که حتی  ضعیفنیرویی زنان  میلِ جنسیِکه  کردند این باور حمایت می

 وجودش محلِ تردید است. 
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 یرفته،در قالبی اجتماعاً پذ برای زنان های خارج از زناشویی ارگاسم ی ارائه اما

زنان یا  شخصیِ خودارضاییِ با و ،پزشکی بودی  عرصهتنها در انحصارِ 

، 3353 . در سالِشد سرسختانه مخالفت میارگاسم  به دختران برای رسیدن

 شماره یکِ خودارضایی را دشمنِ «انئلنیواور پزشکی و جراحیِ ژورنالِ»

، آبلهنه جنگ، نه  طاعون،نه برای انسانیت،  “ م اعالم کرد، و هشدار داد،مرد

از عادتِ  بارتر مصیبتتر و  خطرناک یک هیچ ،نه انبوهی از شیاطین

به  ”ی متمدن است. جامعه مخربِ عنصرِ ،خودارضایی .نیستخودارضایی 

آلود  گناه یتنها عمل ،شد که خودارضایی  کودکان و بزرگساالن هشدار داده می

و سایر   جنونری، کوری، نابارو با بسیار خطرناک است و نیست، بلکه

. از این گذشته، این نهادهای سلطه چنین نیز همراه است مشکالتِ سالمتی

 اندکی دارند.  جنسیِ میلِ ،«بهنجار و سالم» جاانداخته بودند که زنانِ

در  3333 در سالِ 1ابینگ-ریچارد وان کرافت آلمانی به نامِ شناسِ یک عصب

چیزی را عنوان کرد که  «جنسی لِمسائ روانیِ شناسیِ آسیب» کتابش به نامِ

بهنجار  ذهنی به طورِ از نظرِ ،اگر یک زن“ ،دانند ند میکرد از قبل فکر می همه

جنسی اندکی دارد.  باشد، میلِمعقول فرهیخته و  رشد کرده باشد و  و سالم

 و تشکیلِو ازدواج  شد می خانه تبدیل به فاحشهاگر غیر از این بود، کلِ دنیا 

ی ارگاسم لذت  نشان دادنِ اینکه زنان از تجربه [2]”شد. ممکن میخانواده غیر

دارند برای مردان  نیاز  برند و حتی فراتر از آن، به طور منظم به ارگاسم می

 همینطور زنان تحقیرآمیز بود. شاید هنوز هم دهنده و برای اکثرِ خبری تکان

 . باشد

 تاریخِبه اعماقِ  ،ییآمیز با خودارضا های مخالفتِ جنون ریشهدر حالیکه 

به  2سیمون آندره تیسوت کتابِ ، این باورها توسطِگردد برمیسیحی م-یهودی

به این « جنسی های ناشی از خودتحریکیِ در بابِ بیماری ای رساله» نامِ

                                                           
1  Richard von Krafft-Ebing 
2  Simon André Tissot 
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 3353 .  این کتاب در سالِاعطا کردشومی نیز  پزشکیِ ها توجیهِ مخالفت

 شده سوزاکسفلیس و  عالئمِصِ موفق به تشخیمنتشر شد. تیسوت ظاهراً 

در کتابش شدند. اما او  در نظر گرفته می واحدیِ بود که در آن زمان بیماریِ

ی  منی در نتیجه شدنِ های تهی نشانه این عالئم را به اشتباه به عنوانِ

 [3].ه بودمعرفی کردجنسی، و خودارضایی  فروشیِ جنسی، تن بندوباریِ بی

 به نامِ ،زنان و زایمانبریتانیاییِ  ، یک متخصص3353ِ یک قرن بعد، در سالِ

لندن در آن زمان( اعالم کرد که  ی پزشکیِ )رئیس جامعه 1یکر براوناک بِایز

است و در این  عصبی سیستمِ ناشی از تحریکِ مفرطِ ،های زنان بیماری اکثرِ

  شود مقصرِ شماره منتهی میکلیتوریس  بهکه ی تناسلی  اعصابِ منطقهمیان، 

 که به دلیلِ -رونده پیش  ت مرحله از نوعی بیماریِش. او هک استی

 لیست کرد: را  -دش خودارضایی در زنان آغاز می

 هیستری .3

 نخاعی آزردگیِ .3

 هیستریک صرعِ .8

 تشنجِ ناشی از جمود عضالنی .4

 تشنجِ ناشی از صرع .5

 دیوانگی .3

 جنون .3

 مرگ .3

 

 -مرگبار ریالِسبهترین راه برای جلوگیری از این بیکر براون عنوان کرد که 

 -شود منجر می مرگ و نهایتاًدیوانگی جویی آغاز شده و به  از لذت که

و  بسیار شهرتِ است. پس از کسبِ جراحیعملِ  برداشتنِ کلیتوریس توسطِ

                                                           
1  Isaac Baker Brown 
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از بیکر براون های   روش برداری، کلیتوریس جراحیِ نامعلومی انجامِ تعدادِ

نامی بیرون دندن با ننگ و بلزنان و زایمانِ و او از انجمن  محبوبیت افتاد

، و عمل برداشتن ِ کلیتوریس آن دیوانه شد انداخته شد. بیکر براون متعاقبِ

 [4]بریتانیا از اعتبار افتاد. پزشکیِ محافلِنیز در 

توجهی بر  قابل ن همچنان تاثیرِهای بیکر براو د از آن نیز نوشتهمتاسفانه، بع

برای نمونه، در تالنیک داشت. آ ی منطقه های پزشکی در سرتاسرِ جراحی

یک  برداشتنِ کلیتوریس همچنان تا قرن بیستم به عنوانِ عملِایاالت متحده، 

گرفت. حتی  زنان صورت می ، و خودارضاییِزنانِ حشریهیستری،  درمانِ راهِ

، که یک «نوزادی و کودکیِ هالت های دورانِ بیماری» ، کتاب3383ِ در سالِ

شد، برداشتنِ کلیتوریس از  ارس معتبر شاخته میدر مدبود و پزشکی  متنِ

یک درمان برای  کلیتوریس را به عنوانِ سوزاندنِجراحی یا  طریقِ

 کرد.  دختران توصیه می خودارضاییِ

این عملیات در ایاالت متحده سرانجام  بیستم بود که قرنِ ی میانهباالخره در 

پا به میدان گذاشت. امروز،  اًمجدد منطقِ جدیدیبا از رونق و اعتبار افتاد، اما 

راهی آنکه به عنوانِ به جای های بزرگ از طریقِ جراحی،  برداشتنِ کلیتوریس

شناختی  زیبا اهدافِ به منظورِ مطرح باشد برای جلوگیری از خودارضایی

 [5]شود. توصیه می

برای  این عضو نشانه گرفته شود، انجراح پیش از آنکه کلیتوریس توسطِ

مربوط به آناتومی نادیده گرفته مصورِ  متونِ مذکرِ نویسندگانِ ها توسطِ قرن

ماتئو رئالدو  به نامِ ونیزییک پروفسور  ،33 ی قرنِ شد. تا اینکه در میانه می

اتفاقی  طورِ آناتومی پرداخته بود، به ی  آنژ به مطالعه که قبالً با میکل 1کولومبو

طور  پاهای یک زن راه یافت. همان بینِدر موجود  اسرارآمیزِ قُلمبگیِ درونِ به

 ،ه استتوصیف شد« آناتومیست» به نامِ 2فدریکو آندازی تاریخیِ که در رمانِ

                                                           
1 Matteo Realdo Colombo 
2 Federico Andahazi 
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 «ساینس دی تورمولینِ» یک بیمار به نامِ بررسیِ را حینِ موضوعکولومبو این 

مالی دستی کوچک  که وقتی این دکمه ه بودکولومبو یادآور شد کشف کرد.

این ی  اندازهرسید  شد، و به نظر می تحریک میعصبی از نظر س اینِد ش می

د. واضح بود که این موضوع نیاز به ش تر میبزرگ ی لمس به واسطهدکمه 

سایر زنان، کولومبو دریافت که  وضعیتِ بیشتر داشت. پس از بررسیِ تحقیقِ

آنها به طرزِ  را دارا هستند و تمامیِ «نشده شفک»قلمبگیِ آنها این  تمامیِ

 د. دادن آن واکنش نشان می مالیِ مالیمِی نسبت به دستمشابه

« کشفِ» ،، کولومبو با افتخار3553 در مارسِگوید که  آندازی به ما می

طور که جاناتان  همان [6]اعالم کرد. رئیسِ دانشگاهس را به کلیتوری

ها  زند، واکنش تخمین می« ارگاسم ی محرمانه : تاریخOِ»در کتابِ  1مارگولیس

طی “ ،بینی کرده بود. این پروفسور  آن چیزی نبود که کولومبو پیشاحتماالً

متهم به کفرگویی و توهین به درسش دستگیر شد،  در کالسِ ،چند روز بعد

مه شد و اکمح . سپسخورد صفتی برچسب جادوگری و شیطان مقدسات شد،

ها  تا قرن ]کشفش[های او توقیف شد، و  نوشته به زندان انداخته شد. دست

 [7]”شدن پیدا نکرد. ی دوباره مطرح هرگز اجازه عد از مرگشب

 

 شیطان باشید مراقبِ پستانکِ
 

را  جنسی محروم از نظرِقبل، زنانِ  که یک قرن«  بیماری»این به اصطالح با 

هم  اینوسطی از  قرونِاروپای کشاند غالباً در  پزشکان ویبراتوری می به مطبِ

 3433در سال  2مورخی به نامِ ری تاناهیلشد. همانطور که  می برخوردبدتر 

تفتیشِ زنانِ  اولین کتابِ بزرگِکه  3«پتک جادوگران» کتابِ “ دهد، توضیح می

                                                           
1 Jonathan Margolis 
2  Reay Tannahill 
3  Malleus Maleficarum 
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پذیرفته بود که نوعِ  -کاوِ امروزی سیاقِ یک روان  به همان -جادوگر بود

خودِ شیطان آمیزش که با  دارندباور  به این با رغبت هستند که اناز زن معینی

آلتِ  با یک ی سیاه الجثه عظیم یک موجودِایشان، شیطان  باورِدر . اند داشته

اما این تنها [8] ”.بود آبِ یخ به سردیِ بزرگ و مایعِ منی بسیار

هراس را به  نهادهای شهوت ی ظالمانهجنسی نبود که توجه های  رویاپردازی

 یرزن یا دخت جادوگران،اگر یک شکارچیِ ، 33در قرنِ کرد.  خود جلب می

 ”پستانکِ شیطان“کرد، این  غیرعادی بزرگ را کشف می با کلیتوریسی به طورِ

 [9]کافی بود تا آن دختر به مرگ محکوم شود.

برد،  رنج می شیاطینِ مونث و مذکرای  دورهبالی اروپای قرون وسطی از 

ها،  خواب رویاها، تختبه  ،مذکر و مونث شد که شیاطینِ طور پنداشته می این

کنند. توماس آکویناس و دیگران بر این باور بودند  می زنده حمله فرادِو بدنِ ا

آیند و ابتدا خود را  زنانِ غیرآبستن می که این شیاطین به طور شبانه به دیدارِ

 استدر خواب یک مرد  وقتیمونث که  شیطانییک اسکوبوس ) به شکلِ

و سپس به  د(کن میجنسی  آمیزشِبا او  آن مرد وردنِ اسپرمِآبدست  برای

که در خواب است تجاوز گناه  بیزنی  اینکوبوس )روحی مذکر که به شکلِ

دهند. به این  اسپرمِ مذکور را در بدنِ زنان مذکور قرار میو آیند  ( درمیکند می

شدن توسطِ ارواحِ  حامله در خطرِزنان که  شد پنداشته میطور  ترتیب این

 به -در تردد هستندشبکار های همچون زنبورشبانه قرار دارند که  بدخواهی

. هر زنانِ جادوگر و برخورد با آنهادر خطر قرار گرفتن در معرض  طور همین

شان گفته  حاملگی واقعیِ دلیلِ نوع داستانی که توسطِ این زنان در موردِ

 . شد به راحتی همراه با خودِ ایشان مدفون میشد  می
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در  های تاریخ رمان ترین درخشان ی ازاکنون یک «مادام بوآری» مانِاگرچه رُ

 مانِیک رُبه عنوانِ  3353انتشارش در سال  در زمانِ اما شود نظر گرفته می

 از این موضوع آشفتهدر پاریس  نمایندگانِ حقوقی. تقبیح شداخالقی غیر

 که قوانینِ شق را روستایی کله دخترِشخصیتِ آن  ،وستاو فلوبرکه گ ندبود

 -اختیار کرده بود  معشوقهچند گذاشته بود و  ازیر پرا  نزاکت و رفتار صحیح

فلوبر این بود که اثرش  دفاعِ در حالیکه .استکافی مجازات نکرده  به قدرِ

و فلوبر به قدرِ کافی خانمِ بوآری را مجازات کرده ) اخالقی است کامالً

 ختی، فقر، شرم وخودش در بدب ما بوآری با دستانِاز هر چه بگذریم اِ .(است

این  اعتراض علیهِ ،دیگر ناکافی؟ به عبارتِ . مجازاتِه بوداامیدی جان دادن

بوده  مهیبو  دردناککافی  ما بوآری به قدرِاِ این بود که آیا تنبیهِ کتاب بر سرِ

 اساساًچنین مجازاتی بوده یا  او سزاوارِ واقعاًاینکه آیا  ، و نه بر سرِاست یا نه

 داشته است.  اش جنسی یلِم هرگونه حقی برای برآوردنِآیا 

 میانِ هایی که در مجازات ازهرگز تصوری نیز اما حتی فلوبر و مخالفانش 

تنظیم شده بود برای زنانِ سرکش در آمریکای مرکزی  1مایا زاتزیل اقوامِ

شهوانی با  یک دیوِ -2«هیکال»دهد که  نداشتند. سارا بالفر هاردی توضیح می

آید  ناشایست شده بودند می رفتارِ انی که مرتکبِزن به سراغِ -آلتی بسیار بلند

به  ”.کند و در آنجا به آنها تجاوز می ردبَ آنها را با خود به غارش می“و 

کافی بدشانس باشد که از  شد که هر زنی که به قدرِ کوچک گفته می دخترانِ

بچه به دنیا  شب هر ،از آن پسشکمش جلو خواهد آمد و هیکال باردار شود 

  [10]”د تا زمانی که بمیرد.آور می

چیزی  به عنوانِ -زنان جنسیِ آشکار برای سرکوب و تنبیه میلِ این نیازِ

 .مایا نیست یا قبایلِ یسطوُ محدود به قرونِ -، خطرناک، و بیمارگونهشیطانی

به طور ساالنه، دهد که  جهانی نشان می بهداشتِ سازمانِآوردهای اخیرِ بر

                                                           
1  Tzotzil Maya 
2 the h’ik’al 
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به تناسلی  اندامِ ی هایی از ختنه گونه همراه بادختر  زن ومیلیون  383 تقریباً

 .دهند زندگیِ خود ادامه می

 

 

 نیرویی که برای سرکوب آن الزم است
 

 ؛ خاموش نشد  مقدار کُنده با هر ،آتشعطشِ 

 ؛ عُقیانوس نشدبا این همه رودِ سرازیر،  که اقیانوس چون

 ؛ نشد سیر مخلوقاتِ جهان با خوردنِ خونِ همه که مرگچون 

 نشد. سیراب جهان همه مردانِانزالِ  ازکه  ،چشم روشنزنی چون 

 

 کاما سوترا

 

پا به  سرطان یا، عملیاتِ تروریستی، موادداروها و  جنگ بر سرِ قبل از آنکه

این  .آغاز شده بودجنسی زنان  میلِ جنگ بر سرِها قبل،  از مدت، میدان گذارد

 قربانیانش و شمارِها بیشتر بوده  این جنگ ی جنگی است که قدمتش از همه

نیز این جنگ  ،ها جنگ . همچون سایرِرسد به میلیاردها نفر می ،ه امروزتا ب نیز

 .است تطبیع یک نیروی ،شده زیرا دشمنِ شناسایی هرگز پیروزی ندارد

 . نیز اعالم کردهای ماه  چرخه بر سرِ جنگ آن را توان می

 با وجودِ -چند قرن که به مدتِ داولبسیار متاما  ی بیمارگونه ی یاوهیک 

نسبت به  زناندوام آورده این است که  -مخالفش شواهد و مدارکِانبوهی از 

هایی از  کم نیستند یاوه. هستندتفاوت  بیشان  جنسی شورِ مداومِ های کشش

 (ایاالت متحده) پزشکی موجود در جنوبِ اقتدارِبه یاد آورید که این دست. 

هنگامی که  .کرد داران حمایت می چگونه از منافعِ برده ،داخلی قبل از جنگِ
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به  ،این نهادهای پزشکی ،بودند زنجیرهاشان ها در تالش برای شکستنِ برده

را آزادی و احترام  شایستگیِ ،که این بردگان دادند دلگرمی میداران  زمین

 اینکهو هستند؛  1شان روانی رنج کشیدن از بیماریِ سزاوارِ ،ندارند و در عوض

شود. و چه کسی  میدرمان  با شالق خوردن آنها از نوعی است که بیماریِ

فشارهای وارده بر و « نیت خوش» گرانِ شیتفت توسطِگالیله ِ  تواند بازجویی می

این رم که به این جُ ؟ تنهاآشکار را فراموش کند حقیقتِیک  انکارِ برای او

آمیز به نظر  توهین ن زمانِ آ نهادهای قدرت ی بسته برای اذهانِ حقیقت،

 و آنچه بسیاری از جوامعِ «هست»آنچه  بینِ ،دائم در این نبردِ ؟آمد می

زنانی که ، «باید باشد»کنند که  پافشاری می دامپروری-کشاورزیپسا پدرساالرِ

 موردِاند  را داشته «عفیف و خجالتیزنانِ »ی  آموزه کشیدنِ به چالش جسارتِ

تبعید ، ه، فرزندانشان از آنها گرفته شداند شده ق دادهطال وتوهین قرار گرفته 

 آنها برچسبِبه  .اند سوزانده شده ی شیطان اند، به عنوانِ ساحره و نماینده شده

ند و ا هدفن شد های صحرا تا گردن در ماسهو ،  زده شدههیستریک  بیمارانی

زاده  آن پسران و دخترانی که حرام –فرزندانشان ند. آنها وا هسنگسار شد

در کشاکش با خدایانِ نادانی، شرم، و ترس  ،به عنوانِ افرادی منحرف–بودند

  اند.  قربانی شده

 یک سائقاین قدرتِ “، نویسد می 2ماری جیم شرفی به نامِ یک روانپزشک

 ”است احتیاجچه میزان نیرو و زور به  شکند برای سرکوب تعیین می است که

طور  اگر اینرناپذیرش، کامالً نیوتونی است(. از نظرِ سادگیِ انکا، دیدگاه این)

 شورِ سرکوبِ توان از پسِ اعمالِ زور میچه میزان با  اندیشیدباید آنگاه باشد 

 [11] .برآمدزنان  جنسیِ

                                                           
1  Drapetomania 
2  Mary Jane Sherfey 
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 51فصل 

 شوند  که زنان از نظر جنسی برانگیخته میوقتی 
 

 

 آمیزش زنانه حینِ های آه و ناله
 

های عمومی  در کنفرانس حاضرانبار از  ه هرکنیم ک اینجا سوالی را مطرح می

که یک زوج با یکدیگر آمیزشِ جنسی  اید شنیدهپرسیم: آیا تا به حال  می

؟(، و صدای کدام شریک باشدنشنیده است که و چه کسی ) داشته باشند

مردان، زنان،  توسطِ ،ها موقعیت ی در همه ،بلندتر است؟ پاسخی که هربار

ها، و  ها، ژاپنی ، فرانسویها رایان، آمریکاییگ خواهان، همجنس دگرجنس

ها پایین.  دستبسیار خب! است.  یکیهمواره کنیم  دریافت میها  برزیلی

زیرا خودتان از قبل  ؛نیازی نیست ما به شما بگوییم .مقایسه نیست اصالً قابل

و « عفیف»، «خجالتی»همان جنسی که جنسِ دقیقاً دانید؟ بلی،  دانید، نمی می

ها، فریادها، و کمک  عاملِ بخشِ اعظمِ آه و ناله شده استمعرفی « نجیب»

طور مخاطبِ فحش و  طلبیدن از خداوند حینِ آمیزش است، و همین

 . ی دیوار به دیوارها های همسایه لعنت

زنان  صداسازیِ»دانشمندان  هآنچ، «مرسوم روایتِ» از پشتِ عینکِچرا؟ اما 

ی  گفتهشاید  .یک معمای بزرگ است دخوانن می ( FCVیا ) 1«آمیزش حینِ

تا کم  دستِجنسی  آمیزشِ ،جوامع در تمامیِ”آورید که، به یاداستون پینکر را 

 به طورِ آمیزشو  .. . . شود در نظر گرفته می زشت و زنندهای امری  اندازه

                                                           
1  female copulatory vocalization 
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ی ظاهراً )  گونه ایندر سوال اینجاست:  [1]”. . شود. خصوصی انجام می

را به  سایرِ نرها توجهریسک کند و  چرا باید جنسِ مونثاصوالً  (همسر تک

 تا مناطقِ باالدستِ شرقی های از بخش؟ چطور است که آمیزشش جلب کند

طوری  -خود را با صدای بلند جنسیِ لذتِ مردانبیشتر از  بسیارزنان  ،آمازون

 کنند؟ بیان می -برسدهمگان  که به گوشِ

 بودن نسبت به تفاوت و بی دیده گرفتنناخواه،  برای مردانِ دگرجنسو چرا 

آنها  [2]قدر دشوار است؟ ایناست ارگاسم  ی در حالِ تجربه صدای زنی که

ای بسیار دور  بچه را از فاصله ی زنان قادرند صدای گریهکه گویند  می

های  از میانِ سروصداهای بلوکپرسیم آیا  اما آقایان ما از شما می ،بشنوند

ور در شهوت تشخیصش  که از صدای زنی غوطهآپارتمان، صدایی هست 

 ؟ پوشی از آن دشوارتر چشمالبته و  باشدتر  آسان

 هنوز در قید حیات هستید اما که نفری هستیداگر شما یکی از ده یا پانزده 

 ،وقتی هری»ی  در مجموعه 1ریان مگ ارگاسمِ های مصنوعیِ هرگز صحنه

به این ویدئو، ن را تماشا کنید )مین االن آاید ه ندیده 2«سالی را دیدار کرد

ترین  شده دسترس است(. این یکی از شناخته آنالین به آسانی قابلِ رتِوص

ها معکوس بود این صحنه  سینمای مدرن است، اما اگر نقش ها در تمامِ صحنه

مثالً تصور کنید شد.  فهمیده نمیشاید اصالً حتی  –بود مین آنقدر جالبدیگر 

شروع به  و ،رستوران نشسته یک میزِ درت که اسبیلی کریستال  این

چند بار  ،کند مار میقدری چشمانش را خُ ،کند های عمیق می کشیدن نفس

ای  هیچ خنده .رود و به خواب می زند گاز به ساندویچ می چندکند،  خُرخُر می

 را مردان اگر ارگاسمِ .شود متوجه آن نمیفروشی  در اغذیهکس  هیچ و ندارد

پرای کامل زنان یک اُ ، ارگاسمِبدانیم چنسِسازِ ن برای کُ صداخفهشبیه به یک 

ها مکث خواهند کرد، و  خوان پر از جیغ و فریاد؛ طوری که آوازه ؛است

                                                           
1  Meg Ryan 
2 When Harry Met Sally 
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فروشیِ نیویورک نیز مطمئناً ساکت  کوبان بر میزِ پرسروصداترین اغذیه مشت

  [3]خواهند شد.

یک  ،حینِ آمیزش شیناشی از سرخو ی فریادهای زنانهباید دقت کنید که 

هایی  توصیه حاویِ ،های کاماسوترا آموزهبرای نمونه، . مدرن نیست ی پدیده

شاملِ  ها، . این آموزهاست آمیزش زنان حینِ صداسازیِ ی نحوه کهن در موردِ

که یک زن  است سرخوشانه ابرازِ احساساتِ انواعِهای شهوانی و  تکنیک

به عنوانِ یک بخشِ مهم از “ بزند: تواند از بینِ آنها دست به انتخاب یم

های قُمری، فاخته، کبوتر،  تواند  بر اساسِ تصوراتش، از ناله ها، او می کردن ناله

اگر  صدای غاز؟ ”.طوطی، زنبور عسل، بلبل، غاز، اردک و کبک استفاده کند

 بوق بزنید!آید  خوشتان می

چرا نیست که  معلوم یم،که بگذر ملهم از آغُل و انبار شهوانیِ اما از این فنونِ

 حینِمونث باید  جنسِ( «چندهمسرِ خفیف»همسر )یا  ی تک در یک گونه

اگر ه ست ک این در حالیخود جلب کند؛ سوی به توجهِ دیگران را آمیزش 

لحاظ مدرن  انسانِ در جنسیتِرا چندنفره های  آمیزشهزاران نسل میراثِ 

 ان دشوار نیست.چنداین همه سروصدا علتِ  یدنِآنگاه فهم کنیم

ها  ای از نخستی تنها ماده ،انسانی  جنسِ ماده شده استطور که معلوم  آن

 شناسِ یک نخستی کند. می تولیدآمیزش سروصدای زیادی  که حینِ نیست

وسیعی از  در طیفِ“که،  نشان داده است 1مپلاستوارت سِ بریتانیایی به نامِ

از خود صدا فاصله پس از آمیزش، ش از، حین یا بالست پیها، در ، مادهها گونه

ر رایج است و ها بسیا نخستی ویژه در میانِه ها ب این صداسازی .کنند  تولید می

آن ماده  ،این صداها دهد که از طریقِ نشان می روزافزونشواهد و مدارکِ 

  [4]”...کند می اغوابرای آمیزش نرهای گروهش را  سایرِ

                                                           
1  Stuart Semple 
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بردن از آمیزشِ  زنی که در حالِ لذتصدای  کامالً منطقی است کهدقیقاً. 

سروصدای »در واقع، گرا را تحریک کند.  جنسی است یک مردِ دگرجنس

برای شرکت در آمیزش، و به این از سایر نرها یک دعوتِ بالقوه « او آمیزشِ

 است.  «رقابتِ اسپرمی»زدن به  طریق دامن

و ه پرداخت  همادبونوبوی  3از  آمیزش،صدای  553به ثبتِ بیش از  ،مپلسِ

که  دهد نشان می. او ه استتحلیل کرد ساختارِ آکوستیکِ این صداها را تجزیه

ی وضعیتِ تولیدمثلیِ  اطالعاتی هم درباره حاویِ ،این سروصداهای پیچیده

تر بودند  گذاری نزدیک ها به زمانِ تخمک )صداها هنگامی که ماده آن ماده

به  که این سروصداها است نری موقعیتِی  درباره( و هم شود می تر پیچیده

)صداها حینِ آمیزش با نرهایی که  .است ایجاد شده دلیلِ آمیزش با او

(. استویِ واحدهای صوتیِ متمایزتری تر و حا طوالنی دارندموقعیتِ باالتری 

دهند  نرهایی که به این صداها گوش می ،کم در بونوبوها به این ترتیب، دستِ

طالعاتی در موردِ احتمالِ بارور کردنِ آن ماده و توانند احتماالً به ا می

گاهِ نری که با آن ماده مشغولِ یاطالعاتی در موردِ رتبه و جابه طور  همین

 آمیزش است دست یابند. 

 ،ی مادهها میزشِ نخستیمربوط به آموافق است که صداهای  1سمالمردیت اِ

یز کار ن فردِ تازهحتی یک “به آسانی قابلِ شناسایی است، 

ی غیرانسان ، یا  مادهنخستیِ  ارگاسمِ یک (سروصداهای مربوط به)تواند می

گوید،  سمال میاِ ”.را شناسایی کند لذتِ جنسی (مربوط به آواهای طور همین)

شنیده  آمیزشزمانِ غیر از  زمانیکنند که در هیچ   میها صداهایی تولید  ماده“

هایی که در حالتِ  در زمان حتی -شیری مکاکِ دُهای مِ ماده [5]”شود. نمی

استفاده توجهِ نرها  از صداهای آمیزش، برای جلبِ -گذاری قرار ندارند تخمک

 های در حالِ ها، ماده این نخستی کند که در میانِ سمال گزارش میکنند. اِ می

                                                           
1  Meredith Small 
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به سمتِ نرهایی بیرون را  شان اغواگریِ صوتیگذاری در اغلبِ مواقع،  تخمک

ترکیبِ جدیدی واردِ  خونِ طریق،و به این ند کن از گروه هدایت می

 [6]کنند. می شان آمیزشی

در  غیرانحصاریآزاد و ، شدیداً با آمیزشِ آمیزش ماده حینِ میزانِ سروصدای

ارتباطی  بودنِ آن گونه همسر با تک در حالیکه ،استمرتبط  ی مورد نظر گونه

 از نظرِ هایی که نخستیهای  یادآور شده است که ماده 1ندارد. آلن دیکسون

های  های نخستی در مقایسه با ماده -کنند نمیانحصاری عمل جنسی 

تری از خود بیرون  سروصداهای آمیزشیِ پیچیده -همسر و چندهمسر تک

و  2دانپراسروصداها که بگذریم، گاوری  از پیچیدگیِ [7]دهند. می

و  اند ختهپرداها  صداهای آمیزشی در طیفی از نخستی ی به مطالعههمکارانش 

ی   ماده جنسِ آمیزشِ جنسی در انحصاری بودنِ غیرمیزانِ “ ،که اند نشان داده

آمیزش  اصوات حینِ انواعِاستفاده از میزانِ ی  کننده بینی پیشی مذکور،   گونه

بودنِ  غیرانحصاریآزاد و دهد که هرچه میزانِ  های ایشان نشان می داده ”است.

نظر سروصداهای  ی موردِ ر باشد گونهنظر بیشت ی موردِ در گونه سکس

  [8]کند. میآمیزشیِ بیشتری تولید 

به تحلیلِ  4دو پاتریشیا سی.آرُوو 3ویلیام جی.همیلتونبه همین شکل، 

 زوجِسه  و در این میان،ند، ا ههای مختلف پرداخت صداهای آمیزشیِ نخستی

 ،که اند نشان دادهآنها  [9].اند را نیز مورد مطالعه قرار داده انسانی

شدن به ارگاسم شدیدتر  ، به تدریج همراه با نزدیکها سروصداهای ماده“

هایی از نظر  تکند )نُ سریع و منظم پیدا میریتمی  ،شود و در زمانِ ارگاسم می

ها( و این چیزی است که در سر و   تبرابر بینِ نُ زمانیِ زمانی برابر با فواصلِ

عالوه بر این،  ”.خورد چشم نمیبه  ی ارگاسم هنگامِ تجربهجنسِ نر  صدای

                                                           
1 Alan Dixson 
2 Gauri Pradhan 
3 William J. Hamilton 
4 Patricia C. Arrowood 
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. . .  ]انسان[آمیزشِ جنسی  در سروصدای“ اند، عنوان کردهاین نویسندگان 

اما  ”.شود مشاهده نمیدر میانِ بونوبوها  شده ثبت آواییِ ساختارِ ِ پیچیدگی

ایی دیگر از جچرا که در  احتماالً این موضوع را باید به فالِ نیک گرفت

حتی برای  ،یابیم که سروصدای آمیزشیِ بونوبوهای ماده شان در می مقاله

 !شنیدن است قابلِواضح  به طورِمتر دورتر  833از نیز انسان  گوشِ

جویانه  صرفاً پیغامی لذت ،ماده پیش از آنکه نتیجه بگیرید سروصدای آمیزشیِ

ی  برای اندکی تحریک است، به صیادانی فکر کنید که ممکن است به واسطه

ها و  شامپانزهاگرچه ها به سوی آنها کشیده شوند.  نخستی کنیِپرا تشهو

از  ی درختانها بونوبوها ممکن است بتوانند به دلیلِ سکونت بر روی شاخه

نشینِ ما( در کنار  زمین این بابت در امان باشند، اما بونوبوها )همانندِ نیاکانِ

های  به نخستی انیی فراو که  عالقهکنند  زندگی میصیادانی  و سایرِها  پلنگ

 در حالِ جفتِ برای اینکهبه ویژه با توجه به  -دارند برگر از نوعِ دوبل تروتازه

در آنها را تواند  امر میاین  ماند باقی نمیآمیزش، هوش و حواسِ چندانی 

 . دهدپذیری قرار  وضعیتِ آسیب

رفتنِ قرار گ عالرغمِ خطرِ“اند،  مطرح کرده 1طور که هامیلتون و آرُوود همان

این بونوبوها عادت دارند که حینِ آمیزش  ،افراد و گروه در معرضِ صیادان

اما  ”ارزشِ سازشی داشته باشد. نوعیباید این صداها  ]پس[سر و صدا کنند، 

تواند باشد؟ نویسندگان چندین فرضیه را مطرح  ی سازشی چه می این مسئله

برای  استراتژیتواند یک  سروصداها میاین اند، از جمله این دیدگاه که  کرده

که  ی استتحلیل این -باشد اورساندنِ  به انزالنهایتاً تحریکِ نر و کمک به 

. احتماالً این ایده تا کنند آن را تایید می نیز فروشانِ جنسی بسیاری از تنظاهراً 

برای های نر  چنین باشد، نخستیهم ، اما حتی اگر [10]ای صحیح است اندازه

نرِ انسان هرچه باشد به همکار و دستیار ندارند.  چندانی نیازِ رسیدن به انزال

                                                           
1 Hamilton & Arrowood 
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زنانی که برای حینِ آمیزش با کم  دستِ -برسدبه انزال  تواند خیلی سریع می

با  ،به ویژه اند. پول دریافت نکرده هاآن ترِ مردان از رساندنِ هرچه سریع به انزال

ها، کارکردِ  در انساند رس توجه به دیگر شواهد و مدارکِ مرتبط، به نظر می

ی  مادهبه احتمالِ بسیار بیشتر جذبِ نرها به سمتِ سر و صدای جنسیِ ماده، 

 نرها ، و به این ترتیب ترغیبِو از نظر جنسی پذیراگذاری،  تخمکدر حالِ 

 مزایایهم  -است(برای آن ماده) شهمراهبه رقابتِ اسپرمی با تمامیِ مزایای 

 ماعی. اجتمزایای تولیدمثلی و هم 

ایجادشده توسطِ زنان در  این سروصداهای عالرغمِ تمامیِ ،به هر حال

بودنِ جنسِ « خجالتی و عفیف»عقیده به “ ،ناتالی آنگیر جهان، به قولِ سرتاسرِ

های مختلف  صفت با ،زنجنسِ تصویر از همچنان دوام آورده است. این   ماده

تصویرِ یک شود که این  یتصدیق معالرغمِ اینکه و شود  میشاخ و برگ داده 

اجتماعی  از نظرِ همراه با عقایدِ، اما استناقص از استراتژیِ جفتیِ ماده 

 شود. میی این نوع نگاه پیدا  سروکلهپذیرفته یکبار دیگر 

 

  [11] بهشتی وجود ندارد ،ها بدون پستان

، (هاشان برخالفِ عموزاده) ی انسان ماده در، چه خوشحال شویم چه ناراحت

ی  برابرِ اندازه 5تا  هایی از بدن ی ارسالِ پیامِ پذیراییِ جنسی، بخشبرا

. اما کند تغییر نمیقرمزِ روشن رنگِ به  انش شود و رنگ شان بزرگ نمی عادی

به عنوانِ یک آیا شواهد و مدارکِ آناتومیکی وجود دارد که نشان دهد زنان 

ارد. معلوم شده است اند؟ البته که وجود د تکامل یافته سکسی بسیار موجودِ

( مملو ناخودآگاهش )و رفتارِ -ی بدنِ مردان به اندازه -زنان که هر ذره از بدنِ

رقابتِ »و  آزاد و غیرانحصاری جنسیِ روابطِهزاران سال  های  نشانهاز 

 است.  «اسپرمی
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زورِ ، است ای بافتِ ماهیچهفاقدِ هر نوع تقریباً اینکه با پستانِ ماده، 

اعمالِ برای  حتی ارد. قدرتِ زنانی که بدنی پر انحناها دارنددانگیزی  حیرت

که هرکسی  طوری؛ کافی استنیز مردان ترین  سرسختترین و  فاضل نفوذ در

ها سقوط  شود. امپراتوری می این موضوع در آن دور و بر باشد متوجه

ها روزنامه و تقویم فروخته  اند، میلیون ها معکوس شده اند، خواست کرده

نهایتاً که  -این عضو نیروی اسرارآمیزِی این رخدادها،  و در همه. . .  ، شدند

 . نقشی شگرف داشته است -است ی کوچک از چربی هسیدو ک

نام  1شناسیم، ونوسِ ویلندورف انسانی که می های مجسمهترین  یکی از قدیمی

زنی با هزار سال پیش ساخته شده است، و شاملِ  35دارد که حدوداً 

 353شده  که متعلق به  اغراقهای  گویا در این پستاناست. هایی بزرگ  پستان

 . بر اساسِ آمارِشود دیده نمیشدن   کهنهای از  مترین نشانه، کاست قرن پیش

،  آمریکا جراحیِ پالستیکِ انجمنِ

در ایاالتِ  3333در سالِ تنها 

جراحی  843354متحده 

پستان صورت گرفته  کردنِ بزرگ

شور را از نظر میزانِ است، که این ک

باالترین در جراحی انجامِ عملِ 

به  دهد. چه چیزی قرار میرتبه 

نفوذِ پستانِ زنان چنین قدرتِ 

 جنسِ نر ادراکِ شگرفی در برابرِ

 دهد؟  می

 های با ردِ فرضیهاول از همه، بیایید 

گرایانه آغاز  کامالً ابزاری و فایده

                                                           
1 Venus of Willendorf 
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شیردهی به ، های زنان موجود در پستان پستانیِ غددِکارکردِ کنیم. در حالیکه 

ی  بافتِ چربی که به پستانِ جنسِ مادهآن  نکته اینجاست که اما استنوزادان 

هیچ دهد  را می -دار گرد، لرزان، پفو آن حالتِ  -نسان آن انحنای جادوییا

داشتنِ آشکارِ فیزیولوژیکِ های  ربطی به تولیدِ شیر ندارد. با توجه به هزینه

 ، از دست دادنِدرد شتپُ)کنند  ی که همچون پاندول نوسان میهای پستان

اگر آنها برای تبلیغِ شیر برای نوزادان نیستند،  ،دویدن( تعادل، دشواری هنگامِ

کامل یافته و حفظ در بدنِ زن تهای سنگین  این وزنه به چه منظورپس 

 ؟ اند  شده



433 

ها  پستان اینکهباور به از  اند؛ در این زمینه مطرح شده ی متفاوتهای نظریه

 انباشتِ چربیِای برای  وسیلههستند تا  ابزاری برای تبلیغِ کیفیتِ باروریِ زن

های  تحملِ سختی به منظورِکافی 

 [12].حاملگی و شیردهیدورانِ 

باره  دیگر نیز در اینی  نظریه یک

اندامِ  تقلیدِ»مطرح شده است که 

دارد. بر اساسِ این  نام  1«جنسی

جنسِ آویزان در  یها پستان نظریه،

حول و حوشِ زمانی  ،در انسان  ماده

که به شکلِ کنونی درآمده است 

وع به راه رفتن بر روی دو انسان شر

شدن  با خیره تا پیش از آنتوجه نر را که بتواند  شکلبه این پا کرده است؛ تا 

 [13].جلب کندشد  ی باسن تحریک می در منطقه شده انباشت به چربیِ

تورمِ اند که  ، یادآور شده«اندامِ جنسی تقلیدِ»ی  پردازانِ حامیِ نظریه یهنظر

در توانسته  می -شود ها و بونوبوها دیده می طور که در شامپانزه آن -باسن

آنها استدالل ِ دوپا تداخل ایجاد کند، به این ترتیب،  نخستی حرکتِ یک

ند، ا هبر روی دو پا کرد نیاکانِ دورِ ما شروع به راه رفتنکه وقتی کنند  می

. اند هجلویی منتقل شد ، به ویترینِپایینی برخی از عالئمِ زایاییِ زنان از دفترِ

، نامید پنگِ تاریخی یک پینگکه شاید بتوان آن را  یجالب است که در فرایند

از جلو به عقب و را طی قرنها آسا این برجستگی  ی غولهای با گامد مُ قواعدِ

های  بلند، دامن های پاشنه کفشبا ابداعاتی نظیرِ ند، ا ه دجابجا کربرعکس 

 . ی باسن کننده ترفندهای بزرگ ، و سایرِ(مقابل)تصویر  2ویکتوریایی

                                                           
1 genital echo theory 
2 Victorian bustle 
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 کوتاهی که های فاق ، با جینشباهتِ دیداری بینِ این دو بخش از آناتومیِ ماده

عامدانه خطِ باسن را نشان آمیز  به شکلی تحریک واخیراً محبوب شده 

نویسد،  می 1جانل راون شده است. یک ژورنالیست به نامِ تسهیلدهد  می

که به شکلی اغواکننده از شلوارِ  ، یک شکافِ جدید استباسن خطِ“

های سرکشانه و تا  ویژگی اگرچه. . .  زند ن میبیرو  عامهها و  دلسوپرمُ

دِ یک اش در ح را دارد اما نرمی و گردیِ دلبرانه ی جلفِ خاصِ خودش اندازه

به تدریج با افزایشِ سن در حالِ از اگر  [14]”.نقص است جفت پستانِ بی

از  2«نما شُرتِ سوتین»توانید یک  ، میتان هستید دست دادنِ انحناهای بدن

هر  که قول داده تا اثری ایجاد کند که سرِ بپوشید 3 بادیور کمپانیِ بابلس

رخاند. درست مثلِ بچبه سمتِ خود  از روز ازل تا به امروزمردی را 

باسنِ از انحناهای کاملِ نیز « نما های سوتین شُرت»این ویکتوریایی،  های دامن

از دست دادنِ کند.   گذاری تقلید می ها یا بونوبوهای در حالِ تخمک شامپانزه

با این ترفندها  زنهای  پستان دارد وقتیاهمیتی  دیگر چه انحناها با گذرِ عمر

همانطور که زایاییِ زن با گذرِ سن محو  حال، بزرگ شده باشد. در هر

دیگر از این دیدگاه  یکبارِ ،و این -شود هایش نیز چنین می شود، پستان می

 اند.  تکامل یافته زن زایاییِ وضعیتِتبلیغِ کند که آنها برای  حمایت می

ها نیست که با  ای در میانِ نخستی تنها ماده ،ی انسان ماده

زایایی ارسال ی مربوط به وضعیتِ ها هایش پیام پستان

در دیگر است که  دوپای یک نخستیِ 4الداکند. بابون گِ می

شود. همانطور  دیده می ی پستان های جنسی در ناحیه اش، برآمدگی جنسِ ماده

ی   دورههمراه با  ی ماده،گالدا برجستگیِ پستانِتوان انتظار داشت،  که می

ی  از آنجا که مادهاما . رود اً از بین میو مجدد شود پذیراییِ جنسیِ ظاهر می

                                                           
1 Janelle Brown 
2  butt bra 
3 Bubbles Bodywear 
4 Gelada baboon 
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های او از زمانِ  جنسی پذیرا است، پستان از نظرِ هموارهبه طور بالقوه انسان 

  [15]بعد، تقریباً همواره برجسته است.بلوغِ جنسی به 

 طوری که بیانگرِ -های ماده دارای برآمدگیِ اندامِ جنسی ی نخستی اما همه

کند که  سمال گزارش مینیستند. مردیت اِ -باشدشان  گذاری موقعیتِ تخمک

 تغییر ظاهریِتوان تغییراتِ  می“ ،بررسی ی موردِ گونه 33از  گونه 54 در تنها

تنها  ها، این گونهو نیمی از  ”.مشاهده کرد  ی قاعدگی آشکاری را حینِ چرخه

 آندیگر،  یکبارِدر اینجا نیز، دهند.  را نمایش می ”یک رنگِ صورتیِ خفیف“

های خفیف قرار  ی صورتی جزء دستهترند  نزدیک که از همه به ما  دو نخستی

، تنها شان غیرانحصاری آزاد و مسائلِ جنسیِ به دلیلِ گیرند. آنها نمی

و  پررنگ قرمزِ اینشان با  برآمدگیِ جنسی هستند که ریختی های انسان میمون

ظاهر  ، به طورِ متوالیادهی م . قرمزیِ باسنِ شامپانزهشود داده مینمایش   زننده

پذیرایی یا عدمِ پذیراییِ جنسی  بیانگرِ این رود، که شود و دوباره از بین می می

 جنسیِ تورمِ“کند،  سمال تایید میهمانطور که اِ ،اما در موردِ بونوبو .است او

 ،بونوبوی ماده وکند،  نمی زمان تغییرِ چندانی در طولِ ،ی مادهبونوبو اندامِ

ی  مادهبسیار شبیه به الگوی پذیراییِ  -کند زایایی ارسال می یامِهمواره پ

 [16]”انسان.

ی انسان دارای  کنند که ماده ها عنوان می اگرچه بسیاری از نظریه

اگر  -نیست نپنها آنقدرها هماست، اما این موضوع  «گذاریِ پنهان تخمک»

و  1سلتونمارتی ها یک پژوهش،در . بدانید چطور به کجا نگاه بیندازید

برخی از  -دنشان دادنزن  83های مختلفی از  عکس ،به مردان همکارانش

و برخی مربوط به  این زنان گذاریِ تخمک حوالیِ زمانِ مربوط به ها عکس

مردان در قضاوتِ در  ی این تحقیق نشان داد که های دیگر بود. نتیجه زمان

کامالً  ”به نظر برسند تر زنان سعی دارند جذاب“ها  عکس  مورد اینکه در کدام

                                                           
1  Martie Haselton 
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با وضعیتِ  میزانِ جذابیتِ زنان ی دیگر آن بود که . نکتهکردند خوب عمل می

این محققان دریافتند که به عبارتِ دیگر، مطابقت داشت.  انقاعدگیِ آن زن

شان بیشتر است  ای که احتمالِ باروری تا در دوره استزنان به این گرایشِ 

هایی  عکس “نویسد،  عالوه بر این، هاسلتون می نماتری بپوشند. های بدن لباس

 (توسطِ مردان)، بودند آن زن گذاریِ تخمکتری به  که مربوط به زمانِ نزدیک

 [17]”شد. بیشتر انتخاب میاز همه 

زمانِ که نزدیک به را انی نِ زنبوی بد ،اند که مردان دریافته نیز محققان سایرِ

 هنگامی که احتمالِ ،نکه زناندهند و ای هستند ترجیح می گذاری تخمک

ی بیشتری   گرانهی اغواهارفتار ،مختلف های شکلشان بیشتر است به  باروری

استفاده  یبیشتر های و اُدکلن . )از جواهرات و عطردهند از خود نشان می

جنسی گذرا و  های تجربهروند، به احتمالِ بیشتری به  کنند، بیشتر بیرون می می

ی جدید از کاندوم  ها و به احتمالِ کمتری با معشوقهدهند،  مقطعی پاسخ می

 کنند.( استفاده می

 

 آید؟  دوباره می

است،  جذب کردهمحور را به خود  ی تکامل نظریه ،های زنان هرچه قدر پستان

های  را دچار سردرگمی کرده است. برای روایت ها این نظریهزنان  ارگاسمِ

یک معما  -ها همچون پستان -زنانارگاسمِ  ،مرسوم از تکاملِ جنسیِ انسان

ضروری نیست، پس چرا  او برای آبستن شدنِ رسیدنِ زن، ارگاسم بهاست. 

کردند که  ها، دانشمندان عنوان می ؟ برای مدتوجود داشته باشد باید اصالً

که  است ای در قلمروی حیوانات تنها ماده ی انسان، ی گونه جنسِ ماده

شناسانِ مونث  شناسان و نخستی ز زمانیکه زیستد. اما اکن ارگاسم را تجربه می

دیگر نیز های  از نخستی بسیاریی  جنسِ مادهبه صحنه آمدند، آشکار شد که 

 .  هستنددارای ارگاسم 
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ی انسان است  ی نهفته در این ادعا که ارگاسمِ ماده منحصر به ماده انگیزه

ایفا  «مرسوم روایتِ»در  زن شود که ارگاسمِ احتماالً به نقشی مربوط می

تکامل  به این دلیل ی انسان مادهجنسِ طبقِ این دیدگاه، ارگاسم در  کند. می

ای تسهیل و  ی هسته یافته تا پیوندِ جفتیِ دوتاییِ بلندمدت را در قلبِ خانواده

برایتان پذیرشِ اینکه  آنگاه ،باور کنیدوقتی این داستان را  [18]حفظ کند.

شود.  مواجه می مشکلارای ارگاسم است با ها نیز د نخستی ی سایرِ ماده

 -شود کم دارد معلوم می آنطور که کم -شود اگر دریابید مشکلِ شما حادتر می

 انحصارترین گونه جنسی نیز آزادترین و بی از نظرِترین گونه،  که پرارگاسم

 هست. 

ای  ارگاسمِ ماده به عنوانِ پدیدهنویسد، تبیینِ  همانطور که آلن دیکسون می

بگذریم،  از هرچه“نویسد،  . او مینماید بعید مییار بس همسری رتبط با تکم

 آزاد وچند ماده )-ها و به ویژه آنهایی که آمیزشِ چند نره نخستی ی سایرِ ماده

عالرغمِ  نیز -ها ها و شامپانزه نظیر مکاک -دهند ( انجام میغیرانحصاری

های ارگاسمی را  پایدار، واکنش گیِواحدهای خانوادچنین پیوندها یا  نداشتنِ

که  ،ها در گیبون“ شود که، ی دیگر، دیکسون یاداور میاز سو ”کنند. تجربه می

همسر هستند، عالئمِ آشکاری از ارگاسمِ ماده به چشم  عمدتاً تک

اش پیرامونِ مسائلِ  را در مطالعه  انساناگرچه این نویسنده،  [19]”خورد. نمی

دهد، اما به نظر  قرار می «چندهمسرِ خفیف»ی  در دسته ،ها نخستی جنسیِ

ممکن است کسی “نویسد،  وقتی می ؛رسد که در این مورد تردید دارد می

ایلِ بخش است، و تم ماده پاداشرگاسم برای ای  تجربهاستدالل کند که . . . 

افزایش  -یک شریکِ ثابتبه جای  -او را به آمیزش با طیفِ متنوعی از نرها

 [20]”زند. دامن می «رقابتِ اسپرمی»به  این طریق بهدهد، و  می

ترین حالت،  نظرانه در تنگ “ ،اند که دونالد سیمون و سایرین عنوان کرده

از ”که تمامیِ پستاندارانِ ماده حائزِ آن هستند.است یک امکانِ بالقوه  ،ارگاسم
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 ”،برخی جوامعِ انسانیدر  ”بالقوه امکانِ“این علتِ وجودیِ نظر سیمون، 

کافی قوی و  های به قدرِ قه و آمیزشی است که تحریکشفنونِ معاوجودِ 

 [21]”آورد. ماده جهتِ رسیدن به ارگاسم فراهم میجنسِ  وقفه را برای بدونِ

ی انسان تنها به این دلیل از یک  مادهکند که  به زبانِ دیگر، سیمون فکر می

 یا نرِ انسان، معشوقهفاً که صرکند  های بیشتری را تجربه می رگاسماُ اسبِ ماده

 . هستند ِ نر اسببهتر از 

ی کینزی استناد  مطالعه در حمایت از این نظریه، سیمون به مطالعاتی نظیرِ

های  بررسی )آمریکایی دهد کمتر از نیمی از زنانِ موردِ کند که نشان می می

اند  باری که آمیزشِ جنسی داشته 33بار از  3کم  دستِ (،3353ی  دهه

در  1یاااو به اقوامِ مانگجوامع ) اند، در حالیکه در سایرِ سم را تجربه کردهارگا

تر و  های پرجزئیات ی آمیزش به واسطهکند(،  جنوبِ اقیانوسِ آرام اشاره می

گیرد  کنند. سیمونز نتیجه می تقریباً تمامیِ زنان ارگاسم را تجربه میتر،  گسترده

همواره برای مردان چنین است یک  آنطور که هرگز ارگاسم، برای زنان“که، 

سیمونز، استفن جی گولد،  از نظرِ ”.نیستناپذیر  و اجتناب غریزی رخدادِ

 برخی اوقاتزنان در  برخیصرفاً و سایرین،  [22]،2الیزابت لیوید

کنند.  آن را تجربه می هر بارمردان  تمامیِچون کنند  را تجربه می هایی ارگاسم

 پژواکِهای مردان است: یک  معادلِ نوکِ پستانبرای آنها، ارگاسمِ زنان 

حیاتی واجب و که برای جنسِ دیگر یک رفتارِ حالیدر  ،کارکرد بی ساختاریِ

 است.  

 

 

انگیز  نیاز است، شگفت (تخمک)ای که برای رسیدن به  با توجه به تمامِ انرژی

برای آماده و پذیرا  به طور خاصیک مکانِ  ،ماده تولیدمثلیِ مجرایاست که 

                                                           
1 Mangaia 
2 Elisabeth Lloyd 
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 2و مارک بلیس 1های رابین بیکر های اسپرم نیست. دو محقق به نام سلول

طی سی  شده در مجرای تناسلیِ زن، ریخته % از اسپرم85ِدریافتند که تقریباً 

باقی  ها که از اسپرمشود و مقداری  خارج میاین مجرا از دقیقه بعد از آمیزش 

 [23]امن و دلپذیر.ز مکانی د غیر اشون مانند نیز با هر چیزی مواجه می می

و آنها گیرد  ژن )اجسامِ بیگانه( در نظر می آنتی را به عنوانِ ها اسپرم ،بدنِ ماده

ها  برابرِ اسپرم 333که تعدادشان  -اسپرم های آنتی لوکوسیت توسطِ فوراً را

 وارد شده میلیون اسپرمِ 34. تنها یکی از هر دهند میحمله قرار  موردِ -است

 [24]د.رحم( برس ی لوله) ی فالوپ لولهبه  زن قادر است تناسلیِبه مجرای 

شانس  ماده، حتی آن چند اسپرمِ خوش بدنِ جانبِتحمیلی از  عالوه بر موانعِ

کم، اگر مدلِ ما در  نرها در رقابت قرار گیرند )دستِ سایرِ نیز باید با اسپرمِ

 جنسیِ انسان هرگونه اعتباری داشته باشد.(  بابِ مسائلِ

تواند  کند، می ها مانع ایجاد می اما در همان حال که بدنِ زن برای اکثرِ اسپرم

را یاری دهد. شواهد و مدارکِ قابلِ توجهی وجود دارد که  ها دیگر اسپرم

شیمیاییِ  ساختارِبر مبنای سیستمِ تولیدمثلیِ ماده قادر است دهد  نشان می

بزند. این  دقیق ارزیابیِه های اسپرمِ نرهای مختلف، دست ب موجود در سلول

 حتیو  باشد (ها اسپرم) سالمتِ عمومیِتوجه به تواند فراتر از  ها می ارزیابی

وقتی بسنجد.  نیز رابا سیستمِ ایمنیِ زن  ی مذکورها سازگاریِ اسپرم جزئیاتِ

معنایش این است  ،سازگاریِ ژنتیکی مردانِ مختلف با یک زنِ معینگوییم  می

 3است. بنابراین، همانطور که آن پوزی ویژگیِ نسبییک اسپرم  که کیفیتِ

از طریقِ آمیزش با ) از اسپرمِ تعدادِ زیادی نر گیری نمونه“دهد،  توضیح می

یک نرِ معینِ »ها مزیت داشته باشد؛ و اینکه  د برای مادهتوان می ،(آنها

                                                           
1 Robin  Baker   
2 Mark  Bellis 
3 Anne Pusey 
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محسوب « باکیفیت»ژنتیکی  از نظرِ ی زنان همهبرای لزوماً ، «باکیفیت

 [25]”.شود نمی

شناختی  حتی در سطحِ مطلقاً زیست: ی به شدت با اهمیت است این یک نکته

به  باشد.« باکیفیت»ی زنان،  وجود ندارد که برای همه« کیفیتبا» یک نرِنیز 

از   دو مجموعه چگونگیِ فرایند برهمکنشِموجود در های  دلیلِ پیچیدگی

DNA ِارزشِ جفتیِ  رسد نظر میبه یکدیگر، مردی که  لقاح با والدینی طی

دادن، کارتِ  محکم دست، بدنِ متقارن، شغلِ خوب، مربعی دارد )فکِ تریباال

ضعیف  ژنتیکیِیک جفتِ  ،یتدر واقع ممکن است( مربوط به بورسِ سهام

تواند  می« تعدادِ زیادی نر»گیری از  نمونهبرای یک زنِ معین باشد. بنابراین، 

د تا ده مزیت داشته باشد و به بدنِ زن اجازه  زن )و نهایتاً فرزندانش( برای

بدنِ آن زن  او را بارور کند. به عبارتِ دیگر، کدام مرد تصمیم بگیرد که اسپرمِ

 . باشدداناتر از ذهنِ آگاهش تواند  میدر این مورد 

نیاکانِ نرِ « 1تکاملیِ ندگیِبراز»در موردِ ، یتولیدمثلبنابراین، از منظرِ 

 -ه استشد تصمیم گرفته نمی «دنیای اجتماعیِ بیرون»در  ،ما تاریخِ ماقبلِ

دستیابی به منظورِ گویند که مردان  های مرسوم به ما می جایی که نظریهیعنی 

اعی و ثروتِ مادی با یکدیگر رقابت ماجت جایگاهِکسبِ  ، بر سرِبه جفت

عیین در دنیای درونِ مجرای تولیدمثلیِ ماده ت ،پدر بودن ،بلکه اند. کرده می

در سطحِ به سازوکارهایی  ،جایی که هر زن در آنجا یعنی -ده استش می

در  ، وقتیبارِ دیگربرای انتخاب از بینِ پدرهای بالقوه مجهز است. سلولی، 

را به یاد  در باال گفتیمحالِ خواندن مطالبی نظیر مطلبِ زیر بودید آنچه 

 آورید:
 

                                                           
1 fitness 
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اجتماعی همگی  ، اعتبارِگرایش به کسبِ قدرتِ اجتماعی، ثروتِ مادی“

بتواند که  قرار گرفتن در موقعیتی استهایی از تالشِ نر برای  صرفاً جلوه

 ”دست یابد.د شو  خواهد با آنها جفت نانی که میزبه 

 یا

 ،منابعی است که همسرانِ مردان بر سرِ (مردان) نبردِ ، شاملِرقابتِ جفتی“

 [26]”رند.نیاز دامنابع کردنِ کودکان به آن  برای بزرگ
 

ی صادق باشد، اما زها در مورد اکثر افرادِ امرو اگرچه ممکن است این حرف

دهد که نیاکانِ ما با سناریویی کامالً متفاوت روبرو  های ما نشان می بدن

 اند.     بوده

 

 

به ی سریع برای رسیدن  مسابقهیک نه  بیش از هر چیز ،«اسپرمی رقابتِ»

اسپرم های ضدِ . غیر از لوکوسیتبامانع است ی دوی بلکه یک مسابقه تخمک،

نیز تخمک  بر روی سطحِحتی ی رحم، و  تر ذکر شد، در واژن، دهانه که پیش

ی رحم در  دهانهساختارِ ِ  وجود دارد. پیچیدگیموانعِ آناتومیک و فیزیولوژیک 

نرهای مختلف تکامل  اسپرمِ دهد که این اندام برای فیلتر کردنِ انسان نشان می

( با ها از میمونبندوبار  بی ی شدیداً یک گونهها ) کاکی مِ فته است. با مقایسهیا

که دارای ها  کاکمِهایی از  تمامی زیرگونهدر “نویسد،  ها، دیکسون می انسان

ی به طور از نظر ساختاری رحمِ  دهانه، هستندچندماده -چندنرهنظامِ آمیزشیِ 

ماده در انسان و  وط به جنسِمرب شواهد و مدارکِویژه پیچیده است. . . 

فیلترکننده و  هم به عنوانِ یک سازوکارِ ،ی رحم دهد که دهانه مکاک نشان می

مهاجرتش به سمتِ  حینِ -اسپرمسازیِ موقتیِ  هذخیرمحلِ هم به عنوانِ یک 

نر که  در جنسِها  ساختارِ آلتِ نر و بیضه به مانندِ [27]”کند. عمل می -رحم

ی انسان برای  ی رحمِ جنسِ ماده دقیقِ دهانه ساختارِ، بسیار پیچیده هستند
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نیاکانِ ما آزاد و غیرانحصاریِ جنسیِ  روابطِاز  نشاننیز  ها فیلترکردنِ اسپرم

 دارد.

اینکه به  به جایتواند  که انتخابِ ماده )خواه آگاهانه یا ناآگاهانه( می نکتهاین 

 حینِیا  بعد صورت گیرد، ی قبل از آمیزش بخشی از یک آیینِ معاشقه عنوانِ

 در ساختارِ. اگر کند را زیر و رو می  «روایتِ مرسوم» آمیزش رخ دهد

های  برای فیلتر کردن و رد کردنِ سلول پیچیدهسازوکارهایی  ،تولیدمثلیِ ماده

مردی که  های اسپرمِ به سلولرسانی  و همزمان یاری ،برخی مردان اسپرمِ

آن شاید او به کلی نسبت به  )و کرده است برآورده میرا زن  ی ازمعیارهای

« خجالتی و عفیفِی  ماده»است، آنگاه  یافتهتکامل  (ناآگاه باشد معیارها

 منسوخِبافیِ  : یک خیالهستشود که  همان چیزی میکم شبیه به  داروین کم

   . نرینه

 ،سازوکارهای پساآمیزشیِ انتخابِ جنسیر موردِ دداروین  استاما ممکن 

، 3333در سال هرچه باشد تردید داشته است. عنوان کرده نچه بیش از آ

جنسیِ  آناتومیِهای تکاملی  یا جنبه انسان هرگونه بحث در مورد رفتارِ جنسیِ

د، گوی دیکسون می طور که همانبرانگیز باشد.  توانست شدیداً مجادله ما می

 ی نیز در موردِبخش ،«تبارِ انسان» افتاد اگر در کتابِ ه اتفاقی میفکر کنید چ“

 الگوهای متنوعِ آمیزشیِ یا توصیفِ ،ها تشریحِ جزئیاتِ تکاملِ آلتِ نر و بیضه

 [28]”شد. ها اختصاص داده می ت و انسانحیواناموجود در 

تکاملِ آلتِ  هایی در موردِ تواند داروین را برای ننوشتنِ فصل هیچکس نمی

ها هم به  دونِ این فصلآثاری که ب -سرزنش کند آثارشجنسیِ نر و ماده در 

امروز، پس از گذشتِ یک قرن و اما زا و انقالبی بودند.  قدر کافی حساسیت

واقعیتِ فرهنگی که  تعصباتِو  کاری محافظهنیم، دیگر زمانِ آن رسیده تا این 

. برای مردیت اسمال، ساخته است کنار زده شودپنهان  موضوع را علمیِ

یک مینیاتور از روایتِ کلی است.  ،ز بارداریگیری ا داستانِ نقشِ ماده در پیش
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 ”حکایتِ منسوخ از مسائلِ جنسیِ انسان“یک  بارداری را از رایجاو فهمِ 

، برنده پیش، آغازکننده و مهاجم“داند که طبقِ آن مرد به عنوان یک موجود  می

 روی فرایندِ رهای اخیر ب پژوهشدر واقع، . شود میتصویر  ”فاتحو 

. مردیت دهد نشان می عکسِ این موضوع را، درست نسانبارورسازی در ا

و اسپرم را  کند تماس برقرار می“است که  تخمکاین که  دهد  اسمال نشان می

حتی در سطحِ  ،شناسی ماده زیست“گیرد،  او نتیجه می ”کشد. میبه درونِ خود 

فرودست و مفعوالنه  جایگاهِ نشان ازبرهمکنشِ تخمک و اسپرم نیز لزوماً 

  [29]”.ای ماده نداردبر

ی رحم که  دهانهو ، کند ها را احاطه می های ماده که اسپرم عالوه بر تخم

تواند  واژینال که می دهد، و انقباضاتِ کند یا ترجیح می ها را فیلتر می اسپرم

 ،دهد و همزمان اسپرمِ مردِ دیگری را یاریکنار بزند یک مرد را  اسپرمِ

کند. ظاهراً  ایجاد می ی واژینال تغییر انِ اسیدیتهدر میزنیز های زنان  ارگاسم

ارگاسم ی  زن را به مرحلهشانسی را که  مردِ خوشهای  این تغییرات، اسپرم

شدیداً  ،ی رحم محیطِ دهانهتر،  به عبارتِ دقیقدهد.  است یاری می رسانده

 آلکاالینِ PHشنده است. های اسپرم کُ برای سلول از این رواسیدی است و 

کند، اما این  محافظت می ها برای مدتی از اسپرمدر این محیط قادر است  منی

های اسپرم تنها برای چند ساعت  اکثر سلول و مدت است؛ محافظت کوتاه

 زن (احتمالی)ی که متعاقبِ ارگاسمِ تغییرات اما .مانند واژن زنده باقی می درونِ

دهد که  تغییر می طوری، محیطِ واژینال را دهد ی واژنِ او رخ می در اسیدیته

 . رسیده استبا ارگاسمِ زن از راه همزمان که  استبه نفعِ اسپرمی 

باشد. تحقیقاتِ اخیر ماده  نفعِ جنسشکلِ دیگری نیز به به تواند  این مزایا می

ی که کنند هم در مقایسه با زنان دهد زنانی که از کاندوم استفاده نمی  نشان می

جنسی فعال  و هم در مقایسه با زنانی که از نظرِ کنند از کاندوم استفاده می

ه نامِ ب ،شناس یک روانشوند.  افسردگی می نیستند به احتمالِ کمتری دچارِ
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ها  این دادهه است. )زن انجام داد 338 ، یک تحقیق بر روی1گوردون گالوپ

اما هنوز منتشر زن بدست آمده  333با آنهایی که از تحقیقی دیگر بر روی 

 نسبت بهد توان بدنِ زن میکه  دهد خواهی دارد.( این تحقیق نشان مینشده هم

پیدا کند. این « وابستگیِ شیمیایی»موادِ شیمیاییِ یدکیِ دریافتی از منیِ مرد 

های موجود  هورمون تستسترون، استروژن، پروستاگالندین، و سایرِمواد شاملِ 

 انِ خونِ زنی واژینال واردِ جری از طریقِ دیواره است کهدر منی 

 [30]ند.شو می

 

 

 امریهای چندنفره  آمیزشدر جریانِ تکاملِ انسان، اگر این درست باشد که 

عدمِ تطابقِ ظاهری بینِ واکنشِ ارگاسمیِ نسبتاً سریعِ آنگاه متداول بوده است، 

د. وش درک می  جنسِ ماده قابلِ« باتاخیر»مرد و واکنشِ ارگاسمیِ اصطالحاً 

شود تنها به این  در نظر گرفته می« خیرباتأ»ور واکنشِ ماده )دقت کنید که چط

شاید بتوان گفت که در نظر گرفته شده است.( « به موقع»دلیل که ارگاسمِ مرد 

دان یا نرهای دیگر را صیا از جانبِ وقفهایجاد ارگاسمِ سریعِ مرد، احتمالِ 

توانستند با  یترین!(، در حالیکه ماده و فرزندش م )بقای سریع داده کاهش می

تخمکِ او را  احتماالًها  پیشآگاهانه بر اینکه کدام اسپرم کنترلِ قدری بکاربستنِ

هایی  پروالکتین و سایر هورمونعالوه بر این، دارای مزیت شوند.  بارور سازد

های بسیار متفاوتی را در مردان و زنان  شوند واکنش که هنگامِ ارگاسم آزاد می

ی  نیازمندِ یک دورهی ارگاسم  پس از تجربه ،مرد کند. یک اندازی می راه

و یک  تر  است )و شاید خوردنِ یک ساندویچ ( طوالنی)یا بازیابیِ خاموشی

ی خواهانِ آمیزش با نرها راهِ سایرِاو از سرِ  ،به این شکلهمراهِ آن(.  آبجو به

 بسیاری از زنان،ست که در سوی دیگر،  این در حالید، رو آن ماده کنار می

                                                           
1  Gordon Gallup 
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ارگاسمِ » تر از یکی فعالیتِ جنسی بسیار فرا ادامه هم خواهان و هم قادر به

 هستند.« ابتدایی و آغاز کننده

شان   ماده ها که در جنسِ هایی از نخستی گونه ارزشِ آن دارد که تکرار کنیم

جنسی آزاد و  هایی هستند که از نظرِ واکنشِ ارگاسمی وجود دارد غالباً همان

ی در میانِ حت -گیری رفتارِ جفت چشمگیرِند. با توجه به تنوعِ هست انحصار بی

ی شدیداً معنادار است. در حالیکه در  این یک نکته -ریخت های انسان میمون

آنقدر  -خورد همسر به ندرت آمیزشِ جنسی به چشم می  های تک میانِ گیبون

ها و  انزهشامپاما  -استتعداد  کماز نظر دفعات سروصدا و  بیشان   که آمیزش

آنهم  -شوند به طور منظم از نظرِ جنسی برانگیخته میبونوبوهای ماده معموالً 

ها غالباً با هر نری که دمِ دستشان بیاید  گونه شرم و حیا. ماده بدونِ هیچ

کنند، و بسیار بیشتر از مقداری که برای تولیدمثل الزم است  آمیزش می

 کند گزارش میماده در گومبه  ی هاز یک شامپانزگودال جین کنند.  آمیزش می

 بار آمیزش کرده است.  53که تنها در یک روز بیش از 

عدمِ تطابق معنای این  شرفلی در موردِ محققی به نامِ سوترا، با یادآوریِ کاما

گذارد و  ت را کنار میی انسان خجال نر و ماده بینِ ظرفیتِ ارگاسمیِ

ش برای آمیزش، کامالً فراتر از گرسنگیِ جنسیِ ماده، و ظرفیت“نویسد،  می

که بوده است واقعیت این  با هر نیت و هدفی“و  ”ظرفیتِ هر نری است.

ممکن است  ”.ناپذیر است جنسی سیری ی انسان از نظرِ ماده است که

انکار کرد که  توان اما نمی گوید، شاید هم نه؛ طور باشد که شرفلی می همین

چیزی است که ، بسیار متفاوت از آن نسانی ا طراحیِ سیستمِ تولیدمثلیِ ماده

 نیازمندِ ،«روایتِ مرسوم»کند، و از این رو،  بینی می پیش «روایتِ مرسوم»

 ماده است.  جنسیِ تکاملِ مسائلِچند و چونِ بازاندیشیِ رادیکال در 
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 ها یادداشت
 

 هایی در حرکت بدنبخش چهارم: 

 

و و استون پینکر و دانیل ای بین گولد در یک س قول از مباحثه این نقل .1

 :نگاه کنید بهدنت در سوی دیگر برداشته شده است. 

“Evolution: The Pleasures of Pluralism,” The New York 

Review of Books 44(11): 47–52 

3 .Potts (1992), p. 327. 

 

 

 

 

 : مردی کمی بزرگ11فصل 

 

1. Miller (2000), p. 169. 

های جفتیِ نر با  ی غیر از شدت تعارضهمیشه، زیرا عواملهرچند نه  .2

مثالً نگاه کنید به : . سایزِ بدن تاثیر بگذارند دوشکلیِد بر توانن نر نیز می

Lawler (2009) 

لیون سه تا چهار میمتعلق به ) کوسآسترالوپیترود که در  گمان می .3

اند. مقاالتِ اخیر  هاشان بوده % بزرگتر از ماده15وداً سال پیش( نرها  حد

رود حدودِ یک میلیون سال  )گمان میدهد که آردیپتیکوس رامیدوس ن مینشا

 به سطحِ نیای مفروضِ انسان دیگر، تر از آسترالوپیتکوس باشد( قدیمی

تر بوده است. اما به خاطر داشته  درصدیِ ما نزدیک 25تا  11 دوشکلیِ

بر  باشید که بخشِ زیادی از بازسازیِ پرهیاهوی آردیپتیکوس رامیدوس مبتنی

از بسیاری افرادِ مختلف است، بنابراین درکِ ما  آمده بدست های ذرات و تکه

میلیون سال پیش، در بهترین حالت مبتنی بر  4.4ی بدن در  جثه دوشکلیِاز 

   (White et al., 2009)است.  تحقیقیحدسیاتِ 
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4. Lovejoy (2009). 

1. -http://www.psychologytoday.com/articles/200706/ten

nature-human-about-truths-incorrect-politically 

ها. چاپِ  . یک انتخابِ جنسی در رابطه با میمونتکمیلییادداشت  .6

 .November 2, 1876, p. 18« نیچر»ی  مجدد از مجله

http://sacred-texts.com/aor/darwin/descent/dom25.htm 

تقلید اندامِ »ی  همانطور که در فصلِ بعد بحث خواهیم کرد، نظریه .7

شکافِ هایی آویزان تکامل یافته تا  پستان ،کند که در زنان عنوان می« جنسی

وجود دارد؟(  قسمتپستان بتواند خطِ باسن )آیا اصطالحی علمی برای این 

اغوا و تحریک کند. در  را نیاکانِ نخستیِ ما به این شکل،را تقلید کند تا 

تجملی نظیر ماتیک نیز  کنند که وسایلِ ی این استدالل، برخی عنوان می ادامه

یعنی همان بخشی که  -کند کمک می« باسن»به بازآفرینی رنگِ قرمزِ روشنِ 

 نوا را آنقدر سردرگم کرده بود.  داروین بی

   ها نگاه کنید به: ماسپر فعالیتِ تیمیِی  برای نظریه .8

Baker and Bellis (1995) or Baker (1996) 

بحثِ بسیار آموزنده و جالب در موردِ این ( یک 1996هاردی ) .9

های جنسیِ  وسواس موضوع ارائه کرده است که چطور بازتابِ برخی از

   خورد.  ی تکاملی به چشم می شخصیِ داروین همچنان در نظریه

ها. چاپ مجدد  انتخابِ جنسی در میمون تکمیلی. در بابِیادداشت  .15

 «:نیچر»ی  از مجله

 November 2, 1876, p. 18. http://sacred-

texts.com/aor/darwin/descent/dom25.htm 
11. Diamond (1991), p. 62. 

 

 

 

  

http://www.psychologytoday.com/articles/200706/ten-politically-incorrect-truths-about-human-nature
http://www.psychologytoday.com/articles/200706/ten-politically-incorrect-truths-about-human-nature
http://sacred-texts.com/aor/darwin/descent/dom25.htm
http://sacred-texts.com/aor/darwin/descent/dom25.htm
http://sacred-texts.com/aor/darwin/descent/dom25.htm
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 ترین معیار سنجشِ یک مرد : صحیح16فصل 
 

 

3. de Waal (2005), p. 113. 

3. In Barkow et al. (1992), p. 299. 

8. Barash and Lipton (2001), p. 141. 

4. Pochron and Wright (2002). 

1. Wyckoff et al. (2000).  .ابعادِ ژنتیکی  بررسیِ یر تحقیقاتی که بهسا

کند که رفتار جفتیِ  اند این دیدگاه را تقویت می ها پرداخته ی نخستی بیضه

ها  انحصار شامپانزه انسانِ اجدادی بیشتر شبیه به رفتارهای جنسی آزاد و بی

کنند. برای  یها که نرهاشان به طور انحصاری آمیزش م است تا الگوی گوریل

 ,Kingan et al. (2003)ه کنید به: مثال نگا

بینی شدتِ رقابتِ اسپرمی در انسانِ  پیش“گیریم که اگرچه   ما نتیجه می

ها، الگوهای تغییرپذیریِ  محل بحث است . . . اما در انسان هنوزاجدادی 

ها دیده  بیشتر نزدیک به الگویی است که در شامپانزه SgIنوکلئوتید در 

 ”ها. شود تا گوریل می

3. Short (1979). 

3. Margulis and Sagan (1991), p. 51. 

3. Lindholmer (1973). 

تر این موضوع، به کارهای تاد شاکلفورد نگاه  ی عمیق برای مطالعه .9

 Shackelford et al. (2007)کنید، به ویژه: 

آثارش را به طور آزاد برای دانلود در اختیار  با سخاوتمندی اکثرِ ،شاکلفورد

 ست در: همگان قرار داده ا

http://www.toddkshackelford.com/publications/index.html  

15. Symons (1979), p. 92. اگرچه ممکن است ما با نیمی از .

 از نظرِ هایش نیز دادههای او مخالف باشیم، و بخشِ زیادی از  گیری نتیجه

های هنری و  به دلیلِ جنبهصرفاً سیمون  علمی منسوخ است، اما کتابِ

 ارزشِ خواندن دارد.  نیز هایش  گویی بذله

http://www.toddkshackelford.com/publications/index.html
http://www.toddkshackelford.com/publications/index.html
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33. Harris (1989), p. 261. 

های پرحرارتی پیرامونِ آن  موضوعی است که بحثرقابتِ اسپرمی  .12

ی مخاطب( ما  ای در نظر گرفتنِ حوصله وجود دارد. کمبود فضا )و تا اندازه

به ویژه در رابطه با  -منصرف کردتر بررسی کردنِ این مبحث  از عمیق را

ها که از  بیکر و بلیس در رابطه با رفتارِ تیمیِ اسپرم ادعاهای شدیداً جنجالیِ

 اند تشکیل شده« بران به تخمک یورش»و « اعضای انتحاری»، «بندان راه»

های آنها نگاه  ته. برای یک مرورِ علمی بر یافهای فراوانی وجود دارد بحث

  Baker and Bellis (1995) کنید به:

 Baker (1996)تر نگاه کنید به :  برای یک مرور عامیانه

ی سوم نوشته شده  ای که توسطِ یک جبهه برای یک بحثِ متوازن از مجادله

 33-33فحاتِ ص – Birkhead (2000)است نگاه کنید به: 

38. Data primarily from Dixson (1998). 

34. See, for example, Pound (2002). 

35. Kilgallon and Simmons (2005). 

برخی خوانندگان عنوان خواهند کرد که این الگوها در پورنونگاریِ  .16

گرایی. چه این  تا شهوانی استانقیاد و فرودستیِ زنان  معاصر، بیشتر بیانگرِ

خواهیم در اینجا واردش شویم(  ادعا صحیح باشد یا نه )بحثی که نمی

و با این تصاویر چنان فرد باید بپرسد که چرا این موضوع به این شکل هم

های بسیار زیادی برای تحقیرِ آشکارِ یک  شود، با توجه به اینکه راه بیان می

از روشی  ،1یبوکاکفرد وجود دارد. برخی از نهادها بر این باورند که عمل 

 کار در ژاپن ریشه گرفته است.  برای تنبیه زنانِ خیانت

 

 

 

 

                                                           
1 Bukkake  به شرایطی اشاره دارد که تعداد زیادی مرد خود را از نظر جنسی :

 ترجمریزند کنند و مایعِ انزال خود را بر روی چهره و بدنِ یک زن می تحریک می
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 : گاهی یک آلتِ مذکر تنها یک آلتِ مذکر است17فصل 
 

وال بر این باور است که آلتِ نر در بونوبوها بلندتر از  فرانس دی .1

شناسان ظاهراً با  اما اکثر نخستی -ی بدن کم نسبت به جثه دست -انسان است

در هر صورت، در موردِ دو موضوع شکی وجود  دیدگاهِ او مخالف هستند.

ریختِ دیگر  ِ انسان از هر میمون تر کُلفتکی اینکه آلتِ نرِ انسان بسیار ندارد: ی

ی بدن. و موضوعِ دیگر اینکه  هم به طور مطلق و هم نسبت به جثه-است

رقابتِ اسپرمیِ شدید  درگیرِهایی که  ی نخستی آلتِ نر انسان نسبت به همه

 نیستند بسیار بلندتر است. 

3. Sherfey (1972), p. 67. 

 Hylobates)مشکی  تاج گیبونِ ها، به نامِ ک گونه از گیبونی البته .3

concolor) ی خارجی و آویزان است. جالب است  ی بیضه دارای یک کیسه

همسر نبودن نیز یک استثناء در  که این نوع گیبون همچنین از نظر کامالً تک

 Jiang et al., 1999رود. نگاه کنید به:  ها به شمار می میانِ گیبون

4. Gallup (2009) دهد.  بندیِ عالی از این موضوع ارائه می یک جمع 

5. Dindyal (2004). 

3. -http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/

/2/hi/health/7633400.stm 2008/09/24 

7. Harvey and May (1989), p. 508. 

نسبت به “نویسد،  ی تکاملِ انسان می نامه رابرت مارتین در دانش .8

ی بسیار پایینی  دارای رتبه 1«حداکثر تولیدمثل»ها از نظر  ی بدن، انسان جثه

دهد که فرایندِ  ها. این نشان می حتی در مقایسه با سایر نخستی -هستند

داده است. هر  پتانسلِ زاداوریِ پایینی را حینِ تکاملِ انسان ترجیح ،انتخاب

بودنِ  پایینباید این موضوع را در نظر بگیرد.  مدلی از تکاملِ انسان می

                                                           
1 Rmaxحداکثر »حدسی آن را  : معنای دقیقِ این شاخص را نیافتم و به طور

 ترجمترجمه کردم« تولیدمثل

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/health/7633400.stm%202008/09/24
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/health/7633400.stm%202008/09/24


483 

عمومِ همراه با سطحِ بسیار باالی فعالیتِ جنسیِ در ، «حداکثر تولیدمثل»

از  ،ی ما، آمیزشِ جنسی ها یک گواهِ دیگر از این نکته است که در گونه انسان

 توجهی داشته است.  لکارکردهای غیرتولیدمثلیِ قاب دیرباز

های  های منی نخستی ( کیسه1998به طور مشابه، در حالیکه دیکسون )

از  مانده همسر و چندهمسر )به جز بابون گالدا( را به عنوانِ یک باقی تک

های منیِ   کیسه اماکند،  بندی می اندازه کوچک دسته از نظرِ و تر عضوی قدیمی

معقول است در نظر “نویسد،  هد و مید ی متوسط قرار می را در دسته انسان

بگیریم که انتخاب طبیعی، در شرایطی که آمیزش از نظر دفعات نسبتاً 

ی منی کاهش  گیریِ لخته های پرحجم و شکل تعداد است و نیازی به انزال کم

ضوع های منی را ترجیح داده است. این مو یافته است، کاهش در سایز کیسه

های عمدتاً  ی منی را در نخستی کوچکِ کیسه رممکن است بتواند سایزِ بسیا

 ”همسر توضیح دهد. تک

3. BBC News online, July 16, 2003 

33. BBC News online, October 15, 2007 

33. Psychology Today, March/April 2001 

33. Barratt et al. (2009) 

تالش کند تا این فرضیه را با  ممکن است فردبه طور فرضی،  .13

ی حجمِ بیضه و تولیدِ اسپرم در برخی  ی موجود دربارهها استفاده از داده

در « پدرشدنِ جزئی»و  «رقابتِ اسپرمی»ایم و در آنها  جوامعیِ که بحث کرده

شناسی که حدس زدیم در آمازون به  ما با هر انسانجریان است باطل کند. 

گردآورندگان( تماس -پژوهش پرداخته است )یا هر جای دیگر با شکارچی

های  آوری این داده یم، اما ظاهراً هیچ کس اقدامی برای جمعحاصل کرد

حتی اگر نشان داده شود که نرهای  حال، با این حساس صورت نداده است. 

آنطور که  -ی باالتر و تولید اسپرمِ باالتر هستند این جوامع دارای حجمِ بیضه

ی  واسطه تواند به تایید نهاییِ این فرضیه می -کند بینی می ی ما پیش فرضیه
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ای مسئول  نبودِ نسبیِ سمومِ محیطی که به طور مفروض، دستِکم تا اندازه

 به مانع بر بخورد.  هستندشدنِ بیضه در جوامعِ صنعتی  کوچک

34. BBC News online, December 8, 2006 

35. Diamond (1986) 

33. W. A. Schonfeld, “Primary and Secondary Sexual 

Characteristics.Study of Their Development in Males from Birth 

through Maturity,with Biometric Study of Penis and Testes,” 

American Journal of Diseases in Children 65, 535–549 (cited in 

Short, 1979) 

33. Harvey and May (1989) 

33. Baker (1996), p. 316 

33. Bogucki (1999), p. 20 

 

 

 اریخدر پیشات O: 18فصل 

 

راز پرده برداشته است. داستانی که شبیه به یک  چیزیکتاب ماینز از  .1

دهنده و  در این کتاب در قالبِ تاریخِ فرهنگیِ ویبراتور نوشته شده است تکان

 کننده است. همچنین نگاه کنید به:  قانع

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=1204635

97&ps=cprs.  
2. Quotes taken from Margolis (2004) 

 ها، از نظرِ تائوئیست. جالب است که  Money (2000)نگاه کنید به:  .3

نر نقشی محوری دارد. برای سالمتِ جنسیِ سالمت و  برایی منی  تخلیه

 Reid (1989)به :  مثال نگاه کنید

 Fleming (1960) and Moscucci در مورد بیکر براون نگاه کنید به : .4

(1996) 

5. Coventry (2000) 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=120463597&ps=cprs
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=120463597&ps=cprs
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که  انسانتنها عضوی در بدنِ » اگرچه غالباً به کلیتوریس به عنوانِ .6

شود اما این دیدگاه دو مشکل  اشاره می« تنها کارکردش تامینِ لذت است

 مدعی شدیمآنطور که ما لذت( کسبِ مِ زنان )دارد. یکی اینکه اگر ارگاس

افزایش شانسِ باروری، ایجاد سروصدا در ی  به واسطهکارکرد داشته باشد )

 به طورِ  زن، و از این طریق دامن زدن به رقابتِ اسپرمی(، آنگاه این لذت

شود؟  های مردان چه می واضح کارکرد دارد. دوماً، پس تکیلفِ نوکِ پستان

یک منبعِ لذت محسوب  ی مردان این نقطه به عنوانِ ی همهبرا هرچند که

اثر هستند و کارکردی برای  قطعاً آنها بسیار بیدر هر صورت شود، اما  نمی

 رسد. آنها به ذهن نمی

7. Margolis (2004), pp. 242–243. 

( این تصویر 1996بر اساسِ پژوهشِ تیموتی تیلر )جالب است که  .8

دار  یک خدای شاخیعنی -برداشته شده است «سرنونس»از  ظاهراًاز شیطان 

و  لتی که خود از تانتریکِ هندی ترجمه شده استدر اساطیرِ چندخداییِ سِ

عملِ جنسی بوده  انجامِ تعالیِ روحانی از طریقِ یک نمادِ ،بنابراین در اصل

 است.

3. Coventry (2000) 

33. Hrdy (1999b), p. 259 

33. Sherfey (1972), p. 113 

 

 

 

 

 شوند ی که زنان از نظر جنسی برانگیخته می: وقت19فصل 

 

3. Pinker (2002), p. 253 

 گرا نیز از این قاعده مستثنی نیستند، هرچند مردانِ همجنس زنان یا .2

است که چندین دارد. جالب نهای علمی وجود  دادهبه قدر کافی  باره در این
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 وقتی صدای آمیزشِ جنسیِکه  اند رساندهنفر در قالبی غیرعلمی به ما 

گرا( را  گرایشان )هم مردانِ و هم زنانِ همجنس همسایگانِ همجنس

اند، شریکی که زنانگیِ بیشتری دارا بوده است سروصدای بیشتری  شنیده می

 کرده است.    تولید می

3. When the director, Rob Reiner, showed the 

screenplay to his mother, she suggested that at the end of 

that scene, the camera cut to an older woman in the 

restaurant about to order, who says, “I’ll have what she’s 
having.” The line was so brilliant that Reiner told his 

mother he’d insert it, but only if she agreed to deliver the 

line in the film, which she did. 

4. Semple (2001) 

5. Small (1993), p. 142 

3. Small (1993), p. 170 

3. Dixson (1998), pp. 128–129 

3. Pradhan et al. (2006) 

 .Hamilton and Arrowood (1978)ها:   منبعِ این نقلِ قول .9

تواند واکنشِ ارگاسمیِ نرِ  برای نمونه، شدتِ صداسازیِ زنانه می .15

شانسِ ارگاسمِ همزمان یا نزدیک به و به این شکل،  -کند مدیریتمذکور را 

یکدیگر را افزایش دهد. همانطور که در ادامه بحث خواهیم کرد، شواهد و 

تواند از نظرِ  مدارک حاکی از آن است که این نوع تنظیمِ زمانِ ارگاسم، می

 تولیدمثلی برای نر مزیت داشته باشد.  

ی یک پسر  عنوانِ این بخش آنطور که ممکن است به نظر برسد گفته .11

یک نمایشِ تلویزیونی کلمبیایی است. این نمایش  دبیرستانی نیست، بلکه نامِ

زنند به این امید که  ی زنانِ جوانی است که دست به جراحیِ پستان می درباره

بتوانند توجه سرانِ مافیای مواد مخدر را به خود جلب کنند و به این شکل، از 

 فقر رهایی یابند.  

 Symons (1979) and Wright (1994)برای  نمونه:  .12
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 Morris (1967), Diamond (1991), and Fisherنگاه کنید به :  .13

(1992) 

34. http://dir.salon.com/story/mwt/style/2002/05/28/booty_

call/ 

توان به طور دائم متورم در نظر  ان را میی انس های ماده اگرچه پستان .11

و با گذرِ عمر ) ی زنها گرفت، این به آن معنا نیست که بگوییم پستان

ی  . آنها غالباً در دورهکنند ی قاعدگی( تغییری نمی ههمینطور طی چرخ

% 21ی شرفی، تا  شوند. )به گفته آبستنی، قاعدگی، و ارگاسم بیشتر متورم می

و هم گردیِ آنها با گذرِ زمان و   شان(، و هم اندازه معمول ی بزرگتر از اندازه

 یابد.  شیردادنِ کاهش می

33. Small (1993), p. 128 

33. Haselton et al. (2007). Available online at 

www.sciencedirect.com 

به این موضوع اشاره ن سائلِ جنسیِ انسام افراد در تبیینِبسیاری از  .18

 ترین مورد است. شده ، اما تبیینِ دزموند موریس احتماالً هنوز شناختهاند  کرده

33. Dixson (1998), pp. 133–134 

از ظرفیتِ در این بخش، در حالِ صحبت  که دیکسونهرچند  .25

های ماده است، اما به طور ویژه به  خستینی  همهمتوالی در  یها ارگاسم

دهد. فرازهایی از این دست ما را به فکر  ها ارجاع می و شامپانزهها  مکاک

به آنجا منتهی  آشکارارا تا جایی که و نتایج ها  دارد که چرا دیکسون داده وامی

مان را عنوان کردیم  شود دنبال نکرده است. ما به او ایمیلی زدیم و استدالل می

ا دریافت کرده باشد، ترجیح و نظرِ او را جویا شدیم، اما اگر او ایمیلِ ما ر

 پاسخ بگذارد.  داده است که آن را بی

33. Symons (1979), p. 89 

لیوید، دانشجوی سابقِ استفن جی.گولد اخیراً یک کتابِ کامل دراین  .22

انگاریِ تحقیرآمیز(  باره منتشر کرده است که در آن به مرور )و بیشتر نادیده

ان پرداخته است. برای اینکه های سازشیِ مختلف برای ارگاسمِ زن استدالل

http://dir.salon.com/story/mwt/style/2002/05/28/booty_call/
http://dir.salon.com/story/mwt/style/2002/05/28/booty_call/
http://www.sciencedirect.com/


443 

ی دیوید باراش  کنیم نگاهی به مقاله درک کنید چرا ما کتابِ او را پیشنهاد نمی

( بیاندازید که در ”بگذار هزار ارگاسم بشکفد“در موردِ کارِ او )تحت عنوان: 

 آدرسِ زیر موجود است: 

http://www.epjournal.net/filestore/ep03347354.pdf   

های بیکر و بلیس  همانطور که در باال اشاره شد، برخی از یافته .23

کنیم زیرا آنها برای بسیاری از  برانگیز است. ما به آنها اشاره می شدیداً بحث

لِ ما های آنها برای استدال مخاطبانِ عمومی آشنا هستند، اما هیچ یک از یافته

 ضروری نیستند. 

34. Barratt et al. (2009). Available online at 

http://jbiol.com/content/8/7/63 
35. Pusey (2001) 

 Potts and Short (1999)اند:  هر دو نقلِ قول در کارِ زیر آورده شده .26

 39-38در صفحات 

27. Dixson (1998), pp. 269–271. ِیک مرورِ عالی بر تکوینِ مفهوم ،

 توان در این کار یافت:  جنسیِ پساآمیزشی را می انتخابِ

Birk-Head (2000)   
 توان در این کار یافت:  را می  شواهدِ فراوان برای این کارکردِ فیلترکننده

Eberhard (1996)    
بر روی « میزشیهای پساآ کنترل»مِ های فراوانی از انجا نویسنده نمونه

 کند. هاشان را دارند ارائه می هایی که قصدِ بارورسازیِ تخمک اسپرم

33. Dixson (1998), p. 2 

33. Small (1993), p. 122 

83. Gallup et al. (2002) 

 

 

 

http://www.epjournal.net/filestore/ep03347354.pdf
http://www.epjournal.net/filestore/ep03347354.pdf
http://jbiol.com/content/8/7/63
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 به را آمیزش جنسی پیرامون مرسوم باور اثر، این»

 مطالب... است کشیده چالش به درخشان شکلی

... است پیشرو  و جذاب برانگیزنده، بسیار کتاب،

 آن خواندن و ام آموخته آن از زیادی چیزهای من

 «.کنم می توصیه اکیداً را

 سالم عصر ی نویسنده ویل، اَندرو                       

 از کتاب پس انسان، جنسی سائلم ی زمینه در

 ،0251 در کینزی آلفرد اثر« مردان جنسی رفتار»

منتشر  آمریکا ی جامعه در که ست اثری ترین مهم

 «.شده است

 من ی خانواده و ازدواج آمیزش جنسی، عشق، تعهد، ی نویسنده و نگار روزنامه سَـوج، دَن     

 

 

  .نباشند یا باشند موافق آن محتوای با مردم خواه شماست، دستان در مهیجی کتاب واقع، به»

 به را ما بتوانند تا بگیرند قرار مجادله و بحث مورد کرات به که آنند نیازمند مباحث این

 «.برسانند حلی راه

 همدلی عصر ی نویسنده وال، دی فرانس

 

 کتاب، نای. است شده نوشته گیرا و ساده بسیار نثری با که برانگیزنده العاده فوق کتاب یک»

 مشکالت از بسیاری و داده قرار مجدد ارزیابی مورد کامل طور به را انسان جنسی رفتار

 «.است کرده یابی ریشه را معاصر شناختی روان و اجتماعی

 خواب از بیداری و سقوط ی نویسنده تیلور، استیو
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