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   بازرگانى بهمِن

 گي    ستايِش   زنانهطلوِع

 ترين  دريافِت   نظرِي   پيش  از  نْوسنگي بزرگ،  لّسحِر   مرگ کشِف   باطل

 )۳۰  نگاِه   نْو(

  در  مـرد –ِی   زن    رابطـه ِی شناسـي  چيـزی  دربـاره       هاِی   انسـان      خواهد  با  استفاده  از  انبوِه   مطالِب   کتاب                کسی  که  می    
حال  خواهدشد؛  اما  پس  از  آن  کـه  قـدری  در  آن  ميانـه                           ازتاريخ  بيآموزد،  ابتدا  از  آن  همه  داده  و  تحليل  خوش                   شپي

پـردازاِن   اصـالت  و  قـدمِت           گان  و  نظريه      ِی   غريبی  است  از  چالِش   پژوهنده                هنگامه  .ماند  دهان  می    به  پرسه  زد،  انگشت    
ويژه  اگر  از  روِی   عادت  اين  گرايش  در  ما  باشد  که  پاسخ  را  در  قالِب   اَحدی  از  اين                                        ادرساالري،  به  پدرساالري  و  م    

هـاِی   مـا         کـه  جهـان  را  مطـابِق   گـرايش               بخش  اند،  بـل       شده،  نه  تنها  اطمينان        هاِی   شناخته     زيرا  قالب  .  ثنويت  بريزيم  
 .کنند بندي  می بسته

روزه  ايـن      ام.ازتـاريخ  پرداخـت   مرد  در  پـيش -ِی   زن شناسي  از  آغاِز   پْيدايِش   خود،  به  همانندسازِي   رابطه             انسان
ِی   آن  نيسـت  کـه             دهنـده   ِی   ابتدايي  نشان       ٍصرِف   وجوِد   روابطی  خاص  در  يک  قبيله              .  است  روِش   پژوهش  رها  شده       
 .است داشتهازتاريخ  نيز  وجود   هاِی   پيش رانهماننِد   آن  روابط  در  دْو

ازتـاريخ  را      هـا  در  پـيش        ِی   روابـِط   ميـاِن   انسـان              سـازِي   ذهنـي  و  حدسـي  دربـاره               شناسِي   معاصر  نظريه       انسان
اِی   تفسيرهاِی   متفاوت  و  حتا  ازتاريخ  پذير هاِی   پيش  جامانده  از  گذشته      ها  و  ابزارها  و  اشياِی   به             تابد،  زيرا  فسيل      برنمی

 .متضاد  اند
  .١ازتاريخ  است   مرد  در  پيش    -هايی  از  روابِط   زن         يابي  به  فسيل      هاِی   من  براِی   دست          زدن  طرِح   زير  حاصِل   پرسه        

هـا  و       با  داده  .  را  با  خود  دارد      تْوضيحی     قابِل باِر   يقيِن   غْيرِ      سنگينِي      ِی   حاضر  طرحی  است  شهودي  و  ناگزير                   نوشته
 .سنگيان،  اميدی  نيست مرِد   ديرينه-ِی   زن آلوِد   رابطه شناسي،  براِی   نفوذ  در  ژرفاِی   مْه هاِی   رايِج   انسان روش

 

  نقـاِط   بکـِر   جهـان،  قبايـل  و      هاِی   استعماِر   اوروپا،  در  غالـِب            طلبي  م،  در  پیِْ   تْوسعه         م  و  نوزده      هاِی   هجده     دهدر  س  
ِی     راه  با  نظريـه       شد  و  هم      شناسي  گشوده    ِی   مردم     چه  دري.  نخورده  کشف  شدند      هاِی   دست     هاِی   ابتدايي  با  فرهنگ         گروه

هـا  و        دروِن   جنگـل       منشـِأ   آدمـي  را  بـه              داروين.  شناسي  به  عنواِن   يک  علم  مطرح  شد               ،  انسان  داروينمنشِأ   انواِع       
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گونه  فرهنِگ   بشـري  بـا  تابوهـا  و  اخالقيـات  و            پرسشی  که  در  آن  زمان  مطرح  شد  اين  بود  که  چه                    .  ها  برد    مْيمون
 است؟ ها  پديد  آمده هاِی   مْيمون آوندِي   خاِص   خود  از  گله روابِط   خويش
هـاِی   ازدواج  در  عهـِد              ِی   تطبيقِي   آيين          با  مقايسه    ِ   انگليسي   لنان  مک  و      ها  ِ   سوئيسي  با  تحليِل   اسطوره          باخوفن

پوسـِت   امريکـا،     آوندي  در  ميـاِن   قبايـِل   سـرخ    ِ   امريکايي  با  بررسِي   روابِط   خويشمورگانباستان  و  قبايِل   بکر،  و      
واده،   خـان  ّم  بر  اَشـکاِل   کنـونِي               ها  به  اين  نتيجه  رسيدند  که  ُمقد              آن.  ِی   قدمِت   مادرساالري  را  مطرح  کردند              نظريه

 .است شده ِی   مادري  مشخص  می آوندي،  با  مادر  و  طايفه تری  وجود  داشته  که  در  آن،  نسبِت   خويش  ابتدايياشکاِل  
واده  و  دْولت  تبديل  کرد  و  بخشی  از  فرهنـِگ                      اِل   خان   ِی   تکامِل   اَشک        چه    به  تاريخ    انگلس  را      مورگاننظرياِت      

در  مقابِل   اين  مْوج،  مْوِج   ديگـری   .  هاِی   راديکال  درآمد ِی   تبليغِي   گروه سيستي  را  تشکيل  داد  و  جزِو   برنامه               مارک
ِی   قـدمِت   پدرسـاالري  را               باستان،  نظريـه      حقوقِي   روِم      ِ   انگليسي  از  تحليِل   قوانيِن              هنري  مين  قبلن    .  به  راه  افتاد    
  از  روابـِط        خـواه   به  جانبه  و  دل      هاِی   يک       با  ذکِر   انبوِه   نمونه          اصل ل  ِ   سوئدي   وستر  مارک  پس  از  وْی،        .  بود  مطرح  کرده  

تدايِي   آسيا  قدمِت   پدرساالري  را  بـه  پـيش  از  تـاريخ  و                 مرد  در  قبايِل   بکر  و  اب           -ماده  در  حْيوانات  تا  روابِط   زن           -نر
نيز  کمک  گرفت  و  تحسيِن   محافـِل   بـورژووايي  و      عهِد  عتيق شناسي  کشانيد  و  براِی   اين  منظور  از                   حتا  به  زيست    

 .ع  برخورداما  ديری  نگذشت  که  اين  مْوِج   تبليغاتي  به  مان.  کليسايي  را  برانگيخت
خـواِه   فـراوان         بـه   جانبـه  و  دل        شواهِد   يـک      ٢مادرانجلدي  به  ناِم            ِی   فرانسوي  با  نوشتِن   کتابی  سه            روبر  بريفو  

ز  هـا  و  حتـا  حْيوانـات  ارائـه  کـرد  و  ا                     ِی   قدمِت   مادرساالري  در  مياِن   قبايِل   ابتدايي،  اقواِم   باستاني،  اسطوره                         درباره
گـي  و  روابـِط        پردازاِن   بورژووازي  به  عنواِن   يگانـه  شـکِل   زنـده                    قدمِت   پدرساالري  توسِط   نظريه        ِی        تثبيِت   اسطوره   

 .آوندي  جلْوگيري  کرد خويش

 

)  مْيموِن   جنـوبي (ها   کوس تيِی   پْيدايِش   انسان  از  نخستين  استرالوپ ساله ميليون در  سرتاسِر   دْوراِن   طوالنِي   دو  تا  سه            
  بـه  زن  يـا          ئـی  از  توجـهْ          ساِل   پـيش،  هـيچ  نشـانه            هزار  آندرتال  يعنی  تا  حدوِد   چهل           هاِی   نه     تا  پاياِن   عصِر   انسان        

  يـا  بـاروري  باشـد     گـي  ئی  که  حاکي  از  تأکيد  يا  احترام  به  زنانه    يا  مجسمه    شود  و  نقِش   برجسته         گي  يافت  نمی      زنانه
  زنان  از  امتياِز   ويژه  برخـوردار              )آندرتالي  فرهنِگ   نه   (ين      ری  ئی  از  اين  که  در  فرهنِگ   موسته               نشانههيچ    .  شود  نمی  ديده
هـاِی      انسـان  ( هـا   تـوس   رک  ،  يعنـی  هومـوا      هـا   آنـدرتال     نـه   ها  و  پيش  از        آندرتال    فضاِی   فرهنگِي   نه        .داردناند  وجود        بوده

 .گي  را  داشت مدارتر  از  آن  است  که  بتوان  از  آن  انتظاِر   توجْه  به  زنانه تر  و  قدرت   خشن)قامت راست
.  هاِی   معـروف  بـه  کرومـانيون  داريـم               گي  و  تأکيد  بر  باروري  را  از  عهِد   انسان                     به  زنانه    هاِی   توجهْ     اولين  نشانه  

هـا،       اين  نشانه    .٣بود  منِد   نوين  اين  سياره  را  به  ميراث  برده                 بودند  و  انساِن   انديشه           از  بْين  رفته      ها  آندرتال    نه  دْورانی  که  
.  گي  و  باروري  است        ِی   زنانه     هاِی   ويژه     ها  تأکيد  بر  اندام        ِی   آن     هايی  از  زن  است  و  در  همه              برجسته  ها  يا  نقش      ک'آدم
است  امـا  بـر          ها  تأکيد  شده      بر  بزرگِي   سينه     .  تر  است    از  قِد   آن  بيش         ،دورف  ويلننوِس        ِی   دْوِر   باسِن   وه           لن  اندازه  مث

ّ،  و  شـايد  بـا          ها  را  به  طنز  يا  به  جـد                 و  آن    ها  کوچک  اند      ک'  اين  آدم    .است  دست  و  پا  و  سر  و  صورت  تأکيد  نشده                
نـوِس   سـراب     در  ايـران  وه .  اند سنگي  نام  نهاده هاِی   ديرينه نوس وه!  نظر  گرفتِن   معيارهاِی   زيباشناسِي   آن  دْوران   در    

 .تر  است معروف
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ی    با  چرخ،  يعن  گري  پايی  از  انسان  هست،  تا  اختراِع   سفال              ها،  تقريبن  هر  جا  که  ردِ            ک'حضوِر   فراگيِر   اين  آدم        
يقـين     شـدند؟  بـه      مـی     به  چه  منظور  سـاخته         ها  ک'  اين  آدم    .،  محسوس  است      تا  پْيدايِش   فرهنِگ   پدرساالري          وبيش  کم
تـوان      مـی هـا  ِی   آن هـا  دربـاره   هـا  و  افسـانه   چه  از  اسـطوره     ازتاريخ،  آن    دانيم،  اما  از  دور  و  درازترين  ژرفاِی   پيش                 نمی

هاِی   بکـر  و          ِی   گروه     شناسي  درباره    شناسي  و  فرهنگ        از  مردم    چه    و  آن    .است^ها   به  تأثيِر   جادويِي   آن         دريافت  مربوط    
 .کند ها  را  تأکيد  می ک'  باز  هم  کاربرِد   جادويِي   اين  آدماست ِی   انساني  گزارش  شده نخورده دست

هـا  را       پنداشتند  که  طبيعـت  و  حْيوانـات  و  انسـان                 ها،  می    ک'   اين  آدم     هاِی   آن  زمان،  با  ساختن  و  داشتنِ               انسان
هـا  بـا  اسـتفاده  از  ايـن                آن.  گِي   مجدد  خواهنديافت       گان  امکاِن   زنده         تکثير  و  زاد  و  رود  خواهندکرد  و  مرده                وادار  به  

هـاِی     نـوس  چـه  مْوجـِب   سـاخِت   وه    آن.  کردنـد  می»  دخالت«خواه   ها،  در  تغييِر   طبيعت  و  تسريِع   تغييراِت   دل     ک'آدم
  در  عهِد   باستان  شـد،  هـيچ               نوس  توسِط   هنرمنِد   يوناني          چه  منجر  به  آفرينِش   تنديِس   وه              سنگي  شده،  با  آن        ديرينه

ِي   جادوِی   باروري  انـد  و  ارتبـاطی  بـا  زيباشناسـي      سنگي،  تجلّ هاِی   ديرينه نوس ها،  يا  وه ک'آدم.  وجِه   مشترکی  ندارد 
 .ندارند

هـزار     سنگِي   پسين  يا  از  حدوِد   چهل              ئولوژيِک   آن  از  ديرينه         ِی   ايده     زمينه  ساالري،  که  پيش      در  تماِم   دْوراِن   زن        
   وجودِي   هـر  چيـزی،  بـه  نحـوی  مرمـوز،  در       شود،  تا  ظهوِر   پدرساالري،  علِت   شروع  میساِل   پيش  به  اين  طرف     

 .بخش  است نفسْه،  هستي گي،  فی پنداشتند  که  زنانه ها  می آن.  گي  است زنانه
بودنـد  کـه  بـدوِن       ها  دريافته بود  و  آن زيست  جلب  شده    گلهتوجِه   انسان  در  اين  دْوران،  به  زاد  و  روِد   حْيواناتِ           

براِی   .    بود  گي  ها  جهان  محصوِل   مادينه         بينِي  آن      در  جهان    .پذير  نيست    گي  امکان    ِی   زيست  و  بقاِی   زنده            دامهباروري  ا  
کم  هر  چه  جنبنده  بـود  از  فـْيِض      ِی   جهان،  دسِت بديل  و  جادويي  بود  که،  اگر  نه  همه گي  عنصری  بی ها  مادينه   آن

باال  شبيْه  بـه  اعتقـاداِت      ،  و  دستِ    هيچ،  مطلقن  هيچ      گي  در  اين  ميان  چه  بود؟            و  نقِش   نرينه     .  بود  دهآن  به  وجود  آم      
ها،  آميزِش   جنسي،  صـرفن  راِه   وروِد   روح  بـه                       به  زعِم   آن     .  شناسي  داريم      که  در  مدارِک   مردم         اکثِر   اقواِم   ابتدايي      

سـوم  بـه    هـاِی   موْ  ک'در  چنـين  شـرايطی  اسـت  کـه  آدم    .    اين  هيچ  نقشـی  نداشـت    و  جز   کرد    می  بطِن   زن  را  باز       
 .اند سنگي  ظهور  کرده هاِی   ديرينه نوس وه

ِی   ايـن    گي  دادند؟  تجربـه  داشِت   زنانه   تن  به  بزرگ،مردها  در  عصِر   شکار،  عصِر   مردساالري            گونه  شد  که          چه
  کـه  در   سـنگي  نيـز،   رساند  که  بـراِی   مردهـاِی   ديرينـه    مند  ما  را  به  اين  نتيجه  می ِی   مردساالرِي   تاريخ         هزاره چند  
بودند،  پـذيرِش        ها  و  گاوهاِی   وحشي،  ديرزمانی  بود  به  برترِي   جنِس   نر  خو  گرفته                           ِی   شکار  و  کشتاِر   ماموت            عرصه

باشـند  و    ناک  شده شدت  از  چيزی  مهيب  هراس ها  بايد  به   آن .است  ها  نبوده    گي  گي  به  اين  ساده        ديِس   زنانه   احترام  و  تق    
  ترسی  فراگير  بايـد   .گي  زانو  بزنند باشند  تا  در  اْوِج   مردساالري،  به  اجبار،  در  مقابِل   قدرِت   زنانه             احساِس   عجز  کرده     

ترسـی  متفـاوت      .    اين  ترس،  ترس  از  مرگ  بود            .گي  را  در  همه  جا  بگسترد            ِ   زنانه   »پرستش«باشد  تا        يدهسياره  را  روب    
  از  زادن  و  ٭چنين  ترسـی  اسـت  کـه  آدمـي  را  بـه  آشـنازدايي      .  گرفته ها؛  ترسی  انتزاعي؛  ترسی  جان     آندرتال  از  آِن   نه     

 .است ازتاريخ  بوده يد  اين  اولين  آشنازدايي  در  پيشبارورِي   زنانه  کشانيد  و  شا

                                                 
ر  به  ظهوِر   نگرِش   جديد،  يافِت   جديد  کرِد   مألوِف   پيشين  است،  به  نحوی  که  منج  نگاه،  در  کالم،  در  واژه،  در  يافت  و  در  عملبه  معناِی   خرِق   عادت  در   ٭

 .کردهاِی   جديدی  بشود و  عمل
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هـا  در  تفکـِر   انتزاعـي  آن  قـدر  پـيش        بودند  امـا  آن  گان  را  به  رسميت  شناخته ها  جهاِن   تاريِک   مرده     آندرتال  نه
گـيِن      اين  واقعيت  توجْه  کنـيم  کـه  ميـان             به    .  بودند  تا  مرگ  را  به  عنواِن   سرنوشِت   محتوِم   انسان  انتزاع  کنند                         نرفته

آنـدرتاِل      مانده  از  آن  عصر،  نـه           جاْی  ها  در  حدوِد   بيست  سال  بود  و  اگر  اشتباه  نکنم  از  آثاِر   به                            آندرتال  طوِل   عمِر   نه      
،  بـا  تعبيـِر   هايـدگري        .    و  پذيرفتـه  بـود        ئی  آشنا    ها  جسِد   حْيوان  يا  انسان  پديده             براِی   آن   .  است  مسن  شناسايي  نشده    

 .نشستند ِی   اجساد  می به  نظاره»  عادت«ِی   آشناِی    ها  از  پِس   پرده آن
هايی  هستند  که  مرگ  را  نفريِن   سرنوشت  ديدند  و  ناگهان  فضاِی                          ورِز   نوين،  نخستين  انسان         هاِی   انديشه     انسان

داراِن   اين  سياره  بودند  کـه  بـه  مـرگ  بـه                       ها  نخستين  جان        آن  .وجود  آمد،  تشديد  شد  و  گسترد          هراس  از  مرگ  به          
ها،  بـه  رغـِم   وجـوِد   جـوِْ                     اما  آن    .شد  ستان  زاده    از  آن  پس  هيوالِی   مرِگ   جان            .  ئی  انتزاعی  نگريستند         پديده    عنواِن
پزشک  رفتنـد    نه  پيِش   روان.  تر  از  ما  بودند   جمعي،  از  نظِر   روحي  قويِی   تشديدشدهِی   هراس  و  اضطراِب           گسترده

.  ِی   چشمی  نيز  به  سوِی   مواِد   مخدر  نينداختند  تا  در  آن  پناه  جوينـد   گردان  خوردند،  حتا  گوشه        و  نه  داروهاِی   روان       
لسـحِر      گـي،  باطـل      ها  با  آشنازدايي  از  قدرِت   بارورِي   زنانه                آن.    بنگرند  آئينه  که  نه،  حتا  خشِت   خامی  نبود  تا  در  آن                   

انگيـز  کـه     ها  گوِش   افالکيان  را  کر  کرد  و  اين  کشِف   شگفت ِی   طبِل   آن رپه و  ناگهان  رپ    .  مرگ  را  کشف  کردند      
هـا  را       اگر  عفريِت   مرگ  آدم       .   سرتاسِر   اين  سياره  پخش  شد          ئولوژِي   بشري  را  بنيان  گذاشت،  در               شايد  نخستين  ايده    

.  گِي   جادويي  مدام  در  کـاِر   آفـرينِش   هسـتي  بـود          ،  زنانه  ردُب  ونشان  می    نام  کشيد  و  به  بی        يک  در  کاِم   خود  می           به  يک
 .آورِد   مرگ   همآرو  و لسحری  روْی آروِی   نفريِن   يأس،  باطل جادوِی   اميد،  روْی

  نياز  به  پناه  گرفتن  در  مقابِل   اضطراِب   القاشـده  از     از  بارورِي   زنانه  کشانيد        چه  آدمی  را  به  آشنازدايي          پس  آن  
آروِی    گـاهی  کـه  بتواننـد  آن  را  بـه  مثابـهِْ   جـادوِی   سـفيد،  رویْ        پناه.  بود   مرگ    و  متحرِکدار حضوِر   عفريِت   جان 

 .جادوِی   سياِه   مرگ  بنشانند
  و  بـه  جـاِی     هـاِی   بشـري  را  چنـدان  دگرگـون  کـرد      گي،  روابِط   دروِن   گله   آشنازدايي  از  قدرِت   بارورِي   زنانه          

  بـه  بـار        ٤شـناختي   يخشونِت   ستروِن   مردانه  خالقيِت   زاياِی   زنانه  را  نشانيد  که  ديـری  نگذشـت  و  انقـالِب   زيبـاي                                   
ئـی       که  تا  آن  زمان  در  هـيچ  جنبنـده                ئی  ؛  پديده  نشست  و  براِی   نخستين  بار  اين  مْوجوِد   دوپا  توانست  تحسين  کند                      

 .بود نشده  مشاهده
ي  پـس  نشسـت  و          آندرتال     نه   روِمهستِي   مونوک   .  مقدس  پديد  آمد    از  آن  پس،  زشت  و  زيبا،  نيک  و  بد،  پليد  و                        

  انسان  با  نگاهی  نْو  به  هستي  نگريست  و  ناباورانه  به  اين  باور  رسيد                            .جهان  و  هر  چه  در  آن،  به  هزار  رنگ  درآمد                  
  نيک  يا  بد،  پليد    از  هزار  زاويه  بنگرد  و  آن  را  زشت  يا  زيبا،تواند  به  هر  جسِم   پْيدا  و  به  هر  ارتباِط   ناپْيدا                  که  می  

دْورانی  نْو  آغازيد  و  گسلی  ژرف  و  گذرناکردني  مياِن   رواِن   حْيواني  و  رواِن                            .  يا  مقدس،  خواستني  يا  نخواستني  ببيند          
 .بود تههايی  شد  که  پيش  از  آن  حتا  در  وهم  راه  نياف گي بشري  فاصله  انداخت  و  رواِن   بشري  داراِی   ويژه

شـناختي،  هسـتي  را  دگرگـون  کـرد  و  ايـن           گون  ديدِن   هر  رابطه  و  هر  پديده،  در  پرتوِْ   انقـالِب   زيبـايي                           گونه
 .بود نظيری  يافته هستي،  اکنون  پويايِي   بی.  دگرگوني  در  انقالِب   نْوسنگي  نقش  بست

ه  کشِف   کشاورزي  و  برتري  يافتِن   کشاورزي  بـر  شـکار،  نقـِش                          شناسان  را  عقيده  بر  اين  است  ک              برخی  انسان  
چـين    تر  ميوه ها  بيش    طوالني،  زندر  اين  دْوراِن(   نخستين  اجتماعاِت   بشري  برجسته  کرد          زنان  را  در  تأميِن   معاشِ         

و  در  نتيجه  اعتقاد  به  برترِي   زنان  و                 )  تغذيه  بودند     قابلِ  ها  و  گياهاِن        ها  و  ريشه      ِی   دانه     کننده  کننده  و  ذخيره      يا  جمع  
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ئـی  اسـت  از  نقـِش   تـراِز   اوِل   زنـان  در        داشِت   مقاِم   مادري  و  نسب  بردِن   فرزند  از  مـادر  جلـوه   تقديس  و  بزرگ    
 .اقتصاِد   عصِر   کشاورزي

،  منـابِع    هزار  ساِل   پيش ،  يعنی  از  حدوِد   چهل   اند  سنگِي   پسين  پْيدا  شده         هاِی   ديرينه     نوس  ولی  در  دْورانی  که  وه        
  و  مـردان  در  ايـن    شـد  گيـري  تـأمين  مـی    ها  از  شکار  و  اندکی  بعد،  از  شـکار  و  مـاهي     اصلِي   تأميِن   معاِش   انسان         

ئولوژيـک  از  آِن   زنـان  بـود  کـه  در  آن  دْوران       ايده  حاکميِت  لي  را  داشتند،  ولی  شگفت  اين  که    ها  نقِش   اص       فعاليت
هـاِی     ِی   ارتباطاِت   ذهني  در  ميـاِن   گـروه   تْوسعه.  گنجيد چنان  مقاِم   وااليی  داشتند  که  پيش  از  آن  در  خيال  نمی             آن

شناسـِي      ِی   روان     هـا  در  حيطـه        هايی  که  بررسـِي   آن          يدهپد.  است  هاِی   فرهنگِي   نْو  شده          پديدهبشري  منجر  به  ظهوِر            
ِ   )موتاسـيون (  يـک  کشـف    .پذيرِي   جمعي،  عنصِر   نوينی  در  مناسباِت   بشـري  وارد  کـرد                 ِی   تلقين     پديده.  جمعي  است  

 .شود    خِأل   فرهنگي،  خْيلی  سريع  فراگير  میِ گي   با  ويژهنويِن   فرهنگي،  در  جْوی
گي  است  و  نر  بودن  مساوي  است  با  سـترون    اين  کشف  که  تواِن   باروري  و  زايايي  صرفن  در  انحصاِر   مادينه                  

ِی   اذهـان  را  تسـخير     ترين  زمـان  کليـه   گي  و  متکي  به  آن  است  در  کوتاه        گي  محصوِل   فرعِي   مادينه          بودن  و  نرينه    
سـالِح     مـردان  خلـعِ  .  ِی   ديگـر  اشـاعه  يافـت        ئـی  بـه  منطقـه           يـک  جريـاِن   فرهنگـي  از  منطقـه               کرد  و  به  صورِت        

 .   تأميِن   معاِش   گروه  بر  دوِش   آنان  بودئولوژيک  شدند  در  حالی  که  باِر   اصلِي ايده
ِی   کشـاورزي  مسـتقيمن  از             دوِن   گذار  از  مرحلـه        ئولوژيک،  حتا  در  مياِن   اقوامی  که  ب               سالِح   ايده    اثِر   اين  خلعِ     

گاِن    کننده چنان  به  عنواِن   تأمين و  معنِي   آن  اين  است  که  مردان  هم        (پروري  عبور  کردند          گيري  به  دام      شکار  و  ماهي    
پايان  در      هاِی   بی       و  اين  نکته  مْوضوِع   بحث           انکارناپذير  بود  )  گِي   آن  زمان  باقي  ماندند           اصلِي   نيازهاِی   اساسِي   زنده         

رونِد   ظهوِر   پدرساالري  هيچ  شـباهتی  بـا  رونـِد   ظهـوِر       .  است هاِی   متفاوت  شده      شناساِن   داراِی   گرايش        مياِن   انسان   
ئولوژِي   پدرساالري  بـه  مثابـهِْ              ايده.  داردکننده        در  ظهوِر   پدرساالري  نقِش   تعيين            عوامِل   اقتصادي   .  مادرساالري  ندارد  

 .ايجاد  شدآوندِي   مبتني  بر  پدرساالري   ئوريِک   مناسباِت   مردساالر،  بسيار  ديرتر  از  استقراِر   روابِط   خويش    ته  پوشِش
و  با  قْيِد   احتياط،  در  کناِر   اربـاِب   انـواِع         ها  و  ارباِب   انواِع   مذکر  را،  با  تأني                      پس  از  استقراِر   پدرساالري،  بت         

هـا  پـس  از  ظهـوِر       هـا  و  حتـا  هـزاره         ،  قـرن   غروِب   قدرِت   مسلِط   ارباِب   انواِع   مؤنـث                .  مند  قرار  دادند      مؤنِث   قدرت   
 .مناسباِت   پدرساالري  صورت  گرفت

دهـد،  بـرعکس،  نقـِش   عوامـِل                اجتماعي  نشان  نمی    -ا  عوامِل   اقتصادي       ب  ئی  کننده  ساالري  ارتباِط   قانع       ظهوِر   زن   
ِی   عوامـِل     کننـده    در  ظهوِر   پدرسـاالري،  نقـِش   تعيـين             .بينيم  تر  می    شناختي  را  در  اين  ميان  برجسته              و  روان    فرهنگي

ازتـاريخ  را  ميـاِن   خـود  تقسـيم                 ،  تـاريخ  و  پـيش        سوفانها  و  فيل      انگار  فلسفه  .  کنيم  جاْی  مشاهده  می      اقتصادي  را  جایْ    
هـاِی   خـود  واگنـی  از  آن  را  در  تصـرف                       چـي   ماند  که  هر  فيلسوفی  بـا  تفنـگ              تمامِي   ماجرا  به  قطاری  می         .  اند  کرده
 .است گرفته

هـا    آن.  ِی   زايش  و  باروري  شـدند   پديده هايی  هستند  که  مجذوِب            منِد   نوين،  نخستين  انسان         هاِی   انديشه     انسان
ايـن   .  گـي  نهادنـد   را  بر  دوِش   مادينه»  باِر   امانت  «ِی        ناچار  همه    اطالعی  از  نقِش   نر  در  تشکيِل   جنين  نداشتند،  به                  
هـا،  در  حرکـت  از  روابـِط          آنانگيـز  در  تغييـِر   روابـِط   اجتمـاعيِ       پندار  که  فقط  نيمی  درست  بود،  به  نحوی  شگفت                

 .  مؤثر  افتاد  به  روابِط   کاملن  انسانيآندرتالي حْيوانِي   نه خشن  و  نيمه
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.  زاد  شـد       به  شکار  و  خوردِن   گوشت  و  خون  پرداختند  قدرت  و  خشونت  هـم                          ها  وسک تاز  هنگامی  که  استرالوپي      
ِی   خشـونت  و  بـراِی              ها  را  براِی   تصـاحِب   قـدرت  بـه  وسـيله                    آندرتال   نه  اِل   ذهنِي     ين  اْوِج   اشتغ       ري  فرهنِگ   موسته   

ميليون  سال،  با  آشـنازدايي  از            اکنون  براِی   نخستين  بار  پس  از  گذشِت   بيش  از  يک                      .دهد  اعماِل   خشونت  نشان  می       
ه  به  عنواِن   قدرتی  جديد،  قدرتی  جـادويي،  در  کـانوِن   فرهنـِگ   آن       گي  ک    زنانه.  ،  قدرت  از  خشونت  جدا  شد          باروري

با  اين  همـه،  قـدرتی          .  ئی  از  خشونت  در  آن  بود            عصر  قرار  گرفت،  نه  ارتباطی  با  قدرِت   فيزيکي  داشت  و  نه  نشانه                       
 .آوردي  با  آن  نبود   همئی  را  تواِن  تا  که  هيچ  قدرت  و  خشونِت   مردانه هم  بی بود

شـناختي     ترين  دريافِت   نظرِي   پيش  از  نْوسنگي  و  مقدم  بر  انقالِب   زيبايي                         اين  کشف  که  به  گماِن   من  بزرگ             
اجتمـاعي  و     وار  کـرد  و  تکـويِن   روابـِط                    و  رواِن   حْيواني  هم         است،  راه  را  براِی   گسستِن   دائمي  از  روابِط   حْيواني                   

گي  به  عنواِن   نمـاِد   قـدرت  و  تفکيـِک                      منِد   نوين،  با  تأکيد  بر  زنانه             هاِی   انديشه       انسان  .رواِن   بشري  را  تسريع  کرد         
 .هاِی   اخالقي  از  آن  تکوين  يافت ريزي  کردند  که  بعدها  ارزش دقيِق   آن  از  خشونت،  مبناِی   تضادی  را  پْی

زيسـتي  را  داشـتند،     قدرت  از  خشونت  در  دروِن   اجتماعاِت   انساني  که  هنوز  شايد  شکِل   مسلِط   گله  جدايِي      با
بـري  و  متقـابلن  از            از  خشـونِت   رهْ      .  بري  و  متابعين  و  به  تبِع  آن،  کِل   مناسباِت   اجتماعي  دگرگون  شد                          ِی   رهْ     رابطه

بـري    بار  در  رْه گِي   اجتماعي  تحکيم  يافت  و  تغييراِت   تند  و  ناگهاني  و  غالبن  خون                          بسته    هم  .شد    کاسته  ترِس   متابعين   
بِر   گله  و  کاهِش   قدرِت   جسمانِي   او  و  در  نهايت  با  کاهِش   تـرِس   متـابعين  رخ                    که  پيش  از  آن  با  پير شدِن   رهْ              

،  بـر   ئولوژِي   منسجم  شد  و  به  جـاِی   تأکيـد  بـر  خشـونت         دار  بر  مبناِی  يک  ايده          گِي   پایْ     بسته    هم  داد،  تبديل  به      می
  در  آن  صـورت،   .ئولوژِي   بشري  باشد گي،  نخستين  ايده داشِت   قدرِت   جادويِي   زنانه        شايد  بزرگ  .  بيني  تأکيد  شد      جهان

هـا،  از       بينـي  و  بـاور  بـه  جهـاِن   تاريـِک   مـرده                      هزار  سال  مقدم  بر  پْيدايِش   جهـان              ستکم  دوي   پْيدايِش   جادو  دستِ     
 .ترين  باورهاِی   بشري  است قديمي
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کتاِب   .    امريکايي  استنيسِت  شناِس   فمه   انسان)Evelyn  Reed(لين  ريد   وه ئهِی      نوشته)Woman's  Evolution  (تحوِل   تکاملِي   زنفرانسوي  و  نيز  کتاِب   
 .است   در  تهران  توسِط   انتشاراِت   هاشمي  منتشر  شده۱۳۶۳  در  ساِل   انسان  در  عصِر   توحش  با  عنواِن   محموِد   عنايتِی   آقاِی    ،  به  ترجمهريدخانِم   

ِی   مرکزِي    خانه   در  کتاببريفوِ   مادراناين  کتاب  و  نيز  بخشی  از  .  است خوب  خالصه  کردهِ   انگليسي  اين  سه  جلد  را  در  يک  مجلد،  گوردون  تاْيلورآقاِی    .۲
 .ود  جلب  شمادرانِی   کتاِب    ِی   خالصه شناسي  به  ترجمه مند  به  انسان گاِه   تهران  مْوجود  است  و  اميدوار  ام  که  نظِر    استادان  و  مترجماِن   عالقه دانش

.  شناخت ورز  می هاِی   مْوسوم  به  کرومانيون  را  انديشه شناسِي   مدرنيته  با  تأکيد  بر  انديشه  به  عنواِن   خِط   فاصِل   مياِن  حْيوان  و  انسان،  ابتدا  فقط  انسان انسان .۳
انساِن   «هاِی   مْوسوم  به  کرومانيون  لقِب    از  آن  پس  به  انسان.  ورز  ندانست  انديشهها  را  آندرتال شد  نه ها  ديگر  نمی سپس  مدارکی  کشف  شد  که  بر  اساِس   آن

 .ورِز   نوين  دادند ورِز   مدرن،  يا  انديشه يا  انديشه»  ورز ورِز   انديشه انديشه

به  رغِم   وقِت   زيادی  که  صرف  کردم  نتوانستم  انقالِب   .     آدمي  استگِي   انحصارِي درِک   زيبا  و  زيبايي،  ويژه.  حْيوانات،  درکی  از  زيبايي  ندارند .۴
 .ِی   آن  است،  به  اثبات  برسانم شناختي  را،  که  به  گماِن   من  فرهنِگ   کنونِي   بشر  زاده زيبايي


