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ّبی اًجبم ضذُ دس حیغِ سٍاًطٌبسی جٌسی، ثِ ثشسسی چٌذیي سفتبس جٌسی ایي کتبة، سعی داسد تب ثب هشٍس پژٍّص

-ضٌبختی هب آدهیبى، پیًَذ گسستهسبئل جٌسی ثب هسبئل صیجبیی دس دٍ جٌس ٍ استجبط آًْب ثب یکذیگش ثپشداصد.

ای، ثذًی ٍ سفتبسی سا دس جٌس همبثل ًذ. چشا اص ًظش جٌسی، ّش جٌس، ثعضی اص خصبیص چْشُاًبپزیشی خَسدُ

، صَالًگش است؟ ااًگیض ٍ افسًَیبثذ؟ چشا صیجبیی ٍ جزاثیت، ثشای افشاد، ایٌچٌیي ضَْتخَد، صیجب ٍ ثشاًگیضاًٌذُ هی

چشا صیجبیی صیجبست؟ تجییي استجبط صیجبیی ٍ جزاثیت دس هشداى ثب ًَسبًبت هشتجظ ثب چشخِ لبعذگی دس صًبى ٍ 

ّبی تکبهلی چٌیي تغییشات ٍ تشجیحبتی، اص هجبحث هحَسی ایي کتبة است. ایٌکِ خیبًت صًبضَیی دس آًْب ٍ سیطِ

کٌذ ٍ ایٌکِ آهیضش جٌسی ثب افشاد صیجب، لی هب هتجبدس هیتکبه -ّبیی سا ثِ رّي جٌسیصیجبیی ٍ جزاثیت، چِ پیبم

احتوبالً چِ هٌبفع تکبهلی سا ثشای ًیبکبى هب ٍ خَد هب دس ثش داضتِ ٍ داسد. دس پبیبى ثخص اٍل ایي کتبة، ًَیسٌذُ ثِ 

-لعیتّبی هختلف استجبعی ثیي دٍ جٌس ٍ ّوبٌّگی آًْب ثب ٍاّب ٍ سجکثشسسی هغلَثیت یب عذم هغلَثیت ًظبم

پشداصد. دس ثخص دٍم کتبة، فصَل هتعذدی لشاس داسد کِ ّش یک اص آًْب، صیستی دٍ جٌس، هی -ّبی سٍاًی

سٍاًطٌبسی تکبهلی سا ثب سبیش هَضَعبت ٍ هفبّین هْن اجتوبعی، حمَلی، اخاللی،  ّبیتحلیلّب ٍ استجبط یبفتِ

لبًَى، طك، اصدٍاج، تعبسضبت ٍ خیبًت صًبضَیی، ع کٌذ.سٍاًطٌبختی ٍ جٌسی، ثب توشکض ثش هسبئل جٌسی، هشٍس هی

اًذ. دس فصل آخش، ضوب ثِ تعذادی اص دالیل ّطیبس ٍ ًبّطیبسی کِ ثبعث ثشٍص ٍ فوٌیسن اص آى جولِ هزّت اخالق،

 ثشیذ.ضًَذ، پی هیتکبهلی هی -ّبی سٍاًطٌبسی جٌسیهمبٍهت دس هب ًسجت ثِ پزیشش حمبیك علوی ٍ اص جولِ یبفتِ

-جَاة تعذادی اص سئَاالت ضوب دس صهیٌِ ،اًذ ٍ لغعبً ّش کذام اص آًْبثغَس جزاة ٍ سٍاى ًَضتِ ضذُ ،ّوِ فصَل

 .دٌّذهیّبی هختلف سا 
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213................................................................................................اتیادبوهنردردوگانهیجنسياستراتژ.یپژوهشيجستار

214.......................................................................زنانیجنسحاتیترجدررییتغوهازادهیکیژنتیچندگونگ،یدمثلیتولتیموفق
217.................................................................................فرزنديبراپدرانتخابدریطلبتنوعدیکل: هازادهیکیژنتیچندگونگ

220...................................................................................................................................ینیگزجفتيهاسمیمکانومکمليهاژن
MHC.....................................................................................................................................................221وییزناشوانتیخ

224.............................................................................................................................زنانلهیبوسMHCدرشباهتصیتشخ
224...................................................................................چهرهایبواساسبرانتخابوMHCدرشباهتایتفاوتحیترج

226.....................................................................یلیفاميهاازدواجمورددرياعتقاديخطاکییبررس.یپژوهشيجستار
227................................................................................................................یپژوهشيهاافتهیومحارمبازناءالتیتماهینظر

230...............................................................................................................اومرگرازوفرعوننیآخر.یپژوهشيجستار
231.................................................................................................ژهیو-فردیجنسيهاياستراتژومشتركیجنسيهاياستراتژ

235....................................................................................................ییفرازناشوروابطيبرازهیانگدرزنانيفردتناسبنقش
237................................................................................استیانطباقاکنونکهآنچهوبودهیانطباقیزمانکهآنچهامروز؛وروزید

241..............................................................................................................ابرمردهایابرترهايژنتوهماند؛يخاکسترمردانهمه
244..................................................................................................تینهایبيهاپلهباینردبان،یجنسیطلبتنوعاست؛کمشهیهم

246..........................................................................................یقاعدگچرخهطولدرزنانیجنسنوساناتیهورمونیشناسعلت
247.....................................................................................زنانیجنسيرفتارهابرآنيامدهایپوضدحاملگیهايقرصمصرف

248................................................................................................................یجنسيریپذانعطافدرجنسدوتفاوتیشناسعلت
249............................................................................................جنسدودریجنسيریپذانعطافبودنیطیمح-یستیززانیم

249.........................................................................................................یجنسيریپذانعطافرايباستعدادوهاهورمونها،ژن
250.............................................................................................................................................یجنسلیمدرجنسدوتفاوت

251............................................................................................................................یجنسيریپذانعطافوجنسیالگوبرداري
251.........................................................................................................یجنسزشیانگریتفسدریرونیبویدرونعواملنقش

252...........................................................................................................یدمثلیتولتیموفقوجنسیفعالیتدرپذیريانعطاف
252................................................................................................................زناندریجنسیرندگیپذویجنسنقشانتظارات
253..................................................................................................................................................هایهماهنگعدمبايسازگار
253..............................................................................................يریپذانطباقدرآنيکارکردراتیتاثویجنسپذیريانعطاف
254...................................................................................................................دوگانهیجنسياستراتژوجنسیپذیريانعطاف

254............................................................................................زناندرشتریبیجنسيریپذانعطافومردانيگرتسلطهیفرض
255.....................................................................................................ت؟اسمنفعالنهیصفتایآ؛ییکمرو.یپژوهشيجستار

257.........................................................................................................یملکنندهغربالسمیمکانکیعنوانبهيسازگار
260...........................................................................................................................................يپدرتیقطعوبودنوالدازنانیاطم
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261..................................................................................................................................همسرازمراقبتایجفتحفظيراهبردها
263.......................................................................................................................یقاعدگچرخهوجفتبرنظارتيراهبردها
265.................................................................زناندریجنسنظرازجذابيهایژگیوومرداندرجفتبرنظارتيراهبردها
265.................................................................................................همسرازمراقبتراهبردکیحجاب؛.یپژوهشيجستار

269.......................................................................................................................زنانیدگقاعچرخهمراحلازیآگاهومردان
271................................................................................زناندرپنهانيگذارتخمکیانطباقيکارکردها.یپژوهشيجستار
272.....................................................................................................................................................دوگانهیجنسياستراتژ

272.........................................................................................................................................................................خانهدربابا
272.......................................................................................................................................................................متعددپدران

273..........................................................................................................................رتیغنامبهیاتیحیانطباقيریگشکلوتکامل
274...........................................................................................................................همسرانتیخبایجنسيورزرتیغارتباط
276....................................................................................................تناسببهمربوطخطرزانیموهمسربرنظارتيرفتارها

276...........................................................همسربرنظارتيراهبردهاوانتیخاحتمالزانیمدررییتغ،ییزناشورابطهتیفیک
277.............................................................................................................رابطهتداوميبرايکارکردجانیهکی؛يورزرتیغ
278........................................................................................................ناحساسندآشکارامردان،ازياعدهچراپستضاد؛کی

280..........................................................................................................................یجنسيهاياستراتژيریگشکلندیفراوتکامل
281..............................................................................................................................................................................هااسپرمرقابت

281..................................................................................................................................................یاسپرمرقابتیتکاملمنطق
282.................................................................................................................یاسپرمرقابتونرهادریتناسلیشناسختیر

282..........................................................................................هامادهدریجنسولنگارانهروابطزانیمونرهادرضهیباندازه
283...........................................................................................................هااسپرمرقابتبایتناسلآلتشکلوطولارتباط
285..............................................................................................................هااسپرمتعدادویاسپرمرقابتد؛یشوادیزسربازان

285....................................................................................شدهاحساسخطرمقدارويزیراسپرمزانیم: میتنظقابلسوپاپکی
286........................................................................................................اسپرمهوشمندانهیدهاختصاصهوشمندند؛اجزاءهمه

287...................................................................................................................همسرازییجدازمانمدتویمقاربتيرفتارها
288.............................................................................................................................همسرانتیخاحتمالویمقاربتيرفتارها
288.....................................................................................................................همسرانتیخاحتمالواجباريجنسیآمیزش
289..................................................................................................................انزالتنظیمواسپرمیرقابتازحاکیهايصحنه
291..........................مرداندرجفتانتخابهايمکانیسمبراسپرمیرقابتتاثیرست؛یننهیواکسیزنچیه.یپژوهشيجستار
292................................................................................................................................مبارزيهااسپرموبارورکنندهيهااسپرم

293.................................................................................................................................آشکارينبردويکازیکاميهااسپرم
294..............................................................................................................................هااسپرمرقابتختنیبرانگدرهامادهنقش

294............................................................................................................يبارورلاحتمازانیموزنانینشیگزيهاارگاسم
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297..............................................................................................................................................زناندرجنسیهايخیالبافی
298..................................................................یجنسيتهایفعالدرکالممعناشناسیوزبان،یاسپرمرقابت.یپژوهشيجستار
298...............................................................................................................................................هاگونهریسادریاسپرمرقابت

300...............................................یتکامل- یجنسیروانشناسيهالیتحلوهاافتهیدربحثويریبکارگ: پنجمفصل
301............................................................................................................................ورزي؟دانشیااندوزيدانشعلم؛نهاییهدف

304................................................................................................................مدرنجامعهدريشهروندحقوقویآگاهداشتنحقِّ
306..............................................................................................................................................................ست؟یکمسئولمن؛ایاو

308..................................................................................................................................روشِیپيراهکارهاوجنسدوتعارضات
310.....................................................................................................................................................نداردتیمسئوليمردچیه

310..................................................................................................................................................شدهپخشتیمسئولومردان
310.........................................................................................................................................!دینکنصبرنهد؛یکنصبربتامردان

314............................................................................................................................................................................یجنسسمیبرالیل
316....................................................................................عدالتویدموکراسسم،یبرالیل: عدالتيِجمهورایيآزاديِجمهور

321.......................................................................جامعهدریجنسيارضانامتوازنعیتوزویجنسسمیبرالیلبزرگ؛یعدالتیب
328..................................................................................جنسیهاياستراتژيدرتضادوطبقاتیيتضادها.یپژوهشيجستار
329..........................................................................................................................................یجنسياستراتژانتخابواقتصاد
334.................................................................................................................................................زنبورهایکلونمثابهبهجامعه

337................................................................................................................................آزادطیمحکییتکامل-یجنسيهاامیپ
338..................................................................................................................افرادیجنسيرفتارهاوهشداردهندهيخبرها
339.............................................................................................................................یخوردگبیفراحساسومتاهلمردان
340.....................................................................................................................................ازدواجبهیرغبتیبومجردمردان
341...............................................................................................................................................اخطاردهندهيهاامیپوزنان

342.......................................................................................................................................................آزادجوامعدرکودکان
343.................................................................................................................................ازدواجزانیمکاهشویجنسسمیبرالیل

346.......................................................................................................امدهایپوبرخوردهاتعامالت،؛یجنسيآزادویجنستبادل
348.............................................................................................................مردانباارتباطدرزنانهیمنبع؛یجنسيارضاتبادلِ

351..................یابدمیمتفاوتيکارکردازدواج،یوقتطالق؛ومهریهدوگانه،یجنسياستراتژ.یفرهنگ-یپژوهشيجستار
353..................................................................................................................................ازدواجزانیمویجنسيهایآزادتبادل،
354........................................................................................جوامعیاجتماع-ياقتصادمختصاتویجنس-یفرهنگيبازدار

357.......................................................................................................................................................آنهاتقابلوتبادل،يآزاد
357........................................................................................................................................................مقدسایخطرناك: سئواالت

359........................................................................د؟یموافقيتجاریجنسارتباطشناختنتیرسمبهباایآ.یپژوهشيجستار
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366..............................................................................................................................................تیحکانیاانیپاوهاخواستهنبرد
372.....................................................................................................................................باكیبنیمصلحایوحشتآورانامیپ

373...............................................................................................................................یجنسيهاياستراتژوازدواج،يفردحقوق
375..................................................................................................................................................گریهمدبرجنسدوتقابلمریتاث

383.................................................................دارد؟ینقشآندرزنانانتخابایآمردان؛درییگراهمجنس.یپژوهشيجستار
384...............................................................................................................هاست؟بیآسکاهندهشهیهمازدواج،ایآ؛تعهدایتاهل
386.....................................................................................................................................ممکنيراهکارهاوجامعهیجنسکنترل
387...............................................................................................جامعهیجنسکنترليبرايراهکارسویه؛دو–سویهیککنترل

387............................................................................................................................استهیدوسوحالهردرکنترل،ونظارت
389.....................................................................................................................................اگرهاواماه؛یدوسو-هیکسویکنترل
391...........................................................................................................................ناظریاهمسربهنیازازدواج؛ومردانزنان،

391.............................................................................................یحقوقنیقواندرمرداننظارتحقوزنانیجنسیروانشناس
392................................................................متفاوتيالفباحروفباییهازبانمختلف؛یحقوقيهانظام.یپژوهشيجستار

398....................................................................................................................................شدهگرفتهيهاجوابویجنسيآزاد
401.....................................................................................................................يآزاددیجدفرمول: یباشمنبردهتاباشآزاد

403...........................................................................هیدوسو–هیکسویکنترلاعمالطیشراکردنفراهمدرافرادودولتهانقش
404.......................................................................................ينژاديسازبهوفرزندتیمشروعيِگرغربالشیآزما،یجنسانتخاب

408...........................................................................ییفرازناشوروابطبهلیموزانیمدررییتغوفرزندتیمشروعيِگرغربال
410.........................................................................................................یجتماعايهاحلراهایيفرديهاياستراتژبهياندازچنگ

411.........................................................................................زیغراسمتبهبرگشتویاجتماعییفردگرا.یپژوهشيجستار

413..........................ازدواجازشیپاتارتباطویجنسنسبت،یجنسيرفتارهادرجنسدويتفاوتها: ششمفصل
414...........................................................................................................آنهایتکاملنییتبوجنسدویجنسرفتارهايدرتفاوت
414..............................................................................................................................آنیتکامليهاشهیرویجنسلیمدرتفاوت
416....................................................................................................گذرایجنسارتباطاتبهلیتماویجنسیطلبتنوعدرتفاوت

417.........................................جنسدویجنسيهاياستراتژوموقتازدواجمدت،کوتاهروابط.یفرهنگ-یپژوهشيجستار
419........................................................................................................درازمدتکیشرافتنیيبرایراهمدت؛کوتاهرابطه

420.........................................................................................افرادیجنسارزشویشخصیجنسياستراتژموقت،ازدواج
420............................................................................................................................موقتازدواجبهشیگراوییگرااخالق

421.................................................................................................................مدتکوتاهروابطانواعازمتفاوتيهابرداشت
421.........................................................................................................................................یاجتماعتبادلووقتمازدواج
422................................................................................................................................جامعهدرگروههانیبقیعالتعارض
422....................................................................................................................تناسبسربرجنگوزیتوتنديهاحسادت



10

423.......................................مدتکوتاهرابطهداشتنيبرادادنرخصتومردانیجنسيبندپیتدوگانه،یجنسياستراتژ
424...................................................................................نگرکپارچهییدگاهیداتخادوموقتازدواجبامخالفتوموافقت

426.....................................................................................................................................................یجنسيهایالبافیخدرتفاوت
427..............................................................................................................یجنسارتباطدرتمرکزوتوجهموردمسائلدرتفاوت

427...........................................................................شدهذکریجنسيرفتارهادرجنسدويتفاوتهاوینیوالديگذارهیسرما
432...........................................................................................................................انتیخانواعبهنسبتتیحساسدرتفاوت

435............................................................انتیخانواعبهنسبتتیحساسدرتفاوتوینیوالديگذارهیاسرم،يپدرتیقطع
437.....................................................................ییزناشوتیرضاویجنسکیشرانتخاب،ینیهمسرگزيهامالكدرتفاوت

437....................................................................جفتانتخابيهامالكوجنسبهوابستهيافزاتناسبيهایژگیودرتتفاو
438.......................................................................................یجنسيتفاوتهانهیزمدرشدهانجاممطالعاتجینتامورددرینکات

439...................................................................................................................................................بودنکمتروشتریبيمعنا
439........................................................................................................................................................تفاوتهاشدتایمقدار

439..........................................................................................................................................يفردنمراتونیانگیمنمرات
440..............................................................................................................................................................عملتالیمفاصله
442............................................................................................................................ستینيکهترایيبرتريمعنابهتفاوت

442..................................................................................................................................................یجمعيامدهایپویجنسنسبت
446........................فرزندانیجنسنسبتونیوالدیتکاملمعادالت: دخترزاانیبارویزوپسرزاثروتمندانِ.یپژوهشيجستار

448...........................................................................................ازدواجازبعددرانتیخباآنارتباطوازدواجازقبلجنسیروابط
460...........................................................................................................................روشِیپيهاچالشويچندهمسر،يهمسرتک

460...................................................................................................................................................یجنسنسبتويهمسرتک
461.................................................................................................................................................یجنسنسبتويچندهمسر
462.........................................................................................زناندرپوششویجنسنسبت.یفرهنگ-یپژوهشيجستار
464.........................................................................................................................شیآرازانیموازدواجنرخ،یجنسنسبت
466......................................................................................................شیآراوپوشش،یجنسيهاياستراتژ،یجنسنسبت

468................................................یاجتماعيامدهایپویانسانروابطدرصداقت،ییبایزرییتغيهاروش.یپژوهشيجستار
470..............................................................................................................ندارد؟وجودگریدایآمدرن؛يایدندريچندهمسر

471....................................................................................................ن؟یگزیجايهاروشایآشکاريچندهمسرانتخاب؛کدام
473.....................................................................................................................................................یطلبيبرابرويهمسرتک
476...............................................................................................................................................................طالقويهمسرتک

478........................................................................................................................تیحیمسدريچندهمسر.یپژوهشيجستار
480..................................................................................................................................اریناهشعواملنقشوجنسیيهاپژوهش

482...............................................................................................انتیخوییزناشوتعارضاتازدواج،عشق،: هفتمفصل
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483........................................................................................................................ورزانهعشقرفتارهايریشهوتکاملیروانشناسی
484..........................................................................................................................................................گراانطباقبیفرکیعشق؛
488.......................................................................................................................................دیگرخواهییاخودخواهینوعی: عشق
489..................................................................................................................................ییجداویهمگام: یجنستیجذابوعشق

492.............................................................................................................ییزناشودرمانونیزوجتعارضات،یتکاملیروانشناس
493..................................................................................ییزناشوتعارضاتدرنیزوجيافزاتناسبيفرديهاياستراتژنقش

495.........................................ییزناشوادراکاتدریجنسيهاياستراتژنقشکند؛یمرییتغ،یهمدلوفهمغِیتيِزیتیوقت
497....................................................................................انتیخیواقععللازاجتماعوعلمبرداشترییتغویتکاملیروانشناس
497..........................................................................................یکیدئولوژیاويفردیناتییتباییعلميهاتیواقعانت؛یخعلل

503......................................................................................................................................طالقوییزناشوانتیختازه،عشق
505...................................................................................................شدهيزیرطرحسمیمکانکیازیبخش؛ییزناشوتعارضات

509........................................................................................................ییزناشوانتیخوییزناشودرمانگران،ییزناشودرمان
512.......................................................................................................................ییزناشوانتیخوییزناشوتیرضامتقابل،درك

514.............................................................................................................خیانتسنجشيهاپژوهششناختیروششناسیآسیب
514...........................................................................................................................................................مطالعهمورديهانمونه

515....................................................................................................................................خیانتازتعریفدرجنسدوتفاوت
516.........................................................................................................................خیانتازتعریفدرجنسیتیهاينقشریتاث

517.................................................................................................پسندجامعهيهاپاسخارائهدرآنهاتاثیروجنسیتیهاينقش
518.............................................................................انتیخبامرتبطيرهایمتغوکنندهفیتوصيرهایمتغنیبتفکیکوتمایز
518...................................................................................................................................انتیخبررگذاریتاثيرهایمتغبهتوجه

520................................................................................سمیفمنومذهباخالق،قانون،،یتکاملیروانشناس: هشتمفصل
521...........................................................................................................................................................قانونویتکاملیروانشناس

522.................................................................................................تعارضاتوتعامالتها،کمک: قانونویتکاملیروانشناس
528.....................................................................................................جامعهدرییگراقانوناعماليبرایمدل: هازهیانگتیاولو

530..........................................................................................................................نقشتعارضاتوناهنجاريهنجارهاقانون،
531.................................................................................................................اقتصادوعدالت،يزیغرذهن.یپژوهشيجستار
533.....................................................................................................يگذارقانونویصنفمنافع،يفرد-یجنسيهاياستراتژ

534............................................................................................استيگریدباختگرودرما،ردبیوقت.یپژوهشيجستار
537..............................................................................................روشِیپيهاچالشویحقوقيکاربردها،یتکاملیروانشناس

538.........................................................................................................................................................اخالقویتکاملیروانشناس
538................................................................................................................اتیاخالقبهنگاهدردیجدياپنجره؛یعلماخالق
538...........................................................................................انساندراتیاخالقمنشأبهنگاهدرنوياچهیدر؛یستیزاخالق
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539..................................................................................................................یتکاملمحاسباتاییدرونوجدان؛ییگرااخالق
541.......................................................................................................یتکاملمحاسباتوشکستهغرور.یپژوهشيجستار

545........................................................................................................................................................مذهبویتکاملیروانشناس
552.......................................................................................................................................................سمیفمنویتکاملیروانشناس
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گفتارپیش
هاي متعدد، رشته روانشناسی را در دانشگاه انتخاب کردم، با این امید سالها پیش، وقتی از بین رشته

کند، گونه رفتار میشمار سئوالهایم درباره اینکه چرا انسان بدینبراي بیوارد این رشته تحصیلی شدم که 
رغم اینکه در مطالعه انواع رویکردها و مکاتب روانشناسی، تالش الزم را به جوابهایی بیابم. متاسفانه، علی

درباره رفتارهاي توانستم جوابهاي بسیاري از سئواالتم را، پیدا کنم. این مسئلهدادم، ولی باز هم نمیخرج می
رغم اینکه هر دانستم که علیکرد. میجنسی انسان که بطور اختصاصی به آن عالقه داشتم، بیشتر هم صدق می

یک از گرایشات روانشناسی، حرفی براي گفتن دارند اما قطعه مهمی از این پازل، گم شده است. تا اینکه با 
روانشناسی، همان قطعه هاي این گرایشِجه شدم که یافتهنتایج مطالعات روانشناسی تکاملی آشنا شدم و متو

با زمانی ومربوط نبودداخل کشورهاي دانشگاهبه انه فمتاسکه آشنایی من با آن،ی گرایششده بود. اصلی گم
کردم.فرسبه خارج از کشور ،تحصیلآن آشنا شدم که براي

هاي بزرگتناقض
چند سال پیش، یکی از اشخاص داراي موقعیت باالي سیاسی در کشورمان، گفته بود که براي تنظیم 

هاي تفاوتقوانین ارتباطی بین دو جنس، نیاز به انجام یک سري مطالعات در مورد رفتارهاي دو جنس و 
آنهاست. این گفته مسئول مذکور، نشان از عدم آگاهی مناسب بسیاري از کارگزاران سیاسی و اجتماعی از 

هاي اخیر روانشناسی در حیطه رفتارهاي دو جنس و تفاوتهاي آنها دارد که البته با توجه به حجم هاي دهیافته
شوند، چندان هم غیرمنتظره نیست. یترجمه یا تألیف م، به زبان فارسی، تابها و مقاالتی که در این زمینهکم ک

توانیم ادعا کنیم که همه چیز را در مورد روانشناسی دو جنس و تفاوتهاي آنها هر چند در تاریخ فعلی، نمی
ایم، ولی حجم مطالعات آنقدر هستند که بتوانیم بسیاري از مسائل حقوقی، قانونی، ارتباطی و هنجارها فهمیده

، به زبان فارسی، در این دلیل بود که تصمیم گرفتممینهبه تنظیم یا تعدیل کنیم. ها، را بر اساس این یافته
نویسم.بزمینه کتابی 

هاي کند، ارجاع به یافتهبراي هر کسی که در زمینه روانشناسی رفتارهاي جنسی مطالعه و تحقیق می
شود. یکی از روانشناسی تکاملی، از جمله ضروریات مورد نیاز براي درك جامع رفتار جنسی انسان، تلقی می

هاي آن در تفسیر مسائل رفتاري و اجتماعی در ها و یافتهها در مورد روانشناسی تکاملی و جایگاه تبیینتناقض
کنند که این رویکرد، کشور ما، این است که برخالف نتایج استنتاج شده از این رویکرد، بسیاري هنوز فکر می

مکتبی مخالف یا حداقل داراي نگرشی خنثی نسبت به مسائل اخالقی بوده و تناقضاتی آشکار با نگرشهاي 
جالب اینجاست که در حالی که این نگرش در کشور ما نسبت به روانشناسی تکاملی وجود مذهبی دارد.

داشته و هنوز هم بعضی چنین نگرشهایی دارند، در کشورهاي غربی، روانشناسی تکاملی مورد این انتقاد واقع 
دهنده این نشانکار و غیرلیبرال هستند. هر دو این نگرشها، شده که این رویکرد و طرفداران آن، محافظه
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اند که افراد، چه متخصصین و چه عوام، نسبت به این رشته، درك کامل و صحیحی ندارند. روانشناسی مطلب
تکاملی، به عنوان یک رشته علمی، شدیداً مبتنی بر شواهد مستند علمی بوده و افتخار این را دارد که براي 

کنند اي فکر میکه، عدهکند. درحالیربی، ارائه میبسیاري از ادعاها و نظریات خود، انبوهی از شواهد تج
- شدن اعتقادات اخالقی یا مذهبی در جامعه میهاي این رشته علمی، منجر به ضعیفها، نظریات و یافتهگزاره

کند بلکه در بسیاري از هاي این رشته، نه تنها چنین اثري ایجاد نمیدهند که مطالعه یافتهشود، شواهد نشان می
باشد. در این کتاب، سعی شده تا با ذکر مفصل نتایج کننده بنیادهاي اخالقی نیز می، تایید و تقویتموارد

کننده اخالق نیست، پژوهشهاي تجربی و علمی، خواننده را به این تفکر تشویق کند که علم نه تنها تضعیف
تواند تاییدکننده و مشوق آن نیز باشد.بلکه در صورت درك صحیح، می

روي آنهاي پیشِنگارش این کتاب و چالش
ین فعالیتهاي پژوهشی و علمی، اصراري باز ،هاي دانشگاهی آناي که محیطنوشتن کتاب در جامعه

نیاز به پشتکار و دلسوزي دارند، واقعاًالمللیشده در مجامع بینعجیب بر فقط چاپ مقاالت در مجالت نمایه
،آن است که متاسفانه این هدف اصلیگیريآگاهی نیست، بلکه بکارفقط تولید،. هدف دانشزیادي دارد

ورزي نباشد، با دانشاگر همراه،اندوزيشود. دانشمی،تولید دانشبعضی وقتها، قربانی ابزار خود یعنی صرفاً
متاسفانه، جامعه آموزشی روانشناسی نیز، همانند ختم نشده است.،در واقع به هیچ فرایند و هدف مفیدي

کنند از طریق مقاالت و کتبی که غالباً هاي دانشگاهی دیگر، پر شده از اساتیدي که سعی میبسیاري از رشته
گاه بطور حقیقی شان است، به دانشیاري و استاد تمامی برسند، بدون اینکه هیچهم نتیجه زحمات دانشجویان

کردن آن، بیندیشند.اند را دریافته یا به کاربرديبتوانند عمق آنچه که مطالعه یا تحقیق کردهبخواهند یا اصالً
دانند که فعالیتهاي علمی اینچنینی، چقدر در اندرکاران امور تحقیق و تالیف در ایران، خود میدست

ئل جنسی که خود موضوعی کشور ما دشواري دارد. به این دشواریها، دشواري مربوط به تحقیق در زمینه مسا
انگیزي انگیز است را اضافه کنید. پژوهش در مورد مسائل جنسی زنان نیز، خود دوباره به این چالشچالش

اي قطور از تر، پردهکنیم که مانند سایر جوامع و فرهنگهاي سنتیافزاید، چرا که ما در کشوري زندگی میمی
ت و باورهاي افراد در مورد مسائل جنسی و بخصوص مسائل جنسی حیاء همراه با کتمان و انکار، روي تفکرا

زنان را، پوشانده است. جستجوي منابع جدید و علمی نیز، از جمله عواملی است که سختی کار در زمینه 
ها برد. دسترسی کم به کتابها و مقاالتی که در این زمینهپژوهش و بخصوص پژوهشهاي جنسی را، باال می

- هایی که مدام فیلتر میها، سایتشده در این زمینهکمیت و کیفیت پایین منابع فارسی نگارشاند، چاپ شده

توانند در صورت نبود ثبات و پشتکار مناسب، موجب سرخوردگی و ناکامی یک شوند و ...، هر کدام می
براي ه روي نداد.محقق شده و باعث انصراف او از ادامه کار شوند که خوشبختانه این اتفاق در مورد نویسند
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این اثر، حقیقتاً زحمات زیادي کشیده شد. مولف، براي نوشتن این کتاب، چندین هزار صفحه مقاله و کتاب 
را در طول چندین سال مطالعه کرده است. نگارش آن نیز، حداقل، دو سال به طول انجامید. عالوه بر اینها، 

هاي عملی، مشاهدات اجتماعی، ت متنوع، انجام بررسیهاي مختلف و موضوعامطالعه منابع گوناگون، دیدگاه
یابی و فعالیت بالینی، در طول ده سال اخیر، از جمله عواملی بوده که به نگارش این اثر کمک مصاحبه و زمینه

ها، مولف کامالً معترف است که این اثر، قطعاً خالی از اشکال نبوده و اند. با وجود همه این تالشکرده
ي متعددي نیز دارد.هامحدودیت

جداي از دشواري پژوهش و نگارش در حیطه روانشناسی جنسی، جو اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و 
برانگیز است که آن هم دالیل متعددي دارد. تجربه سیاسی نیز، براي محققین این حوزه از رفتار انسان، چالش

باحث مطرح در این کتاب با سایر افراد، شخصی نویسنده از صحبت درباره بعضی از مسائل جنسی از جمله م
چه متخصص و چه غیرمتخصص، نشان داد که اغلب افراد از هر دو جنس، مقاومتهایی نسبت به شنیدن و 

اي که پذیرش حقایق جنسی مربوط به روانشناسی دو جنس، دارند. البته قابل انتظار هم است که در جامعه
طلبی جنسی در افراد، ایق انسان، حداقل باشد، شنیدن اینکه تنوعدانش صحیح و دقیق جنسی افراد درباره حق

همسرخواه نیستند، امري طبیعی به معناي زیستی بوده و یا اینکه زنها نیز همانند مردان، ذاتاً موجوداتی تک
هایی مانند کتاب نوشتن کتابحداقل در ابتداي امر و بدون شنیدن مباحث بعدي، با مقاومت مواجه شود. 

خواندن و البته ستخواشجاعت و جسارت می،امحداقل در شرایط فعلی جوامعی همچون جامعه،رحاض
براي ایستادن و ،شجاعت«گفت: نیاز دارد. همانطور که چرچیل میشجاعت و آمادگی ، بهمنصفانه آن هم

». دادنبراي نشستن و گوشو البتهگفتن الزم است، سخن
عناوین آنها را ،ترجمه هستند ولی مترجمین آنهاکتابهایی وجود دارند که عمدتاً،متاسفانه در بازار

البته که تالیف به معناي اینکه نویسنده یک اثر، مطالبی را بوسیله ترجمه .گذارندتالیف یا ترجمه و تالیف می
این کتاب، وت است.بسیار متفاصرف، مقتضیات خاص خود را دارد که با ترجمهآن،کند نیست امااخذ نمی

، تحت عنوان 9یک تالیف به معناي اخص و دقیق کلمه است (تنها استثنا، سه صفحه مطلبی است که در فصل 
آورده شده است. همانطور که در ابتداي این قسمت هم گفته شده، این مطالب، از »ارضاي جنسی و سالمتی«

که، مطالب این کتاب و از جمله فصل آخر آن که اند. علت این بود)، ترجمه شده2010کتاب مستون و باس (
اند، آنقدر خواندنی و مهم بود که مولف را حیف آمد که قسمتی از آن را در این سه صفحه از آن ترجمه شده

این کتاب نیاورد). همچنین، تا آنجا که مولف اطالع دارد، از نظر مسائل مطرح شده در این کتاب، این کتاب 
در زبان فارسی است که بخصوص سعی داشته مسائل فرهنگی خاص کشور خودمان را هم، از اولین تالیفات 

، بیشترین ارجاعات ممکن به منابع علمی کتاببودن متنسعی شده براي حداکثر علمیتا حدي، پوشش دهد. 
اش بیشتري براي محققین، مترجمین و مولفینی که به دنبال کنک،داده شود. از این جهت، منابع این کتابمعتبر 

مفید است.بسیارهستند، غنی و
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شناخت رفتارهاي جنسیِ جنس مقابل و مخاطبین این کتاب 
تر از درك مکنونات براي من، پی بردن به اسرار اتم، آسان«زمانی، فیزیکدان مشهور، انیشتین گفته بود: 

سال پژوهش، بعد از سیمن«روانکاو مشهور، زیگموند فروید هم، اعتراف کرده بود که: ». یک زن است!
و در این مدت، گذردها، مدت زمان زیادي میاین ضعفاز بیان ». خواهند!باالخره نفهمیدم که زنان چه می
هاي روانشناسی تکاملی هاي زیادي یافت شده که اغلب آنها را مدیون یافتهبراي این سئوال فروید، جواب

ترین گرایش از بین رویکردها و گرایش روانشناسی تکاملی، موفقتوان ادعا کرد که هستیم. بدون مبالغه، می
بینی انواع رفتارهاي جنسی بوده است.گرایشات روانشناسی، در توصیف، تبیین و پیش

تواند به تمامی سئواالت شما درباره رفتارهاي جنسی دو کند که میهر چند قطعاً این کتاب، ادعا نمی
ادي از سئواالت و معماهاي با موضوعات جنسی را که شاید سالها ذهن آن، جواب تعدجنس پاسخ دهد اما 

تواند هر مرد و زنی مخاطب این کتاب، میشما را به خود مشغول کرده بودند، خواهد داد. در درجه اول، 
کنیم وباشد که دوست دارد درباره ماهیت و علل رفتاهاي جنسی انسان، بیشتر بداند. اینکه ما چگونه رفتار می

- کنیم، سئوالی است که کنجکاوي ذهنِ هر فرد را درباره خود و جنس مقابل، بر میچرا اینگونه رفتار می

بایست گیرد با جنس مقابل خود ارتباط داشته باشد، میانگیزد. در واقع هر کسی با هر جنسیتی که تصمیم می
کند.در مورد رفتارهاي جنسی خود و جنس مقابل، اطالعات و دانش کافی کسب 

از آنجایی که این کتاب، اساساً رویکردي روانشناختی داشته و به بررسی ساختار روانشناختی چندین 
پردازد، یکی از مخاطبین اصلی این کتاب، محققین و دانشجویان این رفتار جنسی در جنس مونث و مذکر می

از گرایشات و رویکردها در رشته و همچنین عالقمندان به حوزه روانشناسی جنسی هستند. برخالف تعدادي
نشده یا حتی غیرقابل آزمایش هستند، هاي آزمایشعلوم انسانی و حتی روانشناسی، که پر از حدس و گمان

-ها و فرضیات بیزنیتجربی و به دور از گمانه-هاي علمیرویکرد روانشناسی تکاملی، شدیداً مبتنی بر یافته

هاي پژوهشی وجود کرد، بیش از اینکه نظریه وجود داشته باشد، یافتهپایه و اساس است. در واقع، در این روی
- رود. میدارد و این مسئله، از جمله نقاط قوت این رویکرد در نگاه به رفتارهاي جنسی انسان، به شمار می

هاي پژوهشی براي کردن دادهتوان گفت که از بین رویکردهاي موجود، روانشناسی تکاملی، در فراهم
هاي خود، در مورد رفتارهاي جنسی، پیشتاز و سرآمد بوده است. نظریات و تحلیلفرضیات،

گیرندگان و دانشجویان مسائل حقوقی و قانونی مخاطبین بعدي این کتاب، محققین، مسئوالن، تصمیم
ر در گذاکه در مورد رفتارهاي جنسی اعم از ازدواج، خیانت و غیره فعالیت دارند و همچنین، متولیانِ قانون

توان مخاطبین اصلی کتاب دانست. حیطه روابط دو جنس، هستند. از یک نگاه، مخاطبین این گروه را، می
ها و علت این است که این کتاب، هر چند با رویکردي روانشناختی جلو رفته و سعیِ در کنار هم چیدن یافته

اما هدف اصلی آن، در واقع، همین هاي نهایی داردگیريتبیینات پژوهشهاي روانشناختی به منظور نتیجه
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شود. هر چند بخصوص هایی است که منجر به برداشت ذهنی ما از قوانین و حقوق دو جنس، میگیرينتیجه
دادن به بعضی از باورها، هنجارهاي اجتماعی و قوانین حقوقی تاثیر در جوامع غربی، روانشناسی در شکل

هاي وقت به اندازه سایر رشتهدر کشورهاي غربی نیز، هیچداشته است اما متاسفانه، روانشناسی حتی 
دانشگاهی یا مکاتب اجتماعی، آنقدر سیاسی نبوده که بتواند در مورد مسائل حقوقی کالن یک جامعه نظر داده 
یا اعمال نفوذ کند. این مسئله، چندین علت داشته که بعضی غیرموجه و بعضی هم موجه هستند. اینکه از 

ناشدنی است و گذرد، حقیقتی کتماناسی علمی به معناي واقعی کلمه، بیش از صد سال نمیتولد روانشن
اي که کار خود را از دانشگاهها و ها، کمتر قابل اعتمادند. روانشناسی به عنوان رشتهبدیهی است که نورسیده

له دارد و همه جا حاضر است اي مانند فلسفه که قدمتی چندین هزار سادرمانگاهها آغاز کرد، نتوانسته با رشته
رقابت کند، هر چند که مقایسه این دو رشته از نظر حقایق علمی و تجربی، واقعاً مضحک است. شاید سیستم 

رسیده، دادند که به یک آشناي پیر بیشتر اعتماد کنند تا یک جوان تازهحقوقی یا سیاسی جوامع، ترجیح می
توان به وجود رویکردهاي غیرعلمی و نی باشد! دومین علت را میحتی اگر آن آشناي پیر، پر از خطاهاي عقال

آزمون در روانشناسی، مربوط دانست. این رویکردها، با ارائه فرضیاتی که در بسیاري از موارد، حتی غیرقابل
تواند پردازن خود هستند، نه تنها علم روانشناسی را به عنوان علمی که مینگرانه نظریهحاصل تجربیات درون

تجربی و علمی باشد عقب انداختند، بلکه نگرشی نه چندان مثبت از روانشناسی، در نظر خواص و عوام 
ها، در کودکی میل جنسی نسبت به بوجود آوردند. بطور مثال، آیا شنیدن این فرضیه که همه پسربچه

کجاست (ناخودآگاه)، چه سود دانند فرستند که خود هم نمیمادرانشان دارند و بعد این میل را به جایی می
ها که نه وجود این میل در همه پسربچهتواند براي محققین روانشناسی جنسی داشته باشد درحالیعلمی می

اثبات شده و نه اکتشاف دوباره آن در مردان بزرگسال. 
ها ین رسانهها دانست. خوشبختانه یا متاسفانه، در دنیاي مدرن، اتوان رسانهمخاطبین گروه سوم را، می

کنیم، هستند. از آنجایی هستند که سردمداران کنترل تفکرات و باورهاي ما، درباره تقریباً هر آنچه که فکر می
-گذارند و ترجیح میاي، براي یافتن راه صحیح زندگی، وقت و انرژي الزم را نمیکه اکثریت افراد هر جامعه

ها راه را اشتباه بروند، بطور یقین، اکثریت ر کنند، اگر رسانهها واگذادهند که این وظیفه دشوار را به رسانه
جامعه نیز راه رهبران خود را انتخاب کرده و در مسیر اشتباه، گام بر خواهند داشت.

محققین و عالقمندانِ مطالعات و مسائل زنان و مردان، دیگر مخاطبینِ این کتاب هستند. مسائل و 
هاي جنسیتی، مشکالت دو جنس در ارتباط با همدیگر، مشکالت نقشتعارضات دو جنس، مسائل مربوط به

ارتباطی بین دو جنس و مسائل مربوط به تفاهم متقابل در دو جنس، از جمله موضوعات بسیار مهم هستند. 
توانند از دیگر خوانندگان این کتاب باشند.هاي فمنیستی نیز، میطرفداران مکتب

جویان رشته الهیات هستند. از زمان شروع به کار روانشناسی، بین مخاطبین بعدي، روحانیون و دانش
روانشناسی و الهیات، هم قهر و هم آشتی رواج داشته است. در بسیاري از موارد، ریشه قهر بین این دو حوزه، 
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هاي الهیات و روحانیون، نسبت به علم روانشناسی و روانشناسان، هایی بوده که محققین رشتهتفاهمسوء
هاي یک روانشناس در مورد یک پدیده اند. محققینی که فرضیات، که به معناي صرفاً حدس و گمانتهداش

ها تفاهمگیرند، مسئول بخشی از این سوءگیر در علم روانشناسی اشتباه میاست را، با یافته علمی یا باور همه
درمانی در روانشناسی، ثابت ی به نام دینهایهایی به نام روانشناسی دین و حوزههستند. اما اکنون، وجود رشته

گریز نیست، بلکه به بعد معنوي انسان هم، اهمیت ستیز یا دیناي دیناند که روانشناسی، نه تنها رشتهکرده
قبول در روانشناسی، روش علمی و دهد. مسئله اینجاست که برخالف علوم الهیات، روش قابلزیادي می

اي از عقاید، است. اما در همین مورد هم، نکته اینجاست که پذیرفتن تعبدي مجموعهآزمون و نه تجربی قابل
توانند به یک هدف مشترك که در پیش گرفتن روشها و راههاي متفاوت، به این معنی نیست که این دو نمی

رك باشند. توانند متفاوت، اما هدفها، مشتهمان رفاه روانی، جسمی و اجتماعی بشر است، برسند. راهها، می
هاي تواند به محققین رشته الهیات، این نوید را بدهد که روانشناسی به عنوان یکی از رشتهاین کتاب می

-از گزارهبعضیتواند، شواهد غنی و خوبی در مورد درستی شک از این به بعد هم میهمکار، توانسته و بی

به گفته شد، روش و فرایند تحلیل در این کتاب، هاي دینی، فراهم کند. البته، شایان ذکر است که همانطور که
کالمی، فلسفی یا دینی نبوده و از روش علمی در روانشناسی که همان مرور شواهد پژوهشی براي هیچ عنوان

کند.نظریات علمی است، تبعیت می

اخالق علمی یا علمی به نام اخالق
لم دیگري، حتی علوم کامالً تجربی، مدتها، از تولد روانشناسی گذشته است و همانطور که هر ع

آغازشان با فرضیات و حتی خرافات بوده، به سر آمده است. حال دیگر روانشناسی علمی جدید، به یمن و 
تواند با قطعیت بیشتري سخن گفته و براي ادعاهاي خود، دالیل و میمنت کنکاش علمی و تجربی، می

تواند نویدبخش این امکان باشد که علم حقوق نیز، به میمستندات قوي و علمی ارائه کند. این رویداد، 
هاي علمی، بپردازد. قانونِ مبتنی بر علوم ریزي دوباره بعضی از قوانین، بر مبناي یافتهبازبینی مجدد خود و پایه

ن، تجربی و اخالق علمی، این طلیعه را براي هر یک از ما دارد که دیگر براي رفتارها و بایدها و نبایدهایما
دالیل علمی، عقالنی و مفیدي داشته باشیم. این کتاب، سعی دارد تا با پشت سر گذاشتن چندین مرحله و 

کردن مواد خام الزم، صحت بعضی از قوانینِ مربوط به رفتارهاي جنسی زن و مرد را اثبات کرده و به فراهم
کننده که انتشار این کتاب، بتواند شروعرد بعضی دیگر از تفکرات موجود در این زمینه، بپردازد. امید دارم

گذاشتن قوانین و اخالقیات مبتنی بر علم باشد و محققین ما را نیز، به تفکر، تحقیق و تالیف در این مسیرِ بنیان
زمینه، تشویق کند.
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شده در فصول کتابمباحث مطرح
در فصل اول، تغییراتی را که زنان در حیطه ترجیحات و رفتارهاي جنسی و همزمان بخش اول کتاب.

پذیري کنیم. در فصل دوم، به بررسی پدیده انعطافدهند، بررسی میبا مراحل چرخه قاعدگی نشان می
در این دو فصل، قصد داریم با پردازیم. جنسی، مشخصات و خصایص آن و تفاوتهاي دو جنس در آن، می

ر برخی از پژوهشهاي انجام شده در زمینه دو رفتار جنسی یعنی تغییرات در ترجیحات و رفتارهاي مرو
، به نمایی کلی از 2پذیري جنسیدر زنان و تفاوتهاي جنسیتی در انعطاف1جنسی مرتبط با چرخه قاعدگی

رفتارهاي جنسی در براي فهمیدن تبیینات روانشناسی تکاملی در مورد رفتارهاي جنسی دوجنس، دست یابیم. 
. به همین خاطر، در فصل شناسی تکاملی، آشنا باشیمهاي زیستانسان، باید تا حدي، با مقدمات نظري و یافته

شناسی و روانشناسی تکاملی که اي از نظریه تکامل داروینی و چند مورد از اصول اساسی زیستسوم، مقدمه
دهیم. با توجه به مقدماتسی مطرح هستند را، شرح میدر تبیین رفتارهاي انسان و از جمله رفتارهاي جن

هاي تکاملی و کارکردي رفتارهاي جنسی زنان که در فصول اول و دوم کتاب شده، در فصل چهارم، ریشهگفته
پذیري جنسی و بدانها پرداخته شده یعنی تغییرات در ترجیحات جنسی همگام با چرخه قاعدگی و انعطاف

ورزي در مردان و رقابت هاي این رفتارها مانند رفتارهاي مراقبت از همسر یا غیرتتههمچنین تعدادي از وابس
کنیم که دهیم. در پایان این بخش از کتاب یعنی فصل پنجم، اینطور بحث میاسپرمی را، مورد بحث قرار می

دارند که ممکن است اي هاي تکاملیبسیاري از رفتارهاي جنسی انسان (اعم از رفتارهاي زنان و مردان)، ریشه
در دنیاي امروزي نیز، همچنان انطباقی و مفید بوده و یا اینکه بطور معکوسی، ارزش خود را به عنوان 

دهنده بقا و تولیدمثل، از دست داده باشند. در این فصل، همچنین به بررسی بعضی از رفتارهاي افزایش
ایم.هاي علمی پرداختهواقعیتها، مشاهدات و یافتهجنسی مختلف و تطابق آنها با- هاي اجتماعیادعاهاي نظام

- هاي مطرح در کتاب را، تا آنجا که امکان داشته، بر مبناي یافتهمولف، سعی کرده که تبیینات و تحلیل

اند، شده پژوهشی، قرار دهد. اکثریت تبییناتی که بخصوص در نیمه اول کتاب آورده شدههاي مکرراً کسب
شود که بخشهاي شده در روانشناسی، هستند. اما اذعان میاثبات3هد بوده و جزو حقایقکامالً مبتنی بر شوا

توان فرضیات اند را، میهایی که بخصوص در بخش دوم کتاب مطرح شدهبسیار کمی از تبییات و تحلیل
ه در علم شدمبتنی بر شواهد در نظر گرفت. روش رسیدن به این فرضیات نیز، بر اساس همان فرایند پذیرفته

است. یعنی تحلیل بر مبناي شواهد تجربی، قرار داشته
- هاي علمی روانشناسی که بخصوص در دههروانشناسی تکاملی، به عنوان یکی از شاخهبخش دوم. 

هاي هاي بسیاري، از خود رشته روانشناسی گرفته تا سایر حوزهاي داشته با حوزههاي اخیر، رشد فزاینده
هاي روانشناسی تکاملی، ون، اخالق، هنر، ادبیات و ...، تعامل داشته است. نظریات و یافتهاجتماعی مانند قان

1- Menstrual cycle-related changes
2- Sexual plasticity
3- Facts
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ها بوده و منجر به رشد این دیدگاه شده که هاي مطرح در این حوزهدرصدد تبیین بسیاري از مفاهیم و گزاره
تواند در پی داشته زیادي را، میها، تاثیرات بالقوه مفید و مطالعه روانشناسی تکاملی، براي متولیان این حوزه

باشد. از آنجایی که تمرکز این کتاب، بر تبیینات تکاملی رفتارهاي جنسی و بخصوص رفتارهاي جنسی مورد 
ها، تبیینات و نظریات بحث در این کتاب است، در این بخش از کتاب نیز سعی شده تا تعامل تعدادي از یافته

هاي علمی و اجتماعی را، در چارچوب همین رفتارهاي جنسی و بطور روانشناسی تکاملی درباره سایر حوزه
- بسیار مختصر، به بحث بگذاریم. تعامل با سایر رویکردهاي روانشناسی و تبیین تعدادي از مفاهیم و پدیده

ها و رفتارهاي جنسی، اخالق و هاي علمی و اجتماعی همانند تعدادي از پدیدههاي مطرح در سایر حوزه
ز جمله مباحث پوشش داده شده در این بخش از کتاب هستند. در غالب موارد، تمرکز بر رفتارهاي قانون، ا

هاي مطرح شده در این کتاب، خواهد بود. همچنین، تلویحاً به بررسی قوانین مربوط جنسی و از جمله بحث
ب آنها با واقعیتهاي شوند و ارتباط تناسبه ازدواج که براي هر یک از دو جنس، در زمان ازدواج مطرح می

هاي متعدد و جالبی را در بر خواهند پردازیم. فصول این بخش از کتاب، حوزهزیستی دو جنس، می- روانی
اند، براي فهم مطالب بخش دوم کتاب، نیاز به گرفت. از آنجایی که فصول کتاب، طبق نظم خاصی نوشته شده

است که فصول، به ترتیب خوانده شوند.دانستن مباحث بخش اول دارید. به همین دلیل، بهتر 
معتقدم که شاید یکی از مهمترین فصول براي بسیاري از خوانندگان این کتاب، فصل آخر باشد. البته 
براي بهتر فهمیدن مطالب این فصل هم، باید سایر فصول را خوانده باشید. در این فصل، سعی شده تا 

هایی علمی و ی که موجب مقاومت، نسبت به نظریات و یافتهمهمترین علل روانشناختی، فردي و ایدئولوژیک
شوند، به بحث گذاشته شوند. دلیل اینکه نویسنده بر این تکاملی می- هاي روانشناسیِ جنسیبطور اخص یافته

شان نسبت به سایر فصل تاکید دارد این است که چنانچه افراد و گروهها، نسبت به علل مقاومتهاي احتمالی
بینش نداشته باشند، احتمال اینکه دیدگاههاي آن علم یا رویکرد را بپذیرند یا عملی کنند، کاهش دیدگاهها 

کنیم این فصل را با دقت بخوانید، چنانچه احساس نیاز کردید، آن را دوباره یابد. به همین خاطر، توصیه میمی
ورزي ر درك بیشتر شما از علل مقاومتبخوانید یا مرور کنید. در پایان، ببینید کدامیک از مطالب این فصل، د

افراد (از جمله خودتان) و گروهها، نسبت به رویکردهاي علمی به طور اعم و روانشناسی تکاملی بطور 
کننده هستند. اخص، کمک

سبک ارجاع دهی در متن
(APA)نویسی کتاب، تحت قواعد و قوانین انجمن روانشناسی آمریکا دهی در متن و منبعشیوه ارجاع

تر استفاده شده باشد، به معناي اینست که نویسنده به منظور روشن[]است. در متن، هر جا که از عالمت 
کردن مطلبی را از خود به مطالب نویسنده یا نویسندگان شدن بحث و کمک به فهم بیشتر مطلب، قصد اضافه

به معنی این است که این مطالب، «»یا ""اصلی آن متن، داشته است. جمالت قرار داده شده در عالمت 
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اند، با این تفاوت که، متون مربوط به محتواي مورد بحث، عیناً از نویسنده یا نویسندگان خاصی اقتباس شده
غالباً جمالت قصار برگرفته از «» که مطالب قرارگرفته در عالمت اند، درحالیگذاشته شده""در عالمت 

اند. بطور تایپ شدهایتالیک (کج)رات مورد تاکید و نیازمند توجه هم، بطور ها یا عبادیگران، هستند. واژه
دهی، شوند که از دامِ افتادن در تعمیمقیودي باشند که خواننده را به این امر متذکر میممکن استمثال، آنها 

به «سته دوم، با عنوان اند. مطالب برگرفته از منابع داجتناب کند. معموالً، احتماالً و ممکن است، از آن جمله
اند. مولف، تصمیم گرفت که سبک متداول نگارش پاورقی مربوط به اسامی محققین دهی شده، ارجاع»نقل از

یا مولفین مورد ارجاع در متن را، که در منابع فارسی بصورت زیرنویس در همان صفحه هستند، تغییر دهد. 
شده به آن قق یا محققی مواجه شدید و خواستید منبع ارجاعبه این شکل که در این کتاب، هر جا که با نام مح

را، در لیست منابع بیابید، ابتدا به نمایه اسامی آخر کتاب مراجعه کنید. سپس نام نویسنده مورد ارجاع را، در 
لیست نمایه اسامی که بر اساس الفباي فارسی نگاشته شده، پیدا کنید. در مقابل اسم مذکور، معادل انگلیسی 

توانید بر اساس این مشخصات، منبع مورد نظرتان را در لیست منابع بیابید. ن نام را خواهید یافت. سپس میآ
باس، «بطور نمونه، فرض کنید که در حین خواندن مطلبی در یک از بخش از کتاب، مولف به محققی مانند 

به فارسی بیابید. خواهید دید که ارجاع داده است. ابتدا به نمایه اسامی رجوع کرده و نام باس را » 2000
نوشته شده است. حال می توانید به بخش منابع مراجعه کرده و بر Bussجلوي این نام، معادل انگلیسی 

است را پیدا کنید. اگر به اثري 2000و سال نشر آن Bussاساس الفباي انگلیسی، منبعی که نویسنده آن 
ارجاع شده باشد که آن اثر، چند محقق یا نویسنده دارد، فقط نام اولین نویسنده را در نمایه اسامی خواهید 

، فقط نام ویلسون را در لیست »1992ویلسون و دیلی، «یافت. بطور نمونه، براي یافتن منبع مربوط به ارجاع 
اید و نام ی خواهید یافت. در این حالت نیز، به راحتی و با توجه به نامی که در لیست اسامی یافتهنمایه اسام

دهی، این مزیت را توانید منبع مورد نظر را بیابید. این روش ارجاعمحقق یا محققین بعدي و سال نشر اثر، می
یسی نام یک محقق را که فقط براي اولین بار دارد که براي یافتن منبع مورد نظرتان، نیازي ندارید تا معادل انگل

شود، به ذهن بسپارید. زیرا معادل انگلیسی نام او، همواره در لیست نمایه اسامی، در در متن زیرنویس می
دسترس قرار دارد. الزم به ذکر است که معادل انگلیسی آن دسته از اسامی محققین و مولفینی که مطلبی از 

است. شده، به همان صورت زیرنویس و در همان صفحه نقلِ مطلب، ذکر شدهآنها از شخص دیگري نقل 
اند براي تعداد بسیار کمی از منابع ارجاع داده شده، عنوان فصل نیز آورده شده است. این موارد، کتابهایی بوده

پی آنها و فرمت چا) mobiکه محقق به فرمت دیجیتالیِ بدون ذکر صفحه آنها، دسترسی داشته (مانند فرمت 
اي که مطلب از آن منبع اخذ شده، بطور دقیق ذکر شود. به همین دلیل، شماره موجود نبوده تا شماره صفحه

تر فصلی که مطلبی از آن گرفته شده یا به آن ارجاع داده شده ذکر گردیده تا خواننده در صورت نیاز، راحت
بد. تعداد کمی از منابع نیز، بصورت زیرنویس در به عین مطلب برگرفته از منبع ارجاع داده شده، دسترسی بیا

توانستند جزو منابع پژوهشی یا ارجاعی اند که نمیاند. این منابع، غالباً منابعی بودهصفحات کتاب آورده شده
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کتاب به شمار بروند اما به هر حال، مطالبی از آنها نقل شده و یا به آنها ارجاع داده شده و به همین دلیل، باید 
اند. شده است. فرهنگ لغات، کتاب اشعار و تعدادي دیگر از منابع، از آن جمله بودهوان کامل آنها درج میعن

در زمینه نوشتن منابع و مراجع مورد استفاده، مولف سعی کرده تا تمام تالش خود را براي رعایت حقوق 
لفی دیگر اخذ شده، به آن محقق یا اي هم، از محقق یا موسایر مولفین بکار گیرد، بدین صورت که اگر جمله

- مولف ارجاع داده شده است. تنها استثناء، تصاویر بکارگفته شده در طراحی جلد کتاب هستند. متاسفانه، علی

-رغم تالش زیاد، نویسنده نتوانست منابع اصلی این تصاویر را، که از اینترنت گرفته شده بودند، بیابد. عکس

روي جلد قرار گرفته و ایشان، جلد کتاب را با استفاده از این تصاویر، طراحی ها، در اختیار هنرمند طراح 
مشخص » منبع؟«کردند. همچنین چند جمله قصار و چند تصویر که منبع آنها در دسترس نبودند، بصورت 

اند.شده
ت منابع اخذ شده براي نوشتن این کتاب، از جمله منابع خوب براي محققین، مولفین و مترجمینی اس

که قصد مطالعه و تحقیق در مورد مسائل مطرح در این کتاب را دارند. در پایان کتاب و قبل از ذکر منابع، 
لیستی از پیشنهادات، به منظور مطالعه بیشتر، ارائه شده که راهنماي خوبی براي انتخاب منبع مورد نیاز براي 

- در ابتداي منابعی که از نظر نویسنده، منابع کاملباشد. در لیست منابع نیز، هاي ذکرشده، میمطالعه در زمینه

گذاشته شده است.←اند، عالمت  رفتهتري در یک زمینه خاص به شمار می
هاي امالیی یا نگارشی و تایپی، بار مطالعه متن کتاب و سعی مولف براي حذف غلطرغم چندین علی

صفحات کتاب، به چشم بخورند. این به این باز هم معترف هستم که ممکن است مشکالتی در گوشه و کنار 
- ها و حذف و اضافات متعدد، قرار میها، بازنویسیهاي مختلف کتاب، مورد ویرایشخاطر است که بخش

گرفت.

نشر الکترونیکی کتاب
براي مولفین و مترجمینی که در کشور ما، مشغول فعالیتهاي نگارشی هستند، به پایان رساندن اثر، یک 

هاي مربوط به نشر آن، یک مسئله مهم و سوي دیگر قضیه شود و مشکالت و دغدغهتلقی میطرف قضیه 
شده آثار است. یکی از موانع بزرگ نشر در کشور ما که بخصوص اهمیت آن اخیراً نیز بیشتر شده، قیمت تمام

، متمول نیستند. چاپی است. بسیاري از خریداران کتاب (و شاید در کل علم)، در کشورهایی مانند جامعه ما
تواند تعدادي از مخاطبان یک اثر چاپی را، کم کند. یک مشکل بزرگ و بسیار با اهمیت هزینه کتاب، می

رسانی درباره آنهاست. متاسفانه، توزیع کتاب و سایر منابع علمی، در کشور، دیگر، توزیع آثار و نحوه اطالع
شوند یا بین تجدیدچاپبار چاپ میار خوب، فقط یکگیرد. بسیاري از کتابها و حتی آثبخوبی صورت نمی

ها خوب نیست و حتی در پایتخت نیز، ممکن افتد. توزیع منابع به شهرستانشدن آنها، زمان زیادي فاصله می
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هاي محدودي مانند همان محل نشر اثر، آن منبع را در معرض فروش بگذارند. مسئله زمان است فقط مکان
طلبد. چاپ نیز، از جمله موانع اصلی بر سر چاپ کتاب است که صبري ایوبی را میطوالنیِ گرفتن مجوز 
هاي الکترونیکی و اینترنت، تعدادي از این مشکالت را تا حدي کم افزونِ تکنولوژيخوشبختانه، رشد روز

تاب را در هاي منفی توزیع الکترونیک اثر، این کرغم جنبهکرده است. از این رو، مولف تصمیم گرفت که علی
قالب فایل الکترونیکی و بر روي اینترنت، توزیع کند. این مسئله، بخصوص با توجه به اینکه در کشور ما، 
اغلب نویسندگان و مترجمین کتابهاي علمی و دانشگاهی، از فروش آثار خود، منافع مالی چندانی بدست 

تر علم در تر و سریعاند منجر به جریان سیالتوپذیر است. این رویداد، عالوه بر اینکه میآورند، امکاننمی
اي کند. امروزه، کمتر خانهجامعه شود، همچنین، طیف بیشتري از افراد را، موفق به خواندن منابع علمی می

شوند تا هاي الکترونیک نیز، باعث میتاپ، تبلت و کتابخوانشود که در آن کامپیوتر نباشد. وجود لبیافت می
ناپذیر شود. متاسفانه، با وجود اینکه تعداد ها، از شکل چاپی به دیجیتالی، اجتنابر و کتابتغییر فرمت آثا

هاي دانشگاهی یا کتبِ با کتابهاي الکترونیکی موجود بر اینترنت، بسیار زیاد است اما تعداد کمی از کتاب
اند. با این حال، نشر پیدا کردهاند، بطور الکترونیکیسطوح علمی باال که به زبان فارسی نوشته یا ترجمه شده

طلبید که باالخره تعدادي از صاحبان کتب علمی هم، تصمیم وجود مجموعه عواملی که ذکر آنها رفت، می
، تصمیم گرفت تا یکی از ویسنده این کتاب، بنا به این عللبگیرند تا آثار خود را بطور الکترونیک نشر دهند. ن

د. امیدوارم که این کار، مقدمه خوبی براي گسترش انتشار الکترونیکی منابع و آثار علمی و این مولفین باش
رایت در مورد آثار منتشرشده، امیدواریم دانشگاهی، باشد. همچنین، با توجه به مشکالت مربوط به حق کپی

دهی ارجاعله توجه کنند که به این مسئکه کلیه عزیزانی که به هر طریق قصد بازنشر مطالب این کتاب را دارند،
و رعایت حقوق معنوي سایر محققین، موجب جلب رضایت همه محققان، تداوم فعالیتهاي پژوهشی آنها و 
هرچه پربارتر شدن فضاي پژوهشی کشور خواهد شد. به همین دلیل، فقط بعد از اخذ موافقت مولف، اقدام 

، دقت و کوشایی الزم را به خرج دهند.و در رعایت حق کپی رایت نویسندهبه این کار کرده
یابد اما چیدمان نگارشی و تایپی کتاب، به نحوي صورت اگر چه که کتاب، بصورت اینترنتی نشر می

گرفته که کسانی که قصد استفاده از نسخه چاپی آن را دارند نیز، براحتی بتوانند این کتاب را پرینت گرفته و 
را مطالعه کنند.آن نسخه چاپی 

بخصوص » روانشناسی زیبایی، هوس و خیانت«عنوان تکمیلی کتاب .ما درباره عنوان کتابو ا
درباره بخش اول کتاب، به اندازه کافی گویاست. اما براي درك بهتر اینکه چرا مولف، عنوان اصلی کتاب را 

نکه رغم ایگذاشت، باید تا رسیدن به اواخر فصل پنجم صبر کنید! بخش دوم، علی» هوسهاي سرخ«
هاي آن، همچنان ارتباط خود را با بحث اصلی کتاب گیرد، اما اغلب بخشموضوعات متنوعی را در بر می
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جنسی و رفتارهاي جنسی انسان، حفظ کرده است. به همین دلیل، عنوان کتاب، براي - یعنی تمنیات غریزي
رسید.این بخش کتاب هم، مناسب و هماهنگ، به نظر می

تماس با مولف
پذیري خود در برابر فعالیتهاي و دانشجویانی که با روحیه مسئولیتاساتید مه محققین، عالقمندان،هاز

درباره مطالب این ، نویسنده رانگارشیومحتواییازاعمهاي خود، علمی، با پیشنهادات، انتقادات و پیام
آورم.پیشاپیش نهایت تقدیر را به عمل می،کنندراهنمایی میکتاب
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چرخه قاعدگی و تغییر در ترجیحات و :اولفصل 
زنانجنسیرفتارهاي

موضوعات مورد بحث در این فصل:
زنانگی نمایی -و مردانگیمانند تقارن ن از نظر زناناي مردادهنده جذابیت چهرهخصایص افزایشبررسی

ايچهره
بودنها و عضالنیقد، عرض شانهدهنده جذابیت بدنی مردان از نظر زنان مانندبررسی خصایص افزایش
جویی درونرفتاري مردان از نظر زنان مانند رقابت-دهنده جذابیت شخصیتیبررسی خصایص افزایش -

ییتجنس
 صدا، بو و غیرهماننداز نظر زناندهنده جذابیت مردانصایص افزایشخبررسی سایر
اندان که مرتبط با چرخه قاعدگیشناختی و جنسی زنرات و نوسانات در ترجیحات زیباییبررسی تغیی
رفتارهاي وبررسی تغییرات و نوسانات در سایر رفتارها مانند فعالیتهاي جنسی، خیانت زناشویی، اشتها

هستندن که مرتبط با چرخه قاعدگیشی زناپوش
در رابطه با تغییرات در ترجیحات جنسی زنان که با چرخه دهی مردانهاي خودگزارشرسی دادهبر

هستندقاعدگی مرتبط

فصل اول: نوسانات و تغييرات همزمان با چرخه
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زناندرچرخه قاعدگی 
تغییرات در زنان و بخصوص جنسی در رفتارهاي و نوسانات از دیرباز متوجه تغییرات ،یانسانجامعه 

رفتارها و ،همانطور که خواهیم دیداست. بودهدهند،روي می1به موازات چرخه قاعدگیکهاي جنسی رفتاره
در و نوسانات تغییرات بیند.تحوالت زیادي را به خود می، در طول چرخه قاعدگی، ترجیحات جنسی زنان

این جهت که بخصوص از،دندهروي میرفتارها و ترجیحات جنسی زنان که هماهنگ با چرخه قاعدگی 
ز اهمیت هستند. کنند، حائجنسی زنان را آشکار میزندگیاز یایپنهان و ناگفتهيهاجنبه

تغییرات منظمی در وضعیت ،شود که در طول آنماهیانه گفته میبه یک دوره تقریباً،چرخه قاعدگی
. استروز 28میانگین با 35تا 25ل چرخه قاعدگی، بین کل طودهد. روي می،زنانتناسلیهورمونی و 

. استشود که مربوط به جدا شدن پوسته بیرونی رحم چرخه با خونریزي قاعدگی شروع میابتداي هر
عالمت،هر چرخه جدید و شروع آنازکشد، اولین مرحلهروز طول می7تا 5خونریزي قاعدگی که تقریباً

در نظر گرفته مرحله قاعدگیان تعداد روزهاي روز را به عنوپنجاگر .استپایان یافتن چرخه قاعدگی قبلی
و در میانگین تعداد چرخه قاعدگی یک زن در هر سال یعنی دوازده ضرب کنیم، با احتساب شروع قاعدگی 

به عبارت دیگر، هر زن بطور رسیم. سال می2/6از سن دوازده سالگی و پایان آن در پنجاه سالگی، به عدد 
روز 28را چرخه که طول دوره در صورتیبرد. را در این دوره به سر میمیانگین، شش سال از عمر خود 

2ترشح هورمون استروژن، روزهاي هفتم تا چهاردهم یا شانزدهمیعنی ،در طول نیمه اول چرخهفرض کنیم، 

این در گذارد.به افزایش میگیرد، روتخمک نارسیده در تخمدان صورت میکه بوسیله فولیکول یعنی
بااست. 3گذاري یا فولیکوالره تخمکمرحلدهم تا چهاردهم یا شانزدهم چرخه، زهاي بین حدوداً، روصورت
سازد رسیم که مدت زمانی را میسال می5به عدد پنج روز به چهار روزداد روزها از عبا تغییر تباال وفرمول 

ان هورمون استروژن میزله،در این مرح.کندرا تجربه میگذاريتخمکدوره طول عمر خود که یک زن در 
دهد که خود یکی از نیز روي می4اوج ناگهانی پروژسترون،سط چرخه قاعدگیاوادر رسد. به اوج خود می

بهترین زمان ،اواسط چرخه قاعدگیاز آنجایی که .استآنشدن فولیکول و آزاد شدن تخمک از علل پاره
.شده استگفته 6یا پنجره باروري5آن دوره باروريبه ،براي بارور شدن تخمک و حامله شدن یک زن است

یعنی روز بیست و م یا شانزدهم تا پایان چرخه همرحله سوم چرخه قاعدگی یعنی از روزهاي چهاردبه
آماده لقاح بودهکه در مرحله قبلیشود. در این مرحله تخمک رسیدهگفته میايیا زرده7لوتئالمرحله هشتم،

1- Menstrual cycle
2- Oestrogen
3- Follicular
4- Progesterone
5 -Fertility Period
6- Fertility window
7- Luteal
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ولی میزان ،ترشح استروژن کم،در این مرحلهشود.رنگ میجسمی زرد تبدیل به ،دندر صورت بارور نش
.ماندباقی میهمچنان باال ،پروژسترون

در ترجیحات و رفتارهاي جنسیتغییرومراحل چرخه قاعدگی

.»بیندجذر و مدهاي زیادي را به خود میدریایی است کههمچونچرخه قاعدگیاز منظر جنسی، «

دسته از به آن،در زنان1قاعدگیمرتبط با چرخهرفتارهاي جنسی و در ترجیحاتیا نوساناتتتغییرا
این مطلب مربوط است که به ،اولین ویژگیچند ویژگی مهم دارند.شود کهگفته مییتغییرات یا نوسانات

انه از این تغییرات مطلع هشیار،مستلزم این نیست که زنانلزوماً ، معیناثبات وجود آنها در یک زن یا زنانی 
دهند که حتی خود فرد هم ممکن است از روي میناهشیار زیستیدر قالب یک فرایند ،باشند. این تغییرات

به این معنی که آنهاست.بودنتکراري،از ویژگیهاي مختص این تغییراتدیگر یکی آن اطالعی نداشته باشد.
،تکرار خواهند شد. به طور مثال،با حالتی نوسانیو باره دو،از شروع چرخه قاعدگی بعدي،این تغییرات

در اوایل چرخه هاي همچنین ،اي خاص در اوایل چرخه قاعدگینان براي مردان با ویژگیهاي چهرهترجیح ز
عالقه زنان به ارتباط جنسی با مردانی با ویژگیهاي ،همین قیاسرقاعدگی بعدي هم تکرار خواهد شد. ب

در اواسط چرخه قاعدگی بعدي هم تکرار روي می دهد، اواسط چرخه قاعدگی درکهخاصشخصیتی
به ،این ویژگیدارد.اشاره ،این نوسانات و تغییراتبودنبینیمنظم و قابل پیشبه ،ویژگی دیگرشد. خواهد

قرار ظمی معین و مشخصبر مبناي ن،ترجیحات و تمایالت زنان و نوسانات آنهاتغییر در کهاین معنی است
ویژگی بینی کرد.ی که زنان در آن قرار دارند، پیشاي از چرخه قاعدگبر اساس مرحلهتوان آنها را داشته و می

هستند. به طور زناناکثریتقابل مشاهده در ،قاعدگی اینست که این تغییراتمرتبط با چرخهدیگر تغییرات 
در اواسط هاییزایش یافته براي تشخیص چنین چهرهافو تواناییترمتقارنهاي چهرهبراي بیشتر ترجیح ،مثال

شدت بیشتر یا کمتريباهر چند در تعدادي از آنها ممکن است ،شوددر عموم زنان دیده می،چرخه قاعدگی
بینی بودن و منظم و قابل پیشبودن، تکراري بودن،ناهشیاریعنی ،هاي فوق. وجود مشخصهمشاهده شود

یک ساعت زیستیِمطابق با ،ن تغییراتایکهکندما را به این مسئله رهنمون مینان، زاغلب مشاهده شدن در 
خود مشارکت دارند و امل زیستیدر عو،، زیرا زنانپذیرندعوامل محیطی تاثیري نمیاز تقریباًو درونی بوده 

.استبسیار متفاوت ،عوامل محیطی و فرهنگی که براي زنان مختلفدر نه 
اي، جسمانی، چهرهشود که یک سري ویژگیهاي آل ارزیابی میایده،مردي از نظر جنسی، زناناز نظر 

مطابق با ثبات نداشته و معموالً،آل از نظر زنانایدهمردویژگیهاي رفتاري و شخصیتی خاص را داشته باشد.
ربوط به تمایالت زناناز جمله تغییرات مکند.تغییر می،اي از چرخه قاعدگی که در آن به سر می برندمرحله

1- Menstrual related Changes or Shifts in Sexual Preferences
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از نظر جذابتمایالت آنها در زمینه چهره در می توان از تغییر ،آلدر مورد شریک جنسی مطلوب و ایده
عالوه بر این، زنان، در زمینه نام برد.،شخصیت و خصایص رفتاري، صدامیزان بمی ، جنسی، اندام مطلوب

به نحوه پوشش و آرایش و میزان احتمال درگیر شدن رفتارهاي جنسی خود مانند تغییرات رفتارهاي مربوط 
در روابط جنسی با فردي به غیر از همسر (میزان احتمال خیانت) هم، نوسانات همزمان با مراحل چرخه 

باال را به تغییراتر یک از هنتایج تعدادي از پژوهشهاي انجام شده در مورد ،در زیردهند. قاعدگی، نشان می
م.کنیاختصار مرور می

در زبان انگلیسی است. این Beautyو زیبایی معادل واژه Attractivenessمعادل واژه،: جذابیت1(نکته
قابل اطالق به هر دو ،جذابیتدو واژه، معادل یکدیگرند و به جاي همدیگر نیز بکار می روند. البته معموالً

منظور زیبایی جسمانی، رود، معموالًار میگاه واژه زیبایی بکحالیکه هررمانی و رفتاري است، دجذابیت جس
-واژه جذابیت همراه با واژه،یا بدنی است. به همین خاطر است که در متون انگلیسیو اي ایی چهرهیعنی زیب

4و رفتاري)داردو بدنیاي چهرهاشاره به هر دو خصایص معموالًاین واژه، (3، جسمانی2بدنی، 1ايچهرههاي 

،این دو واژهدر زبان انگلیسی،. گرددور نویسنده از نوع جذابیت مورد نظرش، مشخص رود تا منظبکار می
تاب در این کشود. بیشتر استفاده می،د مقاالت و کتبروند، اما جذابیت در متون علمی ماننبجاي هم بکار می

تر و ی، کلمه جذابیت، رسمیکه در فارسایم، اما از آنجاییهمدیگر استفاده کردهينیز، ما این دو واژه را به جا
.استبوده، ترجیح ما همان کلمه جذابیتتر استعوامانهواژه زیبایی احتماالً

Partnerبریم، معادل با کلمهیا به اختصار شریک که در این کتاب بکار میجنسی: واژه شریک2نکته 

Sexual اي از پیوند زناشویی گونهره به داشتنانگلیسی است. در فرهنگهاي غربی، این واژه غالباً اشازبان در
این سبک از زندگی زناشویی، یکی از کند که در آن، تعهدي رسمی و قانونی وجود ندارد. بین دو نفر می

با این حال، بعضی وقتها، این واژه شامل اشاره سبکهاي رایج ارتباطی بین دو جنس در کشورهاي غربی است. 
دوستیک یک شریک جنسی موقت یا نی، داشتن ا شوهر قانوزن یاز داشتن اعم زناشوییبه هر گونه ارتباط

ناظر به همین معنی اخیر رود، معموالًکه کلمه شریک بکار میها، هنگامیدر پژوهشکند.می،از جنس مقابل
ور . بطاستاز این واژه یعنی هر گونه رابطه رسمی یا غیررسمی بین افراد، بدون تفکیک قائل شدن بین آنها 

در حال اشاره به زنانی است که در یک » در یک پژوهش، زنان داراي شریک..«شود ه گفته میهنگامیک،مثال
ها رسمی و قانونی بوده و چه غیررسمی و بدون بل قرار دارند، حال چه این رابطهرابطه با ثبات با جنس مقا

هر از واژه شریک استفاده شد، منظورگاههر،در این کتاب نیز،. از این رودنباشهاي مشخص قانونیچارچوب
است. در صورتیکه از واژه ،ورسمی و بدون لحاظ کردن تفکیک بین این دیا همسر رسمی یا غیرگونه شریک

رابطه جنسی دارد اما رابطه او استفاده کردیم، منظور داشتن یک شریک یا همسر که فرد با » شریک جنسی«
. منظور از واژه متاهل همان گیرد، استانونی مانند ازدواج قرار نمیبین طرفین، در یک چارچوب معین ق

).کنندمعناي مصطلح و رایج است که در آن، دو نفر با همدیگر ازدواج رسمی و قانونی می

1 - Facial
2 - Bodily
3 - Physical
4 - Behavioral
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چرخه قاعدگی و تغییر در ترجیحات مربوط به چهره
وانشناسی مورد تحقیق قرار راي که به میزان بسیار زیادي در متون پژوهشی از جمله ویژگیهاي چهره

اي یک مرد و اثر این متغیرها بر میزان انتخاب شدن و تقارن چهره1نماییزنانگی - اند، میزان مردانگیگرفته
- مشاهده شده که میزان مردانگیبوده است. ،یا همسرآلبه عنوان شریک جنسی ایدهآن چهره بوسیله زنان

ه در آن به سر اي از چرخه قاعدگی کبسته به مرحله،ذاب از نظر زناناي جچهره و تقارن چهرهنمایی زنانگی 
کند. ابتدا به تعریف هر کدام از موارد باال پرداخته و سپس نحوه روند تغییرات در می برند، تغییر می

دهیم.باشند را مورد بررسی قرار میت زنان که مربوط به خصایص فوق میترجیحا

ايایی چهرهزنانگی نم-مردانگیتعریف 
بر اساس یک سري از ،چهره مردان (و زنان)نمایی زنانگی- مردانگیمورد میزان قضاوت در 

، ابروها، شکل چانه، گونه ها و بینیبودنرفتگی چشمان و برجسته اي همانند میزان فرو ژگیهاي چهرهوی
هورمون جنسی مردانهوعی در مردان که ن(مانند تستوسترون)باالترهاي گیرد. وجود آندروژنصورت می

باعث می تستوسترون،د. بطور مثالنک، متفاوت میاي آنها را با زنانشناختی و چهرهژگیهاي ریختوی،است
بیشتر رشد کرده و باعث ،هستندشکل دهنده ابروها استخوانهاي ها که همان باالي چشمهايشود که استخوان

نمایی چهره را ان مردانگیمیزاین خصایص، اصطالحاًد.ند شوافتادگی و فرورفتگی بیشتر چشمان یک مرگود
ی براي تفکیک و تمایز اي، اصطالحی توصیفزنانگی نمایی چهره-د که مردانگیتوجه کنیدهند.نشان می

ممکن است اي بوده و به هیچ عنوان، بار معنایی و اجتماعی ندارد. به عبارت دیگر، آنچه کهخصایص چهره
یا زنانه خوانده شود، ربطی به این اصطالحاتی که ما در اینجا بکار می بریم یعنی مردانه در یک فرهنگ، 

ص چهره براي تمایز خصایما این اصطالحات را در اینجا، صرفاًندارد.،چهرهظاهر زنانگی نمایی -مردانگی
اي در مردان بکار می بریم.

ط کوتاه مدت خود، چهره هاي با اغلب زنان، در اواسط چرخه قاعدگی و بخصوص براي رواب
که بوسیله کامپیوتر طراحی 1-1در تصویر مردانگی نمایی ظاهري باال (ولی نه بسیار باال) را ترجیح می دهند. 

می باشیم.از راست به چپشاهد افزایش مردانگی نمایی چهره ،شده 

1- Masculinity-femininity
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،نمایی چهرهچپ، شاهد افزایش میزان مردانگیه از سمت راست بزنانگی نمایی چهره.-: میزان مردانگی1-1تصویر 
از راست که چهره، به تفاوت عکسها در شکل بینی (نمایی زنانگی -هستیم. براي درك بیشتر خصایص متمایز کننده میزان مردانگی

رآمدگی ابروها (که یا بشود)، میزان فرورفتگی چشمهاتر و درازتر می، کشیدهشود)، چانه (که از راست به چپتر می، قلمیبه چپ
در پژوهش توجه کنید.،شود)، لبها و گوشهاتر می، برجستهشود)، استخوان گونه (که از راست به چپمیبیشتر،از راست به چپ

اسکاربروق و جانستون، زنان مورد مطالعه، بطور میانگین چهره سوم از سمت راست را جذاب ترین چهره و مرجح براي ارتباطات 
ترجیح می ،می دانستند. براي ارتباطات درازمدت (مانند ازدواج)، چهره دوم از راست را نسبت به سایر چهره ها،مدتجنسی کوتاه 

زنانگی نمایی چهره اي) ارزیابی شد-. اولین چهره از سمت راست، یک چهره مذکر میانگین (میانگین در میزان مردانگیدادند
).2005ون،تاسکاربروق و جانسبرگرفته از تصویر (

-زنانگی نمایی چهره-یزان مردانگیاین تصویر نیز همانند تصویر قبل، مزنانگی نمایی چهره.-میزان مردانگی: 1- 2تصویر 

نمایی ظاهري چهره، افزایش از چپ به راست، میزان زنانگینشان می دهد.،با دامنه بیشتراي را در یک طیف تغییریابنده تدریجی اما 
.)2001ر برگرفته از  جانستون و همکارانش، (تصوییابدمی

. زنانگی نمایی چهره-: میزان مردانگی1-3تصویر 
نمایی چهره دو مرد را نشان ، تفاوت در مردانگیتصویر باال نیز

نمایی دانگیمرAدهد. همانطور که مشخص است، تصویر می
اي بیشتري دارد (تصویر برگرفته از بوریس و لیتل، چهره
2006.(
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ايتقارن چهرهتعریف 
،چهـره بخشـهاي دو طـرف  آینه اي بودنبه میزان ،همانطور که از اسم آن بر می آید،1ايچهرهتقارن

گفتـه مـی شـود.   ،همانند متقارن بودن چشمها، دو پره بینی، دو گوشه لبها، و گونـه هـاي دو طـرف صـورت    
بـه تصـویر   (همانند تصاویر آیینه اي همدیگر هستند،دو طرف صورت،که تقارن چهره اي باال باشدهنگامی

شـامل عـدم   )FA(2دو نوع عدم تقارن اندامی و چهره اي داریم. عدم تقارن کارکردي.)نگاه کنیدتصویر ذیل
د. ر یک جمعیت نامتقـارن باشـند، نـدار   د3دارشود که گرایش به اینکه بصورت جهتتقارن در خصایصی می 

ک سطح وسیع جمعیتی ظاهر گیرد که در یعدم تقارن در خصایصی را در بر می، )DA(4دارعدم تقارن جهت
).2004و همکاران، سیمانسبه اطالعاتی بیشتر در این زمینه ركشوند (برايمی

این تصویر، نحوه ادراك تقارن چهره اي را نشان می اي. تقارن چهره:1-4تصویر
ازي بودن (در یک خط بودن) نقطه هاي دهد. به نقاط نشان داده شده بر تصویر و مو

توجه کنید. بطور مثال، دو گوشه لب در قسمت چپ و ،متناظر چپ و راست صورت
راست صورت، در یک خط موازي قرار دارند که نشان دهنده تقارن باالي دو گوشه 

).2001جونز و همکاران، برگرفته از (تصویر لب می باشد

،دو عکس فوقاي.تقارن چهره:1- 5تصویر 
اي رهچهره یک مرد را در دو حالت؛ الف) با تقارن چه

دهند. ، نشان میاي کمتربیشتر  و ب) با تقارن چهره
، همانطور که مشخص است، عکس سمت راست

دهد. به تفاوت در اي بیشتري نشان میتقارن چهره
بالف       تقارن دو گوشه لبها در عکس سمت راست و چپ

در عکس سمت راست، دو نقطه مربوط به دو گوشه لبها، در خطی موازي تر نسبت به هم، قرار دارند.کنید؛توجه

بوسیله ویرایش هاي کامپیوتري فراهم شده و این میزان عدم تقارن چهـره  ، )1-5تصویر (فوقعکس
می شود را نمی توانید در چهره اغلب افراد عادي که در زندگی روزمره بـا  اي که در عکس سمت چپ دیده

عدم تقارن چهره اي، تصاویر متفـاوتی از یـک   مفهوم براي درك صرفاً، در اینجاآنها مواجه می شوید، ببینید.
.شـود درك قابل بهتر ،اياهم شده تا مسئله عدم تقارن چهرهفرزیادتقارن و عدم تقارنهاي نسبتاًبا ،فرد واحد

1- Facial symmetry
2 -Functional Asymmetry
3- Directional
4- Directional Asymmetry
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نبوده و فقط بوسیله ابزارهـایی  تشخیصبوسیله افراد قابل ،ايسیاري از عدم تقارنهاي ظریف چهرهدر واقع، ب
قابل محاسبه هستند. به همین علت، این سئوال مطرح شده که زنان به چه طریق، مانند برنامه هاي کامپیوتري،

در مورد اینکه زنان چطـور تقـارن   کنند. اي یک مرد، تنظیم میرا با توجه به میزان تقارن چهرهواکنشهاي خود
. در پیشنهاد شده اسـت کلی، شیوهدو اي و بدنی) بیشتر در سایر مردان را تشخیص می دهند،(چهرهجسمانی
صرف دیدن، شیوه خوبی براي رصد کردن تقـارن اسـت. امـا از    ،اي شدید باشدکه عدم تقارن چهرهمواردي

ري از عدم تقارنهاي چهره اي یا بدنی، بسیار ظریف بوده و بوسیله چشم قابـل درك نیسـتند،   آنجایی که بسیا
ي هان چهره اي با تعدادي دیگر از شاخصعدم تقاروهمبستگی تقارن اند.دیگري نیز پیشنهاد شدههايابزار

ـ  هدشـ موجـب  ، و صدابوي بدن،چهرهزنانگی نمایی-مانند میزان مردانگی جذابیت ن متغیرهـا جـزو   تـا ای
آنچه که زنان بـه آن  گفته می شود که ربه همین خاط. شوندهاي تشخیص تقارن بوسیله زنان، قلمداد شاخص

رك نیسـت، نبـوده و آنهـا بـه     عدم تقارنهاي ظریف که بوسیله چشم غیر مسلح قابل داحتماالً،دهندپاسخ می
نمـایی  زنـانگی -دانگـی مانند بـو و مر هستنداي چهرهو همبسته با تقارنترهاي دیگري که محسوسشاخص

زنـانگی نمـایی   -در بخشهاي بعدي خواهیم دید که مردانگی، عقیدههماهنگ با این دهند.پاسخ میاي، چهره
.جذاب ارزیابی می شوند،بوسیله زنانمبسته با تقارن،هو بوي بدنِاي چهره 

زناندر اي چرخه قاعدگی و ترجیحات چهره
اي از چرخـه  مرحلهاز،از نظر زنانو مورد دلخواهآلهشده که ترجیحات شریک جنسی ایدنشان داده

؛ 1999وك و همکـاران،  -؛ پنتـون  2000وك  و پـرت،  -پنتون(پذیردتاثیر میقاعدگی که در آن قرار دارند، 
گـذاري  روري یا تخمکزنانی که در دوره بااند که تعدادي از پژوهشها دریافته). 2001و همکاران، جانستون 

وك و همکـاران،  -چرخه قاعدگی (اواسط چرخه قاعدگی) به سر می برند، چهره هاي مردانـه نمـاتر (پنتـون   
را ترجیح می دهنـد،  )2007، ولینگ و همکاران؛2005؛ گانگستاد و همکاران، 2008؛ رونی و سیمونز، 1999

د بـه خصـایص متفـاوتی از چهـره مـردان ماننـد       اما زنانی که در مرحله باروري از چرخه قاعدگی خود نیستن
(دي برونی، جـونز و پـرت،   1) و شباهت در چهرهa2005سالمتی نشان داده شده در چهره (جونز و همکاران،

این یافته ).1999وك و همکاران، -تر را ترجیح می دهند (پنتونا چهره هاي زنانه نما) توجه کرده و ی2005
در تعـداد زیـادي از پژوهشـهاي    ،ر اواسط چرخه قاعدگی بوسیله زنـان تر دنماهاي مردانههیعنی ترجیح چهر

؛ پرووسـت و  1999وك و همکـاران،  -؛ پنتـون 2000وك و پـرت،  -دیگر نیـز بدسـت آمـده اسـت (پنتـون     
همچنـین،  ،آنها). 2005؛ وینفورس و همکاران، 2001؛ جانستون و همکاران، 1994؛ فراست، 2006همکاران، 

زنان توانایی ). 2002دهند (لیتل و همکاران، نما را ترجیح میزنانههاي نسبتاًمدت خود، چهرهرازبراي روابط د
بیشـتر از  ،یابد، به نحوي که در اواسط چرخهتغییر می، در طول چرخه قاعدگیايشخیص تقارن چهرهتبراي 

1- Kinship
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اي چرخه به ویژگی تقارن چهرهآنها در اواسط). 2007سایر مراحل چرخه قاعدگی است (اُینونن و مازمامیان، 
رسد.خود میبه اوج ،صه در این مرحلهاین خصیشوند، به نحوي که ترجیح حساس می

مدت مانند روابط جنسی کوتاهد که اقدام به ارتباطاتدر اواسط چرخه قاعدگی، زنان بیشتر احتمال دار
ترون بدن آنها باال باشد، بیشتر یا انتخاب چهره هاي مردانی که سطح تستوس،به همین دلیلگذرا کنند.

عکسهاي چهره ،دریافتند که زنان،)2006رونی و همکاران (دهد.میدر اواسط چرخه قاعدگی روي منحصراً
به ،دهنداي بیشتري را نشان میتقارن چهرهو نماییکه مردانگیرا باالسترونتستوهورمون مردان با میزان 

، انتخاب مدتبه عنوان همسران درازها را این چهرهدادند اما ترجیح میمدتشریکهاي جنسی کوتاهعنوان 
در دوره با خطر باال براي حاملگی، ،)، زنان مورد مطالعه2001در پژوهش جانستون و همکارانش (کردند.نمی
مره دادند. عالوه بر این، مشخص شد که زنانی که نجهت میتغییر،نماترههاي مردانسمت ترجیح چهرهبه 

- ن میبیشتري را نشامرتبط با چرخهآورند، تغییر در ترجیح بدست می» مردانگی رفتاري«آزمون کمتري در

دهند. 
کمتر احتمال دارد ،گذاريدر مرحله تخمک،از نظر انتخاب چهره هاي مشابه با چهره هاي خود، زنان

و در عوض در مرحله لوتئال کنندکه چهره هاي مشابه با خودشان را به عنوان شریک جنسی مرجح انتخاب
).2005دهند (دي برونی، جونز و پرت، هاي مشابه با خود را ترجیح میچهره،اي)(زرده

از چرخه ،) دریافتند که ترجیح میزان بزرگی مردمک چشم بوسیله زنان2009(شو همکارانکاریل
آمیز (مانند ازدواج) داشتند، بیشتر ابطه تعهدپذیرفت. زنانی که یک رتاثیر میآنها،اي دگی و وضعیت رابطهقاع

دهند تا زنانی که مجرد تر را ترجیح مردان با مردمک چشم بزرگ،ال داشت که در اواسط چرخه قاعدگیاحتم
مشخص شده که قطر همچنین، بردند.سر میه ب،بودند و یا در مراحلی به غیر از اواسط چرخه قاعدگی

کند و گر به محرك دیداري که به آن نگاه میسطح عالقه و توجه مشاهده، ارتباطی نسبی با1مردمک چشم
)، 2007در پژوهش لینگ و فالکنبرگ (کند، دارد.همچنین میزان لذتی که او از مشاهده خود احساس می

کردند، هنگام دیدن تصاویر مردانی که از نظر جنسی براي آنها استفاده نمیهاي ضدحاملگی زنانی که از قرص
-نشان میافزایش شدند (همانند دیدن تصاویر شرکاي جنسی خود)، در اندازه مردمک چشم، عنادار تلقی میم

داد.این افزایش، فقط در دوره باروري از چرخه قاعدگی آنها، روي میدادند.
هاي متقارن را ) دریافت که زنان مورد مطالعه، ترجیح چهره2006پژوهش دیگري (فینبرگ و همکاران  

هـاي مـردان   هاي سایر زنان نشان ندادند. این یافته دلیلی است بر اینکـه تـرجیح چهـره   ر مورد ترجیح چهرهد
،هاي متقارنهاي همسرگزینی آنهاست و نه اینکه جذابیت بیشتر چهرهتر بوسیله زنان، مختص مکانیسممتقارن

تقارن باشد.براي ترجیح،هاي کلیِ مغزناشی از مکانیسم

1- Pupillary diameter
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مردان از نظر زنان را افـزایش  ايهاند که زنانگی نمایی بیشتر، جذابیت چهردریافته،پژوهشهاتعدادي از
). البتـه  2000، رودس، هیکفـورد و جفـري  ، 2002؛ 2001؛ لیتل و همکاران، 1998دهد (پرت و همکاران، می

نبوده است. زنان ممکن مدت یا انتخاب در اواسط چرخه قاعدگی یش جذابیت، مربوط به روابط کوتاهاین افزا
مـدت و نـه روابـط    براي روابـط دراز اما عموماًنگی نمایی باالتر را جذاب بیابندبا زنااست چهره هاي مردانِ

اواسط چرخه قاعدگی.برايشریک جنسی یک مدت و گذرا و همچنین نه به عنوان کوتاه
اند کـه  ، نشان داده)1999اران، ك و همکو-و پنتون1998تعدادي از مطالعات (مانند پرت و همکاران، 

، نمایی چهرهزنانگی -طیف مردانگیهاي مورد مطالعه مانند زنان بریتانیایی و ژاپنی، از نظردر بعضی از نمونه
ترین اند که ممکن است مطلوبتند. بعضی از مطالعات هم دریافتهمورد ترجیح هس،نماصورتهاي تاحدي زنانه

مانند فـک پـایینی بـزرگ، اسـتخوان گونـه      1اي حاکی از بلوغیبی از خصایص چهره، ترکها از نظر زنانچهره
باشد (کانینگهام، باربی و ،مانند چشمان بزرگ و بینی کوچک2ترسته و ابروهاي قطور و خصایص ظریفبرج

).2001؛ به نقل از جانستون و همکاران، 1990پایک، 
احتمـاالً اي یک مرد امکان پـذیر نیسـت  چهرهریفاز آنجایی که براي زنان، تشخیص عدم تقارنهاي ظ

تر بوسیله هاي متقارنرهمنجر به انتخاب چه،اي با سایر خصایص چهره است که در نهایتارتباط تقارن چهره
راینـد انتخـاب جفـت، بطـور     یابند، اما آنها در فتر مید که زنان، مردان متقارن را جذابهر چنشود.زنان، می
تقارن با ویژگیهاي آوایی یا خصایص مربوط ). 1999شوند (شیب و همکاران، ارن، متمرکز نمیبر تقهشیارانه

). تقـارن، همچنـین بـا    2002هاریسـون و گـالوپ،   هـوقس،  ؛ 2010به صدا، مرتبط اسـت (مسـتون و بـاس،    
ا تشخیص داده همبسته است که زنان بطور هشیارانه آنها رنیز نمایی و عضالنی بودن ویژگیهایی مانند مردانگی

شـیب و همکـارانش   در یـک مطالعـه،   در تاییـد ایـن مطلـب،    ). 2008یابند (لی، جذاب می،و از نظر جسمی
صورت نیمرخ به آنها نشـان داده  دریافتند که زنان، حتی در صورت مواجه با عکسهایی از مردان که ب،)1999(

اي از چهـره تشـخیص تقـارن و عـدم تقـارن     حالیکـه ، درکردندمیتر را انتخاب اي متقارنهچهره،همشد می
پذیر نیست. آنها دریافتند که خصیصه یا خصایص دیگري باید در چهره مردان نهفتـه باشـد کـه    نیمرخ، امکان

،ايین خصیصه یا خصایص با تقـارن چهـره  قابل ادراك بوده و از طرف دیگر، ا،حتی بصورت نیمرخ نیزاوالً
ص تر، به این نتیجه گیري محققان منجر شد که خصایص خاهاي جذابههمبستگی داشته باشند. بررسی چهر

و اسـتخوان گونـه   3اي که با جذابیت و تقارن چهره اي همبستگی دارند، عبارتند از فـک پـایینی بلنـدتر   چهره
لـت مردانگـی نمـایی    تر. این خصایص که از نماي نیمرخ نیز قابل ادراك هستند، به چهره مـردان، حا برجسته

.)2010همسر رك به واد، انتخابترجیحات در(براي مروري بر ارتباط تقارن، جذابیت ودهند ي میبیشتر

1- Mature
2- Neotenous
3- Longer
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، یکلبطورزنان ممکن است ست که ااین،اي مردان از نظر زنانچهرهتیک نکته در مورد جذابی
-به اوج خود میاواسط چرخه قاعدگی، ، در شوند، اما این جذب شدنتر نما یا متقارنهاي مردانهجذب چهره

تر به نما یا متقارنهاي مردانهتایید چهرهانجام شده به منظورنتیجه تعدادي از مطالعات ،نکته آخر اینکهرسد. 
با نتایج ذکر شده در باال مدت از نظر زنان، هماهنگیا کوتاههاي مرجح براي روابط درازمدت عنوان چهره

ترجیحات ه در مورد ارتباط چرخه قاعدگی در زنان و تغییرات در اند، اما اکثریت پژوهشهاي انجام شدنبوده
اند.نتایج مشترك (نتایج باال) رسیدهبه،ايچهره

مردان از نظر زناناي خصایص افزایش دهنده جذابیت چهرهسایر
اغلب خصایص بدنی و رفتاري موثر در جذابیت مردان از نظر زنـان کـه   ایم تا در این فصل، سعی کرده

، تعـدادي از صـفات   . امـا دهیممورد بحث قرار ،راوص از مراحل چرخه قاعدگی زنان تاثیر می پذیرندبخص
ت یک مرد از نظر جـنس  بر میزان جذابیرغم اینکه علید که نهاي بدنی دیگر نیز وجود داررفتاري و خصیصه

قاعدگی است مرتبط با چرخه،هم، اما پژوهشهاي کافی در مورد اینکه آیا ترجیح آنهاگذار هستندمونث، تاثیر
به عبارت دیگر، مشخص نیست که آیا تـرجیح ایـن   . (تا آنجا که مولف تحقیق کرده است)یا نه، وجود ندارد

و یا زنان در مورد ایـن صـفات،   بودهقاعدگی مرتبط با چرخهخصایص نیز همانند خصایص فوق، نوسانی و 
آنهـا را در ذیـل، بـه اختصـار   دهند. ، نشان میاعدگی باشدقیک ترجیح پایدار و با ثبات که مستقل از چرخه 

پردازیم.می،مروري کلی درباره جذابیت آنها از نظر زنانبه و کرده تعریف 

ايمیانگین بودن چهره
تـا چـه   ،فـرد اندازه و شکل بخشهاي مختلف چهره یکاي به این معنی است کهچهره1میانگین بودن

بطـور نمونـه،   نزدیک اسـت. ،اوهاي سایر افراد همجنس در چهرهآن خصیصهشکل اندازه و به میانگینِ،حد
موردي است کـه انـدازه و   ،میانگیناندازه و شکل بینی مردان یک قومیت خاص را در نظر بگیرید. یکی بینی 

در پژوهشـها، بـراي بدسـت    نزدیـک باشـد.   ،اندازه و شکل بینی سایر مردان آن قومیـت میانگینشکل آن، به 
تعدادي از پژوهشها نشـان  کنند. آوردن یک تصویر میانگین، از ترکیب کردن تعدادي تصویر دیگر، استفاده می

اسـت (سـارور و همکـاران،    ،یک مرد از نظر زنانبینی کننده جذابیت ، پیشايمیانگین بودن چهرهاند کهداده
؛ 1998؛ میلر و تـاد ،  2004همکاران، ؛ کوهلر و2003؛ گرامر و همکاران، 2004و همکاران : سیمانس؛ 2003

).2003هندرسون و آنجلین، 

1- Averageness
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تصویر نهایی
از یـک نـرم افـزار    فوق، براي ساختن یک تصویر میانگین از سـایر تصـاویر،   آزمایش در اي.: میانگین بودن چهره1-6تصویر 

بدسـت آمـد.  را عکـس ششـم   ،داده شـد و برنامـه  افـزار به نرم،پنج عکس اولشد.دهاستفا،براي این منظورطراحی شده کامپیوتري
قـرار داده افـزار  نـرم از ،تحلیل فوقانجام براي تر است (جذاب،از همه تصاویر قبلی،تصویر چهره نهایی،همانطور که مشخص است

).استفاده شد،1پژوهش چهرهموسسهبر روي سایت شده 

پوسترنگ و بافت
(قومیـت یـا نـژاد    معینجمعیت مردان یک تر از میانگین رنگ پوست عموالً، رنگ پوست اندکی تیرهم

-، جوش، خال و حفرهخوردگیپوست بدون چین2است. بافت،جمعیتهمانبراي زنانِح، رنگ مرجمعین)

، زنـان،  در پژوهشـی پوستی جذاب از نظر زنان است.، بافت3هاي پوست و به اصطالح در کل پوست صاف
، )که همزمـان بـا دوره بـاروري از چرخـه قاعـدگی آنهاسـت      (در دوره اوج هورمون استروژن و پروژسترون 

تر را ترجیح کردند، در عکسهایی کامالً مشابه، پوست تیرههاي ضدحاملگی استفاده نمیکه از قرصدرصورتی
).1994دادند (فراست، می

مو
، موهـاي  امـا در مجمـوع  یرنـد. از عوامل فرهنگی تاثیر بپذ،رممکن است بیشت،هاي موي ترجیحیمدل

رد در نظر زنان است که به نظر از جمله عوامل افزایش دهنده جذابیت موي یک م،بلندنسبتاًپشت، براق وپر
شده بوسیله فرهنگ باشد.ءدهاي القارسد ناوابسته به فرهنگ و ممی

1- www.faceresearch.org/demos/average
2- Texture
3- Smooth
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مردانیِاماندخصایص چرخه قاعدگی و تغییر در ترجیحات 

آل از نظر زنانیک شریک ایدهقدچرخه قاعدگی و 
موفقیت همسـریابی آن مـرد   موثر درمهم ویکی از عوامل،میزان قد یک مردها، همه فرهنگدر تقریباً

).a2002یک مرد است (نتل، جنسی جذابیت مهم هاي بینی کنندهیک از پیش،بلند قديشود. تلقی می
یابد و هر تغییر می،به سمت مردان قد بلند،ات زنان در اواسط چرخه قاعدگیدیده شده که ترجیح

-ه در اواسط چرخه قاعدگی به سر میچقدر که مردي قد بلندتر باشد، بیشتر احتمال دارد که بوسیله زنانی ک

زمانیکه، )2002. در پژوهش پاولوسکی و کوزیل (انتخاب شود،به عنوان شریک جنسی کوتاه مدت،برند
- انتخاب میخود مدت و یا در حین مرحله باروري از چرخه قاعدگی یک مرد را براي یک رابطه کوتاه،زنان

نتخاب البته همچنین مشخص شده که زنان در ایافت. میافزایش،براي مردان بلند قدترآنهاترجیح ،کردند
یکآل از نظر زنان برايقد ایدهگیرند.را هم در نظر میمیزان قد خود،مدتیک مرد به عنوان همسر دراز

باشد، در صورتیکه در متر)سانتی5- 7حدوداً قدي است که کمی بلندتر از قد خودشان (،همسر درازمدت
توجه اي به میزان قد خود و فاصله قدي ،اواسط چرخه قاعدگی و هنگام انتخاب شریک جنسی کوتاه مدت

، ) نیز2005(در پژوهش پاولوسکی و جاسینسکاان نمی دهند.با مردي که با او قصد رابطه جنسی دارند، نش
زنان در اواسط چرخه قاعدگی و در صورتیکه قصد انتخاب یک مرد براي یک رابطه کوتاه مدت را داشتند، 

اي که فرد قصد دارد تشکیل دهد، گفته ماهیت رابطهبه ،1بافت رابطهدادند. تر را ترجیح میامتقبلند مردانِ
د در روابط خود یا به به عبارت دیگر، افرامدت یا درازمدت، است. کوتاه،ماهیت بالقوه ارتباطاتشود. می

مانند درازمدتبراي روابط همسريمدت هستند و یا به دنبال دنبال تشکیل یک رابطه و شریک جنسی کوتاه
،بر ترجیحات زنانبافت رابطهمشخص شد که تاثیر چرخه قاعدگی و،در پژوهش فوق. گردندمیازدواج

چهقد خود زنان به مستقل از اینکه به عبارت دیگر، است.شانانتخابهایخودشان برمستقل از تاثیر میزان قد
مدت یا یعنی اینکه قصد انتخاب شریک کوتاهمیزان بود، هنگام انتخاب شریک، چرخه قاعدگی و بافت رابطه

گذاشت. ، تاثیر میآنهابر میزان قد ترجیحی ،همسر درازمدت را داشتند

بودن بدنعضالنی
)، دریافتند که هنگامی که زنان بارور هستند، مردانی را که عضالنی و از 2004گانگستاد و همکارانش (

دادند.ذاب ارزیابی شده بودند، ترجیح مینظر جسمی ج

1- Relationship Context
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قاعـدگی، بـدنهاي   زنان در اواسـط چرخـه  .در اواسط چرخه قاعدگیبوسیله زنان : ترجیح بدن عضالنی 1-7تصویر
-نمـی عادي بسیار عضالنی همانند بدن قهرمانان ورزش پرورش انداماین ترجیح شامل بدنهاي بطور غیر(دهندترجیح میرا عضالنی 

.استزنان مورد توجه ،مدت نیزام انتخاب شریک براي روابط کوتاهدر هنگ،خصیصه بدنیاین.)دش

مردان از نظر زناناندامیدهنده جذابیت سایر خصایص افزایش
دهیم را مورد بررسی قرار میهاي بدنی دیگر اي، تعدادي از خصیصهدر اینجا نیز همانند جذابیت چهره

امـا  گذارنـد مـی تاثیر ن جذابیت یک مرد از نظر جنس مونثرغم اینکه به کرات ثابت شده که بر میزاکه علی
انجام نشده یا نه، دهدنشان میقاعدگی مرتبط با چرخهنوسان آیا ترجیح آنها پژوهشهاي کافی در مورد اینکه 

است.

کمر نسبت عرض شانه به 
برحسـب واحـد   بصورت فاصله انتهاي شانه چپ و راست(SWR)1کمرنسبت پهنا یا عرض شانه به 

هاي عریض و چربـی  شانه.(به تصویر ذیل نگاه کنید)شودتعریف می،کمرعرضتقسیم بر طول گیري اندازه
؛ بـه نقـل از   2003بینی کننده جذابیت بدنی مردان از نظر زنان بوده است (دیکسـون و همکـاران،   پایین، پیش

یا شانه2لگنبه نسبت شانهاز آن با عنوان این خصیصه که). 2003؛ گرامر و همکاران، 2005ویدن و سابینی، 
گیهاي بدنی جذاب مردان در نظر زنان است. در فرهنـگ مـا، از آن   از جمله ویژ،برندبه کمر/ سینه هم نام می

جملـه  هـاي عـریض، از  بودن یا داشتن شـانه شانهچهار3شود.نام برده می» بودنچهارشانه«تحت عنوان میزان 
بیان، درباره جذابیت جسمانی مردانالي گفتگوهاي زنانه و خصوصی زنانه در البهخصایص جسمی است ک

تنـه مـی دهنـد.   شـکل بـه بـاال   Vتر هسـتند، حالـت هفتـی یـا     عریضلگنیا هایی که از کمر هشان.شودمی

1- Shoulder to Waist Ratio (SWR)
2- Shoulder to Hip Ratio (SHR)

از شاه، السلطنه که از درباریان ناصرالدین شاه بوده و به چاپلوسی شهرت داشته، در بخشی از توصیف خود خان اعتمادمیرزا حسین-3
اندام،سیما و شکیلشاه، زیبا، خوش"گوید: خود از ناصرالدین شاه اینطور میانهغکند. او در وصف متملاز این خصیصه یاد می

. "...است و ض] یهاي عر[به معنی شانههایش گشاده به سینهشانهمطبوع و جذاب است. قدش نه زیاد بلند است و نه چندان کوتاه ... 
.)1130شماره 16/9/1389هـ ق؛ به نقل از روزنامه شرق، مورخ 1306سال سلطنت، چاپ سال 40(منبع: کتاب کارنامه 
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کـه  هـر چقـدر   کمر قرار دهیم، طولعرض شانه و مخرج را میزانصورت کسر را میزان اندازه،کهصورتیدر
6/1ل را بـین  آایده(شانه به کمر) SWRنسبت .آیدمیباالتري بدست SWRتر از کمر باشند، ها عریضشانه

اند.ذکر کرده75/1تا 

دو خط ترسیم شـده بـر روي   . (SWR): نسبت شانه به کمر 1-8تصویر 
دهنده نواحی هسـتند کـه هنگـام محاسـبه نسـبت      ، نشانتصویر سمت چپ در باال

SWR ،انه، انـدازه فاصـله   شوند. براي محاسبه عرض شگیري میاندازهیک مرد
هـا،  ترین خط قابل ترسیم بر روي شـانه یا طوالنیقسمت شانهتریندو انتهاي پهن

ي کـم پهنـاترین   روند. براي محاسبه نسبت کمـر، انـدازه فاصـله دو انتهـا    بکار می
رود. هر یک از قابل ترسیم بر روي کمر، بکار میترین خطقسمت کمر یا کوتاه

به یک دیگري تقسیم نمود تا توان برشانه یا کمر را میاین دو نسبت یعنی نسبت 
(یا نسبت شانه به کمر آل در مردان، در نظر گرفته شده استبه عنوان نسبت کمر به شانه ایده6/0عدد معین رسید. مقداري در حدود 

6/1(.

لگننسبت کمر به 
1لگـن در سنجش مالکهاي بدنی جذابیت مردان، عالوه بر محاسبه نسبت شانه به کمر،  نسبت کمر بـه  

(WHR)ز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. البته، این شاخص، در مورد مردان، اهمیت کمتري داشـته و  نی
(به تصویر آید، بدست میلگندور کمر به اندازه دور کمتر مورد توجه بوده است. این نسبت، از تقسیمِ اندازه 

بـه عنـوان   9/0قداري در حـدود  از نظر جذابیت افزایی بدنی در مردان، براي این شاخص، م.نگاه کنید)9-1
-بیشتر مـی نسبت به کمرلگنر باشد، اندازه تهر چقدر که این نسبت پایینآل، پیشنهاد شده است.نسبت ایده

.آیدچشم میتر به شود و بنابراین پهن

و شـاخص  شـاخص هنگـام محاسـبه ایـن    هایی از بدن کـه  تصویر سمت راست، بخش.لگننسبت کمر به : 1-9تصویر 
ویر محرکـی هسـتند کـه    اتصتعدادي از قد سمت چپ، چهار تصویر تمامدهد.شوند را نشان میگیري میاندازهها به کمرنسبت شانه

1- Waist to Hip Ratio (WHR)

19/08/07/0
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او، بـه زنـان،   مردان از نظر زنان، مورد اسـتفاده قـرار داد.  آلِایدهلگنسنجش نسبت کمر به به منظور،هش خوددر پژو)1995(سینق
ماننـدي کـه    مـاده هـاي  متفاوتی داشتند. در تمام گروههاي وزنی، بـدن WHRها و داد که وزنندامی مردانی را نشان میهاي اطرح

WHRمتفـاوت امـا در یـک    لگنمردانی با نسبت کمر به ،هاي اندامی فوقگرفتند. طرحپایینی داشتند، کمترین نمره جذابیت را می
، نسـبت ترجیحـی  9/0لگنکمر به نسبتاست.طبیعیطیف وزنی ،این تصویرطیف وزنی مرداندهند. نشان می،راواحد وزنی طبقه

. او راسـت) سـمت  داشـت (دومـین طـرح انـدامی از     9/0وزن طبیعـی و نسـبت   ،ترین اندام انتخاب شده بوسیله زنـان جذابزنان بود.
داد، مشخص کنند.را در تصاویري که به آنها نشان میطلبی و هوش خواست تا خصوصیاتی مانند سالمتی، قدرتان مینزهمچنین از 

نسـبت کمـر بـه    بـا مردان به عبارت دیگر،باالیی داشتند.WHRکردند که را انتخاب میهاییاندامبیشتر آن ،در این موقعیت، زنان
رسیدند.به نظر میتر تر و سالمتر و هم باهوشهم جذاب، از نظر زنان،)9/0باالتر (لگن

تنهتنه به باالبت پاییننس
تنه (از کمر تـا نـوك   باالطولگیري، از اندازه1یا نسبت قامت در حالت نشستهتنه نسبت باالتنه به پایین

می تواند بر شکل بدست می آید. این شاخص، ،100ضربدر کف پا)،تاتنه (از کمر پایینطول سر) تقسیم بر 
تنـه  پـایین کم یـا  نسبت قامت در حالت نشستهذارد. زنان معموالًتاثیر بگ،و جذابیت ادرك شده بدن یک فرد

-بـوگین و وارال (رك بـه  دهنـد کشیده) را تـرجیح مـی  بلند یا پاهاي اصطالحاً تنه (اندکی بیشتر نسبت به باال
.)2008سوروکوسکی و پائولوسکی، و 2005فسلر و همکاران، ؛ 2010سیلوا، 

مختلـف بـاال   ياندازه بخشهابه در سنجشهاي مربوط .و نسبت آنهاتنهپایینوتنه باالختلف بخشهاي ماندازه:1-1شکل
هایی هستند کـه ممکـن   از جمله شاخص(به ترتیب از راست به چپ)،اندازه ران، اندازه زانو تا کف پا و اندازه باالتنه، تنه و پایین تنه

تصاویر برگرفته از همین منبع).؛ 2010لوا،یس-و وارالنیبوگبه(ركگیري و استفاده قرار گیرنداست مورد اندازه

شکل پاها
ترجیحاتی انطبـاقی بـراي انـدازه و طـول پـا در یـک شـریک بـالقوه، وجـود دارد (سوروکوسـکی و           

، جذابیت بـدنی  موازي همپاهايِیا دن دو پا و عدم فاصله هاللی زیاد بین پاها موازي بو). 2008پائولوسکی، 
کند.را در نظر زنان، زیادتر میک مرد ی

1- Sitting Height Ratio (SHR)
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یر در ترجیح نوع بوي بدن چرخه قاعدگی و تغی
، درست قبل از یا تري نسبت به مردان دارند، بلکه این قدرت بویایینه تنها حس بویایی قوي،زنان

هر چند که هر دو ). 2008رسد (باس، در اواسط چرخه قاعدگی) به اوج خود میگذاري (هنگام تخمک
، دهد اما زنانسی را در آنها تحت تاثیر قرار میدهند که بوي بدن جنس مقابل، عالقه جنزارش میگ،جنس

،) دریافتند که زنان1997در واقع هرز و کاهیل ().1997هرز و کاهیل، دهند (تري را گزارش میتاثیر قوي
دانند، درحالیکه جنسی مییو برانگیختگجفتاطالعات بویایی را مهمترین درونداد حسی موثر در انتخاب 

دانند.یک اندازه، مهم میهاي دیداري و بویایی را به، نشانهمردان
،نسبت به مواد شیمیایی موجود در بوي بدن مردان،در اواسط چرخه قاعدگی، حساسیت بویایی زنان

، بوي بدن مردان قاعدگی)در مرحله فولیکوالر (اواسط چرخه ،اند که زنانپژوهشها نشان دادهیابد. افزایش می
-نمایی و تقارن چهرههاي با مردانگینسبت به بوي بدن مردان با چهرهتر را نما تر و مردانههاي متقارنبا چهره

؛2003ثورنهیل و همکاران، ؛b1999؛ a1999جمله ثورنهیل و گانگستاد، از (دهند ترجیح می،تراي پایین
و هوقس؛ 2005و فلسیجر، رابرتس؛ هاولیسک، a1998ثورنهیل، ؛ گانگستاد و1999ریکوسکی و گرامر، 

). 2002همکاران، 
بوي چرخه،و نه در سایر مراحلفقط در اواسط چرخه قاعدگی ،که زناندر پژوهشها نشان داده شده 

، رنترجیح بوي بدن مردان متقادهند. را بیشتر ترجیح مینماترتر یا مردانهبدن مردان داراي چهره متقارن
د قرار دارد قرار دارند؛ در بیشترین حد خوشانهاي بارور از چرخه قاعدگیهنگامی که زنان در دوره

در اواسط چرخه بدن مردان متقارنترجیح بوي ).1999و ویکوسکی و گرامر، 2003، (ثورنهیل و گانگستاد
همچنین مشخص . دهدان نمی، خود را نشمراحل چرخهویژگی پایداري در زنان نبوده و در سایر،قاعدگی
ري در ترجیحات مربوط به نوسانات بیشت،ازدواج کرده اند)زنانی که در یک رابطه قرار دارند (مثالًشده که 
دهند تا در چرخه قاعدگی نشان می(نوسان در جهتی که ذکر شد)مرد جذاب از نظر جنسییک ل آبوي ایده

).2005، فلجرو رابرتس زنانی که مجرد هستند (هاولیسک، 
اي که آن مرد هبا نمر،، بین ترجیح بوي بدن یک مرد بوسیله زنان)2005و فلجر (رابرتس هاولیسک، 

زنانی که یک رابطه با ثبات آورد، ارتباط یافتند. این ارتباط در مورد گري بدست میدر یک مقیاس تسلط
که در تر بود تا زنانی مجردي قويبسیاربه سر می بردند،خودو در دوره باروري از چرخه قاعدگی داشته

بودند.شانهمین دوره از چرخه قاعدگی
)، با تحلیل نتایج حاصل از سه پژوهش، نمودار ذیل را که 2005آپگار (-گانگستاد، ثورنهیل و گارور

کردند.تر و روزهاي چرخه قاعدگی در زنان را نشان می دهد، ترسیمبین ترجیح بوي بدن مردان متقارنرابطه
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: ترجیح زنان براي بوي مردان متقارن به عنوان تابعی از روزي از چرخـه قاعـدگی کـه در آن قـرار     1-1نمودار 
مربوط در روزهاي ،همانطور که مشخص است ترجیح زنان براي بوي بدن مردان متقارنند. نفر بود141عداد نمونه پژوهش، تدارند.

داده هـایی کـه ایـن محققـین بـراي ترسـیم       رسد.به اوج خود میتا چهاردهم)هفتمروزهاي حدوداً ار روري (در این نمودبه پنجره با
ثورنهیـل و  )، b1999نـد؛ ثورنهیـل و گانگسـتاد (   ه بودبدسـت آمـد  دیگـر  از سه پژوهش جداگانـه  ندمودار فوق از آنها استفاده کردن

.)2005آپگار، -انگستاد، ثورنهیل و گاروررفته از گبرگنمودار()b1998گانگستاد و ثورنهیل () و 2003همکاران (

مرجحاجتماعی - هاي شخصیتی و اقتصاديویژگیچرخه قاعدگی و تغییر در 
جذاب هستند، از نظر جنسی در مردان، یرفتارهایاینکه چهزنان در ترجیحچرخه قاعدگی، طولدر 

- رفتارها و ویژگیهاي شخصیتی تسلطترجیحخود را بصورت،این تغییراتدهند. مینشانو تغییر نوسان 

. )2009لوکاسزویسکی و رونی، ؛ 2007گانگستاد و همکاران، (دهند نشان میدر اواسط چرخه،طلبانه
کنترل شود، این ترجیحترجیح داده شدهمردانِجذابیت جسمانی از نظر آماري، مشخص شده که حتی اگر 

).2004(گانگستاد و همکاران، ماندمیان به قوت خود باقی همچن،مربوط به ویژگیهاي شخصیتی و رفتاري
انی را که به عنوان مردان ، مردهستندزنان بارور هنگامی کهدریافتند که ،)2004گانگستاد و همکارانش (

نفذ ارزیابی شده بودند، ، از نظر جسمی جذاب و از نظر اجتماعی متکننده با دیگران، خودخواه، عضالنیمقابله
قاعدگی که در جهت ترجیح مهربانی، هوش و یا مرتبط با چرخهنوسان ،دادند. زنان مورد مطالعهمیترجیح

از نظر مردانی کهیک یافته جالب توجه این بود که تمایل براي یک پدر خوب بودن باشد، نشان ندادند.
یعنی اواسط چرخه قرار چرخه قاعدگیرسیدند، براي زنانی که در این مرحله ازجنسی وفادارتر به نظر می

محققان، این یافته را به ارتباط احتمالی بین ظاهر و میزان .بودند1کمتر تحریک کننده،از نظر جنسی،داشتند
وفادار بودن، ربط دادند. 

1- Less sexy
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آل از نظر در ترجیح نحوه راه رفتن مرد ایده،) دریافتند که زنان2008(وست، تروجی و کوینسیپرو
ل) شیوه راه بدین صورت که در اواسط چرخه قاعدگی (و نه در سایر مراح.دهندشان می، نوسان نجنسی نیز

دهند.ترجیح می،نمایی بیشتري داشته باشدرفتنی را که مردانگی
صورت تمایل به استفاده از روشهاي گرایی بتسلط،)2009لوکاسزویسکی و رونی (پژوهش در

یی براي رسیدن به نتایج دلخواه و کسب موقعیت در یک سلسله و رقابتی به عنوان ابزارها1نهگرایااجبار
مرتبط با چرخهترجیح در انتخاب این ویژگیها، . نتایج نشان دادند که زنان به تصویر درآمد،مراتب اجتماعی

ح ویژگیهاي ) نیز، با بررسی ترجی2007آپگار، سیمپسون و کازینس (-گاروردهند. قاعدگی نشان می
ترجیح صفات جسمی و ارتباطاز چرخه قاعدگی زنان، به مختلفهاي متنوع در دورهشخصیتی و جسمی 

.پی بردند،مراحل مختلف چرخه قاعدگیمختلف بارفتاري 
یعنی کردند ه چرخه قاعدگی طبیعی را تجربه میدر بین زنانی ک)،2003در مطالعه میلر و کاروتر (

طبعی یا جذابیت مهارت شوخ، میزان باروري زنان، دندکراملگی استفاده نمیزنانی که از قرصهاي ضدح
جذابیت مردان از بیِاما تاثیري بر ارزیادادمدت را افزایش میوابط کوتاهتوانایی شوخی کردن مردان براي ر

رجیح خصایص نیز دریافتند که بین ت)2009لوکاسزویسکی و رونی (مدت نداشت.براي روابط دراز
لبی بوسیله زنان و میزان هورمونهاي آنها، ارتباط وجود دارد. هورمونها خود به طشخصیتی مربوط به تسلط

دهند.، تغییر و نوسان نشان میموازات چرخه قاعدگی
به ویژگیهاي زنان ،انتخاب شریک جنسی مطلوبو هنگامچرخه قاعدگیازگذاريدر دوره تخمک

ربان و همکاري کننده بودن، کمتر حساسیت نشان اي که در ارتباطات درازمدت مهم هستند مانند مهشخصیتی
زنان به ،دهی بیشتري دارند. در این مقطعاکنشو،اي یک مرددر عوض به جذابیت جسمانی و چهرهداده و

، بسیار به آن اجتماعی مرد یعنی یکی از مالکهایی که در ارتباطات درازمدت مانند ازدواج-طبقه اقتصادي
شوند.تر میتفاوتس و بیحسادهند، کمتر اهمیت می

که احتمال حاملگی باال بود در زمانی،) نشان داد که زنان متاهل2008(و استرنیرينتایج بررسی برسان
نمایی باال را ترجیح می دادند ولی در با ویژگیهاي حاکی از مردانگیمردان مجرد،(اواسط چرخه قاعدگی)

دیدند.یتر ممردان متاهل را جذاب،غیر این مراحل

1- Forceful
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. جنسی مستقیم مردان بوسیله زنانجویی دروناجتماعی و رقابتگري: ترجیح خصایص جلوه1-2نمودار 
جویی و رقابت(Social Presence)اجتماعی توجهیا جلبگريجلوههاي ن دهنده ترجیحات زنان براي خصیصهنمودار، نشا

مدت و خط بریده، این ترجیحات را براي این ترجیحات را براي شرکاي کوتاهاست. خط کامل،،درون جنسی مستقیم در مردان
که زنان قصد ور که مشخص است، هنگامیدهند. همانطی از روزهاي چرخه قاعدگی نشان میشرکاي درازمدت و به عنوان تابع

که بخواهند رسد، اما درصورتیود میاواسط چرخه قاعدگی به اوج خها در مدت را دارند، ترجیح این خصیصهانتخاب شریک کوتاه
).2004پذیرد (گانگستاد و همکاران، گی تاثیر نمیها از مراحل چرخه قاعدشریک درازمدتی را انتخاب کنند، ترجیح این خصیصه

)، از زنان خواسته شد تا جذابیت مردانی را که در یک 2007در یک مطالعه (گانگستاد و همکاران، 
هاي مستقلی از زنان، مردان را از نظر تعدادي از خصایص کردند، ارزیابی کنند. نمونهه میسري فیلم مشاهد

ارزیابی کردند. زنانی که در مرحله باروري چرخه قاعدگی خود بودند، بخصوص از ،مطلوب در یک همسر
از نظر ،1ياجنسی مواجهر، از نظر رقابت درونکردند آنها مغروشدند که فکر میجذب مردانی مینظر جنسی، 

اي در د که هیچ تغییرات وابسته به چرخهجذاب هستند. این در حالی بو،عضالنی و از نظر جسمیبدنی
مشاهده رسیدند و یا باهوش، مهربان و گرم بودند، ی که از نظر مالی موفق به نظر میجذب شدن زنان به مردان

براي زنانی که در اواسط چرخه قاعدگی بودند، رسید از نظر جنسی وفادار هستند،نشد. مردانی که به نظر می
رسید وفادار ظر میشدند که به ن، بخصوص جذب مردانی میاز نظر جنسی کمتر جذاب بودند. زنان بارور

- رسیدند داراي خصایص جسمییکه آن مردانی که باوفاتر به نظر مبخاطر این بودنیستند. این مسئله احتماالً

).2008یابند (گانگستاد و ثورنهیل، ، جذاب نمیاي جنسی خودند که زنان در شرکبوداي
گري در بیان شده براي تسلطن، بین ترجیح)، نشان داد که در زنا1986یک مطالعه (باس و بارنس، 

د. هم زنان و هم مردان، گري، ناهماهنگی وجود داری آنها به عالمتهاي حاکی از تسلطمردان و پاسخ واقع
ترین مطلوبیت را در یک همسر یا شریک دارد، ارزیابی عنوان یکی از صفاتی که پایینبهجو راصفت تسلط

1- Confrontive
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-هاي ویدیویی، عکسکه در قالب فیلمطلبیکردند. اما اغلب زنان، به طور مثبتی به خصایص حاکی از تسلط

داقل وقتی که اسخدهی مثبت، حشدند، پاسخ دادند. این پبه تصویر کشیده میهاي نوشته شدهها یا شرح حال
کرد. الیس ک مرد بر سایر مردان بود، صدق میگري یرد، در جهت سایر مردان یعنی تسلططلبی یک متسلط

ی دهیم. را شرح مداند که در ذیل، سه مورد از آنهاین تناقض ظاهري را چهار مسئله می)، دالیل ا1992(
فردي، منجر به این می شود که به اینگري در روابطگري در گروه و تسلطالف) عدم تفکیک بین تسلط

عمال جویی همسرانشان بر سایر مردان را پسندیده و مطلوب می دانند، اما امسئله توجه نکنیم که زنان، تسلط
-، میپسندد. ب) گرایش به ارائه جواب جامعهداننبط فردي با خودشان را نامطلوب میطلبی در روااین تسلط

گري را در یک همسر بالقوه ه زنان در هنگام پرکردن پرسشنامه، خصیصه تسلطبه این شود کتواند منجر
گر یح یک مرد با موقعیت باال و تسلطواکنشی متفاوت نشان دهند. ج) اینکه ترج،ناپسند بدانند، اما در عمل

ه پسند] حالیکه جواب دادن به سئواالت پرسشنامه از یک فرایند هشیار و [جامعتواند ناهشیار باشد، درمی
پذیرد.بتاثیر 

)صداچرخه قاعدگی و تغییر در ترجیحات آوایی (مربوط به 
تر یا مردان با صداهاي با فرکانس پاییننسبت به قبل و بعد از آن، ،زنان در اواسط چرخه قاعدگی

ینبرگ و دهند (فترجیح می،ترنازكزیرتر یاهايصدایعنی با فرکانس باالتررا بیشتر از صدايترصداي بم
توانایی گرایی ومانند تسلطیکه ویژگیهایهمچنین آنها بیشتر احتمال دارد). 2005؛ پاتس، 2006همکاران، 

).2006ایوانس، نیو و واکلین، رك بهنسبت دهند (،از صداهاهابراز وجود بیشتر را به این گون

زنانو فعالیتهاي جنسیچرخه قاعدگی و تغییر در رفتارها

ی در طول چرخه قاعدگیمیل جنس
؛ هاسلتون و 2002(گانگستاد و همکاران، پذیردتاثیر می،از چرخه قاعدگی آنان،میل جنسی زنان

تعداد زنانی است که براي اولین بار در تاثیرپذیري در جهت افزایش فزاینده اینمعموالً.)2006همکاران، 
ن مورد ز1066نحوه توزیع 1-3نمودار نند.جنسی می کتمایل به فعالیتاحساس ،طول چرخه قاعدگی

-احساس تمایل جنسی کرده،اولین بارروزي از چرخه قاعدگی که براي بر اساسِرابررسی در یک پژوهش

،میل جنسیدریافتند که)2001؛ به نقل از اوکامی و شاکلفورد، 1988استانیسلو و رایس (دهد.نشان می،اند
رسد که با به اوج خود می،گذاريدوره تخمکو در دادهتدریج افزایش نشان به ،در سرتاسر چرخه قاعدگی

.استزمانهم،نیزاوج میزان استرادیول بدن زنان
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ر اساس فاصله زمانی از دوره محور افقی روزهاي چرخه قاعدگی را بمیل جنسی در طول چرخه قاعدگی.:1-3نمودار
اس دهند که احسگزارش میعداد زنانی را که براي اولین بار در طول چرخه قاعدگی دهد. محور عمودي تگذاري نشان میتخمک

حول و براي اولین بار در اواسط چرخه قاعدگی یا ،دهد. همانطور که مشخص است، اکثریت زناناند، نشان میتمایل جنسی کرده
.)1988منبع اصلی: استانیسلو و رایس، -2001د،کنند (برگرفته از اوکامی و شاکلفورمیل جنسی را در خود احساس می،آنحوش 

از ) نمودار فوق را با نمودار بدست آمده از ابر2001؛ به نقل از اوکامی و شاکلفورد، 2000والن (
در ؛هستنددارها مانند هم وکرد. او دریافت که این نممقایسهرزوسگزینی ماده میمونهايرفتارهاي جفت

،گذاريبه اوج خود رسیدن در مرحله تخمکفزایش تدریجی میل جنسی و سپسا،ماده میمونهاي رزوس نیز
.شودمیمشاهده 

داراي یک )، بین احتمال حاملگی و افزایش میل جنسی در زنان2004ِپیلسورث، هاسلتون و باس (
اي ، رابطهقاعدگی و افزایش میل جنسیآمیز، رابطه یافتند. در زنان بدون همسر، بین مراحل چرخه رابطه تعهد

یافت نشد. آنها هچنین بین تعامل طول رابطه و احتمال حاملگی در زنان، با میل به روابط فرازناشویی، رابطه 
گذشت، در طول میبا شریک یا همسرشانآنهایافتند؛ بدین صورت که زنانی که مدت زمان بیشتري از رابطه 

کردند.، تجربه میشرکاي فرازناشوییهاي با احتمال حاملگی باال، میل بیشتري را برايدوره
شوند م با افزایش میل جنسی، زیادتر میهمگا،در اواسط چرخه قاعدگی، خیالبافی هاي جنسی نیز

) که خیالبافی در مورد آمیزش جنسی با مردانی به غیر از همسر اول، از جمله 2002(گانگستاد و همکاران، 
هستند.هاخیالبافیاین 

در زنان بیشتر ، )PEA(1مینآاتیلنیله میزان بطور غیرعادي باالي فکند کره می) اشا1996کرنشو (
نقش دارد و ،هاي جنسی شدید در انسانن. این ماده در برانگیختن شیفتگیشود تا در مردامشاهده مشاهده می

فزایش و باال رفتن این ادر زنان،کند، در بدن افزایش می یابد.ی شدید را تجربه میدر زمانهایی که فرد عشق
PEAًدهد.روي می،هاي نزدیک به تخمک گذاريدر زمان، معموال

1- Pheylethylamine
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)، زنانی که در مرحله 2002خالف نتایج پژوهشهاي ذکر شده، در مطالعه گانگستاد و همکاران (بر
نشان ندادند. ،باروري چرخه خود بودند، افزایشی در میزان میل جنسی کلی

به یل جنسی همگام با چرخه قاعدگی در زنان، عدم ارتباط آن با میل میک نکته در مورد افزایش 
)، نشان داده شد که تمایل زنان به a2006روابط فرازناشویی است. در یک پژوهش (پیلسورث و هاسلتون، 

ارتباط جنسی با شخصی به غیر از شوهر اصلی، بوسیله افزایش شدت میل جنسی در زنان، قابل توجیه و 
به عبارت دیگر، افزایش تمایل زنان به ارتباط جنسی با شخصی به غیر از شوهر اول که در تبیین نیست. 

رسد، رویدادي مستقل از افزایش میل جنسی آنها بوده و به خودي اواسط چرخه قاعدگی به اوج خود می
. دهد، روي میهمخود و بدون افزایش در شدت میل جنسی 

شودیدر خانه جا گذاشته م،حلقه ازدواجکهیزمان؛و تعهد زناشوییاواسط چرخه
باشند، خودآیند، چنانچه در اواسط چرخه قاعدگی هاي مشروب فروشی مجردها میزنانی که به کلوپ

کنند. همچنین، این زنان در طی عصر روزهاي مورد مطالعه، و آرایش بدنی بیشتري استفاده میآالتاز جواهر
، از آنها در این زمانها).1996تماس بدنی داشته باشند (به نقل از رایت، ،ردانبیشتر احتمال دارد که با سایر م

). 2007؛ هاسلتون، 2008کنند (دورانتی و همکاران، رفتار می1تريکنندهنظر جنسی، بطور تحریک
ا براي رفتن ) دریافتند که زنان در روزهاي اوج باروري، تمایل بیشتري ر2006هاسلتون و گانگستاد (

ر این مرحله، دهند. دمردان را مالقات کنند، گزارش میتوانند در آنهاهایی که میها و مهمانیه کلوپب
یابدافزایش می،با مردان دیگر2زنیدي به غیر از همسر اول و السمربهشدنهمچنین میزان مجذوب
و 3هاي شبانهنانی که به کلوپدر این مرحله، ز).2002؛ گانگستاد و همکاران، 2006(هاسلتون و گانگستاد، 

نما بپوشند. همچنین، زنانی که یک شریک یا هاي بدنروند، بیشتر احتمال دارد که لباسهاي دانشگاهی میکالس
مخصوص افراد هايِ، در کلوپتنها و بدون همسر،آمیز دارند، بیشتر احتمال دارد که در این زمانرابطه تعهد

).2006به نقل از بوریس و لیتل، 1997، 5و فیچمنحضور یابند (گرامر، جوت،4مجرد

رفتارهاي نقش جنسی و چرخه قاعدگی
رابطه یافتند. آنها ،با چرخه قاعدگی آنها)، بین مردانه رفتارکردن زنان2008هروماتکو و همکارانش (

ایی رفتاري، در طول نمیابد، درحالیکه مردانگیچرخه قاعدگی تغییري نمیزنان، در طول دریافتند که زنانگیِ
ت بر روي ابعاد مردانگی و هاي متفاوبا جایگاههمچنین، زنانِشود. تر میره زمانی با باروري باال، برجستهدو

1- Provocatively
2- Flirtation
3- Night Clubs
4- Single Clubs
5- Grammer, Jutte & Fischmann
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متفاوت بودند. محققان نتیجه گرفتند که ،نمایی رفتاري، در ادراك ارزش خود به عنوان یک همسرزنانگی
ها وجود داشته باشد که زنان را در یک دوره گري هورمونیک مکانیسم روانشناختی با میانجیممکن است 

کند. میتر جویانهورزتر و تسلطی که احتمال حاملگی باالست، جراتزمانی کوتاه یعنی هنگام
میزان بندي کردن چهره مردان از نظر براي طبقهدر این مرحله از چرخه قاعدگی، توانایی زنان 

-بد که نشانیا، افزایش میهاي قالبی مردانهواژهبندي همچنین توانایی طبقهو اينمایی چهرهزنانگی-مردانگی

مردانی است که با آنها تعامل دارند يو رفتاراينمایی چهرهزایش توجه آنها به میزان مردانگیدهنده اف
) نیز، زنانی که در اواسط چرخه2003در پژوهش جانستون و همکاران (). 2002(ماکرایی و همکاران، 

دادند.مینشان،هاي مردانبندي چهرهي در طبقهقاعدگی خود بودند، سرعت بیشتر

چرخه قاعدگی و اشتهاخوردن نیست؛وقت االن
کاهش یافته و میل ،دریافت که در اواسط چرخه قاعدگی، مصرف آب و غذا در زنان،)2003فسلر (

گذاري چرخه قاعدگی، اشتهاي در مرحله تخمکه یابد. اینک، افزایش میبه رسیدن به ارگاسم و ارضاي جنسی
آنها و فعالیت جنسی اوطلبانه اجتماعی فعالیتهاي دمیزان فعالیت بدنی، ،در عوضوبه کاهش گذاشته زنان رو

افتد که با فعالیتهاي به این علت اتفاق می،عمل خوردنحاکی از این است که کاهش در یابدافزایش می
- مند، حاکی از یک اختصاصهاي قاعدهو افزایشاین کاهشرقابت نکند. ،1یابیجفتتالش براي جنسی و

.است،گزینی در اواسط چرخه قاعدگینرژي براي جفتدهی فزاینده ا

چرخه قاعدگی و انتخاب لباسچه لباسی بپوشم؛
ی برند، کنند که لباسهایی که افراد می پوشند و آرایش و پیرایشی که بکار مفکر میهنوز هم بعضی

نمادي از ارزشها، ،ست. هر چند این عقیده که لباسآنهااجتماعی یا اقتصادي -شرایط فرهنگیحاکی ازفقط 
هند که لباسهایی که داما پژوهشها نشان می،باشدمیاقتصادي فرد است، صحیح -فرهنگ و شرایط اجتماعی

استراتژي جنسی فعلی و غالب برشمرده هستند.حاوي عالمتها و پیامهایی بیشتر از موارد ،کنیمما انتخاب می
د.نشورسانی میما، اطالعهستند که بوسیله لباسهايمایالت جنسی معین، از جمله موارد احتمالیفرد و ت

در اواسط چرخه ،زنان3و آرایش کردن2آراییمیزان خود،)2007رانش (ادر تحقیق هاسلتون و همک
، هده کردندامشکننده که عکسهاي این زنان را نفر شرکت42سنجی از نظربا آنها یافت. افزایش می،قاعدگی

احتمال ال بودندبیشتر از زنانی که در مرحله لوتئ،گذاري بودندکه زنانی که در حوالی مرحله تخمکدریافتند 
5/40و 5/59(به ترتیب توصیف شوند»کنند جذاب به نظر برسندزنانی که سعی می«داشت به عنوان 

1- Mating effort
2- Self-grooming
3- Ornamentation
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تر بود، بیشتر احتمال داشت گذاري خود نزدیکهر چه قدر که زنی به مرحله تخمک،عالوه بر این. صد)در
انتخاب شود. ،»د جذاب به نظر برسندکنکه سعی می«گران به عنوان عکس زنی بوسیله قضاوتکه عکس او

و 1روزمد ،به میزان بیشتريند کهدکرلباسهایی را انتخاب می،نسبت به زنان سایر مراحل،این مرحلهزنانِ
-این یافته(مانند پوشیدن دامن بجاي شلوار).3دادهاي بیشتري از پوست بدن را نشان میبخشو بود2دلپسند

مشخص شد که زنان حاضر ،در این بررسی.بدست آمد) نیز 2004اي دیگر (گرامر و همکاران، در مطالعه،ها
بودند، بیشتر احتمال گذاري از چرخه قاعدگیمرحله تخمککه در(مجلس رقص) 4ییدیسکودر مجلسِ

- زان بدننما بپوشند. آنان دریافتند که میزان انگیزش جنسی ابراز شده بوسیله زنان با میلباسهاي بدنکه داشت 

چنینهمارتباط دارد.،استرادیول آنهاهورمونبا میزاننیزنمایی لباسهاي زنانو میزان بدننمایی لباسهاي آنها
بودند، گزارش دادند که گذاري کردهنام6و جسارتپروایییا حاکی از بی5جنسیلباسهاي خود را کهزنانی

در خودچندین تلویح،این نتایجیا پیدا کردن شریک جنسی بود. زنیالس،هدفشان از حضور در مهمانی
).2007رتباط دارد (هاسلتون و همکاران، هاي آنها ا، با انگیزهزنانانتخاب لباس بوسیله ، اول اینکهد.ندار

همراه با، مرتبط استرفتارهاي آرایشی و پوششی که با زنان گذاري، مرحله فرارسیدن تخمکدیگر اینکه
- به عبارت دیگر، آنها در این مراحل، لباسهاي بدن.است،رفتارهاانگیزه این نسبت به آنهاهشیارانهآگاهی 

و از نظر دهند)هایی که بخش بیشتري از پوست را نشان میتر و یا لباستر، کوتاهتر، چسبان(مثالً تنگنماتر
آگاهی دارند.،همبراي پوشیدن چنین لباسهاییپوشند و از انگیزه خود تر میکنندهجنسی تحریک

که احتمال باروري به در زمانی،مشاهده شد که زنان،) نیز2008(و هاسلتون ، لی در پژوهش دورانتی
هر چقدر د. نباش8ترو از نظر جنسی برانگیراننده7ترنمادهند که بدنایی را ترجیح میاوج خود می رسد، لباسه

چنین لباسهایی را بیشتر شدند، پوشیدن به اواسط چرخه قاعدگی خود نزدیکتر می،هکه زنان مورد مطالع
چرخه قاعدگی، به دو روش مختلفاحل در این آزمایش، لباسهاي ترجیحی زنان در مردادند.ترجیح می

گرفتند. میعکساز زنان مورد مطالعه، در زمان حضور در آزمایشگاه محققان،شد. در روش اول، مشخص می
جلسه براي یک نوع پوشش ترجیحی خوداز طریق نقاشی، خواستند که میاز زناندر روش دوم، محققان

نوع تغییر در، اما ندیکسان بوددر هر دو حالنتایج کنند.مشخصعصر همان روز رابرايفرضیاجتماعی 
(به تصویر بودبیشتر، شدمشخص میاز طریق نقاشی کشیدنکهلباسهاي ترجیحی براي یک جلسه اجتماعی

میل به ارتباط جنسیِاز طریق متغیرهایی مانند ،رابطه بین چرخه قاعدگی و لباس پوشیدن. ذیل نگاه کنید)

1- Fashionable
2- Nicer
3- Showing more skin
4- Discotheque
5- Sexy
6- Bold
7- Revealing
8- Sexy
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کهکردندمحققین پیشنهاد شد. می3تعدیلو رضایت از رابطه، 2جذابیت، وضعیت ارتباطی،1بدون التزام تعهد
رقابت زنان افزایشتوان بهط چرخه قاعدگی را میتر در اواسهتر و برانگیزانندماناسهاي بدنیدن لبعلت پوش

.دانستمربوط،مطلوبشرکاي جنسیآوردن به منظور بدستبا همدیگر 

شده در هاي کشیده. یکی از نقاشیتخاب لباس و چرخه قاعدگیان: 1- 10تصویر 
کننده در تکه بوسیله یکی از زنان شرک)2008پژوهش دورانتی، لی و هاسلتون (

د که در نکردرد پژوهش، درخواست میمحققان، از زنان موترسیم شده است.،پژوهش
در یک مجلسبراي شرکت، لباسهاي مورد عالقه خوددو مرحله از چرخه قاعدگی

تمال در مرحله با اح،(A)شده سمت چپ تصویر کشیدهرا نقاشی کنند. مهمانی 
اروري باال ، در مرحله ب(B)شده در سمت راست باروري پایین و تصویر کشیده

،همانطور که مشخص استاست.یا فولیکوالر)، ترسیم شده(اواسط چرخه قاعدگی 
و از نظر جنسی تراتر، عریاننمدنلباسهاي ب،نقاشی دومشده در زن ترسیم
.دارديتربرانگیزاننده

حرکات بدنیدگی و عچرخه قا

از نظر ،رفتن آنهاتري دارند و راهرفتن آرام) دریافت که زنانِ اواسط چرخه، سبک راه2012(نئگوئگو
تواند بهاز جذابیت جنسی، میمقداري از این افزایش در ارزیابی شد. تر ارزیابی جذاببوسیله ارزیابان،جنسی، 

میلر و همکارانش بخشی از نتیجه ، مربوط باشد.در اواسط چرخهرفتنراهموقع در باسن زنان بیشترنوسانِ
تواند به افزایش ، مینیزدرباره افزایش میزان درآمد زنان رقاص، در زمان باروري از چرخه قاعدگی)2007(

) نیز بین سبک 2008پرووست، کوینسی و تروجی (دوره، مرتبط باشد.در جذابیت حرکات بدنی زنان در این 
این یافته، فقط درباره زنانی که از رفتن زنان در دوره باروري از چرخه و دوره عدم باروري، تفاوت یافتند.راه

- هکننده در این پژوهش نیز، شیوه رامردان شرکتکرد.کردند، صدق میهاي ضدحاملگی استفاده نمیقرص
تر ارزیابی کردند.رفتن زنان در دوره باروري را، جذاب

1- Sociosexuality
2- Relationship status
3- Moderate

A B
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باروري از دورهرفتن در راهسبک: 1-11تصویر 
رفتن زنان در دوره باروري از راهچرخه قاعدگی.

اج بیشتري در ت نوسانی و مواچرخه قاعدگی، با حرک
است. به میزان انحناي نواحی باسن در زن همراه ، باسن

ن دیگر، توجه کنید.وسط، نسبت به دو ز

چرخه قاعدگی و میزان جذابیت
هاي زنان در اواسط آورد. چهرهچرخه قاعدگی، تغییراتی را هم در ویژگیهاي جسمی زنان بوجود می

اي مانند افزایش تقارن ). اصالح خصایص چهره2004شود (رابرتس و همکاران، تر میچرخه قاعدگی، جذاب
) که مردان نسبت به این تغییرات 2009یا زیر و بمی صدا (برایانت و هاسلتون، تغییر در بواي وچهره

)، از جمله تغییرات دیگري هستند که 2004؛ رابرتس و همکاران، 2008حساس هستند (پیپتون و گالوپ، 
تر یا تحریک در این مرحله از چرخه، همچنین بطور جذاب،زناندهند. زنان را افزایش میجنسی جذابیت 

این افزایش در جذابیت دهد.پوشند که این خود جذابیت آنها را در نظر مردان افزایش میتري لباس میکننده
میزان انعامی که ) که دریافتند، 2007نتیجه پژوهش میلر و همکارانش (تواند بخشی از میجسمانی و پوشش، 

، هستندخودچرخه قاعدگیاز ه باروري ند، در زمانی که در مرحلکنسرِ میز مشروب دریافت میرقّاصزنانِ
کند.تببینرا، یابدمیدالر افزایش 100، تا حدود قرار دارندنسبت به زمانی که در مرحله لوتئال 

در اواسط چرخه، نه تنها ممکن است که جذابیت ظاهري و واقعی یک زن افزایش پیدا کند بلکه 
).2006(هاسلتون و گانگستاد، دهد ارزیابی زنان از جذابیت خود هم، افزایش نشان می

خیانت جنسی در زنانتغییر در احتمال چرخه قاعدگی و 
مهمی از جمله موارد،2زناشوییخیانتیا 1به ارتباط جنسی با شخصی به غیر از شوهرو اقدامتمایل

،مرحلهدر این. )1990افزایش می یابد (بلیس و بیکر، چرخه قاعدگی در مرحله تخمک گذاري که است 
از همسر اول هستیم (پیلسورث و هاسلتون، نان براي ارتباط جنسی با مردانی به غیرشاهد افزایش تمایل ز

b2006 میزان تمایل به ارتباط جنسی اما،)2006هاسلتون و گانگستاد، ؛ 2005؛ 2002ن، اگانگستاد و همکار؛
). 2005؛ 2002ن، اگانگستاد و همکار؛b2006(پیلسورث و هاسلتون، دهد نشان نمییافزایش،با شوهر

1- Extra pair affair or copulation
2- Infidelity
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که قصد 1شانمردان دوم زندگیمجذوبِي،بیشتربه میزان ،در این مرحلهزنان مشاهده شده که همچنین 
). 2002، آپگار-شوند (گانگستاد، ثورنهیل و گارورمی، رابطه خارج از چارچوب زناشویی با آنها دارند

میزان ارتباط جنسی با شخصی به غیر از شوهر در اواسط که هنددگزارش می) b1999ثورنهیل و گانگستاد (
گونه ارتباطات در برابر میزان این5/2رسد که به اوج خود می،)چرخهروز دهمدر حوالی (چرخه قاعدگی 

.باشدمیرسد،که احتمال خیانت به حداقل خود مییعنی زمانیهفته آخر چرخه قاعدگی
در روزهاي اواسط چرخه یافتند که طبق گزارش خود زنان، آنها ) درa2005جونز و همکارانش (

یابی انجام شده بر روي زنان یک زمینه. کمتري دارندتعهد ،خودنسبت به دوره لوتئال، به شرکايقاعدگی
یدر روزهایبیشترتایید کننده این مطلب بود که روابط خارج از چارچوب زناشویی زنان (خیانت)،بریتانیایی

تري و در بصورت مساوي،که فراوانی روابط با همسردرحالیدهدوي میر،ستحامله شدن باالتمال احکه
).1990، بلیس و بیکر(افتداتفاق میطول چرخه قاعدگی 

،که در حوالی مرحله تخمک گذاري خود بودندیزناننیز ) 2002و همکاران (گانگستاددر مطالعه 
بیشتري را در رابطه با مردانی به غیر از ، تمایل جنسی و خیالبافینبودندنسبت به  زنانی که در این مرحله 

افزایشی ،افی جنسی زنان درباره همسران خودتمایل یا خیالبدر این مرحله،همسران خود گزارش دادند.
داد.مینشان ن

حوش اغلب حول و،آمیز در زنانکه زمان شروع یک رابطه خیانت) دریافتند1990بلیس و بیکر (
-زمان تخمکه درمقاربتهاي جنسی کازدرصد7. براي نمونه مورد مطالعه آنها، گذاري بودمرحله تخمک

زناشویی، احتمال داشت که این ارتباطات فراکمتر با مردي به غیر از همسر اول بود و دادگذاري روي می
(شوهر شناخته شده فرد 2اجتماعیهمراه با روشهاي پیشگیري از حاملگی باشند تا مقاربتهایی که با شریک

. نددادروي میفرد)، 
از دست وهبه ویژگیهاي همسر و هزینه بالقّ،احتمال درگیر شدن زنان در روابط خارج از چارچوب

در مطالعه پیلسورث و هاسلتون ). 1999ن، اوك و همکار-بستگی دارد (پنتون،نیزآنهابراي دادن آن همسر
)b2006را از نظر جذابیت جنسی پایین ارزیابی کرده بودند، تمایل بیشتري براي خودکاي)، زنانی که شر

. کردندگذاري از چرخه قاعدگی خود، تجربه میاما فقط در زمان تخمکي خارج از چارچوبشرکا
) b2005پذیرد. جونز و همکارانش (، از شرایط جسمی و روانشناختی آنها هم تاثیر میسی زنانترجیحات جن

را هاییبرند، مردان با چهرهتري به سر میختی در وضعیت مطلوبزنانی که از نظر جسمی و روانشنافتنددریا
متی دهند که بافت و رنگ پوستشان، متفاوت از مردانی است که زنان با سالبه عنوان شریک جنسی ترجیح می

پسندند.می،جسمی و روانشناختی پایین

1- Extra-pair males
2- Social Partner
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در ،قاعدگی زنان و ارتباط آن با تجرد/ تاهل در آنهابط با چرخهمرتدر مورد تغییرات در ترجیحات 
در طول چرخه قاعدگی، تغییرات و نوسانات ،مجموع چنین مشاهده شده که زنان متاهل نسبت به مجرد

).2005و فلجر، سرابرتدهند (هاولیسک، خود نشان میو رفتارهاي جنسی بیشتري را در ترجیحات

مطلوبشریکخصایص در انتخاب تغییرو رابطه، بافتار قاعدگیهچرخ
در این جفتمدت یا درازمدت و تغییر در مالکهاي انتخابنتخاب یک مرد براي ارتباطی کوتاها

قاعدگی در زنان است. اما از آنجایی که مرتبط با چرخهشرایط، موضوعی متفاوت از تغییرات در ترجیحات 
مدت و اقدام بر اساس چنین تمایالتی یعنی تمایالت ارتباطات کوتاهی، تمایل زنان بهدر اواسط چرخه قاعدگ

زنان از )،  بررسی این موضوع که مالکهاي2001یابد (گانگستاد، افزایش می،مدتروابط جنسی کوتاهمبنی بر
بط مرتدهد، در واقع با تغییرات در ترجیحات زنان که ، چه تغییراتی نشان میمدتروابط درازمدت به کوتاه

توان گفت که مطالعه تغییرات زنان در مالکهاي دیگر، میگی است، همپوشانی دارد. به عبارتقاعدبا چرخه
مدت و درازمدت، به نوعی مطالعه تغییرات در ترجیحات آنها به ابی مربوط به انتخاب شرکاي کوتاهانتخ

، خود از و درازمدتمدتات کوتاهموازات چرخه قاعدگی است، زیرا همانطور که گفته شد، تمایل به ارتباط
پذیرد.چرخه قاعدگی تاثیر می

، ارزیابی ازیا به عبارت دیگریابی زنان از جذابیت جنسی مرداننوسان در ترجیحات، مختص ارز
). این گفته بدین معنی است که 2008است (گانگستاد و ثورنهیل، مدتابیت مردان به عنوان شرکاي کوتاهجذ

.پسندندمی،درازمدتشریکیکمطلوبنوان خصایص سري خصایص معین را به عهمواره یک،زنان
به عنوان شریک آنهاافزایش دهنده جذابیت کهح یک سري دیگر از خصایص در مردانحالیکه ترجیدر

همچنین، .گیردمیقرار در آن یک زن که است اي از چرخه قاعدگی مرحلهمرتبط با، استمدتکوتاه
مدت مشاهده فقط در هنگام انتخاب شریک کوتاهرجیحات که مرتبط با چرخه قاعدگی باشند،تغییرات در ت

آل درازمدت،ایدهشریکیک انتخاباي نشان نداده که مالکهاي زنان براي د و تاکنون هیچ مطالعهنشومی
همکاران، تغییرات هماهنگ با چرخه قاعدگی نشان دهد (براي مروري در این زمینه رك به گانگستاد و 

2007.(
اي از زنان ، به عدهیتی آنها)، عکس چند مرد، همراه با توصیف خصایص شخص1997در مطالعه شیب (

بـودن، مهربـان   وفـادار  شامل صفاتی مانند داشتن قابلیـت وابسـتگی،   ،نشان داده شد. این خصایص شخصیتی
همسر بـالقوه  ب یک مرد به عنوان یکشد. زنان در این پژوهش، هنگام انتخامی،صبور بودنبودن، پختگی و

دادند.اج، به منش و شخصیت او اولویت میمدت مانند ازدواي درازبراي رابطه
مردي را براي یک ،اند که ترجیحات و مالکهایی که زنان بر اساس آنهاچندین پژوهش نشان داده

و جانستون ؛ 2000ك و پرت، و-پنتونمتفاوت هستند (،کنندمدت یا درازمدت انتخاب میارتباط کوتاه
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-هنگام انتخاب شریک کوتاه،اند که زنان. پژوهشها نشان داده)2004؛ گانگستاد و همکاران، 2001همکاران، 

(گانگستاد و ثورنهیل، نمایی چهره حساس هستندي ظاهري و از جمله میزان مردانگیبه ویژگیها،مدت
مانند (مدت تر را براي ارتباطات کوتاهنماهاي مردانهچهره،اناند که زننشان دادهتعدادي از پژوهشها.)2003

برت و (دهند تا ارتباطات درازمدت مانند ازدواجترجیح میمدت)ابط جنسی گذرا یا دوستیهاي کوتاهرو
درحالیکه به عنوان همسران .)2007، ؛ لیتل، کوهن، جونز و بلسکی2002و همکاران، ؛ لیتل2007همکاران، 
در همچنین، ).2000(رودس، هیکفورد و جفري، اولویت قائل هستند ،ترنماهاي زنانهچهرهبراي ،درازمدت

).2008دهند (باس، ، اهمیت میبیش از چهره،موقعیت زناشویی درازمدت، زنان به شخصیت
مدت همراه بامدت نسبت به روابط درازطی کوتاهو بافت ارتبا1تر)، بین ترجیح صداي بم2005پوتس (

در مرحله باروري از چرخه قاعدگی هنگامی که زنانتعهد، رابطه یافت. اثر بافت ارتباطی بر ترجیح صدا،
رسید.خود میحدبودند، به بیشترین 
مدت با انتخابهایشان در اواسط چرخه زنان براي انتخاب یک شریک کوتاهمالکهاي مرجح،در مجموع

ي یک شریک درازمدت شبیه به مالکهاي انتخابی آنها در مراحلی بـه  قاعدگی مطابقت دارد و انتخابهایشان برا
غیر از اواسط چرخه قاعدگی است. 

هاي جنسی زنـان و آنچـه   عوامل فردي نیز بر انتخاب، تعدادي از بافتار رابطه و چرخه قاعدگیعالوه بر 
گـذارد.  د، تـاثیر مـی  یابنـ مدت جذاب مـی مدت و درازر چارچوب روابط کوتاهکه از نظر جسمی و رفتاري  د

، باعث شده تا تعـدادي  یا شریک جنسی بوسیله زنانهمسر ترجیحی نمایی زنانگی-مردانگیتفاوت در میزان 
هـم زنان در انتخاب اسـتراتژیهاي جنسـی   هاي فرديتواند به تفاوت، میاز محققین معتقد شوند که این تفاوت

، جـرد یـا متاهـل بـودن    عبارتند از معوامل دیگردادي از تع). 2001جانستون و همکاران، مانندمربوط باشد (
برداشت از جذابیت و زیبایی خود، میزان سالمت جسمی و روانشناختی، میزان در معرض قرار گرفتن مغز بـا  

شیمی مغز و بدن، یکی از عوامل مـورد پـژوهش قـرار گرفتـه     آندروژن در دوران جنینی و تعامل عوامل باال.
ر معرض آن قرار هاي اول حاملگی و میزان آندروژنی که دحیط هورمونی جنین در هفتهمگفته شده که است. 

ن میـزا این . ویژه تاثیرگذار بر نوع استراتژیهاي جنسی اتخاذ شده در زنان، است-، یکی از عوامل فردگیردمی
تعیین نیز رگسالی را زنانگی ظاهر و رفتار یک زن در بز-، تا حدي، میزان مردانگیمغز جنین2آندروژنیزه شده

هاي بـا  که زنانی که خود چهره) نشان داد 2001در همین رابطه، پژوهشی (جانستون و همکاران، خواهد کرد. 
هاي تر احتمال دارد که مردان با چهرههاي زنانه نماتر، بیشت به زنان با چهره، نسبي دارندنمایی باالترمردانگی

ایـن  انتخاب کنند.،مدتجنسی و هم به عنوان همسرانی درازمدت کوتاههم به عنوان شرکاي،ماتر رانمردانه
نمـایی  ردانگـی هاي مردان با مبراي روابط درازمدت خود، چهره،نماترهاي زنانهزنان با چهرهدر حالی بود که

1- Low voice pitch
2- Androgenization
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مایی بیشتر را نهاي داراي مردانگیمدت، چهرهتاهبراي روابط کوهر چند که آنها نیز،دادند،میکمتر را ترجیح 
غییـر در  مرتبط با چرخـه بیشـتري را از نظـر ت   نوساننماتر، الوه بر این، زنان با چهره زنانه. عدادندمیترجیح 

نمـاتر، ثبـات   مردانـه هاي با چهره، درحالیکه زناندادندنمایی چهره شریک نشان زنانگی-ترجیحات مردانگی
را می توان به تفـاوت در اسـتراتژیهاي   ت این دو گروه از زنان محققین پیشنهاد دادند که تفاود.بیشتري داشتن

.نسبت داد،آنهافردي جنسی
ـ  2006دیگري (فینبرگ و همکاران  برعکس مطالعه فوق، پژوهش هـاي  ان بـا چهـره  )، دریافت کـه زن

مـدت  درازنما، به عنـوان همسـران   ردانههاي متري براي انتخاب مردان با چهرهنما و جذاب، ترجیح قويزنانه
افـزایش  ،نمـایی ظـاهري چهـره   مردانگـی در مردان، (نماتر و کمتر جذابهاي مردانهداشتند تا زنانی با چهره

نفـري از  99. در همین مطالعه، در یک نمونـه دیگـر   کاهش دهنده جذابیت است)،دهنده جذابیت و در زنان
ـ زنان، همین محققین دریافتند که در زنان مورد پژوهش، بین جـذاب  دن خـود از نظـر جسـمی و تـرجیح     دی

، مـورد  این تناقض ظاهري دو پژوهش فـوق علتهاي متقارن، همبستگی وجود دارد (در فصل چهارم، چهره
).بحث قرار خواهد گرفت

) دریافتند که ارزیابی زنان مورد مطالعه، از میزان 2008؛ به نقل از باس، 2002لیتل و همکارانش (
این ) دارد. به 32/0همبستگی مثبت (،در مرداننمایی چهرهترجیح مردانگیخودشان، با میزان جذابیت

نماتر را بیشتر ردانههاي مچهره، احتماالًبود، هر چقدر ادراك یک زن از جذابیت خودش باالتر صورت که
جا که قبالًبا واقعیت همبستگی کامل ندارد، اما از آنلزوماً،د. هر چند ادراك فرد از جذابیت خودداترجیح می

با جذابیت گزارش شده بوسیله سایر افراد همبستگی نسبی رك فرد از میزان جذابیت خودشثابت شده که اد
ابیت زنان و میزان ترجیح بین جذتواند به این معنی باشد که احتماالًابل قبولی دارد، پس این یافته میو ق

، ارتباط وجود دارد. نمایی چهره در مردانمردانگی
ی روانشناسی جنسی در روابط توانیم انتظار داشته باشیم که پژوهشهاي آتی، به اکتشاف پیچیدگمی

کدامیک و به منظور کسب چه شرایطی، در کدام زنانمدت در زنان پرداخته و مشخص کنند که بیشتر کوتاه
).2008روند (باس، مدت میدنبال روابط جنسی کوتاهاز منافع انطباقی،

هاي جذابیت جنسی در مردان با توجه غییرات ابراز شده در ترجیحات جنس مونث براي شاخص: ت1-1جدول 
سنجد. عالمت (+) نشان ی را میقاعدگچرخهباصهیخصیکحیترجنیبرابطهستون (ب)، به چرخه قاعدگی و بافتار رابطه.

-یا ترجیح آن خصیصه در یک شریک کوتاهدهد که یک تاثیر معنادار بدست آمده است (یعنی یک ترجیح کلی آن خصیصهمی

دهد که چنین تاثیري بدست نیامده ) نشان می-معناداريِ آماري با استفاده از یک آزمون مستقیم). عالمت (05/0مدت در سطح 
ن خصیصه اي سنجیده نشده بود. ستون (ج)، به ارزیابی جذابیت آ) به این معنی است که در آن پژوهش، چنین رابطه0است. عالمت (

انگیزي که آن خصیصه، از نظر جاذبه و شهوتمتغیرِ چرخه قاعدگی و بافتار رابطه، اشاره دارد (در زمانیدواز نظر زنان با توجه به 
مدت، در مقایسه با قضاوت در مورد جذابیت آن خصیصه در یک رابطه درازمدت، مورد قضاوت قرار جنسی، در یک رابطه کوتاه

فصل اول: نوسانات و تغييرات همزمان با چرخه



61

پژوهشی، یک رابطه مثبت بدست آمده باشد، به این معنی است که زنانِ مورد مطالعه، در مورد آن خصیصه مورد گیرد). اگر در می
مدت، نسبت به زمان قضاوت در مورد میزان جذابیت نظر و هنگام قضاوت در مورد میزان جذابیت آن صفت براي یک رابطه کوتاه

دهند. این شاخص، تعامل بین نوع رابطه مورد رخه قاعدگی بیشتري نشان میآن صفت براي یک رابطه درازمدت، نوسان وابسته به چ
سنجد مدت در مقابل درازمدت) با چرخه قاعدگی در ترجیح خصایص مورد سنجش را مینظر یا همان بافت رابطه (رابطه کوتاه

ذیل، به همین منبع مراجعه کنید).شده در جدول؛ براي یافتن منابعِ پژوهشی آورده2008(برگرفته از گانگستاد و ثورنهیل، 

هاي هاي مورد سنجش قرار گرفته و نام محققین مطالعهالف) خصیصه
شده در رابطه با آنانجام

ب) یافتن رابطه بین 
ترجیح این خصیصه با

چرخه قاعدگی

ج) یافتن رابطه 
بین ترجیح این 
خصیصه، بافت 
رابطه و چرخه 

قاعدگی

اينمایی چهرهخصایص مرتبط با مردانگیترجیح 

گري بوي همبسته با متغیر خصیصه تسلط
اجتماعی

Havlicek et al. (2005)+٠

بوي مرتبط با آندرستنون (نوعی آندروژن یا 
هورمون مردانه)

Grammer (1993), Hummel et
al. (1991)

+٠

٠-Rantala et al. (2006)بوي مرتبط با تستوسترون

Penton-Voak et al. (1999)نماچهره مردانه
study 1

+٠

Penton-Voak et al. (1999)نماچهره مردانه
study 2, Johnston et al.
(2001)

++

Penton-Voak & Perrettنماچهره مردانه
(2000)

+٠

Scarbrough & Johnstonنماچهره مردانه
(2005)

--

٠+Jones et al. (2005a)نماچهره مردانه

٠+Roney & Simmons, 2008اي همبسته با تستوسترون خصایص چهره

,Little et al. (2007a)نمابدن مردانه
Gangestad et al. (2007)

++

++Puts (2005)نما       صداي مردانه

٠+Feinberg et al. (2006)نماصداي مردانه

,Gangestad et al. (2007)گرانه    رفتار تسلط
Gangestad et al. (2004)

++

Pawlowski & Jasienskaقد بلند
(2005)

++

٠+Frost (1994)ترپوست (مردانه) تیره

هاي تقارنترجیح همبسته
Thornhill & Gangestadا تقارنبوي مرتبط ب

(1999), Gangestad &
+٠
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Thornhill (1998),Rikowski &
Grammer (1999), Thornhill et
al. (2003)

Thornhill & Gangestadاي مرتبط با تقارن بدنی خصایص چهره
(2003)

+٠

Koehler et al. (2006),Koehlerايتقارن چهره
et al. (2002)

--

٠-Cardenas & Harris (2007)ايتقارن چهره

٠+Little et al. (2007b), study 1ايتقارن چهره

++Little et al. (2007b), study 2ايتقارن چهره

هاي حاکی از تناسب ذهنیترجیح شاخص
++Haselton & Miller (2006)استعداد خالقانه (در مقایسه با ثروت)

--Gangestad et al. (2007)اهر حاکی از هوشمنديظ

هاي هماهنگترجیح ژن
٠-Thornhill et al. (2003)متفاوتMHCبوي 

چرخه قاعدگی و ترجیح هوش
الکهاي انتخاب همسر یا شریک زنانپژوهشهاي کمی به منظور بررسی نقش هوش یک مرد در م

ترجیحی هوش میزان بای چرخه قاعدگدر این زمینه، بین مرحله م شده اما چند پژوهش انجاصورت گرفته
دو هر ). در 2007و گانگستاد و همکاران، 2009اند (از جمله پروکوش و همکاران، اي نیافتهرابطه،شریک

، زنان، چرخش و نوسانی در مورد انتخاب یا ترجیح بیشتر هوش در اواسط چرخه قاعدگی، فوقپژوهش
شدند، تلقی میتر، باهوشمردانی که بوسیله زنان)،2007ژوهش گانگستاد و همکارانش (نشان ندادند. در پ

ادراك شده از یک مرد، بافت ارتباط بین هوشتر ارزیابی نشدند. مدت بالقوه، جذاببه عنوان شرکاي کوتاه
ار کم و قابل خطر حاملگی هم، بسیمدت) و میزان مدت یا درازرابطه کوتاهانتخاب براي یک گزینی (همسر
بین افزایش ترجیح خالقیت یا هوش خالقانه و چرخه ،پوشی بود. البته بعضی از پژوهشهاي دیگرچشم

،هوش کلیبا). خالقیت یا هوش خالقانه، لزوما2006ًاند (هاسلتون و میلر، ، روابطی یافتهقاعدگی در زنان
ی ندارند. به طور کلی، به باال با یکدیگر تناقضهمبستگی ندارد. به همین دلیل، نتایج پژوهشهاي ذکر شده در 

)، اهمیت صفاتی ازدواجدر مقابلدوستی یابد (مانند چقدر که سطح تعهد رابطه کاهش میرسد که هرنظر می
). البته، عدم همبستگی بین 2009(پروکوش و همکاران، شودمیکم،براي زنان،و تحصیالت نیزمانند هوش 

- نیز تفسیر نمود. این احتمال خوشتوان به شکل دیگري، میالتر و چرخه قاعدگی راافزایش ترجیح هوش با

ز چرخه قاعدگی که در آن به اي ااز دورهبینانه وجود دارد که زنان در همه مراحل چرخه قاعدگی و مستقل 
مراحل تواند باعث شود تا بین ترجیح هوش بوسیله زنان ومی،ند، به هوش اهمیت بدهند. اینبرسر می
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هنوز زمان زیادي باقی مانده تا ثابت شایدنیازمند پژوهش است (،این فرضیهاي نیابیم.، رابطهچرخه قاعدگی
شود که هوش و خردورزي هم، براي زنان، جذابیت دارد!).

زناندرقاعدگیمرتبط با چرخهات تغییررابطه باهاي خودگزارش دهی مردان در داده
مدت جنسـی خـود کـه در    سی خارج از چارچوب و روابط کوتاهفعالیتهاي جناین مطلب که زنان در

اي، ویژگیهـاي چهـره  با مـردان داراي تا بیشتر ترجیح می دهند ،دناواسط چرخه قاعدگی به اوج خود می رس
داراي چنـین  دهـی مـردانِ  هـاي خـودگزارش  باشـند، بوسـیله داده  ارتبـاط داشـته   بدنی و یا شخصیتی خاص

هاي فرصـت هاي کمتـر متقـارن،   مردان با چهرهنسبت بههاي متقارن،مردان با چهرهید شده است. تایخصایصی
در مـردان، میـزان تقـارن    ). 1994سـتاد،  ؛ ثورنهیل و گانگ1997و ثورنهیل، یابند (گانگستادجنسی بیشتري می

سی جنسی زودتر به یک تر و دستراییناي با تعداد بیشتر شریک جنسی، شروع ارتباط جنسی در سنین پچهره
گانگستاد و ثورنهیـل،  ؛ 1995ثورنهیل، گانگستاد و کومر، ؛ 1994ثورنهیل و گانگستاد، شریک رمانتیک جدید (

a1998داراي شرکایی کـه زنـان   یعنی )، انتخاب شدن بیشتر به عنوان شریک جنسی خارج از چارچوب زنان
و ) b1998(گانگستاد و ثورنهیل،کنندی انتخاب میارج از چارچوب زناشویآنها را به عنوان شرکاي خشریک

؛ ثورنهیـل، گانگسـتاد و   1994با زنان دیگر (ثورنهیل و گانگسـتاد،  باطات جنسی خارج از چارچوب بیشترارت
.داردارتباط ،)b1998گانگستاد و ثورنهیل،؛ 1995کومر، 

داد دفعاتی که فـرد بـه عنـوان    ، تعمشخص شد که تقارن باال در مردانزوج،203اي بر روي در مطالعه
). مـردان  1997کرد (گانگستاد و ثورنهیل، بینی میپیششد راچارچوب زناشویی انتخاب میشریک خارج از

شـدند.  ، انتخاب مـی با تقارن باال، بیشتر از مردان با تقارن پایین، به عنوان شریک خارج از چارچوب زناشویی
ابیت و سـبک دلبسـتگی   اجتماعی، میزان درآمد، جذ-طبقه اقتصادي،هنگامی که اثر سن، جنسیت،این ارتباط
باط بین تقارن باالتر و تعداد شرکاي بیشتر، نشأت تار،به عبارت دیگر.شدند، همچنان وجود داشتکنترل می
ین، احتمال بیشتر از مردان با تقارن پای،همچنین، مردان با تقارن باالنبود.با تقارن این متغیرهاارتباط گرفته از 

از نظر آماري یعنی اینکه بطور مثال اثر یک 1(کنترل شدنداشت که به دنبال شرکاي خارج از چارچوب بروند
متغیر سوم از روي ارتباط بین یک متغیر اول و دوم، برداشته شود. در این حالت، می توانیم آنچه کـه از نظـر   

تغیرهاي اول و دوم و نه تاثیر غیرمستقیم متغیر سـوم  آماري و عددي به دست می آید را به ارتباط بین خود م
بر روي رابطه بین این متغیرها، نسبت دهیم. هدف از کنترل آماري، حذف اثر متغیرهاي میـانجی اسـت تـا از    

اصالت وجود رابطه بین متغیرهاي اصلی، مطمئن شویم). 
ارضایی را در نسی و خودباط جارت،ترهاي عریضمردان با شانه،)2003در مطالعه هوقس و گالوپ (

هاي خارج از چارچوب بیشتري رابطهتعداد، ند، شرکاي جنسی بیشتري داشتتري شروع کردهسن پایین

1- Control
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شده انتخاب ،دیگربه عنوان شرکاي خارج از چارچوب زنان ،و به دفعات بیشتريرا تجربه کردهزناشویی 
.بودند

تعداد بیشتري شریک د.کننتباط جنسی را آغاز میار،ن زودتريدر س،ترمردان با صداهاي جذاب
).2008شوند (باس، انتخاب می،1بوسیله زنان به عنوان شرکاي خیانت،و در موارد بیشتريجنسی دارند

این تصمیم زن و به غالباً مردان، گذاري والدینی کمتر در سرمایهبه دلیل ،در ارتباطات بین دو جنس
هاي فوق یافته،همین خاطره خواهد شد. بمنجر ،اوست که به ارتباط جنسیاز طرف »آري«عبارتی گفتن 

خود بیشتر احتمال دارد که بوسیله نی و شخصیتی ذکر شده،داي، ببا ویژگیهاي چهرهمردانند کهدهنشان می
،روابط مشاهده شدهنه اینکه وانتخاب شوندیا شرکاي خیانت2زنان به عنوان شریک خارج از چارچوب

البته .تالش بیشتري براي رسیدن به شریک جنسی کرده باشند،این دسته از مردانبه این خاطر باشد که صرفاً
بدیهی است که بین این دو یعنی میزان احتمال انتخاب شدن بوسیله زنان و میزان تالش فرد، رابطه یافت شود

کنند به رابطه مردانی تالش میعموماًعامل قدرتمندي در تالشمندي جنسی مردان است. ،اما انتخاب زنان
3یبازدهیافتن کاهشاصل عمل بر اساس ،ه این پدیدهب. ا داشته باشندررسیدن به آنجنسی برسند که امید 

، ترنسبت به مردان جذاببراي مردان کمتر جذاب،بر طبق این اصل).2000باس، (رك به گفته شده است
بازدهی به عبارت دیگر، آمیز است.کمتر موفقیت،کاي متعددشرکردنصرف وقت و انرژي براي جذب

تر تالش مردان جذاببه همین خاطر، . کندپیدا میکاهش براي مردان کمتر جذاب، ، یابیتالش براي جفت
هاي خارج از ابطهبه راز آنجایی که اوج تمایل نکته بعد اینکه، بیشتر خواهد بود.،براي جذب شرکاي متعدد

بیش از همه در توان گفت که اسط چرخه قاعدگی دیده می شود، میدر او،در زنانمدتکوتاهچارچوب و 
،بوسیله زنان،در باالمردان با ویژگیهاي ذکر شدهاست که و اوج احتمال حاملگیاواسط چرخه قاعدگی

انتخاب می شوند.

هانتایج پژوهشمالحضات تفسیري
تفسیرهاي رایج در هنگام مطالعهسوء تعدادي از وگیري از منظور جلتر شدن بحث و به براي روشن

. کنیماشاره می،هاهاي پژوهشی مرور شده در باال و تلویحات آن، به چند نکته مهم در مورد یافتهمطالب باال

اي، بدنی و رفتاري با جذابیتخطی خصایص چهرهرابطه خطی و غیر
خطی نبوده و بیشتر این خصایص، هنگامی که در حد هاي بدنی و جذابیت، ارتباط بین بیشتر سنجه

میزان از یک ترینن افراد جامعه در آن خصیصه معین]، به عنوان جذاب[میانگهستند متوسط و میانگین 

1- Affair Partners
2- Extra-pair partners
3- Diminishing returns
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در رابطه با اینکه چه میزان بلندي قامت، عضالنی بودن ). 2010برزوچر و گرامر، شوند (اُ، ارزیابی میخصیصه
- زنانگی نمایی چهره بوسیله زنان ترجیح داده می شود، اصل سطح متوسط صدق می-بدن و میزان مردانگی

نماتر را در مردان تر و چهره هاي مردانهکند. به این معنی که اگر چه که زنان، قامت بلند، هیکل عضالنی
لند، هیکل گیرند یعنی قد بسیار بدهند، اما از مواردي که در انتهاي طیف این خصایص قرار میترجیح می

بطور مثال، در مورد قد دیده شده که قد اندکی کنند.بسیار عضالنی و یا چهره هاي بسیار مردانه نما، دوري می
در مورد عضالنی بودن، باالتر از میانگین یک گروه از مردان، قامت مرجح بوسیله زنان همان گروه است.

- بینیم، زنان را جذب نمیاندام مینان ورزش پرورش عضالنی بودن بسیار زیاد مانند آنچه که در مورد قهرما

اما در مورد خصایصی مانند شود.اي هم، همین مسئله مشاهده میهنمایی چهردر مورد میزان مردانگیکند.
میزان اي یعنی اینکه میزان متوسطی از تقارن، جذابیت داشته باشد و نهاي یا بدنی، چنین مسئلهتقارن چهره

ها، هر چقدر که نمره فرد در مورد صفت مذکور شود. در مورد این دسته از خصیصهن، مشاهده نمیباالیی از آ
- خصیصه جسمانی و رفتاري با جذابیت، مییکبطور کلی، روش ارتباطیابد.افزایش میباالتر رود، جذابیت 

تواند خطی یا غیرخطی باشد.

ترجیحات مرتبط با چرخه و ترجیحات ثابت
است زنان در اي و بدنی یا رفتاري وجود دارند که ممکن چهرهشناختیِژگیهاي ریختبعضی از وی
، نشان دهند.یا بافتار رابطهثبات و پایدار و نه نوسانی و مرتبط با چرخهمورد آنها، ترجیح با

هاي جذابیت مربوط به فرهنگهاي جذابیت وابسته به زیست و مالكمالك
ی و جنسی، تا حدي از عوامل فرهنگی نیز تاثیر می پذیرند اما بعضی از مالکهاي جذابیت جسم

تغییرات مرتبط با چرخه قاعدگی زنان در رابطه با آن دسته از خصایصی که برشمردیم، جهانشمول بوده و در 
همه فرهنگهاي مورد مطالعه، مشاهده شده است. در اینجا تمرکز و بحث اصلی ما این دسته از مالکهاي 

از نظر زنان است. جذابیت مردان

هاي جذابیتی در شاخصتفاوتهاي جنسیت
اي، بدنی و رفتاري مربوط به مردان، دقیقاً همانهایی نیستند که در افزایی چهرههاي جذابیتشاخص

روند. ممکن است، بعضی از این خصایص، کننده جذابیت بکار میصایص تعیینبه عنوان خ،رابطه با زنان نیز
با یا عمدتاً در رابطه کامالًاي) و  بعضی دیگر،هدو جنس بکار روند (مانند میانگین بودن چهردر رابطه با هر

در مورد ،لگندر مورد مردان و نسبت کمر به ،ها یا نسبت شانه به کمریک جنس (مانند عریض بودن شانه
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بوده و به ن از نظر مردان نکننده جذابیت جسمانی زناموضوع مورد بحث ما، خصایص تعیینزنان). در اینجا،
پردازیم. همین خاطر به آنها نمی

هاچرخه قاعدگی و تغییر در سایر خصیصه
ترین تغییرات ترجیحی و رفتاري شدهترین و پژوهشدر اینجا ما فقط به تعدادي از مهمترین، متداول

م. موارد دیگري نیز وجود مرتبط با چرخه قاعدگی در زنان که به رفتارهاي جنسی مربوط هستند، پرداختی
دهند اما در اینجا آورده دارند که به مسائل جنسی مربوط بوده و با مراحل چرخه قاعدگی، همزمانی نشان می

بین ترجیح یک مرد مجرد یا متاهل با مراحل چرخه قاعدگی در زنان رابطه وجود دارد،اند براي مثالنشده
).2008برسان و استرانیري، رك به (

ف دیگر، ترجیحات و رفتارهاي جنسی، فقط بخشی از رفتارها، شناختها و هیجانات زنان هستند از طر
اند که ممکن هاي پژوهشی نشان دادهحالیکه یافتهدهند. درکه تغییرات و نوسانات مرتبط با چرخه نشان می

موضوع مورد بحث ،ااست سایر رفتارهاي زنان هم، تغییرات منظمِ هماهنگ با چرخه نشان دهند که در اینج
-ارهاي خود، نوسان و تغییر نشان میزنان در بسیاري دیگر از رفتاند.وده و به همین دلیل نیز، ذکر نشدهما نب

اما از آنجایی که داشته باشندقاعدگیچرخه مراحل با یِچند این متغیرها نیز ممکن است همزمانهر دهند. 
شوند، در این جا مورد بحث قرار نگرفتند. البته بندي نمیطبقهمستقیماً جزو رفتارهاي جنسی،این متغیرها

رسد ربطی به مسائل تعریف رفتارهاي جنسی، تعریفی وسیع است. بسیاري از رفتارهایی که در ابتدا به نظر می
اي دیگر از روانشناسی جنسی فرد هستند. بین رفتارها و ارتباط آنها با جنسی نداشته باشند، در واقع الیه

همانطور که دیدیم، زنان در ،اي وجود دارد. بطور مثالو تعامالت پیچیدههماهنگی یکدیگر نیز، همپوشانی،
لیکه خود رفتار خرید کردن حاخرند. درتري میتر و از نظر جنسی برانگیزانندهنمااواسط چرخه، لباسهاي بدن

زنان در مراحل مختلف چرخه قاعدگی تهیه لباسهایی که ، بندي کردتوان جزو رفتارهاي جنسی طبقهرا نمی
. پذیردتاثیر می،هاي جنسی آنها، آشکارا از پویاییو پوشش آنها در این مراحلکنندمی

توانایی رفتارهاي مربوط به خریدکردن، طلبی، خلق، تغییر در فعالیتهاي بدنی و پرخاشگري، رقابت
اختی و روانشناختی و احتمال انجام رفتارهاي پرخطر، توانایی در فعالیتهاي شنروانشناختی، -تجسم فضایی

مستقیماً با ،پذیرند. بعضی از این رفتارهافقط تعداد اندکی از رفتارهایی هستند که از چرخه قاعدگی تاثیر می
بعضی دیگر از این اشتراك همبستگی دارند. درحالیکه ممکن است با آنها، رفتارهاي جنسی تعامل کرده و 

د. باشبا مراحل مختلف چرخه قاعدگی، همزمانی داشتنِرفتارهاي جنسیبا رفتارها
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تمایز ترجیحات از رفتار بیرونی
بر و حتماًبه هیچ عنوان به معناي این نیست که فرد لزوماًدر فرد و از جمله زنان،1ترجیحاتوجود 

ت بایسر بیرونی تبدیل شوند، میبه رفتابراي اینکه ترجیحات درونیخواهد کرد.اقدام،مبناي این ترجیحات
فرصت براي عمل بر مبناي ل کند، نکه بر اساس این ترجیحات عمایشرایط دیگري مانند تمایل فرد براي

چه که اگر،به عبارت دیگرد.وجود داشته باش،نیزچنین ترجیحاتی و عدم بازداریهاي اخالقی و شرایط دیگر 
ت در وجود یا عدم وجود تغییر در ترجیحات و تمایال،ی و مذهبیعوامل شخصیتی، فرهنگی، اجتماعاحتماالً
ندارند اما این چندانی هستند، تاثیري شناختی و با مبنایی زیستقاعدگی مرتبط با چرخهزنان که جنسی 
رسد به نظر می.شوندمیگذار اثر،رجیحات درونی به رفتارهاي بیرونیدر فرایند تبدیل تمایالت و ت،عوامل

شرایط ،اگر براي زنی خاص«کهمعنیرد چنین تمایالتی صادق باشد. بدین ودر م،»2...آنگاهاگر...«که مدل
البته همانطور که با مرور .»آنگاه این ترجیحات و تمایالت خود را نشان خواهند داد،دوجود داشته باشمعینی

ه واقعی و بیرونی وجود داردت، رابطپژوهشها نشان دادیم، بین ترجیحات زنان و عمل بر مبناي این ترجیحا
عمال باید بین وجود ترجیحات درونی و اینکه این ترجیحات به اَ،اما نکته مورد بحث ما در اینجا اینست که

بیرونی منجر شوند، تفکیک و تمایز قائل شد.

جنسیحاتیدر ترجاتو تغییراتنه بودن نوساناناهشیار
-روي میآنها رهاي جنسی زنان که همگام با سیر چرخه قاعدگی تغییر در تمایالت، ترجیحات و رفتا

ناختی شبه دلیل تغییر در شرایط زیست،دهد، فرایندي مبتنی بر انتخاب عمدي و آگاهانه نیست. این تغییرات
،د. به همین دلیلنپذیرتاثیر می،ماندکه براي خود زنان هم ناهشیار میزنان روي داده و از عوامل تکاملی

دانست.براي تحقیر آنان علتیو یا د این تغییرات را نباید نشانه فریبکاري آگاهانه زنان در جهتی خاص وجو
این امکان وجود دارد که زنان ،تکاملی در زنان هستند. به همین دلیل-این تغییرات تابع یک ناهشیار زیستی

،بر مبناي چنین تغییرات در ترجیحاتیماًلزوهشیاري آگاهانه داشته باشند و نه ،نه از وجود چنین تغییراتی
اعمالی است که در هر لحظه از آن آگاهی دارند، تمایالت آنی و(و البته مردان)عمل کنند. آنچه که زنان

مان رنگ مرجحآسان است که بگوییممابراي همهرفتارهاي خود.تمایالت و کنند و نه علت اقدام به آنها می
ی از ما می تواند بگوید که چرا چنین رنگی را دوست دارد.کدام است، اما کمتر کس

1- Preferences
2- If…then…
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در ترجیحاتعنوان همسر و نوسانارزش نسبی فرد به 
گذار بر نوع ترجیحات و انتخابهاي زنان در هنگام انتخاب همسر یا شریک، میزان یکی از عوامل اثر

است. انتخاب ،ده براي ازدواججذابیت خود آنها و همچنین میزان نسبت جنسی یعنی نسبت مرد به زن آما
، یکی از قوانین ثابتی است. میزان عرضه و تقاضا١جنسیبازارجفت در جامعه، در واقع نوعی انتخاب در یک 

عوامل، تعیین کننده ازايهدهد. مجموع، روي میاست که حاکم بر اتفاقاتی است که درون این مکان اقتصادي
، هستند. بطور مثال، ارزش نسبی یک زن به عنوان یک همسر،همسرمیزان ارزش نسبی یک زن به عنوان یک

بوده است (لیتل و ،اي در مرداننمایی یا تقارن چهرهراي مردانگیبینی کننده ترجیحات ابراز شده بپیش
هاي جذابیت بدنی به پهناي کمر) که یکی از شاخصلگن(نسبت پهناي لگن). نسبت کمر به 2001همکاران، 
). 2003وك و همکاران، -است (پنتونگی نشان داده همبست،آنهاشناختینیز، با ترجیحات زیباییزنان است

دهند که این ترجیحات مرتبط با ارزش خود به عنوان همسر، )، نشان می2006ه لتیل و مانیون (اینکنهایتاً
در پژوهش آنها، دیدن سیال بوده و نسبت به تغییر در نیروهاي موجود در این بازار جنسی، حساس است.

ارزیابی زنان از میزان جذابیت خودشان را تحت تاثیر -ودند، خودیا نبنسی که جذاب بودندسایر افراد همج
شد.می،اي آنهاو منجر به تغییر در ترجیحات چهرهقرار داده 

با ظاهر تر جویی بیشهاي حاکی از تسلطو چهرهتر ر ترجیح صداهاي مردانه و بمنوسان ددر زنان، 
مدت ل دارد بتوانند یک رابطه درازنما و بنابراین بطور بالقوه کمتر جذابی که به میزان کمتري احتماکمتر زنانه

. )2001؛ جانستون و همکاران، 2006(فینبرگ و همکاران، با یک مرد جذاب را حفظ کنند، بیشتر است
انگیزه براي پیدا کردن شرکایی به غیر از همسر و زنی و ، میزان السترجیحیبه چهرهمربوطان همچنین، نوس

، در زنانی که بطور نسبی ارزش همسري پایینی دارند، بیشتر همزمان شوهر با ظهور این تمایالتمراقبت 
آنهایی، زنان). یک نمونه از این 2006هاسلتون و گانگستاد،؛ 2006پیلسورث و هاسلتون، گزارش شده است (

).2005اي باالتري دارند (گانگستاد و همکاران، رههستند که عدم تقارن چه

و رفتارهاي جنسی مرتبط با چرخهحاتیدر ترجاتنوسانبرجرد/ تاهل تاثر 
میزان مهم در تعیین وجود یا عدم وجود ویا همسر، یکی از متغیرهاي جنسیداشتن یا نداشتن شریک

اند دهند. پژوهشها دریافتهروي می،رخه قاعدگیکه همزمان با چرفتارهاي جنسی است ترجیحات و در تغییر 
، با دهند و یا اینکه در این زنانشریک روي میاراي زنان دیا اساساً فقط در که تغییرات در ترجیحات جنسی، 

هستند، در یچرخه قاعدگمرتبط باکه یحاتینوسانات مربوط به ترج. بطور مثال، افتنداتفاق میشدت بیشتري 
و همکاران، سکی(هاولهستندمجردی است کهزنانازشتریثبات قرار دارند، برابطه باکیکه در یزنان

1- Sexual Marketing
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است (هاسلتون  و شتریدر زنان متاهل بز،یبا جنس مقابل  نیزندر السراتییتغاس،یقنی). بر هم2005
.)2006، گانگستاد

ي را در زنان، یک بار بر اساس انمایی چهره، انتخاب میزان زنانگی)1999ووك و همکارانش (- پنتون
داشتن یا نداشتن شریک زمان چرخه قاعدگی و یک بار براي تعاملِباداشتن یا نداشتن شریک (تاهل) تعاملِ

نتایج را در نمودار ذیل هاي مردان (نژاد ژاپنی و قفقازي)، بررسی کردند.انتخاب دو دسته از چهرهبا(تاهل) 
بینید.می

اي عدگی بر میزان زنانگی نمایی چهره: تاثیر دو عامل داشتن یا نداشتن همسر و مراحل چرخه قا1-4ودار نم
اي غیربارور از چرخه قاعدگیرحلهستونهاي خالی (سفید)، انتخابهاي زنان، در زمانی که در مترجیح داده شده بوسیله زنان.

که احتمال حاملگی اند اي زنان در زمانی از چرخه قاعدگیننده انتخابهدهند. ستونهاي پر (سیاه)، مشخص کشان میهستند را ن
نمایی چهره اي مرجح بوسیله زنان را در دو گروه از زنان: با و بدون شریک جنسی نشان . نمودار سمت راست، میزان زنانگیباالست

اي، نوسان و ب میزان زنانگی نمایی چهرهانتخامی دهد. همانطور که مشخص است، زنانی که داراي شریک جنسی نیستند، از نظر
را با توجه به مرحله چرخه قاعدگی نشان می دهند. اما، تفاوت بین مراحل مختلف چرخه قاعدگی، براي زنانی که کمتريتغییر 

از اي مرجح در تصاویر دو نژاد سمت چپ، میزان زنانگی نمایی چهرهتر است. نمودار اراي شریک هستند، مشهودتر و مشخصد
دهد. نمونه پژوهش، متشکل از زنان ژاپنی بود. ه به مراحل چرخه قاعدگی، نشان میمردان (ژاپنی و قفقازي) بوسیله زنان را، با توج

چرخه باهمزماناي هر دو نژاد از مردان، تغییرات نمایی چهرهد خصیصه میزان زنانگینمودار نشان می دهد که زنان ژاپنی در مور
هاي مردان متعلق به یک شناختی با چهرهزنان حتی در صورت عدم برخورد بومدهد که دهند. این خود نشان میقاعدگی نشان می

دهند (منبع اي آنها، واکنش نشان مینمایی چهرهزنانگی-یزان مردانگینژاد یا قومیت دیگر (در اینجا نژاد قفقازي)، باز هم بر اساس م
).1999ووك و همکاران، -پژوهش و نمودارها برگرفته از پنتون

و رفتارهاي جنسی زنانحاتیترجهاي ضد بارداري برمصرف قرصتاثیر 
قاعدگی در زنان، یکی از موضوعات مرتبط با چرخهو تغییراتتاثیر قرصهاي ضدبارداري بر نوسانات

بودن گیره همهاین مسئله بخصوص با توجه ببوده است.،مهم و کاربردي در مطالعات رفتارهاي جنسی زنان
هاي مربوط به مربوط به مصرف این قرصها در حوزهمصرف قرصهاي بارداري در زنان و تبعات احتمالی 

هاي ژاپنیهرهچ هاي قفقازيهرهچ کیشربدونزنانِ کیشريدارازنانِ

اي نمایی چهرهرصد زنانگید
شده بوسیله زنانترجیح داده

اي چهرهنمایی زنانگیدرصد
شده بوسیله زنانترجیح داده
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توانند نوسان در ترجیحات را از . قرصهاي ضدبارداري میی، حائز اهمیت استتولیدمثلرفتارهاي جنسی و 
آنها بر سیستمهاي بارداري، به تاثیرثر قرصهاي ضدبین برده و یا حتی آنها را معکوس کنند. مکانیسم ا

مورد بحث قرار خواهد گرفت.هورمونی بدن مربوط می شود که بعداً
هاي ضد حاملگی، تغییر در ترجیحات مربوط به ویژگیهاي دیداري شده که استفاده از قرصمشخص

وك و همکاران، - پنتون؛ a1998هاي بویایی (گانگستاد و ثورنهیل، مانند چهره جذاب از نظر جنسی و ویژگی
برد. همچنین ) را از بین می2009یسکی و رونی، طلبانه (لوکاسزو) و ترجیح وجود رفتارهاي تسلط1999
ایی که از این قرصها استفاده کنند، نسبت به آنهده شده که زنانی که از قرصهاي ضدحاملگی استفاده میمشاه
در ارچوب زناشویی در اواسط چرخه قاعدگی، کمتر است. کنند، تمایلشان به برقراري روابط خارج از چنمی

زیبایی -ترجیحات جنسیتعدادي از هاي ضدحاملگی بر تاثیرات مربوط به مصرف قرص، 1-1جدول 
شناختی زنان در هنگام انتخاب شریک و ارزیابی مردان از میزان جذابیت خصایص آنها در زمانی که از 

اند، گزارش شده است.نکردهضدحاملگی استفاده کرده یا هايقرص

زیبایی شناختی زنان در - هاي ضدحاملگی بر ترجیحات جنسی: تاثیرات مربوط به مصرف قرص1- 2جدول
، 2009(جدول برگرفته از آلوورنجی و لوما، هنگام انتخاب شریک و ارزیابی مردان از میزان جذابیت خصایص آنها

است 6اي از کروموزوم شماره ناحیهMHCمراجعه کنید. نکته: ن جدول، به همین منبعش شده در ایبراي یافتن منابع پژوهشی گزار
باشد. براي اطالعات بیشتر در این مورد، رك به فصل چهارم).میهمراه ،ومانند بهاي محسوسهمبستهسري ازکه با یک 
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ترجیحات 
زنان

خصیصه 
مورد 

سنجش
از قرصهاي در زنانی کهنتیجه 

کردندضدحاملگی استفاده نمی

ه از در زنانی کنتیجه 
ضدحاملگی قرصهاي 

کردنداستفاده می

منبع پژوهش

ترجیح بوي بدن مردان متقارن افزایشِتقارن
در اواسط چرخه قاعدگی

عدم ترجیح بوي بدن مردان 
متقارن یا نامتقارن

Gangestad &
Thornhill (1998),
Thornhill &
Gangestad (1999)

-مردانگی

نمایی
یافته براي مردانگی شترجیح افزای
اي و آوایی (صدا) در نمایی چهره
اواسط چرخه

تر در طول چرخه تغییر ضعیف
قاعدگی

Feinberg, et al.
(2008)

نمایی یافته براي مردانگیشترجیح افزای
مواقعی که زن داراي اي درچهره

ا در جستجوي شریکی یبوده و شریک
بودمدت میکوتاه

که مرتبط به وضعیت تغییري 
مدت/ درازمدت)  ارتباط (کوتاه

باشد، مشاهده نشد

Little, et al.
(2002)

بوي
MHC

نامشابه با MHCترجیح مردانی با 
MHCخود

MHCترجیح مردانی با 

خودMHCمشابه با 
Wedekind, C. et
al. (1995),
Wedekind, &
Furi (1997)

مشابه یا MHCعدم ترجیح مردانی با 
نامشابه در مرحله باروري از چرخه 

قاعدگی

یافته براي ترجیح افزایش
همشابMHCمردانی با 

Roberts, et al.
(2008)

ارزیابی 
مردان از 
جذابیت 

زنان

جذابیت 
صدا

صداي زنان، ارزیابی مردان از جذابیت
اواسط چرخه خود در آنهاکه زمانی

یافتبودند، افزایش می

عدم تغییر در ارزیابی مردان از 
مرتبطجذابیت صداي زنان که 

به چرخه قاعدگی آنها باشد

Pipitone &
Gallup, (2008)

جذابیت 
کلی

دان از جذابیت  کلی زنان، ارزیابی مر
اواسط چرخه خود آنها در کهزمانی

یافتبودند، افزایش می

از غییر در ارزیابی مردانعدم ت
جذابیت کلی زنان که مرتبط به

چرخه قاعدگی آنها باشد

Miller, et al.
(2007)

جذابیت 
بوي بدن

بوي بدن ارزیابی مردان از جذابیت
اواسط چرخه زنان، هنگامی که آنها در 

یافتخود بودند، افزایش می

عدم تغییر در ارزیابی مردان از 
مرتبط بهجذابیت بوي زنان که 

چرخه قاعدگی آنها باشد

Kuukasjarvi, et
al. (2004)
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در ،زنان راوابسته به بافت ارتباطیايکه ترجیحات چهرهبینیدرا مینتیجه یک مطالعه،نیزذیلدر 
کرده است.مقایسه کردند، با زمانیکه استفاده نمیکردند ه از قرصهاي ضدحاملگی استفاده میزمانیک

ره ترکیبی (از یک چهالف) 
تصویر زن 20ترکیب تقریباً

50که تصویر مرد)20و 
شده است،نماترمردانهدرصد 

یک چهره ترکیبی (از ب) 
تصویر زن و 20ترکیب تقریباً

درصد 50تصویر مرد) که 20
شده است،نماترزنانه

مدت اي زنان براي ارتباطات کوتاهبر ترجیحات چهرهخوراکی : تاثیر مصرف قرصهاي ضدحاملگی1-5نمودار 
-کوتاهکردند، براي روابط درازمدت، نسبت به روابط از قرصهاي ضدحاملگی استفاده نمیدر این پژوهش، زنانی کهو درازمدت.

ارتباطی (درازمدت افت دادند (نمودار ستونی سمت چپ). چنین ترجیحات وابسته به بنما را، ترجیح میهاي کمتر مردانهمدت، چهره
نمایی زنان، ویژگیهاي زنانهکردند، مشاهده نشد. این دسته از ه از قرصهاي ضدحاملگی استفاده میمدت)، در زنانی کدر مقابل کوتاه

. دادند (نمودار ستونی سمت راست)هم روابط درازمدت خود، ترجیح میمدت وباثباتی هم براي ارتباطات کوتاهاي را، بطورچهره
ساله، تشکیل شده بود. عکسهاي الف و ب، تصاویري بودند که در این پژوهش استفاده 39تا 16زن بین سنین 158نمونه پژوهش از 

).2002شدند (نمودارها برگرفته از لیتل و همکاران، 

الگوهاي مشترك و تفاوتهاي فردي
یل زنان از اول چرخه قاعدگی به همانطور که مرور پژوهشهاي انجام شده در اینجا نشان دادند، تما

کند. بطور مثال همانطور که گفتیم، از اول چرخه سمت اواسط و اواخر آن، از الگوي خاصی پیروي می
نماتر، مشاهده هاي مردانهرویم، در عموم زنان، تغییر به سمت ترجیح چهرهقاعدگی که به سمت اواسط آن می

زنانی که از قرصهاي ضدحاملگی 
کردندنمیاستفاده 

زنانی که از قرصهاي ضدحاملگی 
کردندمیده استفا

م
گی

زنان
یح 

رج
ن ت

یزا
هره

ی چ
مای

گین
زنان

یح 
رج

ن ت
میزا

هره
ی چ

مای
ن

مدترابطه کوتاه رابطه درازمدتمدترابطه کوتاه رابطه درازمدت
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اي یا رفتاري در مردان، توزیع وسیعی نمایی چهرهمانند مردانگیاي شود. از آنجایی که ویژگیهاي چهرهمی
اي قرار می گیرد، این سئوال پیش زنانگی نمایی چهره-داشته و چهره هر مرد، در یک نقطه از طیف مردانگی

می آید که چه میزان مردانگی نمایی، نشان دهنده چهره مرجح در زنان در اواسط چرخه قاعدگی است. به 
را 5نمره اي در نظر گرفته و عدد 10زنانگی نمایی چهره را روي طیفی -یگر، اگر طیف مردانگی عبارت د

زنانگی نمایی چهره قرار دهیم، پس آنگاه چهره مرجح بوسیله زنان، چه نمره -به عنوان حد وسط مردانگی 
رد قد، میزان تقارن چهره اي را به خود اختصاص خواهد داد؟ این سئوال در مورد تغییرات تمایل زنان در مو

نمایی، بم بودن صدا و سایر صفات هم مطرح می - ها، رفتارهاي حاکی از مردانگیاي، عریض بودن شانه
شود. این سئوال، سئوالی جالب و بحث انگیز بوده که جوابهاي متعددي به آن داده شده است. بعضی از 

یحات زنان، در همه مطالعات انجام شده و بر روي پژوهشها نشان داده اند که هر چند الگوي تغییر در ترج
باشند اما ممکن است که زنان متعلق به نژادها، اي متفاوت، الگویی مشابه و شبیه به هم میگروههاي نمونه

قومیتهاي یا گروههاي مختلف و یا با عوامل زیستی (مانند عوامل فیزیولوژیکی، هورمونی و نورولوژیکی) 
(پرت و از خصایص یاده شده را در مراحل مختلف چرخه قاعدگی ترجیح دهند حد متفاوتی متفاوت،

. نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرید، )1999وك و همکاران، - و پنتون1998همکاران، 
الگوي مشترك و مشابه زنان متعلق به فرهنگهاي مختلف، از نظر تغییرات و نوسانات مرتبط با چرخه قاعدگی

دهند که اي را ترجیح میاست. بطور مثال، مهم اینست که اغلب زنان، در اواسط چرخه قاعدگی خود، چهره
دهند. هر چند که ممکن است بین اي است که در سایر مراحل چرخه قاعدگی ترجیح مینماتر از چهرهمردانه

مختلف قاعدگی، تفاوتهایی نمایی ترجیح داده شده در مراحل زنان، از نظر شدت اختالف بین مردانگی
مدت، از نظر مردانگی نمایی بدن و همچنین ممکن است که در یک زن، شریک انتخابی کوتاهمشاهده شود. 

رفتار، شبیه به شریک انتخابی درازمدت او باشد. درحالیکه، در مورد زنی دیگر، بین این دو، تفاوت زیادي 
ض کنید که یک زن براي اواسط چرخه قاعدگی خود، ذکر مثال کمک کننده است. فروجود داشته باشد. 

- اش، چهرهاي) و در مراحل دیگر از چرخه قاعدگی(در یک طیف ده نمره8نمایی اي با میزان مردانگیچهره

و 7نمایی هایی با مردانگیرا ترجیح دهد. زن دیگري براي این مراحل، به ترتیب، چهره6نمایی اي با مردانگی
اي انتخابی در دهد. مشخص است که بین این دو زن، از نظر میزان مردانگی نمایی چهرهرا ترجیح می3

کند که هایی را انتخاب میمراحل مختلف، تفاوت وجود دارد؛ به نحوي که زن اول در هر دو شرایط، چهره
اینست که هر نماتر هستند. اما چیزي که هر دو زن در آن شریک هستند نسبت به انتخابهاي زن دوم، مردانه

نماتر از چهره انتخاب شده در اي را ترجیح می دهند که مردانهدوي آنها، در اواسط چرخه قاعدگی، چهره
در مورد نوسانات مرتبط با مشترك2و روند1الگوسایر مراحل است. به عبارت دیگر، هر دوي آنها، یک 

1- Pattern
2- Trend
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لگوها و روندهاي کلی و همگانی قابل دهند. در این کتاب، بحث ما نیز همین اچرخه قاعدگی، نشان می
(البته در فصول بعد، درباره علل مشاهده در مورد تغییرات و نوسانات در ترجیحات جنسی زنان است 

تفاوتهاي فردي زنان با یکدیگر نیز، تا حدي بحث خواهد شد).

ویژه-بینی فردشناختی و پیشبینی جمعیتیشپ
ثابت شود (همانطور که اثبات اگر اینست کهقبلقسمت برداشت ضمنی مهم در مورد مطالبیک 

باید بپذیریم که امکان پیدا پس،از نظر میزان تغییر در ترجیحات تفاوت وجود دارد،زنان مختلفبین،شده)
کامالً،زنانهمههاي یاد شده) که از نظر اواسط چرخه قاعدگی (از نظر ویژگیمرجح در کردن چهره کامالً

این خود تلویح مهم دیگري را در بر دارد و آن اینست که با بعید باشد.کاري دشوار و یا حتیمرجح باشد، 
و با هر میزان ویژگیهاي هماهنگ (امکان اینکه هر زنی با داشتن هر مردي،توجه به مطالب گفته شده در باال

دي به غیر از همسر اول یا جذب شدن به مر،تباط باتمایل به داشتن اراحساس ،زنان)با الگوي ترجیحی
ري کند. فرض کنید که زنی همساین مسئله را بیشتر روشن می،یک مثالخود را داشته باشد، وجود دارد.

ابت اگر چنانچه پژوهشها ثرا به خود اختصاص داده است.7عدد ،نمایی چهرهدارد که از نظر میزان مردانگی
این آیا است، 7ور میانگین عدد طب،بوسیله زنان آن جامعهرجح ماي نمایی چهرهکرده باشند که میزان مردانگی

؟دقاعدگی در ترجیحات خود نشان ندهمرتبط با چرخهتغییرات ،مسئله تضمین کننده اینست که این زن
برابر با میانگین دقیقاًو7شوهر این زن اي نمایی چهرهمیزان مردانگیچندجواب این مسئله خیر است. هر

میزاندهنده نشانتواند صرفاًاین عدد، میفرهنگ است، اماآنبوسیله زنان حاي مرجی چهرهماینمردانگی
ترجیح داده شده بوسیله آن زن مقدارِاي انتخاب شده بوسیله زنان آن جامعه و نه نمایی چهرهمردانگیمیانگین

یا باالتري) تر میزان متفاوتی (پایین،ممکن است نسبت به زنان دیگر،زن مذکور،به عبارت دیگر. ، باشدمعین
و پیش بینی 1شناختیبینی جمعیت بین پیشتفاوتیادآور ،این مسئلهدهد.جیحترنمایی چهره رااز مردانگی
مطلب است که پژوهشهاي گویاي این تفاوت،روانشناسی است. این در ،یا مختص فرد2فرد ویژه

- گفته می،کنند و نه نمرات تک تک افراد. به همین دلیلها میناقدام به سنجش برآورد میانگیروانشناختی،

یا اقدام به هاي جمعیت شناختیبینیبراي پیش، تحقیقات روانشناسیهاي بدست آمده از شود که نتایج و داده
. علت این مسئله هم اند، مناسبو نه پیش بینی در مورد تک تک افرادانبوه يجمعیتهاپیش بینی در مورد

بدست آمده و نشان دهنده میانگین نمرات یک ،انبوههايیتاز میانگین نمرات جمع،ست که این نتایجاین
در مورد یهنگامی که قصد پیش بین،از طرف دیگرهستند.و نه نمرات مجزاي افراد آن جمعیت، عیت جم

امدقا،آن فرد خاصیا پیش بینی در موردنی فرد ویژه یبریم می بایست به پیشارفتار یک فرد مشخص را د

1- Nomothetic Prediction
2- Idiographic Prediction
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براي کار ،بدست آمده از انبوه جمعیتی خاص و میانگین آن جمعیتيداده ها،کنیم. بدیهی است که در اینجا
اند به میانگین گروه خود می تو،در متغیرهاي روانشناختی مختلفیک فرد نمره که نخواهد بود، چراکافی ما 

و میانگین 18برابر ،در متغیر الف،ه میانگین نمرات یک گروهچنانچ،بطور مثالدور باشد.،از آنیانزدیک 
باالتر از گروه دوم بوده ،توانیم بگوییم که میانگین نمرات گروه اولباشد، می16، گروه دوم در همین متغیر

گیري کنیم که هر کس که در گروه اول قرار دارد، نسبت به هر شخص توانیم نتیجهمیاست. اما آیا همچنین 
که ممکن است تعدادي از خیر، چرانمره باالتري کسب کرده است؟ قطعاًقرار دارد، در گروه دوم که یگري د

،بسیار باالتر از میانگین گروه اول کسب کرده باشند اما از آنجایی که میانگیننمراتیحتی ،افراد در گروه دوم
ت، میانگین نمرات یک گروه می تواند از جمع نمرات افراد هر گروه تقسیم بر تعداد افراد همان گروه اس

در مثال ذکر در مورد سئوال مطرح شده در اینجا ونمرات بعضی از اعضاي آن گروه بسیار متفاوت باشد. 
7عدد ،زنانیک گروه ازلهیح بوساي مرجنمایی چهرهمیانگین نمره مردانگیکنیم کهفرض می،شده در باال

ر سنجش احتمال انتخاب شدن به عنوان چهره مرجح بوسیله زنانی که دربه منظو،باشد. حال در پژوهشی
اي هنمایی چهرمیزان مردانگیبا چهره مرد مذکوراقدام به مقایسهبرند، اواسط چرخه قاعدگی خود به سر می

جح ، چهره مرچهره مرد شماره اول،کنیم. بطور قطعمی،است5نمایی آن یچهره مردي که میزان مردانگبا 7
اما در مورد انتخاب شدن چهره او بوسیله خواهد بود. ، یا اکثریت آنهاعموم زنان ویعنی بوسیله میانگین زنان 

با کهمی تواند مطمئن باشد،هر چند مرد شماره یکهمسر خودش)، چه می توان گفت؟ یک زن معین (مثالً
به مرد شماره نسبت حمرجچهرهش به عنواناچهره، آل مرجح زنانه فاصله او و رقیب او از حد ایدهتوجه ب

مرد دوم بهگوي را ،شخودهمسریک زن خاص و مثالًخذ راي اما از اینکه در أانتخاب خواهد شد،دو
این همان ؛ زیرا انتخابهاي فردي زنان تاحدي از یکدیگر متفاوت است.، هیچ تضمینی وجود نداردنبازد

گیري کلی اینست که مرد در اینجا، نتیجه!است»بازي شکست خوردنبر لشکري فائق آمدن و از سر«داستان 
و و به دفعات بیشتر و با احتمال بیشتري بوسیله زنانه، مورد انتخابهاي بیشتري قرار گرفت7شماره یک با عدد 

همه و بوسیلهدر همه موارد ،حتماًبه معنی این نیست که او مطلب ، اما اینشودمیانتخاب همسرشاحتماالً
عنوان مقاالت پژوهشی نیز در که » 1زیبایی به چشم بیننده بستگی دارد«جمله انتخاب خواهد شد.،زنان

دارد.،در انتخابهاي جنسیاستفاده شده، اشاره به همین تفاوتهاي فردي

؟اندهمیشه جذاب،کدام مردان
از نظر زنان جذاب ه قاعدگی، در اواسط چرخاند که آنچه که شان دادهننجام شدهااکثریت پژوهشهاي 

تر، هاي عریضشانهاي باالتر، قد بلندتر،ن چهرهراتقوینمایمردانگی:ازعبارتندکندمیتحریک آنها رابوده و
دهند که زنانی که با پژوهشها نشان میاز طرف دیگر، تر و... .طلبانه و رقابتیتسلطرفتارهاي تر، صداي بم

1- Beauty is in the eye of the beholder
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نوسان بیشتري در ترجیحات در طول چرخه، کنند، اك میدراآنها را ناجذاب مردانی جفت می شوند که
). در 2002؛ گانگستاد و همکاران، b2006دهند (پیلسورث و هاسلتون،نشان می،مربوط به انتخاب شریک

در ، زنانی که با مردان با تقارن باالتر ازدواج کرده بودند)b2005آپگار(-مطالعه گانگستاد، ثورنهیل و گارور
تجربه کردند تا زنانی که با مردانی ازدواج کرده شتري را در جذب شدن به شرکایشان نوسان بیاواسط چرخه، 

؛ هاسلتون وگانگستاد، b2006بودند که عدم تقارن بیشتري داشتند. دو مطالعه دیگر (پیلسورث و هاسلتون، 
ه آنها را از نظر جنسی جذاب ارزیابی نمی ) هم دریافتند که زنانی که با مردانی ازدواج کرده بودند ک2006

با جربه کردند تا زنانی که با مردانکردند، افزایش بیشتري در جذب شدن به مردانی به غیر از همسرانشان ت
بر این اساس، هم میزان جذابیت همسر اول و هم کیفیت ژنتیکی یا جذابیت جنسی باالتر جفت شده بودند.

جنسیِ مورد بحث قرار خواهد گرفت)، نوساناتم(این مطلب در فصل چهارزوجین ژنتیکی بین١هماهنگی
آید که یش میدوباره این سئوال پحال). 2009لوما، کنند (آلورنجی وتعدیل میچرخه قاعدگی راهمزمان با

ردانی کنند در معرض خیانت قرار دارند؟ و آیا متر کسب مینمرات پایین،غیرهامتاین آیا فقط مردانی که در 
،به چندین دلیلا هستند؟ از این مسئله مبرّ،رندیگقرار میشرایط مناسبیدر ذکر شده،که از نظر ویژگیهاي 

فرض کنید که زنی همسري دارد که از نظر میزان مردانگی نمایی دوباره جواب این سئوال نیز خیر است. 
را به خود 9اي عدد میزان تقارن چهرهو از نظر 8، از نظر متوسط میزان قد مردان عدد 7عدد ايچهره

نمرات متفاوتی کسب کرده ،افزاي جسمی و رفتاري نیزجذابیتاز نظر سایر خصایصِاختصاص داده است.
براي تغییر در ترجیحات نشان نخواهد داد؟ ،در اواسط چرخه قاعدگی،همسر این مردآیا حال، است.
در هر کدام از ویژگیهاي یاد ،مرداین،اینکهاولکنیم. مرور میسئوال، مواردي را با هم دادن به اینجواب

بر . تر استپایین،اي دیگراي از مردان باالتر و از عدهعدهاي را به خود اختصاص می دهد که از نمره،شده
ايو نسبت به عدهتر جذاب،اي از مردان اطراف خودنسبت به عده،در نظر همسرش،به ناچار،همین قیاس

، مردانی را در ذابیتجکه هر مردي با هر میزان خواهد بودخالصه این معادله این کمتر جذاب است.،دیگر
این مرد (مانند اکثر ،دوم اینکه.(دست باالي دست، خیلی زیاده!)جذاب ترنداطراف خود دارد که از او 

تی را به خود اختصاص داده و نمرات متفاو،، و رفتاريبدنی، در صفات مختلف چهره اي،مردان دیگر)
را کسب کند، صد درصد نیست آنهاامتیاز مورد نظر نظر تمام خصایص جذاب از نظر زنان، احتمال اینکه از 

بین داشتن صفات مختلف درست است که این ،هر چند که.و البته همسر او نیز به گروه زنان تعلق دارد
نمایی اي و مردانگیبین میزان تقارن چهره،بطور مثالت وهمبستگی یافت شده اس،بردهنامافزاي جذابیت

وجود ، همبستگی یتحریک کننده از نظر جنسی در اواسط چرخه قاعدگجذاب و چهره یعنی دو خصیصه 
.استصد در صد ،نیزهاي گزارش شده میزان این همبستگیامادارد

1- Genetic Compatibility
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زنان و میانگین نمره مورد عالقه،شدههاي یاد در تمام ویژگیکنیم که مرديمیفرض ،حالت دیگردر 
گوي سبقت را از رقبایی که در این ،در خصایص یاد شده،اگر چه که این مردکسب کند. ،همسر خود را

با همین همچنان نسبت به سایر مردانِ،اواما .ربوده است،کنندتر از او کسب میپاییناينمره،خصایص
الصه اي از نمرات کسب شده بوسیله یک مرد در متغیرهاي مختلف آسیب پذیر است. فرض کنید خ،نمره
نمره بدهیم و او نمره اي در حد بسیار 100او از صفر تا جذابیت جنسیشناختی را جمع کرده و به ییزیبا

تر ه نسبت به مردانی با نمرات پایینرا کسب می کند. این مرد اگر چ95نمرهو بطور مثالجذابیتباالي 
تعدادي زیادي از مردانی اما او همچنان با رقابتتر است،جذاب،واقع اکثریت مردان آن جامعهیعنی در

تعداد از نظر درصدي، اگر چه که اند.را به خود اختصاص دادهباالتر یا 95شود که همانند او نمره مواجه می
در یک این مردان عملیتعداد، اما بدیهی است کهخواهد بودکم ،نسبت به جمعیت کلی مردان،مرداناین 

تعداد زیادي از مردان آن ،یک شهراز بسیار زیاد خواهد شد. در یک جمعیت یک میلیونی ،جمعیت انبوه
این مرد، جذابیتدهند که با قدرت را به خود اختصاص مییا باالتر 95جذابیتدر مجموع نمره ،شهر

که به معناي طلبی جنسی، تنوعمسئله خواهیم پرداختدر فصول بعد به این کند. همانطور که برابري می
متعدد است، منجر به این می شود که زنان نسبت به مردان متعددي، متفاوت و تمایل به ارتباط با مردان 

کشش و تمایل داشته باشند.
هر چند که بر اساس پژوهشهاي انجام گرفته در زمینه رابطه خیانت زنان وکلی اینکه،گیرينتیجه

هامردان کمتر جذاب (کمتر جذاب بر اساس خصایص یاد شده و به نحوي که بحث آن،همسرانشانجذابیت
اما این ،پذیرتر هستندو بخصوص در اواسط چرخه قاعدگی آسیبنسبت به خیانت همسرانشان ،مطرح شد)

پذیري ندارند.گونه آسیبهیچ،تراین معنی نیست که مردان جذاببه اصالً مطلب 

میزانچه ذابیت تا ج
ست که اشود اینته میبا مالکهاي جذابیت گرفجفتنتیجه کلی که از مباحث مربوط به رابطه انتخاب 

، شوندمیزیبایی و جذابیت جسمانی جذبِ،مدتروابط کوتاهبرايزنان بخصوص در اواسط چرخه و 
یا خصایص اجتماعی -عیت اقتصاديبراي روابط درازمدت، به سایر ویژگیهاي یک مرد مانند وضدرحالیکه

یا درازمدت، هم به جذابیت جسمانی مدته زنان در هر دو نوع رابطه کوتاهدهند. البتاولویت می،شخصیتی او
دادن و تفاوت در میزان اهمیتلیاجتماعی و شخصیت شریک، توجه دارند و-و هم به طبقه اقتصادي

شرایط مناسب چه میزان جذابیت جسمانی یا رسد کهحال نوبت به این سئوال میدهی است. اولویت
جواب این ؟مدت یا درازمدت کندرا راغب به برقراري رابطه کوتاهیک زنتواندمی،اجتماعی-اقتصادي

براي رسیدن به ،کند. زنان نیز همانند مردان، تبعیت می1سئوال بطور ساده از اصل بهترین فرد در دسترس

1- The best available partner
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ن یک همسر یا شریک و این مانند جذابیتهاي بالقوه خود آنها به عنوادودیتهایی دارندخواهند، محآنچه که می
شود که هنگام شریک یابی مجبور باشند که به مناسبترین گزینه هایی که در دسترشان است، راضی باعث می

براي یک زنترین گزینه در دسترس، ي یک رابطه کوتاه مدت، این مناسبشوند. در هنگام انتخاب شریک برا
جذابیت سه زنی دیگر،اي فرضی) و براي ت جسمانی هشت (در یک طیف ده نمرهتواند جذابیمعین می

ت سارغم این تفاوتهاي فردي، یک الگوي مشترك براي همه زنان وجود دارد و آن ایناما دوباره علیباشد.
- جذابیت جسمانی اهمیت بیشتري میه ب،قاعدگیمدت یا در اواسط چرخهکه اغلب زنان براي روابط کوتاه

ویژگیهاي دیگر شریک رازمدت یا در سایر مراحل چرخه، برايبراي روابط دممکن است درحالیکه دهند.
اهمیت زیادي قائل شوند.،شخصیت و منش اواجتماعی،-شرایط اقتصاديمانند 

مراحل چرخه قاعدگی و میزان احتمال خیانت زناشویی
اوج ،اند که اواسط چرخه قاعدگینشان دادهزناشویی،م شده در حیطه خیانتاگرچه پژوهشهاي انجا

اما الگویی مبتنی بر چرخه قاعدگی دارد،میزان خیانت در زنان،و به عبارت دیگرمیزان خیانت در زنان است
خ به فقط در اواسط چرخه قاعدگی و آن هم فقط در پاس،این یافته به این معنی نیست که خیانت در زنان

دهد. ، روي میقاعدگیمرتبط با چرخهتغییرات 
،به این معنی نیست که علت خیانت،نیزاز طرف دیگر، روي ندادن خیانت در اواسط چرخه قاعدگی

1اولیهدالیل بنا بر ،جنسی در آنهاخیانت در زنان و ارتباط در چارچوب تبیینات تکاملی توجیه نمی شود. 

ریشه در ،اغلب این دالیل اولیه. اماممکن است روي دهدانی از چرخه قاعدگیدر هر زممتفاوت ومتعدد و
در فصول بعد به تمایز این دو دسته از دالیل .دارند،که همان فرایندهاي تکاملی باشندیا نهایی2دالیل غایی

.خواهیم پرداخت

انواع خیانت و چرخه قاعدگی
بندي کرد. در یک طبقه، وان به دو دسته کلی طبقهظر، می تزناشویی را از یک ن-خیانتهاي جنسی

نامیده 3روابط جنسی اتفاقیخیانتهایی قرار می گیرند که شامل روابط بسیار گذراي جنسی هستند که اصطالحاً 
همانطور که از نامشان پیداست، این روابط، به روابط گیرند.جزو آنها قرار می4شبهیکرابطهمی شوند که 

-گذرد، گفته میدیگر نمیهمغریبه که مدت زمان زیادي از آشنایی آنها با تقریباً کامالً یا ديافرابینجنسی 

شود. بعد از این ارضاي جنسی، رابطه ممکن است ادامه یافته و یا قطع شود. در طبقه دوم از خیانتها، یک مرد 

1- Proximate
2- Ultimate
3- Causal Sex
4- One-night Stand
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این گونه از ارتباطات را کند.یگر میتر، اقدام به ارتباط با فردي دیا زن متاهل، در قالب یک رابطه درازمدت
ه روابطی که در دسته اول قرار اما غالباً نسبت ب، متمایز کردتوان بر اساس مدت زمان آنها از همدیگرنیز، می

ترند. این دو گروه کلی خیانت، از نظر نحوه شروع و تداوم احتمالی، با یکدیگر متفاوت گیرند، طوالنیمی
گیرند، ممکن است با خیانتی از نوع عاطفی یا هیجانی اي که در دسته دوم قرار میهستند. خیانتهاي جنسی

. بدیهی است که براي برقرار شدن ارتباط جنسی در این گونه از خیانتها، مدت زمان شده یا همراه باشندشروع 
. از طرف دیگر، یاتفاقزیادتري از زمان شروع رابطه و آشنا شدن طرفین، مورد نیاز است تا در روابط جنسی 

ممکن است که این دو دسته خیانت، از نظر عوامل سازنده، با همدیگر متفاوت بوده یا نبوده باشند. در طبقه 
، بیشتر به چشم می خورد. بودن موقعیت از نظر جنسیجنسی خیانت و برانگیزاننده-ریتیاول، حالت فو

نسی و عاطفی را شاهد هستیم. علت نیز اینست که از اي از خیانت جکه در طبقه دوم، احتماالً آمیزهحالیدر
شدن عالقه هیجانی و عاطفی بین دو جنس بوده و ه مدت زمان خاصی به منظور برقرارنظر روانشناختی، نیاز ب

ل آشنایی را دهند که طرفین، حداقنتهاي طبقه اول در شرایطی روي میاین در حالیست که طبق تعریف، خیا
در هر ،و یا در صورت وجود آشنایی، رابطه بین آنهاندارندگونه آشنانی قبلی با همچهیبا همدیگر داشته،

تواند به علت کامالً جنسی، چه یک شبه باشد و چه درازمدت، می. البته خیانت گذرا و ناپایدار است،حال
هاي لزوماً با انگیزهروي دهد. به همین خاطر، نحوه شروع، نوع و تداوم خیانت،،عاطفی و یا ترکیبی از هر دو

. یک فرد، ممکن است به عللی کامالً جنسی، اقدام به یک خیانت ندمربوط نیست،دهنده خیانتشروع یا دوام
درازمدت کند و فردي دیگر، بنا به عللی که بعد عاطفی دارند، اقدام به یک رابطه جنسی اتفاقی نماید. البته این 

کنند، ترجیح می دهند تا در توجیه چرایی خیانت خود، که خیانت مینیز نباید فراموش شود که عموم زنانی
علت را به مسائل عاطفی نسبت دهند، حتی اگر عللِ کامالً جنسی در میان باشد. این مسئله، عالوه بر اینکه 

وده و همچنین به میزان موجب کاهش حس شرمندگی آنها می شود، در برانگیختن حس همدلی دیگران موثر ب
د، چه جنسی و چه نر اصلی خیانت جلوه دهد. علت خیانت هر چه که باشتواند شوهر را مقصي میبیشتر

.معینی دارندتکاملیهايریشهد، ناي که بگنجعاطفی و در هر طبقه
مرور شده در باال، باعث شود تا اینطور تصور کنیم که پژوهشهايبا توجه به مطالب گفته شده، نباید 

ر اواسط دگرد،و مانند یک خوابخارج از چارچوب زناشویی دارد، بطور کامالً مکانیکیزنی که قصد رابطه 
گردد که کند، راه افتاده و به دنبال مردي میاش صدا میکه ساعت بیولوژیکیچرخه قاعدگی یعنی هنگامی

داشته رازناشوییفشمایل گفته شده در باال و مرجح بوسیله زنان را داشته باشد. چنانچه زنی قصد ارتباطات 
،نی نیزوربا محدودیتها و موانع بیرونی و دباشد، مجبور است که رفتارهاي خود را عالوه بر عالیق خود، 

اند که زنان اغلب در اواسط چرخه قاعدگی است که هماهنگ سازد. بطور مثال، گفتیم که پژوهشها نشان داده
که در سایر حالییابند، دراز نظر جنسی جذاب میاراي، بدنی و رفتاري خاصیک سري از ویژگیهاي چهره

مراحل، این ویژگیها برایشان جذابیت زیادي ندارد. با توجه به این یافته، فردي ممکن است بپندارد که زنان 
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دهند که ارتباط جنسی اتفاقی را انتخاب کنند، زیرا در براي عمل بر مبناي تغییر در ترجیحاتشان، ترجیح می
اي رخه قاعدگی، آن شریک را چندان جذاب نیافته و در نتیجه نیاز ندارند که با او رابطهسایر مراحل چ

در واقع، درازمدت داشته باشند. اما رفتارهاي واقعی زنان، چیز دیگري و اتفاقاً برعکس را نشان می دهد. 
گویند ه اغلب آنها میپایین گزارش شده، به نحوي ک،تمایل زنان به روابط جنسی اتفاقی، در پژوهشهاي مکرر

چنانچه زنی، قصد رابطه شدن از نظر جنسی بوسیله یک شریک جدید، نیاز به زمان دارند. که براي برانگیخته
کند. پیدا دار با شخصی به غیر از همسرش میاقدام به تشکیل یک رابطه مدتمعموالًفرازناشویی داشته باشد، 

ي مورد نیاز براي این مسئله، نیاز به آشنایی با خصایص و از کردن شریک مناسب و باثبات و زمان و انرژ
جمله رازداري او و سایر چالشهاي مربوط به پیدا کردن یک شریک فرازناشویی مناسب، می تواند باعث شود 

تا زنان براي برقراري روابط فرازناشویی خود، نوع دوم خیانت را ترجیح دهند. 
خیانت زناشویی در زنان چگونه شکل ظاهري و بیرونینیست که براي بحثهاي ما در این کتاب، مهم 

کنند چنانچه قصد خیانت زناشویی داشته باشند، بیشتر شرکایی را انتخاب میزنان است، بلکه مهم اینست که 
هر طریق که یابی یک زن بهکه داراي ویژگیهاي هستند که آنها را برشمردیم. نکته دوم اینکه، نحوه شریک

دار)، بیشترین زمانی که احتمال دارد آن زن با شریک دومش آمیزش جنسی داشته ادفی یا مدتباشد (تص
باشد، اواسط چرخه قاعدگی است.

هانتایج پژوهشناوابستگی فرهنگیِ
اگر چه که تعداد قابل توجهی از مطالعات انجام شده درباره ارتباط چرخه قاعدگی و تغییرات جنسی 

بسیاري از دیگر موضوعات علمی)، مربوط به پژوهشهاي کشورهاي غربی هستند اما همزمان با آن (همانند 
- اي از این تحقیقات، در بسیاري از کشورهاي دنیا انجام شده که نتایج آنها متفق القول بودهتعداد قابل مالحظه

ریکا، انگلیس و ژاپن گرفته اي مانند آماي از جهان، از جوامع توسعه یافتهاند. این پژوهشها، تقریباً در هر منطقه
اند. هرچند متاسفانه در بعضی از کشورها مانند کشور ما، در این تا قبایل بدوي در آفریقا و گینه نو انجام شده

خورند (در واقع تا به حال اصالً پژوهشی انجام نشده است!). از ها، پژوهشهاي چشمگیري به چشم نمیزمینه
هورمونی و - شناسی تغییرات مرتبط با چرخه قاعدگی، علل زیستیطرف دیگر، از آنجایی که در سبب

تکاملی نقش دارند، بسیار بعید است که در این مورد، تغییرات وابسته به فرهنگ در وجود یا عدم - زیستی
وجود تغییرات مرتبط با چرخه قاعدگی، تاثیري داشته باشند. این مسئله هماهنگ با نتایج پژوهشهاي انجام 

است.ها، کامالً امکان پذیر فرهنگی در این زمینه است. به همین خاطر، تعمیم دادهشده بین
این وجود یا عدم وجودنکته دیگر اینکه هر چند که وضعیت فرهنگی جوامع، احتماالً تاثیري بر 

ر تاي به سمت لیبرالچرخشهاي ترجیحاتی مرتبط با چرخه در زنان، نخواهد داشت. اما هر چقدر که جامعه
اهد داشت. این مسئله از آن شدن پیش رود، مشاهدات فوق با احتمال بیشتري در رفتار واقعی زنان، جریان خو
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کند. جوامعی آزادگرایی و تاکید بر آزادیهاي فردي، راه ابراز مکنونات درونی افراد را تسهیل میجهت است که
نمایانگر و محل آزمایشی براي این عقیده گذار هستند نیز، به نوعیمثل جامعه ما که جزو جوامع در حال 

هستند.
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پذیري جنسی و تفاوتهاي بین : انعطاففصل دوم
دو جنس در آن 

موضوعات کلی مورد بحث در این فصل:
پذیري جنسیتعریف انعطاف
پذیري جنسیمرور شواهد پژوهشی نشان دهنده تفاوت دو جنس در انعطاف

در دو جنس و تبعات و تلویحات آنها، از جمله 1پذیري جنسیوهشهاي انجام شده در زمینه انعطافپژ
حوزه هاي پژوهشی هستند که به دانش و فهم ما از بافتار، ظرافت و پیچیدگی رفتارهاي جنسی دو جنس و 

پژوهشهایی که در این افزایند. به همین دلیل، هاي پنهان رفتارهاي جنسی آنان میهمچنین تمایالت و جنبه
زمینه انجام می شوند را باید به عنوان یکی از عوامل مفید و اثرگذار در درك، تبیین و ارائه راهکار در مورد 

مسائل جنسی انسان دانست.

1- Sexual plasticity
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پذیري جنسیتعریف انعطاف
زمان پذیري جنسی به میزان تغییرات در رفتارهاي جنسی، نگرشها و ارزشهاي فرد که با گذشتانعطاف

تر، چنانچه رفتارها، نگرشها و ارزشهاي فرد، شود. به عبارت روشندهند، گفته مییا تغییرات محیطی روي می
با گذشت زمان و یا با تغییر از محیطی به محیط دیگر، به میزان قابل مالحظه تغییر یابد، گفته می شود که 

هم شامل تغییرات وسیع مانند تغییرات پذیري جنسی در آن فرد، زیاد است. تغییرات محیطی،انعطاف
اقتصادي، فرهنگی، تاریخی و سیاسی روي داده در یک جامعه و هم تغییرات بالفصل مانند قرار گرفتن در 
شرایطی به غیر از شرایط فعلی مانند حضور در یک مهمانی که با شرایط خانوادگی فعلی فرد متفاوت است، 

شوند. می
توانند تغییر یابند، طیف زیادي را در بر می گیرند. از آن جمله اي جنسی که میرفتارها، نگرشها و ارزشه

، درگیرشدن در 3، گرایش جنسی2، فعالیتهاي جنسی فرد در ارتباط جنسی1می توان از میل یا سایق جنسی
نام برد. 4روابط خارج از چارجوب زناشویی یا خیانت

به حال، ما را وادار به پذیرش این واقعیت کنند که در شده تا هاي انجامبطور کلی، شاید حجم پژوهش
زندگی جنسی اي از موارد، اصل با ثبات در مورد رفتارهاي جنسی زنان، بی ثباتی است. تعداد قابل مالحظه

بینی است. رفتارهاي جنسی آنها، همچون یک موج پیشمردان، یک رویداد نسبتاً باثبات، یکنواخت و قابل
و بلندیهاي کوتاهی است که در مجموع، حالتی با ثبات، یکنواخت و قابل پیش بینی به سینوسی با پستی 

رفتارهاي آنها می دهد. اما رفتارهاي جنسی زنان، همچون امواج دریاست که جذر و مدها و طوفانها و 
بیند. هاي زیادي را به خود میآرامش

پذیري جنسی اینست که اگر چه که هاي دو جنس در زمینه انعطافیک نکته مهم در مورد تفاوت
تر، لزوماً هیچ گونه برتري نسبت به همدیگر ندارند، اما به منظور درك بهتر و پذیري باالتر یا پایینانعطاف

پذیري جنسی با برخورد درست با هر یک از دو جنس و همچنین فهم بیشتر از ارتباط بین میزان انعطاف
پذیري ها حائز اهمیت است. وجود تفاوتهاي جنسیتی در انعطافگیري رفتارهاي جنسی، شناخت آنشکل

پذیري در هر یک از دو جنس بوده و بنابراین باید بگوییم جنسی، مطابق با ویژگیهاي کارکرديِ میزان انعطاف
که تفاوتهاي دو جنس در این زمینه، نه تنها مطلوب که بلکه الزم هم بوده است.

1- Sexual desire or drive
2- Sexual activities
3- Sexual orientation
4- Extra pair affairs or infidelity
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پذیري جنسی بیشتر در زنانافشواهد پژوهشی حاکی از انعط

بینی است. سفري که با قایقی به نام ثبات و غیرقابل پیشزندگی جنسی زنان، یک سفر دریاییِ پر ماجرا، بی«
».شودچرخه قاعدگی، پر ماجراتر هم می

پذیري دارند، آنها می بایست چنانچه بخواهیم بپذیریم که دو جنس، در رفتارهاي جنسی خود انعطاف
بینی کلی ) در مقاله مروري خود، چندین پیش2000طیفی از مسائل جنسی با هم متفاوت باشند. بومیستر (در

کند. این پذیري جنسی مطرح میقابل آزمون را بر اساس تفاوت فرض شده بین دو جنس در مورد انعطاف
در گرایش جنسی، ب) تغییر در ها عبارتند از: الف) تغییر در رفتارهاي جنسی در طول زمان و تغییر بینیپیش

دهند و ج) ارتباط بین اجتماعی روي می- رفتارهاي جنسی که همزمان با تغییر در متغیرهاي فرهنگی
نگرشهاي جنسی و رفتارهاي واقعی. در ذیل، به مرور پژوهشهاي مربوط به رفتارها، نگرشها و ارزشهاي 

هاي پردازیم. مشاهده تفاوت در زمینهپذیرند، میمیپذیري جنسی تاثیرجنسی که هر یک از آنها، از انعطاف
پذیري جنسی با هم متفاوت گیري خواهد رساند که دو جنس، در میزان انعطافذکر شده ما را به این نتیجه

هستند.

تغییر در فعالیت جنسی در طول زمان
شوند. همانطور که پذیري جنسی در زنان، مشتمل بر چندین حوزه میشواهد تجربی مبنی بر انعطاف

پذیري جنسی بیشتر در زنان، تغییرات در نگرشها و رفتارهاي جنسی بحث شد یکی از دالیل حاکی از انعطاف
) بر روي مسائل جنسی انسان که از 1953باشد. کار کینزي و همکارانش (زنان همراه با گذشت زمان می

ان داد که تعدادي از زنان، با گذشت زمان یا شوند نشها شناخته میجمله پیشگامان این دسته از پژوهش
دهند. میزان کلی فعالیتهاي جنسی، با شرایط، نوسانات اساسی در میزان کلی فعالیتهاي جنسی نشان می

که میزان کلی آیند محاسبه شده بود. درحالیهایی که از انواع فعالیتهاي جنسی بوجود میشمارش همه ارگاسم
سبتاً پایدار بود. نشان داده شده که زنان بیشتر از مردان تمایل دارند که در طی فعالیتهاي جنسی مردان، ن

) و اینکه زنان بیشتر احتمال دارد 1977هایشان، تغییر یافته و از نظر جنسی خود را منطبق کنند (آرد، ازدواج
اضافه کنند (آدامز و که در زندگی آتی خود، فعالیتهاي جنسی بیشتري را به خزانه رفتارهاي جنسی قبلی خود 

اي تثبیت مالحظه). به نظر می رسد که ذائقه جنسی یک مرد، در اوایل بزرگسالی به میزان قابل1985ترنر، 
که ممکن است یک زن، از این نظر، به میزان معناداري تغییر یابد.شود درحالیمی

اتمام برسد، تمایل دارند از طریق مردانی که در یک رابطه جنسی قرار دارند، در صورتیکه رابطه آنها به 
خود ارضایی یا ارتباط با فواحش، میزان مقاربتهاي جنسی خود را در همان حد نگه دارند. به طور معکوس، 

هایی شوند که از نظر زنان اغلب ممکن است براي مدتهاي طوالنی، ارضاي جنسی نداشته و سپس وارد دوره
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). این مشاهده نشان می دهند که میل جنسی در 1977، آرد، 1985جنسی بسیار فعال هستند (آدامز و ترنر،
کند و میل به باثبات بودن دارد، درحالیکه سایق جنسی در مردان، بیشتر از یک ساعت بیولوژیکی تبعیت می

زنان، بیشتر از مردان، تابع عوامل محیطی و در دسترس بودن یک شریک جنسی مطلوب است. 

تغییر در گرایش جنسی
-باشند و این ترجیحات (بخصوص دگرجنس2گرایا همجنس1گراردان تمایل دارند که دگرجنسم

گرایی)، بطور کلی براي بقیه زندگی یک مرد، ثابت باقی می مانند. بطور معکوسی، زنان بیشتر احتمال دارد که 
این احتمال وجود دارد از یک گرایش به گرایش بعدي تغییر جهت داده و یا دوباره به گرایش قبلی برگردند. 

گرایی سالگی عمرشان، شروع به رفتارهاي همجنس40و 30که تعدادي از زنان دگرجنس گرا، در دهه هاي 
گرایی، گرا، بعد از سالها رفتار همجنس). از طرف دیگر، تعدادي از زنان همجنس2004کنند (بومیستر، 

-گرا گزارش میتعداد بسیار بیشتري از زنان همجنسخواهان ارتباط با مردان هستند (همان منبع). همچنین، 

در ). 1996؛ ویسمن، 1990ویلیامز، - اند تا مردان همجنس گرا (ساویاندهند که با جنس مقابل ارتباط داشته
درصد از زنان همجنس گرا با مردان ارتباط جنسی داشته بودند 80)، 1996پژوهشی (روساریو و همکاران، 

د از مردان همجنس گرا، تجربه ارتباط با جنس مقابل را داشتند. درص50-60که درحالی
هایی در پژوهشی دیگر درباره محرکهاي برانگیزاننده پاسخهاي جنسی در افراد، هنگامی که به زنان فیلم

گراها نشان داده شد، آنها سطوح مساوي از گرا و دگرجنسگرا، زنان همجنسهاي مردان همجنساز صحنه
). زنان، در 2000ها نشان دادند (چیورس و بیلی، جنسی نسبت به مشاهده هر یک از این صحنهبرانگیختگی

دهنده الگوهاي برانگیختگی، کمتر از مردان، به جنسیت خاص سوژه مورد مشاهده وابسته بودند که نشان
تی جنسی در که، برانگیخهاي برانگیختگی جنسی بود. درحالیپذیري جنسی بیشتر زنان در پاسخانعطاف

- مردان، با گرایش جنسی ترجیحی آنها بیشتر مطابقت داشت؛ به این معنی که مردان، یا به تصاویر دگرجنس

دادند. همچنین مشاهده شده که در مقایسه با مردان، زنان بیشتر گرایی واکنش نشان میگرایی و یا همجنس
).1996، ویسمن، 1994ان، گرا بدانند (لومن و همکاراحتمال دارد که خودشان را دوجنس

زن نوجوان و بالغ 167سال، بر روي 7نگرانه و به مدت ) که به شیوه اي آینده1998در مطالعه دیاموند (
گرا، در دوره کودکی یا گرا و دوجنسجوان انجام شد، مشاهده شد که تعداد بسیار زیادي از زنان همجنس

ها را، اول بار در شدناما گفته بودند که این جذبشدن را نداشتندنوجوانی، تجربه مجذوبِ همجنس
گراهاي زن و گراهاي مرد، همجنسگرا، همجنسبزرگسالی و در پاسخ به مواجه با تفکرات یا افراد دو جنس

؛ 1998گیري دوستیهاي بسیار شدید با یک زن خاص تجربه کرده بودند. مطالعات دیاموند (یا در نتیجه شکل

1- Heterosexual
2- Homosexual
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شد که این مشاهده از نظر گرایش جنسی می1ل تعداد زیادي از زنان غیر برچسب خوردههمچنین شام)2000
به این معنی بود که تعداد زیادي از زنان مورد مطالعه، گرایش خاصی را به عنوان گرایش جنسی ترجیحی 

و در مورد بندي خودشان نداشتهخود انتخاب نکرده بودند. این زنان، همان زنانی بودند که تمایل به طبقه
پذیري بیشتر در گرایش جنسی زنان گرایش جنسی خود هنوز مردد بودند. این مشاهدات همگی دال بر تغییر

در صورت وجود شرایط محیطی متفاوت بودند.
گرا، گزارش گرا، نسبت به مردان همجنسهمچنین نشان داده شده که درصد باالتري از زنان همجنس

؛ ویسمن، 1997و به انتخاب خودشان بوده است (روزنبالت، 2گرانهانتخابدهند که گرایش جنسی آنهامی
1996.(

اجتماعی- تغییر در رفتارهاي جنسی، همگام با تغییر در متغیرهاي فرهنگی
) که بطور وسیعی به عنوان 1994زمینه یابی سالمت ملی و زندگی اجتماعی (لومن و همکارانش، 

تی در مورد مسائل جنسی مردم آمریکا در نظر گرفته شده، بر دو نهاد اساسی ترین منبع اطالعابهترین و کامل
اجتماعی یعنی آموزش و مذهب تمرکز کرده است. این محققان، مکرراً چنین یافته اند که این متغیرها یعنی 

با مدرك آموزش و مذهب، بر زنان بیشتر از مردان تاثیر دارند. زنان با مدارك باالي تحصیلی، نسبت به زنان 
تر، بیشتر احتمال داشت که اقدام به ارتباط جنسی دهانی یا مقعدي بکنند، فعالیتهاي جنسی دبیرستان یا پایین

همجنس گرایانه را امتحان کرده باشند، در موقع مناسب از روشهاي کنترل بارداري استفاده کرده و یا از طیف 
درجات عالیه تحصیلی، از مردان با تحصیالت وسیعی از فعالیتهاي جنسی لذت برده باشند. مردان با

دبیرستانی زیاد متفاوت نبودند. البته نکته حائز اهمیت اینست که تاثیر آموزش بر رفتارهاي جنسی زنان، می 
تواند با توجه به نوع آموزش و شرایط، تغییر یافته و حتی معکوس هم شود. به همین خاطر، مشاهده نتیجه 

کرده تر بود، ممکن است قابل تر در زنان تحصیلپذیرش رفتارهاي جنسی متنوعاین پژوهش که حاکی از 
تعمیم به تاثیر آموزش بر رفتارهاي جنسی زنان در سایر جوامع و فرهنگها نباشد. اما به هر حال، صورت 

مسئله که عبارت است از تاثیر پذیري بیشتر زنان از آموزش، تغییر نخواهد کرد. 
)، همچنین، زنان با نگرشهاي مذهبی شدیدتر، نسبت به 1994(لومن و همکارانش، در این زمینه یابی 

که زندگی جنسی مردان بسیار زنان غیر مذهبی، کمتر احتمال داشت که درگیر چنین رفتارهایی شوند، درحالی
به نظر می رسد که شرکت در مراسم کلیسا و مذهب گرایی،مذهبی و کمتر مذهبی، تفاوت زیادي نداشت. 

که در مردان اینطور موجب کاهش مسامحه و آسان گیري جنسی و میزان خود ارضایی در زنان شود، درحالی
).1985، آدامز و ترنر، 1994نیست (لومن و همکاران، 

1- Unlabeled
2- a matter of choice
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کشند، روند و فرهنگ آن را در آغوش میمشخص شده که هنگامی که افراد به یک کشور جدید می
رسد که گروه ). همچنین به نظر می1993یابد (فورد و نوریس، ان تغییر میرفتارهاي جنسی زنان بیشتر از مرد

دهند و اینکه والدین همساالن، مسائل جنسی دختران نوجوان را بیشتر از پسران نوجوان، تحت تاثیر قرار می
).2000تاثیر بیشتري بر رفتارهاي جنسی دختران خود دارند تا بر پسران خود (بومیستر، 

فرهنگ، دریافتند که 186) با مطالعه تفاوتهاي رفتارهاي جنسی زنان و مردان 1984لجل (باري و اسچ
رفتارهاي زنان در فرهنگهاي مختلف، بیشتر تغییر می کند تا رفتارهاي مردان. به عبارت دیگر تفاوتهاي بین 

پذیري بیشتر زنان از فرهنگی، رفتارهاي زنان را بیشتر تغییر می دهد تا مردان که این مطلب حاکی از تاثیر
پذیري جنسی بیشتر در زنان.فرهنگی است که در آن زندگی می کنند. و باز هم تاییدي بر وجود انعطاف

)، با سنجش میزان اثر رفتار همتایان بر فرد، مشاهده کردند که بین نظر 1984سک، کلر و هینکل (
).26/0) وجود دارد تا مردان (53/0بیشتري (همتایان در مورد مسائل جنسی با رفتار جنسی زنان، همبستگی 

پذیري نگرشهاي جنسی در پاسخ به تجارب جنسیتغییر
درصد از مردان، بعد از تجارب ارتباطی متعدد 58درصد زنان، در مقابل 87) نشان داد که 1967ریس (

سانی، منعطف و دهند. این یافته، گویاي خاصیت کشگیرانه نشان میبا جنس مقابل، نگرشهاي جنسی سهل
قابلیت تغییر داشتن بیشترِ نگرشهاي جنسی زنان در پاسخ به تجارب جنسی است.

فعالیتهاي جنسی وابسته به موقعیت
درصد از مردان، اقدام به 12درصد از زنان و فقط 60، 1در یک مطالعه در مورد ارتباط جنسی گروهی

اي دیگر بر روي ). این مشاهده، در مطالعه1970ل، گرایانه کرده بودند (اونیل و اونیفعالیتهاي همجنس
اي که اکثریت آنها متاهل بودند نیز، تکرار شد. در این ) در نمونه1970(بارتل، 2ايارتباطات جنسی معاوضه

مطالعه، بارتل با بررسی تعداد مواردي که در آنها، زوجین شرکاي خود را براي ارتباط جنسی تبادل کرده 
درصد از زمان با یکدیگر ارتباط جنسی دهانی 75تبادلی، زنان در 3ه در طی این دوره هايبودند دریافت ک
درصد از زمان این دوره هاي تبادلی بود. 1که ارتباط جنسی دهانی مردان با مردان، کمتر از داشتند درحالی

1- Group Sex
2-Swinging در این مجالس و ارتباطات، هر یک از طرفین، همسران خود را با همسر شخص دیگري معاوضه می کند. در این

گرایانه و بالعکس گرایانه، جاي خود را به ارتباطات همجنسسبک از رابطه جنسی، همچنین ممکن است که ارتباطات دگرجنس
دهند.ب

3- Episode
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-ده و این خود نشانچنین مشاهداتی، حاکی از وجود رفتارهاي جنسی وابسته به موقعیت بیشتر در زنان بو

پذیري جنسی بیشتر در زنان است.دهنده انعطاف

ارتباط بین نگرشها و رفتارهاي جنسی واقعی
بین نگرشهاي جنسی زنان و رفتارهاي واقعی آنها، ثبات و ارتباط کمتري وجود دارد تا در مردان. 

ان)، به میزان بیشتري احتمال دارد دهند زنان و دختران (نسبت به مردشواهد فراوانی وجود دارد که نشان می
کنند. دیدگاه زنان در مورد فعالیت جنسی اي بزنند که خودشان در ابتدا تایید نمیدست به فعالیتهاي جنسی

- تري میگرایانه، خیانت زناشویی، ارتباط جنسی اتفاقی و استفاده از کاندوم، در کل به میزان ضعیفهمجنس

). یک مرد 2000بینی کند (بومیستر، شوند یا نه پیشها واقعاً درگیر این فعالیتها میتواند این مسئله را که آیا آن
می تواند به خوبی پیش بینی کند که چه فعالیت جنسی را انجام خواهد داد، زیرا این تمایالت از درون او بر 

ی است که پاسخ جنسی کنند. این درحالخیزند و از یک موقعیت به موقیت دیگر به میزان زیاد تغییر نمیمی
).2004یک زن، به میزان زیادي، به موقعیت و معناي آن موقعیت براي او، بستگی دارد (بومیستر، 

مورد مطالعه آنها، بر این باکرهریافتند که یک سوم از دختران غیر)، د1978آنتونوسکی و همکارانش (
شود. این محققان اي دختر محسوب میعقیده بودند که باکره ماندن تا زمان ازدواج، یک ارزش مهم بر

اي ناشی از اسنادهاي بیرونی در مورد تجارب جنسی آشکار، تا اندازه1خود- فهمیدند که این عدم تایید
آمد. به عبارت دیگر، با وجود اینکه تعدادي از دختران مورد مطالعه، ارتباط جنسی قبل از گذشته بوجود می
کردند که علت آن را عوامل بیرونی اثر گذار در ود همچنان به آن مبادرت میکردند، اما خازدواج را نهی می

زند رفتارشان می دانستند. این یافته دال بر اینست که در تعدادي از موارد، رفتارهاي جنسی که از زنان سر می
به این خاطر باشد به این معنی نیست که آنها لزوماً خودشان چنین فعالیتهایی را دوست دارند، بلکه می تواند 

دهند. این پذیري جنسی نشان میکه در رفتارهاي جنسی خود، تابع عوامل و شرایط بیرونی بوده و انعطاف
تحلیل، در مطالعه اي دیگر نیز به اثبات رسیده است. در یک مطالعه بین فرهنگی انجام شده (کریستنسن و 

(صورت کسر میزان تایید کردن و مخرج 2کردنجربهت-) محققین به محاسبه نسبت تایید کردن1962کارپنتر، 
کسر میزان تجربه کردن رفتارهاي مورد مطالعه را نشان می داد)، پرداختند. این نسبت اجازه می داد تا آنها 

کردند، بسنجند. در هر سه فرهنگ اي که خودشان نیز آنها را تایید نمیمیزان مبادرت افراد به رفتارهاي جنسی
تر از مردان بود. این نسبت، در نمونه آمریکایی که از یک فرهنگ ه، این نسبتها در زنان پایینمورد مطالع

داد دو سوم از زنانی که اقدام به ارتباط جنسی بود که نشان می33/0کار (ایالت یوتا) تشکیل شده بود محافظه
اند.صی خود انجام دادهقبل از ازدواج کرده اند، گفته بودند که این کار را برخالف ارزشهاي شخ

1- Self-disapproval
2- Approval-experience ratio
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) از 48/0همبستگی بین نگرش نسبت به خیانت به همسر و اقدام به چنین کاري، براي مردان قویتر (
). همچنین، ارتباط بین نگرشهاي مذهبی، نگرشهاي جنسی کلی و 1987) بوده است (هانسن، 31/0زنان (

اند تا براي هاي قویتري نشان دادههمبستگیهمانندسازي با نقشهاي جنسی با اقدام به خیانت، براي مردان 
)، با ترکیب متغیرهاي فوق به منظور پیش بینی خیانت، متوجه شد که با 1987زنان. بر همین قیاس، هانسن (
درصد از واریانس اینکه آیا مردي خیانت کند یا نه را پیش بینی کرد اما 33ترکیب این متغیرها، می توان 

کردند. این یافته ما را درصد از واریانس خیانت را در زنان، پیش بینی می4/11فقط همین پیش بینی کننده ها
کارانه رساند که صرف وجود نگرشهاي مذهبی متعصبانه و یا نگرشهاي جنسی محافظهگیري میبه این نتیجه
اي براي جلوگیري از خیانت آنها باشد.تواند بازدارنده قويدر زنان، نمی

کند، گفته به ارتباط جنسی با فردي غریبه که فرد براي اولین بار او را مالقات می1تفاقیارتباط جنسی ا
بینی کرده بودند درصد از زنان گفتند که آنها پیش28)، فقط 1993شود. در یک مطالعه (هرولد و موینی، می

داشت اما در عمل، اکثریت کنند خواهندکه در یک زمان، ارتباط جنسی با فردي که براي اولین بار مالقات می
درصد، این کار را کرده بودند. این میزان باالي ارتباط جنسی با یک فرد آشناي جدید، 59آنها یعنی 

اي، درصد زنان، گزارش دادند که در مورد چنین رفتار جنسی72بخصوص از این جهت قابل تامل است که 
هایی لذت می برند. این محققان یشه از چنین ارتباطدرصد گفته بودند که هم2کنند و فقط احساس گناه می

) اعتقاد دارد 2000اشاره کردند که این عدم هماهنگی بین نگرش و رفتار جنسی، مختص زنان بود. بومیستر (
که این عدم هماهنگی بین نگرش و رفتار جنسی و به عبارت دیگر ارتباط جنسی ناخواسته را می توان ناشی 

که در ارتباطات انسانی بین زن و مرد، نقش جنسی زن مستلزم و ایجاب کننده شرکت در از این عامل دانست 
فعالیت جنسی حتی در زمانیکه آنها چنین چیزي را نمی خواهند، است. به عبارت دیگر، از زنانی که در چنین 

وماً مایل به گیرند، انتظار می رود که در ارتباط جنسی شرکت کنند، حتی در صورتیکه لزروابطی قرار می
چنین چیزي نباشند. تبیین دیگر این مسئله که مبتنی بر نظریه تبادل اجتماعی است، به این نکته اشاره دارد که 
روابط انسانی همانند معامالت و قرارداد هستند. طبق این نظریه، شاید مردانی که با چنین زنانی رابطه برقرار 

تواند وقت، پول، انرژي، احترام، محبت و یا هر چیز دهند که میمیکنند، به ازاي چیزي که به آنها ارائهمی
دیگري باشد در عوض، انتظار تمکین جنسی از این زنان دارند. علت هر چه که باشد، نتایج پژوهشهایی از 

گذارد و آن اینکه انعطاف پذیري جنسی زنان بیشتر از مردان بوده این دست، یک نتیجه گیري براي ما باقی می
گیرد.و رفتارهاي جنسی آنها بیشتر از مردان تحت تاثیر شرایط موقعیتی و محیطی بالفصل، قرار می

1- Causal
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انقالب جنسی و اثرپذیري جنسی 
در 70و 60هاي پذیري جنسی بیشتر زنان، انقالب جنسی دههیکی از شواهد تاریخی مبنی بر انعطاف

وقایع مهم در تاریخ تغییرات جنسی در جوامع بوده است. آمریکا است. وقوع این انقالب در آمریکا، از جمله 
ها بوجود آورد. این رخداد، تغییراتی جامع، وسیع و اساسی در رفتارها، امیال، و نگرشهاي جنسی آمریکایی

تغییراتی که بعدها از طریق انتقاالت فرهنگی، سایر جوامع را هم بی نصیب نگذاشت. به نظر بسیاري از 
روي داد، رفتارها، نگرشها، ارزشها و ذائقه 1970و 1960جنسی آمریکا که در دهه هاي محققان، انقالب 

جنسی در زنان را بسیار بیشتر از مردان تحت تاثیر قرار داد.
گیرند ) در مرور خود از تاریخ انقالب جنسی در آمریکا، نتیجه می1986اهریوریچ، هس و جیکوبس (

گرشها و رفتارهاي جنسی زنان را شامل شده و نه مردان. هر چند که در بعد که این انقالب، اساساً تغییر در ن
از انقالب جنسی، مردان فرصتهاي بیشتري براي تعقیب عالیق جنسی خود داشتند اما رفتارهاي مردان در قبل 

که نگرشها و و بعد از انقالب جنسی، گویاي عدم تغییر در نگرشها و تمایالت آنها بوده است. درحالی
همچنین گفته شده که تغییرات در رفتارهاي جنسی رفتارهاي جنسی زنان، تغییرات بسیار زیادي را نشان داد.

در مردان، که در این انقالب بوجود آمد، فقط نتیجه این بوده که مردان در این زمان، بیشتر از قبل فرصت 
اینکه لزوماً در نگرشها و باورهاي جنسی ) و نه 2004خواهند عملی کنند (بومیستر، داشتند تا آنچه را که می

مالحظه نشان داده باشند. تغییرات قابل
اي با مسائل جنسی برخورد کردند و احساساتشان راجع به بدنشان بعد از انقالب جنسی، زنان به گونه

ات و یوربرگ، هاي قبلی زنان بود (آرافاي تغییریافته بود که حاکی از تفاوت بسیار زیاد آنها با نسلبه گونه
در مورد میزان تاثیر انقالب جنسی بر رفتار زنان، مشاهده شد ). 1974؛ بومن و ویلسون، 1970؛ برنبانم، 1973

درصد از زنان بعد از انقالب جنسی، گفتند 4/22ساله نسل قبل از انقالب جنسی و 30درصد از زنان 6/2که 
49درصد و 38در مورد مردان، این عددها به ترتیب اند.شریک جنسی یا بیشتر داشته5سالگی 30که تا 

). تفاوت بین درصدها در قبل و بعد از انقالب جنسی براي مردان 1994درصد بوده است (لومن و همکاران، 
دهد که انقالب جنسی بر زنان نسبت به مردان، تاثیر بیشتري داشته است. اگر چه که در مورد و زنان، نشان می

هاي ضدحاملگی در جامعه، کاهش تعداد نقالب جنسی، عوامل مختلفی مانند عرضه قرصدادن اعلت روي
پذیري جنسی باالتر در زنان اند اما این انعطافمردان در سن ازدواج نسبت به زنان و سایر علل نقش داشته

تاریخی، مسائل جنسی در زنان، نسبت به مردان، در مقابل حوادث فرهنگی، شرایطاست که اجازه داده تا 
پذیرتر باشد (براي تر، تاثیرپذیرتر و شکلشدن، تاثیر همتایان و سایر متغیرهاي اجتماعی، منعطفاجتماعی

).2004؛ 2000پذیري جنسی رك به بومیستر، تر در مورد تفاوت دو جنس در انعطافمروري جامع و کامل
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عدهقامرز یا مشخص و با یافته و بدونپذیري جنسی؛ تعمیمانعطاف
پذیري جنسی در زنان فراگیر نیست. وجود دهی اجتناب کنیم. انعطافباید از افتادن در دام بیش تعمیم

ها و کشسانی جنسی باالتر در بعضی از رفتارهاي جنسی در زنان، به این معنی نیست که زنان در همه زمینه
کنند. دامنه وجه به شرایط، تغییر میپذیري نشان داده و یا با تهمه ابعاد مربوط به مسائل جنسی، انعطاف

توان جزو روانشناسی جنسی دانست، بسیار وسیع بوده و ممکن است که بعضی از این رفتارهایی که می
هاي گوناگون هاي مربوط به رفتار جنسی، در هر جنس، بسیار ثابت و نامتغیر باشد. هر چند جنبهحوزه

روند و نشان دادن هاي تکاملی، بدون برنامه پیش نمینیسمرفتارهاي جنسی، به هم مربوط هستند اما مکا
پذیري جنسی نیز خود تحت یک برنامه هدفمند تکاملی است. بطور مثال، هر چند برحسب شرایط انعطاف

توانیم شاهد تفاوت در میزان روابط جنسی آزاد در زنان باشیم اما بعضی از فرهنگی و اجتماعی متفاوت، می
دهند، ممکن است همچنان ثابت باقی بماند. ن در شرکاي جنسی خود به آنها اهمیت میمتغیرهایی که زنا
هاي مختلف رفتارهاي جنسی، تحت تاثیر الزامات و اجبارهاي خود قرار داشته و تغییرات در بطور کلی، جنبه

آنها، ممکن است همزمان یا ناهمزمان با یکدیگر باشند. 
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م: مفاهیم اساسی تکامل و فرایندهاي فصل سو
تکاملی در روانشناسی تکاملی 

موضوعات کلی مورد بحث در این فصل:
آشنایی با مفاهیم اساسیِ نظریه تکامل و روانشناسی تکاملی

در این فصل، مقدمات و مفاهیم مطرح در نظریه تکامل و روانشناسی تکاملی را تعریف کرده و درباره 
دهیم. یادگرفتن این مفاهیم، براي درك تبیینات تکاملیِ رفتارهاي جنسی دو جنس که در آنها توضیح می

فصول بعدي به آنها پرداخته خواهد شد، ضرورت دارد. در این فصل، ما به ذکر تعدادي از مفاهیم اصلی مورد 
شده، مل و شواهد ارائهنیاز براي درك تبیینات تکاملی رفتارهاي جنسی اکتفا کرده و از بیان مبسوط نظریه تکا

بیک، ها رك به علیشناسی تکاملی گونهکنیم (براي مطالعه بیشتر در زمینه نظریه تکامل و زیستخودداري می
هاي انسانی، . براي تمرکز بر تکامل انسان و گونه1390و محمدپناه، زادهوهابترجمه- 2003؛ ریدلی، 1388

؛ ترجمه 2006ک نگارش این کتاب، آکادمیک نیست] و وود، ؛ ترجمه رنجبر [سب2001هلف، رك به رایش
؛ ترجمه حسینیان؛ 2012، باس، 2012؛ 2005رضایی. براي مطالعه در زمینه روانشناسی تکاملی، رك به باس، 

؛ ترجمه سروري).2000؛ ترجمه حاتمی و صادقیه. کارترایت، 2005توبی و کاسمیدز، 
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داروین و نظریه تکامل
کتاب خود با عنوان 1859)، هنگامی که در سال 1809-1882انیایی، چارلز داروین (شناس بریتزیست

به چاپ رساند، منتظر بود تا واکنشهاي احتمالی جامعه علمی و را » 1ها از طریق انتخاب طبیعیمنشاء گونه«
د پذیرش رو به اجتماعی را ببیند. همانطور که قابل انتظار و درك بود، واکنشها از موافقت و تایید که امی

هاي گرفت. شنیدن اینکه گونههاي سرسخت را، در بر میها و دشنامدادند تا مخالفتگسترش این نظریه را می
توانست شود میمختلف موجودات زنده، داراي نیاي مشترکی هستند و اینکه این واقعیت شامل انسان هم می

سال به دلیل همین نگرانی از 15اپ کتاب خود را براي بسیاري، شوك برانگیز باشد. در واقع، داروین، چ
واکنشهاي احتمالی به تاخیر انداخته بود. در این کتاب، داروین، به معرفی اصول نظریه تکامل پرداخت. او، 

هاي مختلف موجودات زنده و از جمله انسان، داراي نیاکان مشترکی هستند این عقیده را مطرح کرد که، گونه
اند.طول میلیونها سال، از یکدیگر جدا شده و هر یک روند تکاملی خود را طی کردهکه به تدریج و در

بر طبق نظریه تکامل، همه گونه هاي موجود زنده از یک سري موجودات زنده تک سلولی که حدود 
ه میلیارد سال پیش، تعدادي از موجودات ساد5/3اند. حدود میلیارد سال پیش شکل گرفتند، بوجود آمده5/4

میلیون سال قبل، اولین 600سلولی دیگر، از این موجودات بسیار ساده اولیه، شکل گرفتند. حدود و تک
کردند، پدیدار شدند. چند موجودات چندسلولی مانند کرمهاي کوچک و موجوداتی که در دریا زندگی می

شد، پدیدار س گیاهان میزي که در ابتدا شامل میکروبها و سپصد میلیون سال قبل، اولین موجودات خشکی
زي دیگر از جمله حشرات و سپس دوزیستان، هموار کرد. از شدند. این مسئله راه را براي موجودات خشکی

میلیون سال قبل، پا 55، حدود 2هادوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران، نشأت گرفتند. اولین نخستی
ها ها، شامپانزهها، بابونها، به خانواده میمونها مانند گوریلشناسی، نخستیبه عرصه وجود گذاشتند (در زیست

شود) تر و کمتر تکامل یافته انسان مدرن امروزي و انسان، اطالق مییعنی نیاکان ابتدایی3نماهاو انسان
هاي مختلف موجودات زنده از همدیگر گیري گونه). آنچه که در تکامل، باعث شکل2003(ایوانس و زاراتی، 

گیري تکامل خُرد و کالن و از جمله جهش ژنتیکی بوده که ما در بخشهاي بعدي، به ده، فرایندهاي شکلش
آنها خواهیم پرداخت.

دهد. دانشمندان، تا به حال آثار بیش از بیست نماهاي اولیه را نشان می، تعدادي از انسان3-1تصویر 
-اند و یا بطور همزمان مییکدیگر انشقاق یافته و تکامل یافتهنماها، یا ازاند. این انساننما را پیدا کردهانسان

نماها، هموساپین، نزدیکترین خویشاوند و در واقع جد انسان امروزي است. تصویر اند. از بین این انسانزیسته
دهد.نماها و انسان را، از دو نما، نشان می، تکامل تدریجی جمجمه (و مغز) انسان2-3

1- Origin of Species through Natural Selection
2- Primate
3- Hominid

هموساپین، پدر 
نژادهاي انسان 

امروزي
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(از چپ به راست) (منبع: تر یافته، از زمانهاي دور تا نزدیکنماهاي تکاملانساننماها. شمایل تقریبی تعدادي از انسان:3-1تصویر 
دانشنامه بریتانیکا).

تا Aدر دو ردیف از تر تا انسان مدرن فعلی (منبع؟). هاي ابتداییهاي یافت شده از نخستی: تعدادي از جمجمه3-2تصویر 
Nهاي مختلف جمجمه و از دهند. همانطور که مشخص است، شکل بخشها را، از نماي کناري نشان می.. دو ردیف تصویر زیر، همان جمجمه

محیطی انسان، رژیم غذایی او و افزایش فضا براي رشد - یابند که هماهنگ با تغییر در شرایط زیستها، تغییري تدریجی و منظم میجمله آرواره
د. مغز، هستن

هاي متعدد، تعدادي خاص از در بخش بعدي، به توضیح این مطلب خواهیم پرداخت که چرا در بین گونه
اند و اینکه چطور ویژگیهایی که ها و در بین هر گونه نیز افراد خاصی، توانایی بقا و ادامه نسل یافتهگونه

قدیمی ترین انسان نما 
زیسته. میکه در آفریقا 
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دیگر خصایص رفتاري و از جمله رفتارهاي اند، شدهموجب افزایش این دو توانایی در موجودات زنده می
اند.جنسی افراد یک گونه را نیز، شکل داده

و تولیدمثل: دو غریزه اصلی تکاملیءبقا
در طی میلیونها سال تکامل، تالش براي زنده ماندن یا همان بقا و افزایش حداکثري تولیدمثل که از آن 

هاي شود، از جمله غرایز اصلی در همه گونهدمثل یاد مییا موفقیت در تولی1موفقیت تولیدمثلیبا عنوان 
موجودات زنده و انسان بوده که رفتار او را هدایت کرده است. منشاء بسیاري از رفتارهاي انسان و از جمله 

شان هایی که و یا افرادي در یک گونه که، تالشتوان یافت. گونهرفتارهاي جنسی او را، در این دو غریزه می
ها یا افراد اند، محکوم به نابودي بوسیله سایر گونهقا زیاد نبوده یا توانایی رقابت با سایرین را نداشتهبراي ب

اند. تولیدمثل موفق، به معناي تعداد فرزندان قادر به بقا و تولیدمثلی است که موجود دیگرِ گونه خود، بوده
آن دسته از نیاکان ما که رفتارهاي خود را در گذارد. در طول میلیونها سال تکامل،زنده، از خود بجاي می

شدند تا در توزیع ژنهاي خود از طریق کردند، موفق میجهت حداکثر ارضاي این دو غریزه هدایت می
حداکثر تولیدمثل، از سایر نیاکان ما پیشی گرفته و تعداد فرزندان بیشتري از نسل بعد را، به خود اختصاص 

بشري، آن دسته از افراد که توانایی بیشتري در انطباق با محیط و شرایط زندگی، دهند. در هر نسل از زندگی 
اند، شانس باالتري داشتند که ژنهایشان را از شده داشتهبه نحوي که منجر به بقا و تولیدمثل بیشتر براي آنها می

-نست که در همه گونهطریق فرزندان خود، در جامعه، باقی بگذارند. در تبیینات تکاملی، یک فرض اساسی ای

اند که هاي موجودات زنده، اعم از حیوانات مختلف و انسان، تنها نسل آنهایی تداوم یافته که رفتارهایی داشته
آورده است. در بین در ارضاي این دو غریزه اصلی یعنی بقا و تولیدمثل، حداکثر موفقیت را به وجود می

-کردهبراي زنده ماندن یا تولیدمثل، شرایط الزم را داشته یا پیدا میها یا افراد یک گونه واحد، آنهایی که گونه

ها یا افراد موفق، اند. این گونهاند، شانس بیشتري براي اینکه ژنهاي خود را به نسلهاي بعد انتقال دهند، داشته
فعلی در بین هايهاي فعلی، هستند. به عبارت دیگر، افراد فعلی جامعه بشري یا گونهنیاکان نسلها و گونه

هایی هستند که در زنده ماندن و ها و مادر بزرگهاي مختلف موجودات زنده، از تبار پدر بزرگگونه
کردند، محکوم به اند. آنانی که به هر دلیل، در ارضاي این دو غریزه، موفق عمل نمیتولیدمثل، موفق بوده

شدند.نیستی خودشان و ژنهایشان می

ءتنازع براي بقا
هاي مختلف نسبت به یکدیگر و در وم تنازع یا جنگ براي بقا، اشاره به این مطلب دارد که گونهمفه

درون هر گونه، اعضاي آنها نسبت به همدیگر، در نبردي همیشگی هستند تا بتوانند زنده مانده و تولیدمثل 

1- Reproductive success
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اطالق 1ماندنء یا زندهنازع براي بقاماندن، ترقابت افراد براي استفاده از منابع و زندهداشته باشند. داروین، به
ها بر اساس کرد. قبل از او، فردي به نام مالتوس، در کتابی که نوشته بود، عنوان کرده بود که جمعیت گونه

ها، از طریق تصاعد عددي، تصاعد هندسی افزایش می یابد، حال آنکه منابع غذایی الزم براي بقا این گونه
ها و منابع غذایی الزم براي بقا آنها را از طریق عدم هماهنگی در تعداد افزایش گونهشود. داروین، این زیاد می

نمود. در تنازع براي بقا، نه تنها بین گونه هاي متفاوت، بلکه در خود گونه ها نیز، براي همین مفهوم توجیه می
بیشتري براي انطباق با محیط آید. در بین هر گروه، فقط آنهایی که توانایی زنده ماندن، رقابت به وجود می

یابند.تر هستند، بقا میداشته و از سایرین قوي
شود. هاي دیگر شکار میکند و در عین حال، بوسیله گونههاي دیگر را شکار میاي، گونههر گونه

عضاي هاي دیگر نیستند. در بسیاري از موارد، مشکل مهم، رقابت و نبرد با سایر ادشمنان هر گونه، فقط گونه
گونه خود، است. با کنار هم گذاشتن رفتارهاي بقایابی و تولیدمثلی و رفتارهایی که هر یک به نحوي مشتق یا 

توانیم به دیدگاهی یکپارچه و تکاملی از هر موجود زنده، دست یابیم. هر تاثیرپذیر از این رفتارها هستند، می
خود را براي زنده ماندن، بقا داشتن و تولیدمثل اي است که نهایت سعیارگانیسم یا موجود زنده، آفریده

اي به دنبال گسترش ژنهاي خود کند. در این بین، هر یک از افراد هر گونه، بطور خودخواهانهموفق می
دهد. در هر هستند. در غیر اینصورت، او فراوانی خط ژنتیکی خود در بین یک جمعیت خاص را، کاهش می

مانند، زوال ژنهاي خود کنند. آنهایی که از قافله عقب مینده مانده و تولیدمثل میگونه، آنهایی که قویترند، ز
گروهی، جا براي هر کسی شوند. کمبود منابع، طبیعت سرسخت و رقابت و خصومتهاي درونرا موجب می

-ه، غربال میگذارد. آنهایی که توانایی انطباق کافی با محیط خود را دارند، اجازه عبور یافته و بقیباقی نمی

کند؛ آنچه که در یک محیط، شود، از شرایطی به شرایط دیگر فرق میشوند. آنچه که انطباقی محسوب می
شود، ممکن است در محیطی دیگر، ناسازگار و غیرانطباقی باشد.اَفزا محسوب میانطباقی و سازگاري

هاترینتناسب و بقاي متناسب
شود که منجر به افزایش حداکثري شانس بقا و یژگیهایی اطالق می، به و2در نظریه تکامل، واژه تناسب

شوند. در بین هر گونه، آنهایی که یک سري ویژگیهاي خاص را دارند تولیدمثل موفق افراد در هر گونه، می
دهنده احتمال زنده ماندن و تولیدمثل موفق هستند، تناسب بیشتري دارند. داروین به توانایی افراد که افزایش

، اطالق کرد. منظور او این 3ها یا اصلحترینها، شایستهترینتر در بقا و تولیدمثل بیشتر، بقاي متناسبمتناسب
شوند که در بود که در هر نسل از هر گونه از موجودات زنده، فقط آنهایی زنده مانده و موفق به تولیدمثل می

هاي متناسب، شایسته یا اصلح، معادل واژهبقیه باشند.تر از تر یا شایستههاي بقا و تولیدمثل، متناسبشاخص

1- Struggle for existence or life
2- Fitness
3- Survival of Fittest
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ها ترینها، شایستهترینمتناسبدر زبان انگلیسی است. واژه Fitnessاند، واژه که در متون فارسی به کار رفته
، صرفاً به معناى انطباق بیشتر با محیط و توان باالتر براى بقا و هامتناسب تریندر عبارت بقاي یا اصلح،

هایی مانند اصلح یا شایسته، تولیدمثل است و نه به معناى کماالت بیشتر انسانی. از آنجایی که بکارگیري واژه
ترین افراد را آنهایی ممکن است منجر به این سوء تفاهم شود که نظریه تکامل و روانشناسی تکاملی، شایسته

را بکار » متناسب«ها، اجتناب کرده و واژه معادلتر دارند، از بکارگیري اینداند که بقا و تولیدمثل موفقمی
ها، آنچه را که نظریه تکامل قصد گفتن آن خواهیم برد. در واقع، در زبان فارسی، این واژه، بیشتر از بقیه واژه

- شود که داراي ویژگیهاي متناسبترین تلقی میکند. فردي به این خاطر متناسب یا متناسبرا دارد، بیان می

کنند. این ا محیط است. به یک معنی، این ویژگیها، او را براي هماهنگ بودن با محیط، متناسب میکننده ب
-تریندهد. در هر نسل، متناسبتناسب، در نهایت خود را در افزایش احتمال بقا و تولیدمثل آن فرد، نشان می

افزاي خود را به میزان بیشتري تناسبتوانند ژنهاي ها، قادر به بقا و تولیدمثل بیشتر شده و از این طریق، می
در نسلهاي بعد، باقی بگذارند.

دهد: توانایی بقا و تولیدمثل موفق. همانطور که گفته شد، تناسب، خود را در دو مولفه اصلی نشان می
هر شود. در این کتاب، گفته می» تناسب در تولیدمثل یا تناسب تولیدمثلی«و به دومی » تناسب در بقا«به اولی، 

استفاده شود، منظور مجموع تناسب کلی فرد، یعنی مجموعه تناسب فرد در » تناسب تکاملی«جا که از عبارت 
دهند و بعضی دیگر، بقا و تولیدمثل، است. بعضی از ویژگیها، خصایص و رفتارها، تناسب در بقا را افزایش می

متغیرهایی هستند که هم تناسب در بقا و هم شوند. دسته سوم نیز منجر به باال رفتن تناسب در تولیدمثل، می
دهند.تناسب تولیدمثلی را افزایش می

تواند متفاوت باشد. در بین گلّه محیطی و سایر عوامل، میتناسب، بسته به نوع گونه، شرایط زیست
ابزارهاي تر عمل کرده وشده که جثه بزرگتري داشته، در شکار موفقببرها، آن ببر نري موفق به بقا بیشتر می

برده است. این ببر نر، نه تنها در رقابت با تري را از نیاکان خود، به ارث میجسمی همانند دندانهاي برنده
گرفته، بلکه همچنین در فراهم کردن غذا براي فرزندان خود و در نتیجه زنده سایر ببرهاي نر، از آنها پیشی می

تر بوده است. به دلیل اینکه این ببر، بوسیله ین فرزندان، موفقنگه داشتن ژنهاي خود در نسلهاي بعد از طریق ا
شده و به دلیل اینکه فرزندان ها، موفق میهاي بیشتري انتخاب شده و در آمیزش با تعداد بیشتري از مادهماده

هاي سلاند، توزیع ژنتیکی نماندههاي سایر ببرهاي نر زنده میاین ببر نر با احتمال باالتري نسبت به زاده
یافته است. در چنین ببر نري، گسترش می1خط ژنتیکیچرخیده و هاي این ببر میبعدي ببرها، به نفع ژن

شده تا براي دو جنس، کرده، با این تفاوت که جنسیت باعث میمورد یک ببر ماده نیز، همین فرایند صدق می
شوند.ها تلقی میترینگونه خود، متناسبدهنده تناسب باشند. چنین ببرهایی دررفتارهاي متفاوتی افزایش

1- Genetic Line
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گونه بار دوباره توجه کنید که اطالق واژه تناسب یا شایستگی، صرفاً از نظر تکاملی بوده و هیچ
اجتماعی در خود ندارد. به عبارت دیگر، از نظر تکاملی، آنهایی که یک سري از ویژگیهاي خاص را - ارزشی

-شدند، حال این ویژگیها میتر تلقی میشده، شایستهتر را در آنها باعث میداشته اند که بقا و تولیدمثل موفق

توانسته با هنجارها و قواعد ارزشی جامعه بشري امروزي هماهنگ بوده یا نبوده باشد. از آنجایی که بسیاري 
فعلی هماهنگ داده با قوانین اخالقی و انسانی جوامع از رفتارهاي نیاکانی ما که تناسب آنها را افزایش می

ها در ترینشایستهنکرده و فقط هاي بایستهترینشایستهتوان گفت که تکامل در واقع لزوماً اقدام به اند، مینبوده
را انتخاب کرده است. بطور مثال، بسیاري از ویژگیهایی که امروزه از نظر اخالقی و قانونی بقا و تولیدمثل

ند که دارندگان این صفات، تناسب بیشتري در بقا و تولیدمثل شدشوند، روزي باعث مینادرست تلقی می
داشته باشند. طیف این صفات بسیار گسترده بوده و از دزدي گرفته تا فریبکاري و حتی تجاوز جنسی را در 

گیرد. در طول میلیونها سال زندگی وحشی بشر، آنهایی که بوسیله ابراز هر گونه صفت جسمی یا بر می
ر افزایش دادن احتمال بقا و تولیدمثل، تناسب خود را افزایش می دادند، امکان گسترش ژنتیکی رفتاري موثر د
گرفته که همه آنها در دنیاي امروزي منفی اند. البته تناسب، طیف زیادي از صفات را در بر مینیز پیدا کرده

ی از این صفات است. آن دسته شوند و در واقع تعداد زیادي از آنها هنوز هم ارزشمندند. هوش یکتلقی نمی
اند. از نیاکان ما که هوشمندي بیشتري داشتند، سازگازي بیشتري با محیط و در نتیجه تناسب بیشتري نیز داشته

-تر تکاملی مانند شامپانزههاي پاییناین هوشمندي باالتر، یکی از رموز بقاي انسان و تکامل یافتگی او از گونه

است. ها و دیگر میمونها، بوده 

انتخاب طبیعی: غربال اصلی تکامل
اطالق کرد. انتخاب طبیعی، 1ها و افراد، انتخاب طبیعیداروین، به نحوه برخورد و تعامل محیط با گونه

توانند با محیط خود سازگار کند که میهایی میبه این معنی است که طبیعت، اقدام به انتخاب افراد یا گونه
- ته باشند. آنهایی که به هر دلیل، در انطباق با محیط یا تولیدمثل موفق، شکست میشده و تولیدمثل موفق داش

اي، بتواند از گردد. براي اینکه کسی یا گونهخورند، از غربال طبیعت رد شده و تداوم نسل آنها، قطع می
را داشته باشد بلکه بایست قدرت و شرایط الزم براي زنده ماندنامتحان طبیعت، پیروز بیرون بیاید، نه تنها می

کننده این بوده که آن فرد، بذر خود را در موفقیت کسب کند. تولیدمثل، تضمینبایست در تولیدمثل نیز، می
-بوده اند، مینسل هاي بعدي بگستراند. افرادي که فرزندان سالم بیشتري را که آن فرزندان نیز خود موفق 

هاي هاي بعد، فرزندان آنها و در نتیجه، حامل ژنتري از نسلشدند تا تعداد نفرات بیشپروراندند، باعث می
آنها باشند. این مسئله، یعنی گسترش توزیع ژنتیکی افراد موفق و کاهش گسترش ژنتیکی افراد کمتر موفق که 

هاي متوالی روي می داده، منجر شده تا در هر نسل، افرادي که زادگانِ افراد موفق نسلهاي قبلی در نسل

1- Natural Selection
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یشتر شده و نتیجتاً شکل جمعیت شناختی هر نسل را تغییر دهند. تداوم این تغییر، همان چیزي است هستند ب
داروین نیز در چاپ اول کتاب منشأ انواع خود از واژه تکامل شناسیم.یا تحول می1که ما به عنوان تکامل

داد. او را ترجیح می» 3با اصالحیافتنِتوارث«را بکار برد. او عبارت 2یافتناستفاده نکرد و فقط فعل تکامل
بعداً کلمه تکامل را از اسپنسر اخذ کرد. همچنین باید توجه شود که واژه تکامل در نظریه تکامل، غالباً به 

ها همراه با ترشدن یا بهترشدن نیست. بطور مثال، در بسیاري از موارد، تکامل گونهشدن، کاملمعناي متعالی
دامی خاص بوده (مانند حذف پاها و دستها در مارها)، پس تکامل همیشه به معناي تر شدن اندام یا انکوچک
ترشدن یک گونه نیست. قدرت بویایی ها، لزوماً به معنی پیچیدهتر شدن نیست. همچنین تکامل گونهافزون

به تر است. چشم بعضی از حیوانات نیز، قادرها، یک میلیون بار از انسان قويهاي سگبعضی از گونه
ها در طبیعت است درحالیکه چشم انسان، تعداد کمی رنگ را تشخیص تشخیص تعداد زیادي از انواع رنگ

توانند از طریق امواج خاص، اشیاء و ها گرفته تا خفاش و دلفین نیز، میدهد. بسیاري از حیوانات از مورچهمی
چنین امواجی را هم ندارد. بطور کلی، هاي دریافت که انسان، حتی گیرندهمسیرها را تشخیص دهند درحالی

توانسته حذف یا بوجودآوردن، انتخاب طبیعی اقدام به سازگارتر کردن جاندار کرده، حال این سازگارکردن می
فرگشت، ها را دارد.کاهش یا افزایش باشد. واژه تکامل فقط قصد بازگویی تغییرات یک گونه در طی نسل

هایی هستند که در زبان فارسی، به عنوان تطور، از جمله دیگر برابرنهادهتحول تدریجی، تحویل، دگرگونی و 
هر چند که مولف نیز اذعان دارد که واژه تکامل، معادل کامال ً خوبی اند. هاي این کلمه قرار داده شدهمعادل

مه در زبان فارسی، بودن این کلدر زبان انگلیسی نیست اما ما در اینجا به علت جا افتادهevolutionبراي کلمه 
اي که بوسیله فرهنگستان زبان پیشنهاد شده فرگشت است که هر چند از کنیم (واژهاز همین واژه استفاده می

کند، تر است اما از نظر معنایی که به ذهن شنونده متبادر مینظر ریشه معنایی و لغوي به واژه تکامل نزدیک
چندان کارآمد نیست).

نظر بگیرید. در طی تکاملِ این گونه حیوانی، به دلیل کاهش مواد غذایی موجود بر مثال زرافه ها را در 
اند، در صورت تري داشتههاي کوتاهروي زمین، آنهایی که گردن بلندتري داشتند، نسبت به همتایانی که گردن

غذیه کرده و نتیجتاً توانستند از گیاهان و درختان بلند تکمیاب بودن مواد غذایی بر روي سطوح زمین، بهتر می
ها، آنهایی که فرزندان والدینی با بقا و تولیدمثل بیشتري داشته باشند. از طرف دیگر، در هر نسل از زرافه

بردند، خود نیز شانس بقا اند، به دلیل اینکه این صفت مطلوب را از والدین خود به ارث میگردنهاي بلند بوده
گردن، به هاي کوتاه. در عوض، در نسلهاي متوالی، تعداد فرزندان زرافهیافته استشان افزایش میو تولیدمثل

دلیل داشتن ویژگیهاي نامناسب و ناسازگار با شرایط محیطی، رو به کاهش گذاشته است. بعد از چندین نسل، 
هاي شویم که همگی گردنهاي بلندي دارند، چون همه آنها زادگان همان زرافهما شاهد زرافه هایی می

1- Evolution
2- Evolved
3- Descent with modification
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توان به راحتی تصور نمود که اند. میاي هستند که این صفت را از والدین خود به ارث بردهندگردن اولیهبل
اي مانند زرافه، از همان ابتدا داراي گردنی طویل نبوده، بلکه تدریجاً و در طی سالها تکامل، به شکلی که گونه

جسمی و رفتاري که ما امروزه در گونه هاي بینیم، در آمده است. تغییرات بسیار زیاد ریختی، امروز می
مختلف حیوانی و انسانی شاهد آن هستیم، محصول همین انتخاب طبیعی تدریجی است. در هر نسل، انتخاب 

اند، از دم تیغ طبیعی، همچون داسی بی رحم عمل کرده و آنانی را که همراه و هماهنگ با خودش نبوده
دهند نیز، ممکن است در زمانهاي دیگر از دم این به تولیدمثل ادامه میگذرانده است. آنانی که زنده مانده و

-کنند، بسپارند. این غربالتیغ بگذرند و میدان را به سایر همتایانی که در انطباق خود با شرایط بهتر عمل می

نی آن در اي را شدیداً متحول کرده و به شکل کنوگري تدریجی که در طی میلیونها سال روي داده، هر گونه
آورده است.

) نیز در مورد نحوه 1744-1829شناس دیگري به نام المارك (عالوه بر داروین، دانشمند و زیست
تکامل موجودات زنده، نظریه داشت. المارك اعتقاد داشت که تکامل موجودات زنده، از طریق به توارث 

ها بود. او اعتقاد از شدن گردن زرافهگیرد. یک مثال مشهور او، نحوه دررسیدن صفات اکتسابی، صورت می
ها در طول تکامل، به علت کمبود مواد غذایی در ارتفاعات پایین زمین، مجبور به کشیدن داشت که زرافه

ها شده است. بر اند. این فرایند، تدریجاً منجر به دراز شدن نسل در نسل گردن زرافهگردنهاي خود شده
کند. اینکه اردکها کها و گوشت بین انگشتان آنها هم، همین فرایند صدق میاساس این نظریه، در مورد پاي ارد

شده است. این نظریه، دوام هایی در بین پاهاي آنها میگیري پردهاند، منجر به شکلمحبور به شنا در آب بوده
آشکار زیادي نیاورد و اشتباه بودن آن هنگامی که مکانیسم به ارث رسیدن صفات یعنی ژنها مشخص شد، 

گردید. 
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ها و : نظریه انتخاب طبیعی داروین و توارث صفات اکتسابی المارك در مورد تکامل گردن زرافه3-3تصویر 
ها در طول تکامل، منجر به ها و انتقال این صفت از والدین به زاده. بر طبق نظر المارك، کشیده شدن گردن در زرافهپاي اردکها

ها شده است. داروین بر اساس انتخاب طبیعی و تاثیر صفات در افزایش سازگاري با محیط، تکامل صفات در رافهدراز شدن گردن ز
هاي بین انگشتان پاها در اردکها از طریق ها و هم پردهکرد. بر این اساس، هم گردنهاي بلندتر در زرافهموجودات زنده را تبیین می
ست بودن نظریه المارك و اینکه صفات اکتسابی قابلیت به ارث رسیدن را ندارند، بعدها به اثبات اند. نادرانتخاب طبیعی، تکامل یافته

رسید.

انتخاب جنسی: مکمل انتخاب طبیعی
ها و از جمله انسان شده، انتخاب طبیعی یا همان انتخاب بوسیله تنها عاملی که منجر به تکامل گونه

کار است که مکمل و در واقع به نوعی، زیرمجموعه انتخاب طبیعت نیست. نوعی دیگر از انتخاب نیز در 
را از یکدیگر تفکیک کرده و خصایصی را که منجر به » تولیدمثل«و » بقا«هاي داروین، جنبهطبیعی است.

دانست که این در تمایز با انتخاب طبیعی بود. اما مربوط می» انتخاب جنسی«شوند، به گزینی موفق میجفت
شود یعنی حفظ خصایصی که به هر ب طبیعی معناي وسیعی داشته که هر دو جنبه را شامل میامروزه، انتخا

براي درك بهتر، با یک ).1996شیوه ممکن، براي رسیدن ژنهاي ارگانیسم به نسل بعد، سازنده هستند (رایت، 
کنیم.مثال شروع می

ت دارند. این ماده ها، بعد از گیري، قصد انتخاب جفدو پرنده ماده را تصور کنید که در فصل جفت
کننده خوب هاي خود خوابیده و در این مدت، نیازمند پدري که مراقب و فراهمگیري باید بر روي تخمجفت

مواد غذایی باشد، هستند. آنها مختارند که از بین دو پرنده نري که یکی از آنها، توانایی پرواز و شکار کردنش 
اي که نر اولی را انتخاب هاست، یکی را انتخاب کنند. آن پرنده مادهواناییخوب است و دیگري که فاقد این ت

کند، فرزندانی خواهد داشت که آنها نیز توانایی خوب پرواز کردن و شکار یعنی صفات افزایش دهنده بقا می
تواند در ، میکنداند. نر اولی، همچنین به دلیل اینکه در شکار کردن بهتر عمل میرا از پدرشان به ارث برده

کننده مواد غذایی براي جفت خود باشد. این خود احتمال خوابد، تامینزمانی که جفت او بر روي تخمها می
کند، هم در کند. از طرف دیگر، ماده دومی که نر دیگر را انتخاب میبقاي پرنده ماده و فرزندان او را بیشتر می
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کننده خوبی تواند تامینواجه است. از یک طرف، این پدر نمیبقاء خود و همه بقاء فرزندان خود، با مشکل م
براي همسر و فرزندان خود باشد، زیرا مهارتهاي شکار کردن او و در نتیجه دفعاتی که با افتخار و همراه با 

گردد، کم است. از طرف دیگر، فرزندان این ماده، متعلق به پدري هستند که مهارتهاي شکار غذا به النه بر می
ردن او ضعیف بوده و آنها این صفات را از پدر به ارث برده و نتیجتاً خود نیز، شکارگران خوبی از آب در ک

500شد کمی تغییر داده و تعداد جفتها را در آیند. حال این مثال ساده را که شامل دو جفت پرنده مینمی
د. بطور ساده، فرض کنید که راهبرد تایی (هزار نر و هزار ماده) بدست بیای2000ضرب کنید تا یک جمعیت 

تاي بعدي شبیه به ماده دوم باشد. نتیجه فرایند ذکر شده را تا 500ماده شبیه به ماده اول و 500گزینیجفت
نسل بعد، پیش ببرید. در پایان با چه پرندگانی مواجه خواهید شد. پرندگان نري که توانایی 1000یا 100، 10

گیري با نرهایی دارند شان، بسیار بیشتر شده و ماده هایی که تمایل شدیدي به جفتشکارکردن و پرواز کردن
ها، در آنها زیاد است. علت این تغییر جمعیت شناختی در جمعیت این پرنده، همان به ارث که این توانایی

ده، ترجیح رسیدن و توزیع ژنتیکی بیشتر آنهایی است که نر در آنها، مهارتهاي پرواز و شکار کردن و ما
گزینی را دارد. در این مثال، یکی از دالیل پدیدار شدن نرهایی شدیدي براي انتخاب چنین نري براي جفت

ها، بر روي جنس نر گونه ها، در طول نسلبا اندامهاي مناسب براي شکار و پرواز، انتخابهایی است که ماده
-هاي جنس نر این پرنده که بعد از نسلهر و تواناییاند. در واقع، یکی از علل تغییر در ظاخود، اعمال کرده

هاي متوالی روي داده را می توان جنس مونث این پرنده دانست. داروین این فرایند انتخاب افرد خاصی از 
نامید. انتخاب جنسی بوسیله هر دو جنس و در 1انتخاب جنسییک جنس بوسیله جنس دیگر آن گونه را، 

- شود. مسئول بسیاري از ویژگیهاي ظاهري و رفتاري هر جنس، همین انتخابمورد جنس دیگر، انجام می 

ها، هایی است که جنس مقابل بر جنس دیگر و در طی تکامل، اعمال کرده است. بطور مثال، در اکثریت گونه
ها و ازمیانگین قد و وزن جنس نر، بیشتر از جنس ماده است. یک دلیل این امر هم اینست که در این گونه

گیري و آمیزش جنسی با نرهایی دارد که قد و وزنشان جمله در انسان، جنس ماده، ترجیح زیادي براي جفت
هاي متوالی، نتیجه این انتخاب جنسی اعمال شده نسبت به سایر نرهاي در دسترس، بیشتر باشد. در طی نسل

ه، خواهد بود. نرهاي هر گونه بوسیله جنس ماده بر جنس نر، افزایش قد و وزن جنس نر نسبت به جنس ماد
هاي خود، صفات مادگان گونه خود را، تعیین خواهند کرد.نیز، با انتخاب

کند تواند مستقل از انتخاب طبیعی عمل کند. این انتخاب طبیعی است که تعیین میانتخاب جنسی، نمی
توجه قرار دهد تا بایست چه صفاتی را در جنس مقابل خود موردکه هر یک از دو جنس یک گونه، می

توانند بدون در نظر گرفتن چالشهایی که موفقیت تولیدمثلی خود را به حداکثر برساند. افراد هر جنس، نمی
انتخاب طبیعی پیش پاي آنها گذاشته است، اقدام به عمل بر مبناي ترجیحات خود کنند. البته این به معناي 

عنی انتخاب بر خالف قواعد انتخاب طبیعی، براي هر این نیست که در طول تکامل، واقعاً چنین چیزي ی

1- Sexual Selection
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جنس مقدور نبوده است. بلکه به معناي اینست که اگر تصمیمات هر جنس با انتخاب طبیعی هماهنگ نباشد، 
ژنهاي آنها نیز انتخاب نشده و بقاي تولیدمثلی نیز، نخواهند داشت. به عبارت دیگر، در طی قرنها تکامل، 

شدند زیرا این ترجیحات، اند، محکوم به نابودي میبا ترجیحات انتخاب طبیعی نبودهترجیحاتی که هماهنگ 
اند. کردهکننده و فرزندان او را، کم میاحتمال بقا و موفقیت تولیدمثلی فرد انتخاب

که مثال ذکر شده در 1جنسیانتخاب بینشود. یکی بندي میانتخاب جنسی، خود به دو نوع دیگر، طبقه
اي از این انتخاب بود. در انتخاب بین جنسی، اعضاي یک جنس، صفاتی را در جنس دیگر ترجیح مونهباال، ن

دهند که در طی تکامل، منجر به افزایش میزان آن صفت در جمعیت آن جنس و ترجیح آن صفت در می
د، اعضاي نام دار2جنسیانتخاب درونجنس ترجیح دهنده خواهد شد. در نوع دیگري از انتخاب جنسی که 

کند، با یک جنس بر سر بدست آوردن جنس مقابل یا منابعی که بدست آوردن جنس مقابل را تسهیل می
جنسی نیز، ارتباط وجود دارد. بطور مثال، مبارزه جنسی و برونکنند. غالباً بین انتخاب درونهمدیگر رقابت می

اي بلند در طی تکامل این حیوان شده است. ههاي نر بر سر جفت یا قلمرو، منجر به انتخاب شدن شاخگوزن
تر عمل اند، در رقابت و حذف همتایان خود از میدان، موفقآن گوزنهاي نري که شاخهاي بلندتري داشته

کرده، جفتهاي بیشتري داشته، نتیجتاً فرزندان بیشتري داشته و در نهایت ژنهاي مربوط به شاخهاي بلند خود را 
هاي نر، از آن جهت داراي شاخهاي بلند هستند که اند. جمعیت فعلی گوزنل کردهبه فرزندان نر خود، منتق

اند. ترجیح براي چنین شاخهایی در ماده گوزنهاي فعلی نیز، به این فرزندان نیاکانی با شاخهاي بلند و موفق
اند. یح می دادهاي را در گوزنهاي نر ترجهاي ماده گوزنهایی هستند که چنین ویژگیعلت است که آنها، زاده

هاي قوي براي دفاع این ترجیح، آنها را با این مزیت تکاملی مواجه کرده که فرزندان نري داشته باشند با سالح
از قلمرو خود و دخترانی که چنین ترجیحی را همانند مادران خود، نشان دهند. 

هاي مورد توجه انتخاب جنسی و ویژگی
دهد زیرا هر جنس، براي اینکه هاي معینی سوق میر جهتانتخاب طبیعی، انتخاب جنسی را د
توجه بماند. از طرف دیگر، هر تواند به الزامات انتخاب طبیعی، بیزادآوري و تولیدمثل موفق داشته باشد، نمی

جنس براي نیل به این مقصد، می بایست به آن دسته از عالئم جسمی و رفتاري در جنس مقابل توجه کند که 
ها به عنوان محصوالت جانبی یا دهد اما این خصیصهتخاب طبیعی لزوماً به آنها اهمیت نمیهر چند ان

شوند. تصور کنید که در یک هاي قابل توارث جسمی و رفتاري، انتخاب میها و انطباقهاي قابلیتهمبسته
موفقیت جمعیت خاص، وجود ژنهایی خاص در یک مرد یا عده کمی از مردان آن جمعیت، موجب افزایش

توانند شود. زنان آن جمعیت، چطور میآن مردان در سازگاري بیشتر با محیط و بقا و تولیدمثل بیشتر آنها می

1- Intersexual Selection
2- Intrasexual Selection
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وجود آن ژنهاي کارآمد و مفید در آن عده از مردانی که این ژنهاي سازگارکننده را در خود دارند، تشخیص 
ات همزمان آن ژنها در پیکر یا رفتار آن مردان بایست از طریق تاثیریابی میدهند؟ آشکار است که اطالع

توانند به فرزندان نیز منتقل شوند، حاصل شود، چرا که در غیر اینصورت، تشخیص آن ژنهاي مفیدي که می
، آن خصایص به علت ترجیح تصادفی و ژنتیکی خودبوسیله دیدن ظاهر بیرونی، غیرممکن است. زنانی که 

هند، نسبت به سایر زنان، شانس باالتري براي افزایش تناسب خود دارند. علت دبدنی یا رفتاري را ترجیح می
اي از زنان براي ترجیح چنین صفاتی یا به ارث بردن همان تواند، ژنهایی همتا در ژنوم عدهاین ترجیح نیز می

به دو تواند خود راژنهاي بروزیافته در مردان مذکور، باشد. توجه کنید که ژنی خاص، در دو جنس می
اي خاص و در جنس دیگر، ترجیح آن خصیصه.صورت نشان دهد: در یک جنس وجود خصیصه

شود که تنها راه براي اینکه هر جنس (چه زن و چه مرد)، براي اینکه مطمئن شوند مشخص می
برند میدهنده انطباق با انتخاب طبیعی را به ارثفرزندان حامل ژنهاي آنها، از والد دیگر نیز ژنهاي افزایش

اند که این کارکرد را دهنده ژنهاییاینست که، به آن دسته از خصایص جسمی و رفتاري توجه کنند که نشان
کند و به عبارت دیگر، براي دارند. اگر چه که انتخاب طبیعی، لزوماً این خصایص همراه را انتخاب نمی

اینکه آن خصایص همراه نیز، خود داراي انتخاب طبیعی، وجود یا عدم وجود این خصایص مهم نیستند (مگر 
ها، افزایش افزا در طی نسلارزشی انطباقی باشند)، اما توزیع این خصایص نیز، همراه با توزیع ژنهاي تناسب

جنسی که به معناي انتخاب شدن یک سري از خصایص بدنی و رفتاري یابد. علت اینست که انتخاب بینمی
تواند مستقیماً در سطح ژنها عمل کند و براي موثر افتادن، است، نمیخاص در یک جنس بوسیله جنس دیگر

هاي کند، ژنها و جهشناچار است به ظاهر توجه کند. در این فرایند، آنچه که انتخاب طبیعی گزینش می
برند. اما ازژنتیکی است که منجر به سازگاري باالتر ارگانیسم شده و شانس بقا و تولیدمثل او را باال می

(خصایص ظاهري) معین هستند، 1آنجایی که این ژنهاي تناسب افزا، همراه با یک سري خصایص فنوتایپی
(ژنتیکی) و فنوتایپی، دو 2این خصایص ظاهري نیز به ناچار مورد گزینش قرار می گیرند. تغییرات ژنوتایپی

یک طرف آن نگاه می روي یک سکه هستند. هنگامی که شما یک سکه را در دست می گیرید، هر چند به
کنید، اما طرف دیگر سکه نیز در دستان شما قرار دارد. دو روي سکه از هم جدا شدنی نیستند، حتی اگر شما 
فقط به یک طرف نگاه کنید. در این موقعیت نیز، هر چند انتخاب جنسی یعنی ترجیحات یک جنس در مورد 

انند ظاهر و رفتار جنس مقابل توجه دارد، اما جنس مقابلش، به یک سوي سکه یعنی نشانه هاي بیرونی م
کند. بطور هاي ژنتیکی آن نشانه هاي بیرونی، تمرکز میانتخاب طبیعی، در واقع به روي دیگر سکه یعنی ریشه

تر اي که فرض بر اینست که حاکی از یک ساختار ژنتیکی مسبب سیستم ایمنی قوينمونه، وجود تقارن چهره
اي است که بوسیله انتخاب جنسی مورد گزینش قرار گرفته است. تقارن ، خصیصهدر فرد دارنده آن است

1- Phenotypic
2- Genotypic
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اي باالتر، همبسته با یک سري از خصایص ژنتیکی مفید است. آنچه که انتخاب طبیعی مورد گزینش چهره
کند، همبسته بیرونی دهد همان خصایص مفید ژنتیکی است، اما آنچه که انتخاب جنسی انتخاب میقرار می

اي باالتر است. هر چند نهایتاً انتخاب جنسی در جهت اهداف ن خصایص مفید ژنتیکی یعنی تقارن چهرهای
کند، اما ابزار این عمل کردن، تا حدي متفاوت است. هر دو انتخاب، به سمت گزینش انتخاب طبیعی عمل می

اساس ماهیتشان، متفاوت است. تر، سوگیري دارند اما روشهاي انتخاب آنها، برافراد با ساختار ژنتیکی قوي
البته همیشه بدین صورت نیست که ظاهر براي انتخاب طبیعی مهم نباشد. در واقع، در بسیاري از موارد، 
عکس مطلب فوق صادق است. بدین معنی که از نظر انتخاب طبیعی، شکل و ظاهر اندامهاي بدن مورد توجه 

اند. امهاي بدن نیز، تحت تاثیر انتخاب طبیعی شکل گرفتهبوده و شکل و تغییر شکل بسیاري از اعضاء و اند
بطور مثال، بعضی از خصایص ساختاري، آناتومیک و فیزیولوژیک چشمها و دیگر اعضاي چهره یا دستها و 

اند. بدین معنی که بعضی از ویژگیهاي پاها و همه اندامهاي دیگر، تحت تاثیر انتخاب طبیعی شکل گرفته
ي این اعضاء و جوارح، در پاسخ به نیازهاي تکاملی و بخاطر انطباقی آنها، ظاهر شده ساختاري و شکل ظاهر

اند. بطور خالصه، بعضی از خصایص ظاهري و بیرونی مانند خصایص و سپس تطور و تکامل تدریجی یافته
کارکري یابند که خود ارزش انطباقی و ها تکامل میاي و رفتاري، به این خاطر در گونهخاص بدنی، چهره

-هاي آن صفات دارند. اما بعضی دیگر از صفات، بخاطر اینکه صرفاً محصوالت جانبی یا پیامبراي دارنده

یابند.افزا و کارکردي دیگر هستند، تحول میهاي خصایص ژنتیکی تناسبدهنده

انطباق
سال زندگی بر هر موجود زنده اي در تالش است تا زنده مانده و بقا داشته باشد. در طول میلیونها

روي این کره خاکی، هر گونه و در هر گونه، هر فرد، براي اینکه حداکثر بقا را داشته باشد نیاز به داشتن 
ویژگیهاي خاصی داشته است، چرا که شرایط زیستی و محیطی هر گونه از موجودات زنده، پر از خطرات و 

ه بقا داشته باشند، نیاز به داشتن مهارتهاي مشکالت خاص خود بوده است. بطور مثال، پرندگان براي اینک
مطلوب پرواز به منظور فراهم کردن غذاي الزم براي خود و در امان ماندن از دست سایر حیواناتی که آنها را 

اي که قابلیتهاي شکار کردن را به اند (و دارند). در بین حیوانات شکارچی نیز، آن دستهاند داشتهکردهشکار می
اند. در تکامل، به توانایی موجود زنده براي اند، شانس بقاي بیشتري داشتهي از خود بروز دادهنحو موثرتر

گویند. از یا سازگاري می1دهند، انطباقسازگار کردن خود با شرایط پیرامونی که قابلیت بقاء او را افزایش می
محیطی خود داشته، شانس - رایط زیستاي که انطباق بهتر و بیشتري با شهاي موجود زنده، هر گونهبین گونه

هاي موجود زنده باقی بماند، داشته است. این مسئله درباره هر باالتري براي اینکه در سلسله مراتب گونه
کند. به این معنی که در هر گونه نیز، آنهایی که اي از موجودات زنده و هر فردي در هر گونه صدق میگونه
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اند، نسبت به بقیه افراد، بیشتر احتمال داشته که زنده بمانند. ق باالتري داشتهاز همتایان خود توانایی انطبا
هاي متفاوتی را براي آن گونه محیطی هر گونه متفاوت بوده و در نتیجه انطباق-شرایط زندگی و زیست

درنده مانند هایی که توانایی هاي مقابله با شکارچیان ایجاب کرده است. بطور مثال، در طول تکامل، آن گونه
اند که بتوانند در صورت لزوم از دست شکارچیان خود اند، به نحوي انطباق  پیدا کردهگربه سانان را نداشته

سازي به شکلی که از دست این شدن و همچنین النهفرار کنند. توانایی و چاالکی براي دویدن یا توانایی پنهان
طرف دیگر، آن گونه هایی که با چنین دشواریهایی روبرو نبوده اند. ازشکارچیان نجات پیدا کنند، از آن جمله

سانان، براي حداکثر بقا، نیاز به توانایی ها و قابلیتهاي مناسب براي شکار کردن داشته اند. مانند خود گربه
مدام راجع به این گروه، دندانهاي برنده و سریع دویدن را می توان به عنوان مثال، ذکر کرد. این مسئله، بطور

هاي سان، آنانی که تواناییهاي در معرض خطرِ شکارچیان گربهتکرار شده است. در گروه اول، یعنی گونه
اند، نتیجتاً شانس زنده ماندن از دست شکارچیان را به برده در مورد این طبقه را به میزان بیشتري داشتهنام

. از طرف دیگر، در بین گروه دوم یعنی گروه اندمیزان بیشتر و بقاي باالتر و تولیدمثل بیشتري داشته
دادند، شانس باالتري براي اینکه بتوانند شکارچیان، آنهایی که تواناییهاي خود براي شکار کردن را افزایش می

اند. به این فرایند از گروه اول، غذاي خود را تأمین کنند داشته و نتیجتاً موفق به بقا و تولیدمثل بیشتر شده
گویند. مثالهاي دیگري از تکامل همزمان می1تکامل همزمانتکامل یافتن دو گونه مربوط به هم، همزمانِ 

زا مانند ویروسها و بدن گونه هاي مورد حمله بوسیله این ویروسها و تکامل عبارتند از تکامل عوامل بیماري
یدمثلی خود. مفهوم انطباق در همزمان استراتژیهاي جنسی در زنان و مردان براي به حداکثررسانی موفقیت تول

دو معنا به کار می رود. یکی به معناي انطباق کلی ارگانیسم با شرایط محیطی خود و دیگري به معناي راه 
گیرد. مورد اول در باال بحث ها و مکانیسمهاي اختصاصی که ارگانیسم براي حل مسائل معین در پیش میحل

شود، در ذیل مورد هاي انطباقی تکاملی یاد میهاي تکاملی یا مکانیسمشد، مورد دوم که از آن با عنوان انطباق
گیرند.بحث قرار می

هاي تکاملیانطباق
موجود زنده براي اینکه توانایی بالقوه بقا و تولیدمثل خود را به حداکثر برساند، با یک سري موانع و 

ی تکاملی که به منظور حل بهینه این موانع هایگیري مکانیسممشکالت، مواجه است. همانطور که گفتیم، شکل
- ها، همانطور که از نامشان پیداست، راهها یا سازگاريگوییم. انطباقاند را انطباق میو مشکالت بوجود آمده

اند. آور براي تناسب فرد، طراحی شدههایی هستند که براي سازگاي بیشتر و بهینه با شرایط محیط چالشحل
ند جسمی یا روانشناختی باشند. بطور نمونه، بدن ما انطباق لرزیدن در هواي سرد به منظور توانها میانطباق

گرم شدن بدن یا عرق کردن در هواي گرم به منظور تهویه نسبی بدن از دماي زیاد را در طول تکامل، کسب 
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گویند. زگاري میکرده است. به خاطر همین خاصیت سازگاري اَفزاي این مکانیسمها، به آنها انطباق یا سا
یابی یا سازگاري کلی ارگانیسم اطالق توجه کنید که واژه انطباق یا سازگاري، در بعضی موارد به وجود انطباق

دهد.شده و معناي خاص انطباق ها یعنی مکانیسمهاي خاص را نمی
همی است. بدن انسان تمایز قائل شدن بین آنچه که واقعاً انطباق است با پیامدهاي جانبی یک انطباق، مسئله م

دار، به نحوي انطباق پیدا کرده که استخوانهاي آنها از کلسیم ساخته شود. وجود کلسیم و سایر پستانداران مهره
کند، همچنین منجر به رنگ ها که نوعی انطباق جسمی است به استحکام آن کمک میفراوان در استخوان

یست، زیرا رنگ سفید، هیچ مزیت تکاملی اضافی براي شود. رنگ سفید استخوان یک انطباق نسفید آن می
آورد. استخوانهاي ما به این علت سفید است که بطور ساده، کلسیم منجر به بندي بدن ما بوجود نمیاستخوان

رود. یک شاخص شود. رنگ سفید، محصول جانبی وجود کلسیم در استخوان به شمار میچنین رنگی می
-ها یا محصوالت جانبی انطباقاقعی تکاملی و مواردي که فرآوردهین انطباق وکلی براي تفکیک قائل شدن ب

هاي اصلی است. انطباق ها در این مسئله که زایی یا سازگاري افزایی انطباقهاي اصلی هستند، خاصیت تطابق
اشتراك شوند، همه آنها منجر به افزایش انطباق و سازگاري فرد با محیط خود به منظور افزایش تناسب می

شوند. طیف هاي روانشناختی و رفتاري نیز، منجر به تناسب بیشتر و سازگاري باالتر براي فرد می. انطباقدارند
گیرند.هاي روانشناختی انسان را در بر میهاي روانشناختی بسیار وسیع بوده و بسیاري از جنبهاین انطباق

یچیده تکاملی است که کارکرد آنها حل مشکالت هاي پذهن انسان، به منزله مجموعه وسیعی از انطباق
انطباقی معین است.

هامحیط تکاملی انطباق
- شناختی، فیزیکی، موقعیتی و زمانهایی گفته می، به محیط، شرایط بوم1هااصطالح محیط تکاملی انطباق

تعامالت بین محیطی،-اند. درك شرایط زیستهاي تکاملی یک گونه، شکل گرفتهشود که در آنها، انطباق
ها، چگونگی هاي این محیط، براي درك ماهیت این انطباقاعضاي گروهها در آن شرایط و سایر خصیصه

هاي اجتماعی گیري آنها و همچنین چگونگی تاثیر آنها بر تناسب فرد، ضروري هستند. در مورد گونهشکل
رایط ارتباطی، انسانی و اجتماعی محیطی خاص نشده و ش-این محیط فقط شامل شرایط زیستمانند انسان، 

گیرد. خاص خود را هم در بر می
ها، اتفاق نظر قطعی وجود ندارد. هر انطباقی در در مورد دوره زمانی و مدت دقیق محیط تکاملی انطباق

هاي دیگر جانشین هاي خاصی شکل گرفته و سپس ممکن است، ادامه یافته یا بوسیله انطباقزمانها و دوره
گیري و رواج آن انطباق در یک کنیم، زمان شکلد. بسته به اینکه در مورد چه انطباقی صحبت میشده باش
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تواند متفاوت باشد. بطور مثال، یک انطباق بدنی مانند عرق کردن بدن در زمان گرما که به منظور گونه، می
پیچیده مانند انطباقی به نام هاي رفتاري بایست بسیار زودتر از انطباقتعدیل دماي بدن انجام می شود، می

همکاري یا تشریک مساعی، شکل گرفته باشد. اولین انطباق در شرایط مواجه با گرما که عاملی فیزیکی بوده 
و گونه انسانی بسیار زود با آن مواجه شده، شکل گرفته و دومی در زمانی که گونه انسان، آنقدر تکامل یافته 

گروهی پیچیده قرار گرفته است. بیشتر از اینکه زمان و ض روابط درونبوده که تشکیل گروه داده و در معر
گیرد، اهمیت دارد. بطور دوره یک انطباق مهم باشد، چگونگی شرایط محیطی که در آن یک انطباق شکل می

مثال، تاریخچه پیدایش بشر و تکامل او را هر مدت زمان که بدانیم، براي اکثریت دوره خود همراه با 
زا، مورد هجوم دیگر عوامل قحطی، محرومیت، پیکار با طبیعت، مواجه با انواع عوامل بیماريگرسنگی،

گروهی، بوده است. هنوز هم تعداد زیادي از این هاي درون و بینمحیطی و حیوانات وحشی بودن و نزاع
صور صحیح از کنند. توجه، درك عمیق و مناسب و تاي از جمعیت را درگیر میعوامل، بخش قابل مالحظه

ها برسیم. بطور گیري این انطباقتواند کمک کند تا به فهم بهتري از چرایی و چگونگی شکلاین شرایط، می
قومی داشته باشیم یا نسبت به نمونه، اینکه چرا هنوز هم دوست داریم تا خرخره بخوریم، تعصبات درون

ها، بهتر بفهمیم.درك شرایط محیط تکاملی انطباقتوانیم بوسیلهبسیاري از چیزها ترس و نگرانی داریم را می

فشارهاي انتخاب
اي براي اینکه تناسب بهینه داشته باشد یعنی زنده ماند و بتواند تولیدمثل کند، مجبور به هر موجود زنده

بقا کنند تا برايسازگار شدن با یک سري از چالشها و موانع است. به آن چالشهایی که ارگانیسم را مجبور می
گوییم. فشارهاي انتخاب می1و تولیدمثل موفق، دست به یک سري فعالیتهاي انطباقی بزنند، فشارهاي انتخاب

شوند تا یک نوع فشار، براي انجام یک سري از رفتارها یا انتخاب رفتاري وجود داشته و افرادي موجب می
دهند، تناسب در بقا و تولیدمثلی میهاي خاص را به عنوان ترجیحات اولیه نشان که یک سري از انتخاب

کنند، احتمال بقا و تولیدمثل موفق خود بیشتري را نشان دهند. کسانی که برخالف فشارهاي انتخابی عمل می
دهند. پرواز کردن موفق در پرندگان، مستلزم داشتن بالهاي قوي و مناسب براي پرواز را ناخواسته کاهش می

روي پرندگان فشار آورده تا آنهایی که این توانایی را هر چه بیشتر در خود است. بطور استعاري، تکامل بر 
اند، مجبور به دارند، زنده مانده و تولیدمثل داشته باشند و آنهایی که این تواناییها را به میزان کمتري داشته

د که فرد را هاي محیطی هستناند. فشارهاي انتخاب، در واقع همان شرایط دشوار و چالشترك صحنه بوده
گذارند، با دستان خودشان، ژنهاي خود کنند. کسانی که به این فشارها گردن نمیمجبور به اطاعت از خود، می

اند که خود را مطابق با الزامات آنها، تنظیم و تعدیل گر کسانیکنند. این فشارها، انتخابرا مقطوع النسل می
کنند.می
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کننده تناسبتصادف؛ مکانیسم تعیین
از یک نظر، تکامل فرایندي کامالً تصادفی است. به این معنی که علت موفقیت افرادي خاص از هر 
گونه، نسبت به بقیه افراد آن گونه، این نبوده که این عده آگاهانه و هشیارانه در جهت پروراندن مهارتی خاص 

ی، ژنهایی را در بدن خود کردند بلکه به این علت بوده که آن عده خاص، بطور تصادفدر خود تالش می
ها و رفتارهاي افزایش دهنده موفقیت در بقا و اند که آن ژنها راه انداز خصایص، ویژگیها، انطباقداشته

تولیدمثل آنها بوده است. ماده خرگوشی را فرض کنید که به عنوان نسل اول گونه یک جامعه از خرگوشها، 
ست. از بین این ده خرگوش، پنج تاي آنها بطور تصادفی، شوند، اداراي ده فرزند که نسل دوم تلقی می

اي براي فرار از دست دشمنان خود و توانایی سریع دویدن و چاالکی را داشته و در نتیجه شانس افزایش یافته
بقا بیشتر دارند. پنج فرزند دیگر، به علت کند بودن، توانایی فرار کردن از دست شکارچیان خود را نداشته و 

گیرند. آن پنج خرگوشی که این هاي دیگر قرار میجه، بیشتر در معرض شکار شدن بوسیله گونهدر نتی
شان براي اینکه تولیدمثل موفقیت آمیزتري داشته خصیصه رفتاري یعنی چاالکی را نشان می دهند، شانس

نیاز به زنده بودن باشند نیز، افزایش می یابد. علت این مسئله نیز این است که بطور ساده، تولیدمثل کردن
هاي دارد. نتیجتاً آنهایی که بقاي بیشتري دارند، فرصت بیشتري براي تولیدمثل دارند. در نسل سوم، یعنی نوه

یابد. علت هم این است خرگوش مادر، توزیع این خصیصه رفتاري یعنی چاالکی و سریع دویدن، افزایش می
هاي نسل دومی هستند که خود چاالك بودند. این هاي خرگوشهاي نسل جدید، عمدتاً زادهکه خرگوش

برند. حال فرزندان نسل جدید، این خصیصه رفتاري را از والدین خود و از طریق انتقال ژنها، به ارث می
تصور کنید که همین توالی ذکر شده با همین شرایط بیان شده، براي چندین نسلِ پی در پی و براي میلیونها 

ترند، بقاي بیشتري دارند و نتیجتاً تولیدمثل بیشتر هر نسل از خرگوشها، آنهایی که چاالكسال، ادامه یابد. در 
تري داشته و در اند، بیشتر احتمال دارد که شکار شوند و نتیجتاً نرخ تولیدمثل پایینو آنهایی که کمتر چاالك

خواهید داشت که درصد هاییمعرض انقراض نسل قرار خواهند داشت. در پایان این زنجیره، شما خرگوش
هاي اولیه، بسیار بیشتر است. در هاي چاالك در نسلهاي چاالك در آنها، نسبت به تعداد خرگوشخرگوش

شناسی و روانشناسی تکاملی، به افزایش یک خصیصه یا ویژگی جسمی و رفتاري که در طول تکامل و زیست
گویند. علت بکارگیري این واژه نیز ه میآن خصیص1شدنانتخابدهد، گزینش یا در یک گونه روي می

کند که براي اینست که طبیعت در هر گونه از موجودات، در واقع، اقدام به گزینش یا انتخاب صفاتی می
افزایی دارند. این اتفاق در نتیجه انتخاب شدن افرادي که آن صفات را دارنده آن صفت، خاصیت تناسب

داروین عنوان انتخاب طبیعی را براي نظریه خود انتخاب کرد نیز همین دهد. علت اینکه اند، روي میداشته

1- Selection
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کند و به آنها اجازه بقا و تولیدمثل بود. منظور او از این عبارت این بود که طبیعت اقدام به انتخاب کسانی می
دهد که بتوانند با شرایط طبیعی زندگی خود بیشتر منطبق شوند.می

و انتخاب رنگ، توجه کنید. شاهی را تصور کنید که به ماموران خود دستور به مثالِ شاه، ساکنان روستا 
مواجه کنند. وزیر شاه، قبالً به او » لباس چه رنگی را دوست داري؟«دهد تا ساکنین یک روستا را با سئوال می

ر به استتار گفته که کسانی که رنگ سبز را ترجیح می دهند به دلیل استتار در بیشه هاي سبز جنگل، بیشتر قاد
و پنهان ماندن از دید دشمن هستند و در نتیجه بهتر می توانند در ارتش خدمت کنند. شاه به همین دلیل 
دستور می دهد که کسانی را که از بین رنگهاي ارائه شده، رنگ سبز را انتخاب می کنند، جدا کرده و مابقی را 

در افراد، رفتاري باشد که وابسته به ژنهاي افراد از دم تیغ بگذرانند! فرض کنید که انتخاب رنگ ترجیحی 
کنند، زنده ماند و است. کسانی که بر حسب شانس، ژن ترجیح رنگ سبز را داشته و این رنگ را انتخاب می

دهند. مابقی افراد، محکوم به مرگ می شوند. بعد از چندین نسل، روستاي به بقا و تولیدمثل خود ادامه می
شود که رنگ ترجیحی لباس اکثریت یا همه آنها، رنگ سبز است. مثال ذکر شده کیل میمذکور از افرادي تش

را می توان به قاعده انتخاب طبیعی و تکامل نیز تعمیم داد. قانونی که انتخاب طبیعی بر اساس آن انتخاب و 
ه توانایی شوند ککند، میزان انطباق و سازگاري با محیط است. در هر نسل، کسانی انتخاب میعمل می

محیطی و اجتماعی خود را دارند. در مثال باال، انتخاب رنگ ترجیحی بوسیله -سازگاري با شرایط زیست
کردند، هشیارانه و ساکنین روستا، کامالً تصادفی بود، به این معنی که ساکنینی که رنگ سبز را انتخاب می

قی و بر اساس اینکه ژن انتخاب چه رنگی در بدن آنها آگاهانه اقدام به این انتخاب نکرده بودند بلکه کامالً اتفا
ها نیز مشابه همین مورد است. آنهایی که بر زدند. انتخاب طبیعی گونهوجود داشت، دست به انتخاب می

شوند که آنها را اند یا از طریق جهش ژنی، دارنده چنین ژنهایی میحسب شانس و اتفاق، داراي ژن یا ژنهایی
دهد، شانس باالتري براي زنده یط کارآمدتر کرده یا تولیدمثل موفق را در آنها افزایش میدر انطباق با مح

توجه کنید که بکارگیري واژه ماندن و تولیدمثل موفق و در نتیجه گسترش ژنهاي خود خواهند داشت. 
خارج باشد. به معناي بدون علت بودن نبوده و صرفاً به این معناست که کنترل چیزي از دست ما » تصادفی«

کند. فردي بر حسب تصادف یعنی اینکه تحت تصادف در تکامل را، ژنها و هماهنگی آنها با محیط، تعیین می
شود که تناسب او را افزایش کنترل خود او نیست، داراي ژنی است که منجر به راه اندازي رفتارهایی در او می

تواند در جایی دیگر به قیمت پایین فرد شده، میافزایی در آندهند. همین تصادفی که منجر به تناسبمی
آمدن تناسب او تمام شود.

کند. این تفاوتهاي ارثی افراد است که منشأیی تصادفی دارند. خود انتخاب طبیعی، تصادفی عمل نمی
انتخاب طبیعی در واقع نتیجه تعامل بین محیط و تفاوتهاي ارثی در یک جمعیت است. تفاوتها به صورت "

کند، کند. محیط، صفات مطلوب را خلق نمیاند، اما انتخاب طبیعی بطور اتفاقی عمل نمیقی روي دادهاتفا
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هاي موجود در هر جمعیت، تاثیر گذاشته و از ماندگاري و زادآوري برخی نسبت به بلکه فقط روي گوناگونی
).1388(علی بیک، "کندبرخی دیگر، پشتیبانی می

شدهناسبِ بصورت تصادفی توزیعها و جهش ژنی؛ ریشه تژن
کننده موفقیت باالتر در بقا در قسمت قبل گفتیم که آن چیزي که در هر گونه از موجودات زنده، تعیین

اي دیگر است، داشتن قابلیتهاي انطباق با شرایط محیط زندگی است. از اي نسبت به عدهو تولیدمثل در عده
اي از افراد آن گونه، رفتارهایی را که تا در هر گونه، عدهشده طرف دیگر، گفتیم که تصادف باعث می

تر عمل کنند. اما سئوال بعدي که دهنده انطباق آنها باشد، داشته و در نتیجه در بقا و تولیدمثل، موفقافزایش
اي بطور تصادفی، ویژگیهاي افزایش دهنده مطرح می شود این است که چرا از بین فرزندان هر نسل، عده

اي به میزان کمتر این ویژگیها را داشته یا اصالً ندارند؟ق را داشته و عدهانطبا
دانید همه سلولهاي بدن موجودات زنده داراي اجزایی هستند که ژن نام دارند. ژنها در همانطور که می

اند که در آنها پیامهاي بیشماري در مورد ساخته شدن بسیاري از اجزاي بدن و همچنین واقع کدهایی
که، دو فرد از دو جنس یک گونه با همدیگر ارتباط جنسی دارند، گونگی رفتارهاي ما وجود دارد. هنگامیچ

یک اسپرم از جنس مذکر وارد رحم جنس مونث شده و با سلول تخمک ترکیب می شود. با ادغام این دو 
از تقسیم سلولی همین گویند. اندامهاي جنین،آید که به آن سلول تخم میسلول، یک سلول واحد بوجود می

سلول اولیه بوجود می آید. ساخته شدن اندامهاي بدن در زمان تقسیم سلولی این سلول تخم اولیه، تحت 
دهند کدام اندام و به چه شکلی باید ساخته شوند. سلولها کنترل همین ژنهاست. این ژنها هستند که فرمان می

نی که همه ژنهاي موجود در هر سلول، در همه سلولهاي دیگر در داشتن ژنها، کامالً مشترك هستند، به این مع
اي که نیز وجود دارند. سلولهاي دست ما، همه ژنهاي موجود در سلولهاي قلب را هم دارند و بالعکس. مسئله

شود سلولهاي یک اندام خاص به شکل آن عضو خاص در آیند، اینست که در سلولهاي هر عضو باعث می
وط به همان اندام، فعال هستند. در دستها، ژنهاي مربوط به دست و در قلب، ژنهاي خاص، فقط ژنهاي مرب

مربوط به قلب. تا اینجا دریافتیم که ژنها رمزهایی هستند که تولید اندامهاي بدن و بسیاري از مواد دیگر 
اد خاصی بنام کنند. ژنها خود یک توالی بسیار پیچیده از موموجود در بدن مانند پروتئینها را کنترل می

تشکیل میلیارد نوکلئوتید 3هزار ژن که از حدود30تا 20هستند. درون هر سلول انسان، حدود 1نوکلئوتیدها
اند، وجود دارد. براي تصور کردن یک توالی نوکلئوتیدي ژنتیکی، یک طومار بسیار عظیم از حروف پشت شده

کلمه خاص را می سازند که معناي معینی می دهد، سر هم را تصور کنید. همانطور که هر چند تا حرف، یک 
- سازند که آن ژن خود حاوي رمزهایی براي شکلهر چند نوکلئوتید پشت سر هم نیز یک ژن خاص را می

گیري بسیاري از خصایص جسمی و روانشناختی است.

1- Nucleotides
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-ها رمزهاییپردازیم. همانطور که گفتیم، ژنژنتیکی می1جهشحال به توضیح یک پدیده ژنتیکی به نام 

اند که بطور نمادین حاوي پیامهایی در مورد بسیاري از چیزها هستند. ژنهاي دستها، هر لحظه پیامهایی را 
کنند و به همین نحو، ژنهاي سلولهاي پا. هنگامی که یک سلول مبنی بر ساخته شدن سلولهاي دست صادر می

مادر، در سلول جدید نیز یافت خواهد شد. شود، همه اجزاي سلول مادر و از جمله ژنهاي سلولتقسیم می
دقیقاً مانند کپی از یک برگه کاغذ که برگه اصلی و کپی، عین همدیگر هستند. حال تصور کنید که هنگام 
تقسیم سلولی، یک سلول، توالی متفاوتی از نوکلئوتیدهاي یاد شده را در مقایسه با سلول مادر خود داشته 

در برگه اصلی نوشته شده اما در برگ 300000را کپی بگیرید که در آن عدد باشد. مانند اینکه شما برگی 
را مشاهده خواهید 200000تغییر شکل یافته است. در این حالت، شما عدد 2افتاده و به 3کپی، دندانه عدد 

وتیدها گوییم که توالی نوکلئاي دارد. در این حالت میکرد که بدون شک با عدد قبلی، تفاوت قابل مالحظه
تغییر کرده یا به اصطالح، جهش ژنتیکی رخ داده است. سلول جدید به دلیل اینکه ژنهاي جدیدي دارد، 

توانند رمزهایی باشند که در نهایت، به نفع رمزهاي جدیدي نیز در مورد چیزها دارد. این رمزهاي جدید، می
شوند. اما تعدادي از آنها ب اختالل مییا به ضرر فرد تمام شوند. اکثر جهشهاي ژنتیکی، مخرب بوده و موج

نیز، مفید بوده و همراه با یک کارکرد جدید و یا کارکرد قدیمی بهبود یافته براي فرد، هستند.
تر از کمتر تکامل یافته شده، تر و تکامل یافتهتر از سادهآنچه که باعث پدید آمدن موجودات پیچیده

هاي مختلف هاي مختلف بدن موجودات زنده و رفتارهاي گونهبوجود آمدن اندامهمین جهش ژنتیکی است. 
هاي شاید در ابتدا، تصور اینکه چطور جهشهاي ژنتیکی متعدد است. و از جمله انسان، نتیجه همین جهش

گیري و شوند، بتواند به شکلژنتیکی متوالی که هر کدام فقط منجر به تغییر کمی در وضعیت ارگانیسم می
سیار پیچیده مانند چشم منجر شود، دشوار به نظر برسد. در نظر گرفتن چند متغیر مهم در پیدایش اعضایی ب

تکامل، ادراك این مسئله را آسانتر می کند. یکی از متغیرهاي مهم در روند تکامل، زمان است. پیدایش عالم 
گذرد. میلیارد سال می6/4دهند. از عمر کره زمین ما حدود میلیارد سال پیش نسبت می14هستی را به حدود 

میلیارد سال پیش، اختصاص دارند. نیاي 5/3گرفته بر روي زمین، به اولین مولکولهاي خودتکثیریابنده شکل
). با 2003اند (چارلزورث و چارلزورث، میلیون سال پیش، از هم جدا شده7ها، حدود مشترك ما و شامپانزه

هاي یابیم که زمان براي تکامل آنقدر زیاد بوده که حتی جهشیآور و نجومی فوق، درمنگاهی به ارقام سرسام
یافته دهند، بتوانند موجب پدیدآیی موجودات تکاملدرپی روي میبسیار ناچیز و کوچک ژنتیکی هم که پی

هایی که موجب افزایش انطباق تکاملی ارگانیسم با تر شوند. تعداد جهشبسیار پیچیده از موجودات ساده
هزار نفر در هر 100در هر 1هاي مثبت، بسیار کم و در حدود شوند یا اصطالحاً جهشش میمحیط اطراف

شوند (همان منبع). اما یافته تمام میها نامطلوب بوده و به ضرر فرد جهشنسل است. در واقع، اکثر جهش
گی بیشتر، منجر شوند.یافتتوانند در طول این زمان پهناور، به تکاملهاي کم مثبت هم، میهمین تعداد جهش

1- Mutation
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عمرِ پیدایش بشر فعلی (هوموساپینس) در مقایسه با مدت زمانی که از تکامل کل موجودات و زمین 
ماه پیش، کره زمین شکل گرفته باشد. از زمان قبل از آن، 12گذرد بسیار ناچیز است. فرض کنید که دقیقاً می

روز 30ماه پیاپی که هر یک 12. بعد از گذشت پوشی کنیدکه صرف تکامل زمین و سایر کرات شده، چشم
رسیده است. پیدایش انسان، مربوط به دقایق آخر همین دارند، امروز یعنی روز قبل از شب عید سال جدید،

اي دیگر با انجام محاسبهفضایی دانشگاه کرنل آمریکا مستاد علوا1کارل ساگانشب عید سال جدید است. 
آخر ماهروزدقیقهسیو22در ساعتانسانهااولینکنیم،فرضسالرا یکگوید که اگر عمرکائناتمی

ما اند وثانیه شکل گرفته20ودقیقه59و23درساعتتمدنهااند. اولیندوازدهم پا به عرصه وجود گذاشته
ما براي اینکه ا.بریممیسربهدوازدهمماهروز ازبیست و چهارِ آخریناز ساعتنهموپنجاهاالن در ثانیه

هاي کمتر تکامل یافته گذرانده و به شکل فعلی در آورده هاي ژنتیکی تدریجی، انسان را از نخستیجهش
کند. همین دقایق آخر شب سال جدید که گفته باشد، همین مدت زمان سپري شده از پیدایش او، کفایت می

از مختصات بدنی و رفتاري انسان، شود. از طرف دیگر، بسیاريشد، حداقل شامل چند میلیون سال می
هاي ژنتیکی است که قبل از پیدایش اولین انسانها و در نیاکان نخستی او هم، وجود داشته حاصل جهش

، 2هاي انسانی صرف نظر کنیم، اولین گونه انسانیبطور مثال، اگر از مدت زمان قبل از تکامل اولین گونهاست. 
نماهایی که شکل و شمایل تقریبی بشر امروزي ها یعنی اولین انسانپینمیلیون سال پیش و هوموسا5/2حدود 

؛ ترجمه شده به فارسی). این مدت 2000اند (کارترایت، هزار سال پیش پیدا شده200را داشته اند، حدود 
هاي ژنتیکی اتفاقی در ژنوم گونه انسانی، به نحوي که اثرات شدن اثرات جهشزمان طوالنی براي جمع

افزایی در یک سري از افراد کل گونه انسان امروزي شود، کفایت الزم را داشته ده آنها، منجر به تناسبفزاین
افزا در دارندگان آن هاي ژنتیکی که منجر به بروز ویژگیهاي جسمی و رفتاري تناسباست. آن دسته از جهش

در گونه باقی مانده و به تکثیر ادامه ها، اند، بوسیله افزایش موفقیت تولیدمثلی صاحبان آن جهشها شدهجهش
دادند، در پیکره صاحبان آنها دفن هاي خطرناك و مضر که تناسب صاحبان خود را کاهش میاند. جهشداده
اي کنند، به طور فزایندههاي تصادفی که تغییرات پی در پی ایجاد میشدند. اثرات فزاینده و تدریجی جهشمی

شوند، تناسب را نیز هایی که بطور تصادفی پیدا میدهد. همین جهشییر میریخت و رفتار هر گونه را تغ
کنند.بطور تصادفی در بین اعضاي یک گونه، توزیع می

1- Carl Sagan
2- Homo
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رانش ژنتیکی

شده و شده، متمرکزشده، پردازشهاي متمادي و اطالعات بیشمارِ جمعشما محصول تکاملِ نسل"
(هامر و کوپلند، "از طریق کانال زایمانی به دنیا بیاییدها سال هستید تاشده در طی میلیونتصفیه

1999.(

شود. اگر میانگین آهنگ ها می، از دیگر عواملی است که منجر به تغییر و تکامل جمعیت1رانش ژنتیکی
افزایش یک ژنوتیپ یا ژن، همواره بیشتر از میانگین آهنگ افزایش ژنوتیپ یا ژنهاي دیگر باشد، انتخاب 

رود که فراوانی چنین ژنوتیپ یا ژنی یعنی نسبت آن ژنوتیپ خاص در رقرار است. احتمال میطبیعی ب
ها یا ژنهاي دیگر جمعیت را بگیرد، یعنی تثبیت جمعیت، افزایش یافته و امکان دارد که جاي همه ژنوتیپ

کی مفید و انتخاب توانیم انتظار داشته باشیم که وجود یک جهش ژنتی). می2005شود (کراکرفت و همکاران، 
طبیعی آن جهش و خصایص بدنی و رفتاري همراه با آن، بعد از طی صدها یا هزاران نسل، منجر به این شود 
که در آن جمعیت، تعداد افرادي که آن جهش ژنتیکی را دارند، بطور معناداري افزایش یابد. انتخاب طبیعی، 

هاي را حذف کرده و در عوض، دارندگان جهشدهندگان آنهاهاي غیرانطباقی و ترجیحدارندگان جهش
ها در جنس دیگر را حفظ کرده دهندگان خصایص همراه با آن جهشافزا در هر جنس و ترجیحژنتیکی انطباق

دهد. مفیدبودن نیز، با توجه به شرایط تعریف تر را مییافتهو به آنها اجازه زاد و ولد، فرزندان بیشتر و انطباق
تواند در شرایطی دیگر، مفید باشد. در یک زمان، براي تناسب موجود زنده مضر است، میشود. آنچه کهمی

هاي ژنتیکی مثبت در ها، اکثریت جمعیت موجود در پایین هرم، فرزندانِ اقلیت داراي جهشبعد از طی نسل
آن جهش، بدین نحو، ترکیب ژنتیکی یک جمعیت، بعد از چند نسل، به سمت دارندگانباالي هرم هستند. 

شود. یکی به این تغییر در الگوي ژنتیکی یک جمعیت خاص، رانش ژنتیکی گفته مییابد. میرانشجهت یا 
آید، همین رانش هاي متوالی بوجود میهاي مختلف و در طی نسلاز علل مشاهده تغییراتی که در گونه

شکل در مناطقی از خونی داسیمیک نمونه شناخته شده از رانش ژنتیکی در انسان، شیوع کژنتیکی است. 
شکل درآمده و هاي خون، بصورت داسیشکل، شکل هموگلوبینخونی داسیآفریقاي جنوبی است. در کم

شوند، یا هتروزیگوت هستند یا قادر به انجام وظایف طبیعی خود نیستند. افرادي که به این بیماري مبتال می
که هر دو آلل یا ژن مربوط به یک ژن را از هر دو والد خود شود هموزیگوت. هتروزیگوت به کسانی گفته می

برند. در اینجا، هتروزیگوت کسی است که هر دو ژن بیماري را از والدین خود به ارث برده است. به ارث می
در هموزیگوت، فقط یکی از والدین بیمار است و در نتیجه فرد مبتال، داراي یک آلل یا ژن بیمار و یک آلل 

ست. بسیاري از افراد هتروزیگوت، عالئم شدیدي از این بیماري را تجربه کرده و در نتیجه در سنین طبیعی ا
تواند براي افراد روند. در مناطقی از آفریقا، پشه ماالریا موادي را وارد بدن می کند که میپایین از بین می

1- Genetic Drift
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شه ماالریا بتواند به بدن آسیب بزند، شکل شدن گلبولهاي قرمز، از اینکه سم پطبیعی نیز کشنده باشد. داسی
شکل اثري ندارد. داشتن یک آلل مربوط به کند. در واقع سم این پشه بر روي گلبولهاي داسیجلوگیري می

شود تا فرد دارنده یک آلل معیوب از این بیماري، در عین حالی که شکل، منجر میخونی داسیبیماري کم
ي در خود (به علت وجود یک آلل طبیعی دیگر)، از پاي نیفتد، در عین تر بودن عالئم بیمارشدتبخاطر کم

خونی داسی شکل، حال نسبت به ماالریا نیز، تا حدي مقاوم شود. به عبارت دیگر، داشتن یک آلل معیوب کم
ین دهد. این مسئله، منجر شده تا در اشدن و افزایش احتمال بقا و تولیدمثل، قرار میفرد را در معرض انتخاب

مناطق آفریقا، تعداد کسانی که داراي یک آلل معیوب از این بیماري هستند، افزایش یابد. علت نیز این است 
که افراد هموزیگوت این بیماري، نسبت به افراد طبیعی، به علت مقاومت بیشتر نسبت به ماالریا، تناسب 

دهنده ، هر چند در کل مضر و کاهششکلخونی داسیدهند. در اینجا، جهش مربوط به کمباالتري نشان می
الذکر در معرض آن قرار دارند، تناسب است، اما در شرایطی خاص مانند شرایطی که جمعیت آفریقایی فوق

.شودباعث افزایش میزان تناسب فرد می

هاهاي مسبب تحول گونهسایر مکانیسم
یپی معین در یک جمعیت خاص دهنده ژنوتابه جز رانش ژنتیکی، تعدادي از سایر عوامل افزایش

. در گلوگاه 4دوستی متقابلنوعو3انتخاب گروهی، 2انتخاب خویشاوندي، 1هاي ژنتیکیگلوگاهعبارتند از: 
شوند تا از بین یک جمعیت معین، ژنتیکی، یک عامل بیرونی معموالً تصادفی (مانند سوانح طبیعی)، باعث می

ن فرزندان آتی این جمعیت شوند. این عده، تنها حامل بخشی از اي خاص، زنده ماند و تبدیل به نیاکاعده
هاي جمعیت اولیه هستند. در این شرایط، فرزندان پایینِ هرم جمعیتی، نمایانگر کامل همان جمعیت اولیه ژن

از اند. آنها، ممکن است هاي همان نیاکانی هستند که از مهلکه جان سالم به در بردهنیستند، چرا که آنها، زاده
جمعیت اولیه اصلی، بسیار متمایز شوند. در انتخاب خویشاوندي، اعضاي خویشاوند یک گونه یا 

دهند. این اعضاي خویشاوند، به اي از یک گونه، نسبت به انتخاب همدیگر سوگیري نشان میزیرمجموعه
تسهیل شود. این ا، هکنند که بقا و تولیدمثل خویشاوندانشان خودشان نسبت به سایر غریبهنحوي رفتار می
زیستی به ترجیح خویشاوندان خود نسبت به سایر افراد غریبه که ریشه یک پدیده اجتماعی -ترجیح تکاملی

خویشاوندي است، به علت عالقه خودخواهانه افراد (و در واقع ژنهاي افراد)، 5بازيپارتیشده به نام شناخته
دهد. در انتخاب گروهی، یکی به خودشان دارند، روي میهاي خودشان و آنانی که شباهت ژنتبه گسترش ژن

1- Genetic bottlenecks
2- Kin Selection
3- Group Selection
4- Reciprocal Altruism
5- Nepotism
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همین ترجیحات و تمایالت در مورد اعضاي یک گروه که ممکن است خویشاوند باشند یا نباشند، روي 
افزاي شخص یا اشخاصی دیگر کنند تا به ازاي رفتار تناسبافراد سعی میدوستی متقابل، دهد. در نوعمی

متقابالً موجبات موفقیت در بقا و تولیدمثل طرف دیگر را فراهم کنند. در این حالت، نسبت به خود، آنها نیز 
اي که باید به آن توجه دوستی متقابل براي هر دو طرف درگیر این تبادل، مفید و سودمند است. نکتهنوع

جمعیت توانند موجب گسترش ژنومی خاص درداشت اینست که عواملی که در باال ذکر شدند، هر چند می
گردد. نهایتاً به انتخاب طبیعی بر میها، شوند اما گسترش و بقاي خط ژنتیکی افراد درگیر در این نوع انتخاب

چنانچه انتخاب طبیعی از نظر میل به انتخاب ساختار ژنتیکی خاصی، همراه و همگرا با مثالً انتخاب 
سترش یک ساختار ژنومی خاص شود. انتخاب تواند به تنهایی موجب گخویشاوندي نباشد، این مکانیسم نمی

زاي تهدیدکننده بقا یا کاهش دهنده موفقیت تولیدمثلی در خویشاوندي که منجر به گسترش یک ژن بیماري
نهایتاً نه تنها به نفع آن خویشاوندان عمل نخواهد کرد بلکه بقاي خطاي ژنتیکی آن اعضاي یک قوم شود،

بینیم در بسیاري از موارد، معادالت انداخت. به همین خاطر است که میقومیت خاص را هم، به خطر خواهد 
گرانه تکاملی با مکانیسم انتخاب طبیعی، هماهنگ هستند. هاي انتخابهاي انتخابی سایر مکانیسمو مالك

- ر میافراد سالم، نه تنها مورد انتخاب خویشاوندي یا گروهی که بلکه مورد انتخاب طبیعی نیز قرابطور مثال، 

گیرند. بقا و تولیدمثل آنها، هم بوسیله خویشاوندان یا گروه تسهیل شده و هم هماهنگ با الزامات انتخاب 
توارث بیشتر است. تمایز تعاملی اعضاي یک خانواده، قوم یا یک گروه طبیعی است که خواستار سالمت قابل

یک نمونه از این مسئله است. متفاوت اند، با آن دسته از اعضایش که از نظر تناسب یا سالمتی متفاوت
اند موجب می شود تا در یک خانواده، قوم یا گروه، آنهایی که رفتارکردن با اعضایی که از نظر تناسب متفاوت

باالترین تناسب را دارند، بتوانند ژنهایی را که دیگر اعضا نیز با آنها در این ژنها سهیم هستند بگسترانند و این 
وفق براي همه اعضاي گروه. عالوه بر این، چنین افرادي چون پتانسیل اولیه باالتري براي یعنی تولیدمثل م

توانند موجب افزایش احتمال رسیدن به موقعیت مناسب را دارند، در صورت رسیدن به چنین موقعیتهایی می
نتخابی خویش را بقا و تولیدمثل موفق سایر اعضاي گروه نیز شوند. پس به نفع گروه است که مکانیسمهاي ا

ها، عوامل ثانویه پذیرد، هماهنگ کند (در تکامل و تحول گونهعمدتاً بر اساس آنچه که انتخاب طبیعی می
براي مطالعه سایر عوامل بوجود آورنده تکامل دیگري نیز دخالت دارند که در اینجا مورد بحث قرار نگرفتند. 

).1388بیک، و علی2003خُرد و کالن رك به ریدلی، 

تر با موفقیت تولیدمثلی بیشترارتباط بقاي طوالنی
تر گرچه در طول تکامل، توانایی بقا بر غریزه تولیدمثل تاثیر داشته، به نحوي که افراد با بقاي طوالنی

از آنجایی که تولیدمثل، قلب اند تولیدمثل و فرزندان بیشتري داشته باشند اما این رابطه الزامی نیست. توانسته
، داراي اهمیت انطباقیِ اساسی و بنیادي هستند (لی، گزینیجفتهاي مربوط به خاب طبیعی است، تصمیمانت
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تواند بقاي طوالنی و عمر دراز داشته باشد اما فعاالنه اقدام به تولیدمثل نکند. یک موجود زنده می). 2008
یدمثلی زیادي نداشته و در نتیجه چنین ارگانیسمی، اگر چه که در بقاي طوالنی موفق است اما موفقیت تول

میزان گسترش ژنتیکی او نسبت به همتایانی که اصرار و اقدام بیشتري براي تولیدمثل زیادتر دارند، کمتر 
تر، میزان موفقیت تولیدمثلی بیشتري دارند، نسبت به رغم عمر کوتاهاست. در هر گونه، آن دسته که علی

دهند، میزان ژنهایشان در نسلهاي بعد یا تري نشان میت تولیدمثلی پایینتر ولی موفقیآنهایی که عمر طوالنی
شود. به همین دلیل، موفقیت تولیدمثلی، همپاي موفقیت در بقا و یا تر میشان گستردهبه اصطالح خط ژنتیکی

ایی حتی بیشتر از آن، در شکل دادن به خصایص جسمی و رفتاري انسان، نقش داشته است. کسانی که ویژگیه
برد، فرزندان بیشتري را به نسل بعد هدیه داده و این دارند که موفقیت آنها را در بقا و تولیدمثل باالتر می

کنند. البته موفقیت دهنده بقا و تولیدمثل را نیز به فرزندان خود از طریق ژنهایشان منتقل میخصایص افزایش
بوط نیست و ویژگیهاي رفتاري بسیار زیادي را در بقا و تولیدمثل، فقط به داشتن خصایص جسمی خاص مر

کند.نیز طلب می

هااهمیت تنوع ژنتیکی در تکامل گونه
تنوع ژنتیکی، اساس و ماده خام انتخاب طبیعی براي ایجاد تغییرات تکاملی است (چارلزورث و چارلزورث، 

دست انتخاب طبیعی براي گزینش ). تنوع ژنتیکی و گوناگونی بین افراد یک گونه، براي باز نگه داشتن 2003
ها، الزم و ضروري است. این گوناگونی باعث شده تا در محیطی که خود نیز متغیر است و ترینمتناسب

ها بیش از حد تخصصی نشده و در صورت تغییر محیط، با خطر انقراض نسل دهد، گونهگوناگونی نشان می
شان با که به لحاظ تفاوتهاي ژنتیکیگونه وجود داشتهمواجه نشوند. چرا که در هر محیط جدید، افرادي از

توانستند با محیط جدید، بهتر سازگار شوند. جرج ویلیامز، از اولین افرادي بود که پیشنهاد سایر همتایان، می
کند شود که ژنها را قادر میاي میداد ارتباط جنسی بین دو جنس مخالف از یک گونه، منجر به تنوع ژنتیکی

ر محیطهاي جدید یا متغیر، بهتر بقا یابند. آن زادآوري که ماحصل ارتباط جنسی بین دو جنس باشد، تا د
شود. تولیدمثل جنسی، نوعی از تولیدمثل است که در آن، هر دو جنس نر و ماده نامیده می1تولیدمثل جنسی

گیرد، قرار نس صورت میکه بوسیله فقط یک ج2نقش دارند. تولیدمثل جنسی در مقابل تولیدمثل غیرجنسی
شود. هاي سلولی مادر به زادگانی همانند خودش، حاصل میدارد. تولیدمثل غیرجنسی، از طریق تقسیم

-کند، قرعهاند. ثمثیلی که ویلیامز استفاده میهایی متعدد مانند باکتریها و ویروسها، از آن جملهتولیدمثل گونه

هاي بسیار اما آزمایی، بلیتن است که براي شرکت در یک بختزاد و ولد غیرجنسی مثل آ"کشی بلیط است: 
- هایی کمتر اما با شمارههاي یکسان، خریداري شوند. در عوض، تولیدمثل جنسی، مثل خرید بلیتبا شماره

1- Sexual reproduction
2- Asexual
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هایی ). تولیدمثل جنسی، منجر به پدیدآیی زاده2000؛ به نقل از کارترایت، 1975(ویلیامز "هاي متفاوت است
-که در عین همبستگی ژنتیکی، با همدیگر تفاوت نیز دارند. وجود این تفاوتها، والدین را مطمئن میشود می

زا یا کشنده، از بین کند که همه فرزندانشان در هنگام مواجه با یک عامل مشترك مانند یک ویروس بیماري
است. اهمیت تنوع ژنتیکی در نخواهند رفت. این مسئله به دلیل ساختارهاي ژنتیکی متفاوت در این فرزندان،

اند (کارترایت ، زادگان هر نسل، تا بدانجا است که اهمیت تولیدمثل جنسی را، در همین تنوع ژنتیکی دانسته
گرایی ژنتیکی در انتخاب استراتژي جنسی دوگانه در رفتارهاي جنسی ). در فصول بعد، اهمیت تنوع2000

اد.انسان را، مورد بحث بیشتر قرار خواهیم د

هاي جنسیتی در آنگذاري والدینی و تفاوتسرمایه
کند، گزینی و پرورش فرزندان صرف میبه مجموعه تالشی که فرد در جهت جفت1کوشش تولیدمثلی

زند. هر شود. میزان کوشش تولیدمثلی هر فرد، موفقیت تولیدمثلی یا تناسب تولیدمثلی او را رقم میگفته می
اش خواهد ولیدمثلی بیشتري داشته باشد، توفیق بیشتري در افزایش خط ژنتیکیچقدر که فردي موفقیت ت

گذاري سرمایهیا 3کوشش والدینیو 2گزینیکوشش جفتیافت. کوشش تولیدمثلی، خود به دو زیرگروه 
گزینی، به معناي میزان وقت، انرژي و منابعی که موجود زنده براي شود. کوشش جفتتقسیم می4والدینی

گذاري والدینی، به میزان شود. کوشش والدینی یا سرمایهکند، گفته میجفت و آمیزش جنسی صرف مییافتن
کوشش یا صرف وقت، انرژي و منابع براي زادآوري و پرورش موفق آنها به نحوي که آنها خود به سن 

)، وارد متون 1972(گذاري والدینی، اول بار بوسیله تریورزشود. مفهوم سرمایهتولیدمثل برسند، گفته می
تکاملی شد.

یابی یا همسرگزینی، در جنس مذکر هاي پستانداران، کوشش براي جفتدر گونه انسان و اکثریت گونه
گذاري والدینیِ جنس مونث، بیشتر است. براي ها و از جمله انسان، میزان سرمایهباالتر است اما در اکثر گونه

مرد باید بگذارد، یک آمیزش جنسی است که در آن یک اسپرم، تشکیل یک فرزند، حداکثر انرژي که یک 
میلیون است. از 200متر مربع یک مرد، حدود هاي موجود در یک سانتیتخمک را بارور کند. میزان اسپرم

هاي موجود در انزال یک مرد، براي بارور کردن کل زنان ایاالت متحده آمریکا، دیدگاه نظري، میزان اسپرم
40-50ین در حالیست که یک زن، در سراسر عمر خود، تعداد محدودي تخمک یعنی حدود کافی است. ا

کند. از طرف دیگر، براي زادآوري و تولد یک بچه، هاي خود حمل میتخمک قابل بارور در درون تخمدان
نند ماه حاملگی که خود همراه با خطرات متعددي ما9گذارد، عبارت است از: حداقل انرژي که یک زن می

1- Reproductive Effort
2- Mating Effort
3- Parenting Effort
4- Parental Investment
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زایمان دردناك و خطرناك و احتمال مرگ فرزند در حین حاملگی یا زایمان، است و چند سال وقت و انرژي 
براي بزرگ کردن یک کودك تازه متولد شده که از جمله ملزوماتی است که یک زن را از اینکه کودکش می 

ن، می تواند با تعداد بسیار زیادي کند. اما یک مرد در همین مدت زماتواند به سن تولیدمثل برسد، مطمئن می
از زنان دیگر، ارتباط داشته و به این طریق، اقدام به افزایش موفقیت تولیدمثلی خود کند. اگر یک ارتباط 
جنسی، منجر به حاملگی زن شود یا نشود، حداکثر انرژي که یک مرد گذاشته، یک ارتباط جنسی بوده است. 

بر براي زن است که اگر کننده فرایندي زمانمنجر به حاملگی شود، شروعاما همین یک ارتباط جنسی، چنانچه 
رسد نشود، میزان زیادي از انرژي و منجر به زایمان و سپس پرورش فرزندي که خود نیز به سن تولیدمثل می

تواند فقط تعداد محدودي فرزند داشته باشد که وقت او را تلف کرده است. یک زن در سراسر عمر خود، می
شود با: یک سال وقت براي متعلق به خود او بوده و حامل ژنهاي او باشند. این از دیدگاه عملی معادل می

زایمان هر فرزند و چند سال نیز براي پرورش این فرزند و سپس حاملگی بعدي. دقیقاً به همین علت، یک 
. اما یک مرد، از دیدگاه نظري و کندتر عمل میتر و انتخابیگزینی و روابط جنسی خود، محتاطزن، در جفت

تواند تعداد بسیار زیادي فرزند که متعلق به خود او و حامل ژنهاي او هستند داشته باشد؛ یک مرد عملی، می
تواند به دفعات زیاد ارتباط جنسی و به میزان زیادي نیز، زادآوري داشته باشد.در یک سال می

داشتن یک فرزند، بسیار کمتر از آن چیزي است که یک زن گذاري والدینی یک مرد براي میزان سرمایه
گزینی نیز، در مردان و به همین علت، باالتر است. یابی یا کوشش جفتکند. تالش براي جفتصرف می

اند که به دنبال همسران و شرکاي جنسی متعدد مردان براي داشتن حداکثر موفقیت تولیدمثلی، نیاز داشته
داشتن تولیدمثل موفق، نیاز به شرکاي کمتر و در عوض، پدري با ثبات که در پرورش بروند. اما زنان براي

گذاري والدینی، از جمله اند. مفهوم کوشش تولیدمثلی و بخصوص سرمایهفرزندان به آنها کمک کند، داشته
که در هاي هر جنس است مفاهیم بسیار مهم براي درك چرایی تفاوتهاي رفتار جنسی دو جنس و استراتژي

فصول بعد، مورد بحث قرار خواهند گرفت.

انتخاب طبیعی کور است
انتخاب طبیعی، «اگر متون مربوط به نظریه تکامل را خوانده باشید، شاید این جمله را شنیده باشید که 

نظم عمل کردن آن نیست. هر چند مولفین مختلف، ممکن کور بودن انتخاب طبیعی به معناي بی». است1کور
قصد انتقال معانی تا حدي متفاوت را هنگام بکارگیري این عبارت داشته باشند اما معموالً این عبارت، است 

کند. در هر نسل از هر گونه، بطور ساده ناظر به این است که انتخاب طبیعی با قصد و منظور خاصی عمل نمی
کند، موفق به بقا و تولیدمثل موفق ار میآنهایی که داراي ویژگیهایی هستند که آنها را در انطباق با محیط سازگ

خواهند شد و فراوانی ژنهاي آنها در نسلهاي بعدي، بیشتر خواهد بود. با تغییر شرایط، ممکن است بسیاري از 

1- Blind
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کردند، برگردد. در اینجا نیز، چیزها عوض شود و ورق به نفع کسانی که در شرایطی دیگر، ناموفق عمل می
قبل، عمل خواهد کرد. با این روند، نه نفعی بر انتخاب طبیعی مترتب است و نه انتخاب طبیعی مانند دفعه

اي درازمدت و پروراند. از طرف دیگر، انتخاب طبیعی، به دنبال برنامهقصد و غرضی نهایی را در سر می
رد طرحی پیگر براي سازگاري آتی ارگانیسم، نیست. بدین معنی که در هر لحظه، افرادي و ویژگیهایی مو

افزاي شوند، درحالیکه ویژگیهاي انطباقگیرند که منجر به سازگاري فرد با شرایط فعلی میانتخاب قرار می
افزا نباشند، بلکه براي تناسب فرد، مضر هم آنها در شرایط فعلی، ممکن است در محیطی دیگر نه تنها تناسب

نگري است.باشند. این بدین معنی است که انتخاب طبیعی، فاقد قوه آینده
کند، ترین هستند، عمل میترین و شایستهانتخاب طبیعی با انتخاب آنهایی که در بقا و تولیدمثل، موفق

خواهد باشد. به عبارت دیگر، انتخاب طبیعی را حال آن صفاتی که منجر به موفقیت می شوند، هر چه که می
قا و تولیدمثل بیشتر به آن کسانی که صفات دانیم که کورکورانه اقدام به دادن مجوز باز آن جهت کور می

کند. در این میان، مطمئناً بسیاري از افراد هر گونه که از بسیاري از دهنده این ویژگیها را دارند، میافزایش
ویژگیهاي مثبت دیگر برخوردارند اما انطباقی قوي با شرایط و محدودیتهاي محیطی در جهت بقا و تولیدمثل 

شوند. از طرف دیگر، مجوزهاي فعلی داده شده بوسیله گردونه این انتخاب، حذف میبیشتر ندارند، از
انتخاب طبیعی، همیشگی نبوده و در شرایطی دیگر، ممکن است نحوه مجوزدهی و کسانی که به آنها مجوز 

دهد که انتخاب طبیعی، طرح و برنامه مشخصی ندارد.شود، تغییر یابند. این نشان میداده می
براي داروین، نه یک طرح بزرگ وجود داشت و نه مدرکی "گوید: )، در این رابطه می2000ایت (کارتر

هاي حیات، توسط آفریدگاري بر روي زمین نهاده شده باشد، نه هدفی غایی یا پیشرفتی دال بر آنکه فرم
لسفی نسبت به . توجه کنید که نظر داورین فقط یک دید ف"ساز او، کور بودناگزیر به سوي آمال. ساعت

مشاهده منطبق با آن با نظر فلسفی حقایق مشاهده شده است و این دو یعنی خود نظریه تکامل و حقایق قابل
افراد درباره آن، متفاوت هستند. ذکر نظر داورین در اینجا، فقط به عنوان اطالع بوده و نظر نویسنده یا حقیقتی 

؛ ترجمه 2006ریچارد داوکینز، ه رك به ساعت ساز نابینا، نوشته انکارناپذیر نیست (براي مباحثی در این زمین
شده به فارسی).

تري از انگیزه تولیدمثلیِ ناهشیار انگیزه جنسی، بازنمایی هشیارانه

لیمامااستزندهسمیارگانهرترانهاریناهشویژنومزانندهیبرانگییایپوموفق،تولیدمثل«
دراستيابزاری،جنسيارضا. استفردهردرترارانهیهشیِنذهویروانشناختییایپو،یجنس
».برسانندحداکثربهراخودعیتوزنکهیايبرامايژنهادست
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تر است که بپذیرند میل جنسی و نه تولیدمثل موفق، برانگیزاننده رفتار آنهاست. براي افراد، راحت
شود و ما را براي رفتار کردن به ري ما برجسته میالبته، در یک نگاه هم همینطور است. آنچه که در هشیا

انگیزاند، میل جنسی و نه تولیدمثل است. به همین علت، باور به اینکه بسیاري از طریقی خاص بر می
نماید تا اینکه رفتارهاي ما ریشه در همان غریزه بنیادي ارگانیسم براي تولیدمثل موفق دارد، دشوارتر می

از اهداف رفتاري ما، غریزه جنسی است. اما، خیلی راحت می توانیم از خود بپرسیم که بپذیریم ریشه بسیاري 
اصالً وجود میل جنسی در انسان چه عملکردي را از نظر تکاملی داشته و دارد؟ ممکن است بگویید که هر 

یل جنسی، صرفاً تان هستید، اما هدفتان از ارضاي مپذیرید که به میزان زیادي تحت تاثیر امیال جنسیچند می
کسب لذت جنسی یا رهایی از تنش جنسی است و نه تولیدمثل موفق. قطعاً همینطور است. نظریه تکامل یا 

گوید که افراد، آگاهانه به دنبال افزایش موفقیت تولیدمثلی خود از روانشناسی تکاملی، به هیچ عنوان نمی
خود به خودي آمیزش جنسی در دوره تکاملی گوید که پیامد طبیعی وطریق ارتباط جنسی هستند. آن می

باشد، بوده است. تنش جنسی و لذت انسان، موفقیت تولیدمثلی بیشتر که به معناي گسترش ژنهاي فرد می
هاي توانند نوعی انطباق یا محصول جانبی انطباقانگیزاند، میجنسی که فرد را براي آمیزش جنسی بر می

تولیدمثلی فرد، بوده باشند. مطمئناً، نیاکان تکاملی ما نیز، عمدتاً بوسیله میل تولیدمثلی و براي افزایش موفقیت
اند تا فکر کردن به اینکه باید تولیدمثل موفق داشته باشند. اما به هر حال، میل جنسی شدهجنسی برانگیخته می

سی و آمیزش جنسی نیز گردیده. انگیزه جنسی هشیارانه فرد، تبدیل به آمیزش جنمنجر به تولیدمثل آنها می
شده است. البته که هر آمیزشی تبدیل به حاملگی نخواهد شد اما هر چقدر دفعات تبدیل به تولیدمثل، می

یابد که شود. این معادله تا اینجا ادامه میارتباط جنسی بیشتر باشد، احتمال حاملگی موفق نیز، بیشتر می
رد بیشتر باشد، گسترش ژنهاي موجود در خزانه ژنتیکی فرد هاي موفق در فبگوییم هر چقدر تعداد تولیدمثل

در نسلهاي آینده نیز، بیشتر خواهد شد. آنهایی که این معادله را تا به آخر خوب طی نکنند، شانس کمتري 
تواند روشن براي باقی گذاردن ژنوم خود در خزانه ژنتیکی یک گونه یا جمعیت خواهند داشت. این فرایند می

جنسی، چطور ریشه در تولیدمثل موفق آن دسته از نیاکان ما که این میل را هماهنگ با شرایط کند که میل
هر ارگانیسم زنده است ترژنومی و ناهشیارانهتولیدمثل موفق، پویایی برانگیزاننده اند، دارد.کردهخود ابراز می

هایی جهت ت. هر ساختار ژنومی که برنامهدر هر فرد استرهشیارانهروانشناختی و ذهنیِاما میل جنسی، پویایی 
زادآوري و تولیدمثل موفق حامل خود دارد، بطور طبیعی منجر به گسترش حامل خود و در واقع گسترش 

اند. در توانیم اینطور بگوییم که ژنهاي ما، به دنبال تکثیر شدن و تولیدمثل موفقمیخودش، خواهد شد.
جنسی است. در این حالت، ارضاي جنسی، ابزاري است در دست عوض، ذهن هشیار ما، به دنبال ارضاي

ژنهاي ما براي اینکه توزیع خود را به حداکثر برسانند.
البته جاي خوشبختی دارد که بازنمایی هشیارانه غریزه تولیدمثل، میل جنسی است. زیرا در این حالت، 

دمثل، انگیزه روبنایی بود، شاید کنترل دهد. این در حالیست که اگر تولیفرد به ارضاي جنسی، رضایت می
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شد زیرا همانطور که مشخص است، براي پذیر میموالید و انحراف نظر افراد از تولیدمثل، به سختی امکان
اي شان دشوار است و بدیهی است که این دشواري در مورد غریزههاي تکاملیافراد، دست کشیدن از انگیزه

بیشتر خواهد بود. نمود بیرونی غریزه تولیدمثل به شکل میل جنسی، باعث بنیادي همچون تولیدمثل، بسیار 
و به همین می شود تا افراد احساس کنند که به دنبال ارضاي میل جنسی هستند و نه لزوماً تولیدمثل موفق

گوید: ) در این رابطه می1996رایت (خاطر، در بسیاري از موارد، به ارضاي جنسی صرف، رضایت دهند.
اي طراحی شده که مشتاق رابطه جنسی و سپس عاشق پیامدهایی که نه ماه بعد سان از نظر تکاملی، به گونهان"

بینی کنیم که عاشق پیامدهاي رفتارهایمان هستیم. به عینیت می رسند، باشد و نه اینکه ضرورتاً خودمان پیش
که مردمان آنجا، از رابطه بین آمیزش هستند که با وجود این1شاهدي بر این مدعا، جزایرنشینان تروبریاند

رسند شروع به تولیدمثل جنسی و تولد فرزند اطالعی ندارند اما با این وجود، مردان وقتی که به سن معینی می
اند که شوند، مجبور نبوده. به عبارت دیگر، ابزارهاي اصلی انتخاب طبیعی که موجب تولیدمثل ما می"کنندمی

شدید براي داشتن فرزند را در ما القا کنند (همان منبع). آنچه که هشیارانه احساس صرفاً یک میل هشیار و 
شده، میل به رابطه جنسی بوده و پیامدهاي این میل جنسی و اقدام بر اساس آن، تولیدمثل بوده است.می

عکس تر.تري از یک انگیزه عمیق: میل جنسی، بازنمایی هشیارانه3-4تصویر 
که یک جنین را در خود دارد، نشان ر طنزآمیز روبرو، یک جمجمه را درحالینمادین و به ظاه

-دهد و به عبارت دیگر، هدف نهایی از برنامهدهد. هدف نهایی هر آنچه که انسان انجام میمی

شوند، افزایش تولیدمثل موفق است. حتی بقا نیز، فقط ریزي تمام رفتارهایی که در مغز طراحی می
افزایش تولیدمثل موفق در فرد بینجامد، براي گسترش ژنهاي فرد، ارزش در صورتی که به 

کشند، جمجمه یک مرد پر ها میانطباقی خواهد داشت. معموالً در تصاویري که کاریکاتوریست
هاي مختلف جنسی که سعی دارد اشتغال ذهنی مردان است از تصاویري از زنان عریان و وضعیت

که در مغز زنان، یک قلب و به نشانه تمایالتنشان دهد. درحالیبه مسائل و ارتباطات جنسی را
در ظاهر و رفتار بیرونی، چنین روایتهایی از شود. همانطور که بعداً خواهیم دید، هر چند کهخواهانه در جنس مونث نشان داده میرمانتیک

-شوند، آشکار میهاي مختلف نمایان میی که  فقط بصورتهاي مشترکتر، ریشهنهایی و عمقین دو جنس، صحت دارد اما در تحلیل ذه

گردد.

یک نکته قابل طرح در اینجا، مسئله تعمیم هدف از ارتباط جنسی و تفاوتهاي جنسیتی در آن، است. 
تري از انگیزه تولیدمثلی است به این معنی نیست که افراد گوییم انگیزه جنسی، بازنمایی هشیارانهاینکه می

ناهشیارانه، در همه آمیزشهاي جنسی خود، به دنبال تولیدمثل موفق بوده و هدفشان از آمیزش حتی بصورت 
جنسی، در همه موارد، رسیدن به زادآوري است. قطعاً تعدادي از آمیزشهاي جنسی در زنان و مردان، بنا به 

1- Trobriand
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گیرد. اما صورت میهاي جنسی مانند رسیدن به لذت جنسی،عللی به غیر از تولیدمثل موفق یا حتی انگیزه
افزا، همراه نکته مهم در اینجا این است که حتی در این موارد نیز، ارتباط جنسی با هدف کسب منابع تناسب

هاي جنسی در افراد را در زهتواند تناسب در بقا، تناسب تولیدمثلی و یا هر دو باشد. انگیاست. این تناسب می
از ارضاي جنسی و آمیزش جنسی چیست، ئوال کنید که هدف آنهاي مرد یا زن سانظر بگیرید. اگر از عده

بندي کنید (براي پژوهشهایی در همین زمینه رك به مستون توانید آنها را طبقهجوابهایی را خواهید شنید که می
تواند جنسی مانند رسیدن به لذت جنسی یا ). هدف از ارتباط جنسی در یک فرد، می2010؛ 2007و باس، 
سازِ تنش جنسی، عاطفی، ارتباطی، روانشناختی، اقتصادي، تولیدمثلی و غیره باشد. از این علل سببرهایی از

توانستند هاي جنسی هر چه که باشند، میشود. انگیزهنام برده می1هاي جنسیانگیزهارتباط جنسی، با عنوان 
ها تناسب تولیدمثلی صاحبان آن انگیزهدهنده تناسب کلی، تناسب در بقا یاها، افزایشدر محیط تکاملی انطباق

ها، مستقیماً و با هدف افزایش در تناسب تولیدمثلی هم را فراهم کنند. اما حتی در صورتی که این انگیزه
توانیم استدالل کنیم که هاي جنسی در انسان امروزي، میاند، با مشاهده حضور این انگیزهگرفتهصورت نمی

هایی، به نسلهاي بعد، انتقال که از طریق تولیدمثل نیاکانِ دارندگان چنین انگیزهوجود آنها به این علت است
اند.یافته

گردد. زنان نسبت به مردان، بیشتر احتمال دارد که مسئله دیگر به تفاوتهاي جنسیتی در این مسئله بر می
ی زنان، در همه مراحل از وراي روابط جنسی خود، به دنبال منافع مختلف باشند. همچنین آمیزشهاي جنس

توانند هدف از آمیزشهاي جنسی خود را مطابق با مراحل چرخه قاعدگی، به حاملگی ختم نشده و آنها می
مختلف چرخه قاعدگی، تنظیم کنند. بطور مثال، ممکن است که هدف یک زن از آمیزشهاي جنسیِ ابتدا و 

ه، متفاوت باشد. کسب منابع مادي، جلب انتهاي چرخه قاعدگی با هدفش از آمیزش جنسی در اواسط چرخ
هاي خود از طریق آمیزش جنسی، از افزا براي زادهتوجه، مراقبت و عاطفه یک مرد و کسب ژنهاي تناسب 

هاي زنان از ارتباط جنسی با یک مرد است. در مورد مردان، وضع اندکی متفاوت است. هر چند جمله انگیزه
جنسی خود، به دنبال کسب منافع مختلف و متعدد باشند اما این مسئله، مردان نیز ممکن است از وراي روابط

کند. اول اینکه مردان کمتر احتمال دارد که به ازاي آمیزش جنسی با یک زن، قادر کمتر در مورد آنها صدق می
رابطه به کسب منافعی به غیر از ارضاي جنسی باشند. چرا که این مردان و نه زنان هستند که براي برقراي 

جنسی، باید منابع دیگري هم بپردازند. دوم اینکه، آمیزش جنسی در مردان، همیشه یا غالباً همراه با انزال بوده 
شود تا در همه موارد، سهم خود از تولیدمثل را پرداخت کرده و در واقع به نوعی آمیزشهاي و این باعث می

د. آنها، همیشه توام با تالش براي بارور کردن شریک باش
هاي ما از ارتباط جنسی با جنس مقابل، متعدد است اما یکی از خالصه بحث اینکه هر چند که انگیزه

ها به نوعی با افزایش در انواع تناسب هاي اصلی، تمایل به تولیدمثل موفق است؛ همه انگیزهاین انگیزه

1- Sexual Motives
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تواند نسبت به همزاد ولیدمثلی، میها، تمایل به افزایش تناسب تمربوطند و دیگر اینکه از بین این انگیزه
تر باشد.تر خود یعنی میل جنسی، ناهشیارانهسطحی

کنندتکامل و انتخاب طبیعی، در سطح ناهشیار عمل می
او اینطور عمل می کند تا آن «، »اگر مرد یا زنی، به این نحو عمل کند، آن اتفاق می افتد«عباراتی مانند: 

فـرد اینطـور   «، »زنـد ي حل این مشکل دست به این یا آن راه حل یا انطباق مـی فرد برا«، »چیز نصیب او شود
شـنوید.  را زیاد در متون روانشناسـی تکـاملی مـی   » گیرد تا موفقیت تولیدمثلی خود را افزایش دهدتصمیم می

گاهانـه  توجه کنید که بکار بردن چنین عباراتی، صرفاً براي درك بهتر مطلب، به کار گرفته شده و تصمیمات آ
ها، افراد هشـیارانه و آگاهانـه تصـمیم    افراد، جایی در این فرایندها ندارند. بدین معنی که در طول تکامل گونه

گرفتند که چه کاري انجام دهند و کدام را انجام ندهند تا تناسب تکاملی خود را به حداکثر برسانند. بلکه نمی
کردند، فـالن پیامـد را بـه عنـوان نتیجـه      ه فالن شیوه رفتار میفرایند به طور ساده، به این طریق بوده که اگر ب

اي در اند. براي سنجش و پیدا کردن بهترین راه حل، نه تصمیم ارادي و آگاهانهدیدهطبیعی رفتارهاي خود می
ود کار بوده و نه پردازش و تحلیلی آگاهانه. انتخاب طبیعی، به آنهایی که بر اساس انتخابهاي ژنتیکی و ذاتی خ

-ها را براي افزایش تناسب در بقا و تولیدمثل در پیش مـی حلو کامالً بر حسب شانس و تصادف، بهترین راه

هـاي  هاي بعـد و نتیجتـاً گسـترش مکانیسـم    گرفتند، اجازه بقا و تولیدمثل بیشتر، توزیع ژنتیکی بیشتر در نسل
هاي انتخاب شده بوسیله آنها را داده است. حلانتخابی و راه

کند، کیکی که بـیش از همـه، ذائقـه مخـاطبین را     نگامی که یک آشپز، اقدام به پخت چندین کیک میه
دستور پخـت  «جلب کند، این امتیاز را خواهد داشت که دستور پختش در لیست غذاهاي مطلوب باقی بماند. 

شود، نیاکانی ورده میها. همانطور که خود کیک خ، معادل است با نیمرخ ژنتیکی موفق در افراد گونه»آن کیک
هـاي  مردند اما ترجیحات آنهـا و اسـتراتژي  اند نیز، باالخره میکه انتخابهايِ هماهنگ با قواعد تکامل را داشته

اي که برحسـب تصـادف و   مانده است. آن عدهجنسی آنها (دستور پخت کیک)، از طریق فرزندانشان باقی می
شـان، هماهنـگ بـا داس و غربـال     اي انتخابی و رفتارهاي جنسـی همحور، مکانیسمبر مبناي انتخابهاي ژنتیک

هاي رفتاري خـود  هاي مربوط به انتخابشدند خود را از گردونه گذرانده و ژنانتخاب طبیعی بوده، موفق می
کنند و چـرا فـالن   هاي بعد، هدیه دهند. فرزندان آنها نیز، بدون آنکه بدانند چرا بدین نحو عمل میرا به نسل

شـدند. بـدین   وابسته خـود مـی  -خواهند، محکوم به عمل بر مبناي انتخابهاي ژنتیکخواهند یا نمیرا مچیز 
-نحو، آنها نیز بدون اینکه خود بدانند یا حتی بخواهند، موفق به زادآوري بیشتر و توزیع بیشتر ژنهاي تناسـب 

مراکزي از مغز اسـت کـه خـارج از    تکاملی فرد، تحت کنترل-مکانیسمهاي رفتاري و انتخابیافزا می شدند.
آگاهی او بوده و بدون اینکه حتی خود او هم کامالً متوجه باشد، اطالعات را پردازش و تبدیل بـه رفتارهـاي   

شوند. همـانطور کـه   هاي مغزي، خود بوسیله ژنهاي ما، ساخته و راه اندازي میکنند. این مکانیسممناسب، می
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ند برخورد نور به سلولهاي شبکیه چشم خود و تبدیل نهایی آنها به تصویر را یک فرد نمی تواند هشیارانه فرای
درك کند، در اینجا نیز فرایند پردازش اطالعات، تحت کنترل مراکز ناهشیار مغز و خارج از حـوزه آگـاهی او   

روانکاوي و قرار دارد. دقت کنید که بکاربردن واژه ناهشیار در اینجا، به معناي نوعی ناهشیاري که در مکاتب
تکاملی -غیره بکار می رود نیست. جنس ناهشیاري مورد نظر در روانشناسی تکاملی، نوعی ناهشیاري زیستی

است. ژنها، راه انداز اصلی این ناهشیاري و سیستم عصبی، میانجی تبدیل دستورات ژنها به رفتارهاي بیرونـی  
است.

ذهن انسان را به یک کوه یخ فروید،هاي ذهن.: بازنمایی قیاسی الیه3-5تصویر 
گر بیرونی، هنگام مشاهده یک کوه یخ، فقط قادر به دیدن الیه کرد. یک مناظرهتشیبه می

بیرون از آب چنین کوههایی است. حجم بیشتر یک کوه یخ، در زیر آب شـناور مانـده و    
نـدي کلـی،   بهاي متعددي دارد. در یک تقسـیم ماند.  ذهن نیز، الیهاز چشم فرد، پنهان می

الیه هشیار یا خودآگاه ذهن، آن قسمت از مکانیسمهاي روانشناختی اسـت کـه بـا راحتـی     
تـر و پنهـان ذهـن،    هـاي عمیـق  گیـرد. الیـه  بیشتر، در معرض اکتشاف و تحلیل ما قرار مـی 

محتواهاي ناهشیار یا ناخودآگاه ذهن ما را تشکیل مـی دهنـد کـه در شـرایط معمـولی، از      
ترین توان عمیقمانند. ناهشیار تکاملی را، میشاف و تحلیل، دورتر میتیررس مشاهده، اکت

هاي ذهنی تلقی نمود که در هر فرد، قدمتی میلیون سالی دارد.الیه

گیري صفات و رفتارها در گونه انسانیتکامل و شکل
نیاي فعلی انتخاب طبیعی و جنسی، اقدام به گزینش خصایصی که لزوماً با اخالقیات و ارزشهاي د

ها و خصایص منفی شخصیتی هر جنس، بوسیله انتخاب مقداري از شرارتکنند). منطبق باشند، نکرده (و نمی
طبیعی و جنس دیگر، انتخاب می شوند. انتخاب طبیعی، به نفع بقاي چنین ژنهایی عمل کرده و انتخاب 

براي انتخاب طبیعی، هر صفت جسمی شود. جنسی هم، باعث تقویت بقاي ژنهاي پدیدآورنده آن رفتارها، می
و رفتاري که در چالش با شرایط محیطی، بقا و تولیدمثل دارنده آن را افزایش دهند، ارزشمند است. ممکن 

اي از میلیونها سال تکامل بشر، نسل و نژادهایی هم پا به عرصه وجود گذاشته باشند که داراي است در دوره
اند. اما تصور کنید که مثالً توانایی یا تمایل به تولیدمثل در این الی بودهصفاتی بسیار عالی و از جمله هوش ع

نسل و نژادها، پایین بوده یا وجود نداشته است. نتیجه همینطور که مشخص است، به خاك سپرده شدن تمام 
اهد بود. ژنهاي مفید و مثبت آنها، بخاطر وجود ژن منفی عدم توانایی تولیدمثل، در بعد از مرگ این عده خو

توان به همین خاطر، وجود بسیاري از صفات رفتاري منفی و البته صفات مثبت در انسان مدرن امروزي را، می
به این واقعیت نسبت داد که روزي این صفات، ارزش تکاملی در افزایش بقا و تولیدمثل دارندگان آن داشته و 

ورزي، تقلب و اند. حسادت، بخل، کینهماندهبه همین خاطر است که تا به حال در جوامع انسانی، باقی 
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فریبکاري، پرخاشگري و غیره، زمانی (و احتماالً هنوز هم؟!) موجب افزایش احتمال بقا و تولیدمثل دارنده آن 
شده اند، چرا که منجر به برنده شدن در رقابت براي کسب منابع و شریک جنسی و بیرون راندن یا حذف 

دانیم، اگر برگردیم از تمام چیزهایی که ما درباره اجدادمان می دانیم و یا نمی"شوند.رقباي دیگر از میدان، می
توانیم از آن مطمئن باشیم: آنها عالقه جنسی داشتند و به شروع نسل بشر، در آنجا یک چیز است که ما می

ه عنوان زن و شوهر به هم و زمانیکه آنها ب.فرزند بزرگ کردند. در غیر اینصورت، من و شما االن اینجا نبودیم
پیوستند، آنها همان ژنهایی را که باعث شده بود تا توانایی روابط جنسی پیدا کنند و عالقه به داشتن روابط 

اند ... افرادي که به دلیلی ژنتیکی قادر به روابط جنسی نبودهجنسی را داشته باشند، به نسل آینده منتقل کردند. 
اند، هرگز فرزند نیاوردند. بنابراین نتوانستند ژنهاي خود را انتقال دهند. ی نداشتهاي به روابط جنسو یا عالقه

بودند. همه ژنهاي آنها ممکن است بسیار اي میالعادهود آنها آدمهاي بسیار جالب و فوقحتی اگر چه ممکن ب
یا زیبا باشند اما اگر شدند آنها مهربان یا بخشنده، قوي یا تیزهوش و بودند، ژنهایی که باعث میعالی می

که مردمی که داراي ژنهایی بودند که رفت. درحالیعالقه جنسی نداشتند، ژنهاي آنها براي همیشه از دست می
شدند و به همین نحو، کرده است، موفق به جذب جفت شده و داراي فرزند میعالقه جنسی را تشویق می

اند. ژنهاي آن مردم، ممکن است فاسد، ه به زمان ما رسیدهداشتند تا اینکفرزندان آنها، فرزندان خود را می
ژنهاي آنها ]کرده، [چرا کهبوده باشد. اما هیچ تفاوتی نمیخودخواه و یا پست و فرومایه و یا حتی احمق می

؛ ترجمه شده به فارسی).1999(هامر و کوپلند، "شده استبه نسل بعدي منتقل می
اندیشد زیستایی بیشتر و موفقیت تولیدمثلی باالتر است. هرکس، میانتخاب طبیعی، به تنها چیزي که

گیرد. کند، پاداش میهر ویژگی یا رفتاري را نشان دهد که زیستایی و موفقیت تولیدمثلی او را بیشتر می
پاداش او، خود عمل او خواهد بود یعنی موفقیت بیشتر در بقا و تولیدمثل زیادتر. انتخاب طبیعی که در واقع

شعور و کور است، ممکن است به بسیاري از ویژگیهاي مثبت انسانی نگاه انتخاب بوسیله یک طبیعت بی
نکرده و به آنها چندان ارجی نگذارد. در واقع اگر آن صفات به نفع بقا و تولیدمثل بیشتر دارنده آن صفات یا 

سپرد.بانشان به گور میخویشاوندان ژنتیکی او تمام نشوند، انتخاب طبیعی این صفات را با صاح
در بین اعضاي یک گونه، آنهایی که توانایی بقا و تولیدمثل موفق را داشته و در نتیجه قادر به گسترش 

اي است که هر کدام شوند. نظام خلقت، نتیجه امتیازهاى پیاپیها تلقی میترینشوند، متناسبژنهاي خود می
شود. ها، به بعضی از افراد، داده میترینازع بقا و بقاى متناسباز آنها، به طور تصادفى و به حکم قانون تن

تواند منجر به این وسوسه ذهنی شود که تصور کنیم انتخاب ها، میترینها یا متناسبترینعنوان بقاي شایسته
اند. اما دهتر بوتر و الیقتر، اصلحطبیعی افرادي را انتخاب کرده که از نظر ارزشی نیز، نسبت به بقیه متناسب

انتخاب طبیعی و جنسی، اقدام به صفات و خصایصی در افراد کرده که این ویژگیها، منجر به افزایش در بقا یا 
توانند از نظر ذهن مدرنیته امروزي ما، مثبت یا موفقیت در تولیدمثل یا هر دو شده است، حال این صفات می

فی زیستی یا رفتاري در انسان نیز، همین شیوه انتخاب منفی تلقی شوند. علت تداوم بسیاري از ویژگیهاي من

 فصل سوم: مفاهيم و فرايندهاى تكاملى



127

طبیعی است. وجود میل جنسی غیرقابل اشباع در بعضی از مردان و زنان که در واقع از نظر رفتاري یک 
رغم اینکه تواند نتیجه انتخاب طبیعی باشد. این خصیصه، علیشود، میاختالل یا حداقل مشکل بالینی تلقی می

-کند اما در عین حال در طول تکامل، میمشکالتی را از نظر تطابق با شرایط محیط ایجاد میبراي دارنده آن 

توانسته منجر به افزایش میزان باروري فرد و در نتیجه گسترش ژنهاي فرد در طی نسلهاي آتی شود. مثال 
نانی که این دیگر، مشاهده بعضی از ویژگیهاي منفی شخصیتی مانند شخصیت ضد اجتماعی است. مردان و ز

صفات را دارند، در فریب دادن، اغوا کردن و جذب کردن افراد جنس مقابل، تخصص دارند. هر چند که 
دانند که این افراد غیرقابل اعتماد، اطرافیانی که از حقایق پشت رفتارها و کالم این افراد آگاهی دارند، می

اند تا از اجتماعی، در طول تکامل، موفق شدهدمنزجرکننده و خطرناك هستند اما دارندگان این ویژگیهاي ض
طریق فریب دیگران و از جمله جنس مقابل، بذرهاي خود را بکارند و به این طریق، ویژگیهاي منفی 
شخصیتی خود را از طریق انتقال ژنهایشان، به نسلهاي بعدي برسانند. هر چند این فرایند، ناعادالنه و 

راي انتخاب طبیعی، چیزي به نام اخالق، عدالت یا رحم وجود ندارد. آنهایی رسد، اما بغیرانسانی به نظر می
هاي طبیعت را برآورده نکنند، به هر شکل، محکوم به نابودي پیکره و ژنهایشان هستند. که شاخص

همانطور که گفتیم، انتخاب طبیعی، لزوماً ویژگیهاي شخصیتی مثبت به معناي هماهنگ با ارزشهاي 
در حقیقت، بعضی از این خصایص و ویژگیهاي اخالقی، از نظر ارزشی، کند. را انتخاب نمیدنیاي امروزي

اي که قابلیت بقا و تولیدمثل فرد را افزایش هر ویژگیها هستند. ترینانسانی و هنجارهاي اجتماعی، پست
-تر مییدمثل موفقیابند. علت نیز واضح است؛ آنچه که باعث تولدهد، مورد انتخاب واقع شده و گسترش می

دهد. بر همین قیاس، اساس تکاملی بسیاري از تر، گسترش میشود، خود را از طریق همین تولیدمثل موفق
ویژگیهاي شخصیتی مثبت در جامعه بشري مانند همکاري و همیاري نیز، همانند بسیاري از ویژگیهاي منفی، 

ده که ظرفیت الزم براي همکاري و همیاري با تحت تاثیر این رفتارها در افزایش دادن تناسب افرادي بو
از آنجا که انتخاب طبیعی، فقط نوعی فرایند آماري تفاوت در موفقیت تولیدمثلی است، "اند. یکدیگر را داشته

(کرافت و همکاران، "گیردستیز: آن اساساً در مقوله اخالق قرار نمیتوان گفت که اخالقی است یا اخالقنمی
2005.(

گسترش ژنهاي جسمی و رفتاريول موفق تولیدمث
یکی از شروط اساسی براي صحت داشتن و قابل قبول بودن نظریه تکامل، اینست که بپذیریم که 

دهنده بقا یا بسیاري از رفتارهاي افراد و بخصوص رفتارهاي مربوط به تناسب تکاملی یعنی رفتارهاي افزایش
شوند. این مسئله، موضوعی است که از اثبات آن سالها تعیین میتولیدمثل موفق، الاقل تا حدي بوسیله ژنها

پذیري نه تنها در مورد ویژگیهاي جسمانی، گذرد. مسئله بعدي، اثبات این مطلب است که اصل توارثمی
بلکه در مورد رفتارها و منش نیز صحت داشته باشد. نه تنها در انسانها، بلکه در حیوانات نیز، رفتارها و خلق 
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کشی انتخابی، یکی از شواهد بسیار محکم موفقیت انتخاب مصنوعی یا تخمو، به توارث آنها مربوطند. و خ
مبنی بر موروثی بودن بسیاري از تفاوتهاي موجود در جانوران و گیاهان است. بطور نمونه، نژادهاي مختلف 

صفات روانی آنها مانند منش و سگ با یکدیگر تفاوت دارند که این تفاوتها نه فقط در ظاهر و اندازه که در
کشی با استفاده از انتخاب مصنوعی یا تخم).2003شود (چارلزورث و چارلزورث، خوي آنها نیز دیده می

هایی را پرورش داد که از نظر میزان پرخاشگري، توانایی مسیریابی، قدرت بویایی، توان سگانتخابی، می
سبت به بیماریها و سایر خصایص، با همدیگر متفاوت باشند. اگر طول عمر، مقاومت نتوانایی تعقیب و گریز، 

دهنده صفات بود، اصالح نژادي حیوانات و گیاهان، تغییري در صفات و رفتارهاي محیط تنها عامل پرورش
داد.آنها نمی

هایمان است. هر چقدر که ترجیح یا انتخابی، یکی از مختصات روانشناختی ما، ترجیحات ما در انتخاب
- وابستگی بیشتري به تناسب تکاملی ما یعنی توانایی بالقوه ما در بقا و تولیدمثل داشته باشد، احتمال توارثی

هایی آشکار از مان، نمونهگزینی یا رفتارهاي جنسیشود. ترجیحات ما در زمان جفتبودن آن هم بیشتر می
و ترجیحات جنسی نیز، همین واقعیت این موارد هستند. علت مشاهده شباهتهاي جهانی در مورد رفتارها 

هاي معینی را از آنها است که همه ما فرزندان نیاکانی هستیم که تحت فشارهاي انتخابی مشترکی که انطباق
اند.طلبیده، بودهمی

هاي نیاکان عصر تکاملی یعنی محیط هاي ما، به تمایالت و اشتیاقمنشاء بسیاري از تمایالت و اشتیاق
اي از این دست گردد. اشتیاق به غذاهاي چرب، شیرین یا پرنمک، یک مثال ذائقههاي ما بر میتکاملی انطباق

هاي ژنتیکی ها، آن دسته از افرادي که اول بار تحت تاثیر یک سري جهشاست. در محیط تکاملی انطباق
بقا و تولیدمثل، مواجه اند، با مزیت افزایش احتمال خاص، اشتیاق و تمایل شدیدي به غذاهاي اینچنینی داشته

هاي خوبی براي کنندهشدند. غذاهاي چرب و شیرین، منبع سرشاري از کالري محسوب شده و تامینمی
اند. در نتیجه، عالقه به آنها، با تناسب رفتهانرژي زیاد که انسان عصر تکامل به آن نیاز داشته، به شمار می

ترادف بوده است. وجود نمک در غذا نیز، براي حفظ کارکرد تکاملی افزونتر یعنی بقا و تولیدمثل بیشتر، م
توانسته منجر به گواتر و سایر بیماریهاي طبیعی بسیاري از عملکردهاي بدن ضروري بوده و کمبود آن می

تهدیدکننده بقا شود. آنهایی که آنقدر اشتیاق به این غذاها نداشته که حاضر باشند براي کسب آنها تالش 
اند. دادههاي ضروري براي بدن، قرار میود را در معرض خطر کمبود کالري و ریز مغزيزیادي کنند، خ

آنهایی که عالقه وافرشان به مصرف این غذاها، امکان بقا و تولیدمثل بیشتر را براي آنها فراهم کرده است، 
اند. بعد مواد غذایی شدهموفق به توزیع ژنتیکی بیشتر ژنهایشان و از جمله ژنهاي بوجود آورنده عالقه به این 

ها، این گسترش ژنتیکی، بیشتر و بیشتر شده تا جایی که ترکیب جمعیت، به ها و تکرار نسلاز گذشت سال
شده است. این فرایند را شان به ارث برده بودند، سمت فرزندانی که عالقه به غذاهاي خاص را از نیاکان موفق

اش، منجر به هاي ژنتیکیوك هرم، فردي را در نظر بگیرد که جهشتوانید مانند یک هرم فرض کنید. در نمی
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دهنده انطباق در او، شده است. اولین فرزندان او نیز بوجود آمدن صفات و رفتارهاي جسمی و رفتاري افزایش
به دلیل همین صفات و خصیصه هاي افزایش دهنده تناسب تکاملی، بقاي بیشتر و تولیدمثل زیادتري خواهند 

شویم که همگی هر چقدر که به سمت پایین هرم می آییم، با تعداد زیادتري از افرادي مواجه میداشت.
دار، به این فرزندان همان نیاکانی هستند که در رأس هرم قرار دارند. عالقه به غذاهاي چرب، شیرین یا نمک

ا ترجیحات و اشتیاق آنها به هاي موفق در انطباق هستیم. معلت در ما بیشتر است که ما فرزندان نوك هرمی
ایم. ژنوم ما پر است از ژنهایی غذاهاي خاص و ژنهاي کدکننده چنین تمایالتی را از نیاکان اولیه به ارث برده

آورند.دهی و ترجیحات جسمی و رفتاري ما را بوجود میاینچنینی که بسیاري از اولویت
ا و تولیدمثل افراد، چطور منجر به تغییر صفات و براي تصور بهتر فرایند تکامل و اینکه تناسبِ در بق

شود، به شکل ذیل نگاه کنید. در رأس هرم، نیاکان یک گونه قرار رفتارهاي یک گونه در طول سالیان دراز می
آییم، فراوانی توزیع ژنتیکی نیاکانی که در ابتداي هرم قرار دارند، دارند. هر چه قدر که به سمت پایین هرم می

کند. مثال میزان اند، میل میتر شدهفته و به سمت آن دسته از افردي که موفق به بقا و تولیدمثل موفقتغییر یا
میل جنسی در مردان را تصور کنید. میل جنسی زیادتر در مردان (نسبت به زنان) و مسائل مربوط به آن، از 

این هرم، متعلق به یک موضوعات مورد بحث در روانشناسی تفاوت دو جنس بوده است. فکر کنید که
جمعیت کوچک از یک گونه باشد. در باالي هرم، چندین مرد را تصور کنید که از نظر مثالً فقط یک صفت 

بار در 100اش ، میل و توانایی آمیزش جنسی1یعنی میزان میل جنسی، با همدیگر تفاوت دارند. مرد شماره 
قط یک بار در سال است. میزان تمایل جنسی در همه این ، ف3و مرد شماره 10، برابر با 2سال، مرد شماره 

درصد 10شان تعیین شده است. فرض کنید که هاي ژنتیکی موجود در خزانه ژنتیکیمردان نیز، بوسیله جهش
سال از 10کل آمیزشهاي هر فرد، منجر به باروري و تولیدمثل شود (میزان تولیدمثل موفق). بعد از گذشت 

فرزند متعلق 10، 1فرزند متعلق به مرد شماره 100ظار داریم که از بین زادگان تولید شده، عمر این گروه، انت
بصورت زیر محاسبات مربوط به این مردان،باشند.3فرزند نیز متعلق به مرد شماره 1و 2به مرد شماره 

خواهد بود:

100(تعداد دفعات آمیزش در یک سال) ×10(تعداد سال)  ÷10هاي موفق) = (تعداد باروري 100:                  1مرد شماره 
10(تعداد دفعات آمیزش در یک سال) ×  10(تعداد سال) ÷10= (تعداد باروي هاي موفق) 10:                    2مرد شماره 
1(تعداد دفعات آمیزش در یک سال) ×10اد سال)  (تعد÷  10= (تعداد باروري هاي موفق) 1:                     3مرد شماره 
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همانطور که مشخص است، هر چقدر که به سمت : ارتباط بین میزان شدت میل جنسی با تولیدمثل موفق.3-1شکل 
ها، متعلق به مرد شماره یک هستند که این نشان دهنده تغییر توزیع ژنتیکی جمعیت بر اساس آییم، تعداد بیشتري از زادهپایین هرم می

فرزندان این سه مرد است.

دان آن سه مرد سال از گذشتن عمر آن سه مرد، چنانچه به بررسی مجموع فرزن10حال بعد از 
10، 1نفر جزو زادگان مرد شماره 100فرد، 103شویم که تقریباً از هر بپردازیم، با جمعیت خاصی مواجه می

خواهد بود. پسران هر کدام از این مردها، ژنهاي 3نفر نیز زاده مرد شماره 1و 2هاي مرد شماره نفر زاده
ارث خواهند برد و آنها نیز بر همان اساس، تولیدمثل خواهند شان را از پدران خود به تعیین کننده میل جنسی

شویم که اکثریت مردان کرد. اگر این فرایند را در طول نسلها تکرار کنیم، در پایان کار با جمعیتی مواجه می
هستند. 1هاي پدر بزرگ گرم مزاج شماره آن، داري میل جنسی زیاد هستند زیرا بطور ساده، اکثریت آنها زاده

دهد است و فقط براي مثال فوق، یک حالت بسیار ساده شده از آنچه که در تکامل صفات روي می
درك بیشتر موضوع بیان شده است. تولیدمثل موفق در مردان، فقط به میل جنسی آنها وابسته نبوده و تحت 

هر سه مرد در همه گیرد. در مثال فوق، ما فرض کردیم کهتاثیر بسیاري از صفات دیگر آنها نیز قرار می
توانند زادآوري را تحت تاثیر قرار دهند همسان هستند، حالتی که در وضعیت طبیعی، صفات دیگري که می

کمیاب یا نادر است. فرض کنید که توزیع منابع مادي و توانایی الزم براي زنده نگه داشتن و بقا و پرورش 
و 2، در این زمینه، باالتر از مرد شماره 3مرد شماره فرزندان در سه مرد فوق، برعکس باشد. بدین معنی که 

سال دوباره تصور 10قرار گیرد. حال، توزیع جمعیت نمونه این سه مرد را بعد از 1او هم باالتر از شماره 
کنید. در این حالت، توزیع جمعیت تغییر یافته و حتی ممکن است واژگون هم شود. بدین معنی که در این 

، زیرا اکثریت فرزندان 1باشند و نه مرد شماره 3عضاي آن نمونه خاص فرزندان مرد شماره شرایط، بیشتر ا
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- شوند. در هر حالت، نتیجه از یک قاعده کلی تاثیر میبه علت نبود منابع مادي کافی، تلف می1مرد شماره 

دهد، از نظر افزایش میپذیرد؛ اینکه آنهایی که صفات یا منابعی دارند که میزان زادآوري موفق را در آنها 
تر اینکه در یک جمعیت خاص و بعد از گیرند. براي تخمین دقیقشان در مزیت قرار میگسترش خط ژنتیکی

هایی که تناسب شود، باید همه خصیصهنسلهاي متعدد، چه صفاتی در مردان یا زنان آن جمعیت دیده می
ي که در واقع تقریباً بسیار دشوار است. شرایط تکاملی دهند، بشناسیم. کارتکاملی فرد را تحت تاثیر قرار می

اي بوده که تناسب تکاملی او یعنی میزان بقا و تولیدمثل موفق او، تحت تاثیر تعداد زیادي از انسان، به گونه
عوامل قرار داشته است. همین مسئله باعث می شود تا در جامعه انسانی، شاهد تفاوتهاي بسیاري در بین افراد 

اند راههاي متفاوت و متنوعی را براي به حداکثررسانی تولیدمثل موفق در پیش م. افراد مختلف توانستهباشی
اي از طریق یک سیستم ایمنی قوي قابل توارث به فرزندان که آنها را هنگام مواجه با انگلها مقاوم بگیرند. عده

که به آنها در تعامل با سایر اعضاي اي دیگر از طریق داشتن صفات منشی و رفتاري خاصی کند و عدهمی
اي نیز از طریق داشتن صفاتی که آنها را در کسب رسانده و عدهگروه و سازگاري با محیط اجتماعی، یاري می

منابع الزم براي بقا و تولیدمثل موفق نسبت به رقبایشان برتري داده است. 
-گردد. ژن افزایشافزا در افراد، بر میاسبمسئله دیگر، به الزام وجود همزمان تعدادي از ویژگیهاي تن

دهنده تناسب در یک مرد نیست بلکه بسیاري از دیگر خصایص فردي نیز، دهنده میل جنسی، تنها ژن افزایش
توانند تناسب تکاملی فرد را تحت تاثیر قرار دهند. ممکن است همه فرزندان یک مرد پرشهوت مبتال به می

ث کشنده بمیرند و خط ژنتیکی پدر را منقرض کنند اما همان تعداد کم فرزندان یک بیماري ژنتیکی قابل توار
یک پدر سردمزاج، زنده مانده و به سن تولیدمثل برسند. یک مرد یا زن براي اینکه موفقیت تولیدمثلی داشته 

ی، عمل مند باشد که اثرات کلی آنها، در جهت حفظ تناسب تکاملبایست از مجموعه خصایصی بهرهباشد، می
شود، بخصوص اگر اثر مثبت آن کنند. بدون شک صرفاً با داشتن یک ویژگی تناسب افزا، موفقیت حاصل نمی

افزا با اثرات منفی دیگر خصایص کاهنده تناسب در فرد، خنثی یا وارونه شود.خصیصه تناسب
گردد. در مثال بر میتوانند تناسب افزا باشند، هایی که مینکته بعد به تفاوت دو جنس در استراتژي

، زنانی با همین تفاوت در شدت میل جنسی داشته باشیم. به 3تا 1فوق، تصور کنید که بجاي مردان شماره 
فرض اینکه این سه زن در همه صفات دیگر افزایش دهنده زادآوري موفق، برابر و همسان باشند، آیا بعد از 

شد؟ آیا در این شرایط هم، میل جنسی شدید زن سال، با چه توزیع جمعیتی مواجه خواهیم 10گذشت 
موجب برتري او نسبت به دو زن دیگر از نظر تولیدمثلی خواهد شد؟ زیست تولیدمثلی و آناتومی 1شماره 

اي است که مستقل از اینکه یک زن، در یک سال، با چند مرد آمیزش داشته باشد، در تناسلی یک زن، به گونه
د فقط یک فرزند داشته باشد. در اینجا و در مورد زنان، شدت میل جنسی، یک مزیت توانهر سال، نهایتاً می

شود، زیرا منجر به فرزندآوري بیشتر، در زنان داراي میل جنسی باالتر، تکاملی نسبت به سایر زنان تلقی نمی
ده تناسب براي توانسته به عنوان یک مزیت تکاملی افزایش دهننخواهد شد. در عوض، آنچه که براي زنان می
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دهنده تناسب را آنها عمل کند، داشتن همان تعداد فرزندان کمی است که اوالً تا حد امکان، ژنهاي افزایش
داشته باشند و دوم اینکه منابع الزم براي پرورش چنین فرزندانی را در دسترس داشته باشند. این استراتژي 

زادآوري موفق ارتباط داشته تا صرف داشتن میل جنسی در زنان، بسیار بیشتر با افزایشگزینیجفتجنسی و 
شده است. این تفاوت دو جنس در موثر افتادن زیاد که در هر حال، منجر به تعداد بیشتري فرزند براي او نمی

افزا هستند، اساس بسیاري از تفاوتهاي وابسته به جنس در رفتارهاي جنسی و هاي جنسی که تناسباستراتژي
سازند. یکی از دالیل اینکه میانگین میل جنسی در زنان، نسبت به میانگین میل سان مدرن را میهمسرگزینی ان

تر است، همین مسئله است. شدت میل جنسی در مردان، مورد انتخاب طبیعی قرار جنسی در مردان پایین
یتی تکاملی محسوب ها (مرد) مزگرفته اما در زنان اینطور نبوده زیرا شدت میل جنسی، فقط در یکی از جنس

هاي جنسی که در شده که با افزایش موفقیت تولیدمثلی همراه بوده است. تفاوت دو جنس در استراتژيمی
اند، براي درك تفاوتهاي امروزي دو جنس، ضرورت دارد.ها تناسب افزا بودهمحیط تکاملی انطباق

افز موقعیت یا شرایط تناسبنکته دیگر در مورد خصایص تناسب افزا اینست که آنچه که در یک 
تواند در شرایط یا موقعیتهاي دیگر، خنثی یا حتی کاهنده تناسب باشد. یک مثال از این مسئله، میزان است، می

-درصد از گونه98. قبل از انقالب صنعتی، در این مناطق، استپره در منطقه منچستر فراوانی نوعی گونه شب

هاي سفید رنگ، بر قیمانده، سیاه بودند. علت نیز این بود که شب پرهدرصد با2پره، سفید رنگ و هاي شب
هاي سیاه رنگ به علت اینکه بوسیله شدند. در عوض، شب پرهروي پوست سفید درختان منطقه استتار می

شدند. بعد از چندین سال که پوست درختان به علت آلودگی شدند، شکار میپرندگان بهتر دیده می
هاي سفید و سیاه رنگ، برعکس شد؛ به پرهگراید، میزان فراوانی انواع شبف، به سیاهی میکارخانجات اطرا

درصد، سفید بودند.2درصد سیاه و 98طوري که بعد از انقالب صنعتی، حدود 

هاي منچستر در : فراوانی پروانه3- 6تصویر 
در قبل از هاي انقالب صنعتی.قبل و بعد از دهه

هاي سفید به علت توانایی پروانهانقالب صنعتی، درصد
استتار خوب بر روي پوست درختان، بیشتر و فراوانی 

تر دیده شدن، کم بود رنگ، به علت راحتهاي سیاهپروانه
(عکس سمت چپ). در بعد از انقالب صنعتی، به علت 

ها به سیاه شدن رنگ پوست درختان، توزیع فراوانی پروانه
، چرخش یافت (عکس هاي با رنگ سیاهسمت پروانه

سمت راست).
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هایی مانند انسان، منجر به افزایش موفقیت تولیدمثلی او در بسیاري از رفتارها و صفاتی که در گونه
توانند در موقعیتهاي دیگر، اثراتی وارونه ایجاد کنند. به عنوان یک شوند نیز، مییک موقعیت یا شرایط می

تر ازدواج ها، مردانی که در سنین پاییننظر بگیرید. در محیط تکاملی انطباقنمونه، سن ازدواج در مردان را در
توانست با میزان کردند، فرصت بیشتري براي تولیدمثل داشتند و نتیجتاً موفقیت تولیدمثلی در آنها، میمی

کنند زدواج میباروري موفق، همبسته باشد. حال شرایطی را تصور کنید که در آن مردانی که زودتر اقدام به ا
به علت شرایط بد اقتصادي، میزان طالق باالتر ناشی از چنین شرایطی و سایر علل تاثیرگذار، ممکن است 

تري از تولیدمثل موفق را به خود اختصاص دهند. حتی بسیاري از چیزهایی که مطابق عقل سلیم، نرخ پایین
توانند در شرایط متفاوت، تاثیرات متفاوتی شند، میباید در همه شرایط، همراه با افزایش تناسب و زادآوري با

داشته باشند. حتی خصایصی مانند شدت میل جنسی نیز با توجه به بافت محیطی و اجتماعی، بر تناسب افراد، 
گذارند.تاثیر می

هاي یک گونه.معیتهاي جسمی و رفتاري مرتبط با آن در ج: ارتباط تناسب بیشتر با گسترش ژن3-2شکل 

ژن خودخواه و تنازع براي کسب تناسب
شود این است: در پیش گرفته میراي گذشتن از غربال انتخاب طبیعیکه بوسیله افراد باياستراتژي

این سیاست کلیِ در پیش گرفته شده ». زنده بمان و ژنهایت را گسترش بده، حال به هر قیمتی که شده«
شود تا در دنیاي امروز، شاهد جمعیتهایی باشیم که در آنها، اکثریت گونه، منجر میبوسیله اکثریت افراد یک

تناسب تکاملی

ترتولیدمثل موفق ترو با کیفیتبیشترءبقا

ش هر خصیصه جسمی و رفتاريِ گستر
به دلیل ،دهنده بقا  در جمعیت گونهافزایش

تر از این نظرموفقد افراافزایش توزیع ژنوم 

-فزایشش هر خصیصه جسمی و رفتاري اگستر

به دلیل ،مثل موفق در جمعیت گونهدهنده تولید
تر از این نظرموفقد افراافزایش توزیع ژنوم 
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اي از سلولهاي اندیشند منافع شخصی خودشان باشد. هر ارگانیسم زنده، مجموعهافراد به تنها چیزي که می
اندیشد، ه میدهند که به تنها چیزي کوار را میخودخواهی است که در مجموع، تشکیل یک پیکره خودشیفته

، اول بار بوسیله داوکینز در کتابی معروف و کالسیک به »1ژن خودخواه«عبارت رفاه و تکثیر خود است.
). این مفهوم، به تمایالت ذاتی و تکاملی ژنهاي انسان و نتیجتاً 2006همین نام استفاده شد (رك به داوکینز، 

د بپردازند، اشاره دارد. خودخواهی ژنهاي ما و خود انسان، به اینکه به بقا و گسترش هر چه بیشتر خو
هایی را در پیش رفتارهاي هدایت شده بوسیله آنها، موجب می شوند تا در انتخاب رفتارهایمان، استراتژي

بگیریم که بدون در نظر گرفتن تاثیر و پیامد این رفتارها بر روي دیگران، در جهت کامیابی حداکثري موفقیت 
ما، عمل کنند. دنیاي تکاملی انسان و طبیعت سرسخت، با افرادي سر سازگاري نشان داده در بقا و تولیدمثلِ

اي به دنبال افزایش هر چه بیشتر تناسب تکاملی خود، هستند. البته قراردادي بین انتخاب که بطور خودخواهانه
ن مسئله، پیامد طبیعی رفتارهاي طبیعی و این افراد، مبنی بر به اینکه به این نحو عمل کنند، منعقد نشده بلکه ای

رحم است. تکامل و اثرات انتخاب طبیعی بر انسان، طی یک فرایند ناهشیار، صورت افراد در یک طبیعت بی
گرفته است. بشر فعلی، از آن سو داراي این منش و رفتارهاست که انتخاب طبیعی، نیاکانی را که با او سازگار 

اکان سازگار ما را، انتخاب کرده است. اند، حذف و به جاي آنها، نینبوده

آیا فداکاري در تضاد با خودخواهی است؟
پردازند تا هاي متفاوت، به همکاري با یکدیگر میدر همکاري و همیاري، افرادي از یک گونه یا گونه

تواند یتناسب تکاملی خودشان را افزایش دهند. عدم رعایت حقوق یکی از طرفین بوسیله افراد دیگر گروه، م
-هاي گروهی، این منافع شخصیاي است از اینکه در همکاريبه پایان ائتالف منجر شود که خود نشانه

توان گفت؟ چرا زنبورهاي عسل تکاملی افراد است که اولویت دارند. اما در مورد رفتار فداکارانه افراد، چه می
وند؟ همانطور که مشخص است، فداکاري و شکارگر، با نیش زدن خود به مهاجم، موجب پایان مرگ خود می

خودکشی براي گروه، دقیقاً برخالف افزایش دادن خودخواهانه خط ژنتیکی خود است. پس چرا در طی 
ها حذف نشده است؟ رفتار یک گونه از تکامل، چنین رفتاري و ژن بوجود آورنده آن، از خزانه ژنتیکی گونه

این گونه، عقرب نر، اجازه خورده شدن خود به عقرب ماده را تر هم باشد. در عقربها، ممکن است عجیب
گرا، برخالف منافع خودخواهانه تکاملی عقرب نر نیست؟ در ابتدا، دهد. آیا این خودکشی به ظاهر رمانتیکمی

2انتخاب خویشاونديآمد، تا اینکه اصل انگیز به حساب میمشاهدات اینچنینی براي نظریه تکاملی، چالش

) این وقایع را به خوبی تبیین کرد. بر طبق این اصل، گسترش خط ژنتیکی افراد، نه تنها از1964، (همیلتون
تولیدمثل موفق خود آنها، بلکه همچنین از طریق بقا و تولیدمثل آن دسته از خویشاوندان خونی بقا وطریق 

1- Selfish Gene
2- Kin selection
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شود. فرد گفته می1تناسب فراگیرپذیر است. به این پدیده، آنها که با آنها غرابت ژنتیکی دارند هم، امکان
شوند. در این شرایط، هر چند که زنبورهاي کارگر، به قیمت حفظ کلونی زنبورها، حاضر به مرگ خود می

ریزي ملکه مادر، موجب گسترش خط ژنتیکی آنهایی میرد اما پا برجا بودن کلونی و تخمخود زنبور کارگر می
اند. در این حالت، در واقع نوعی تولیدمثل موفق از طریق کردههم خواهد شد که جانشان را فداي کلونی 

خویشاوند نزدیک صورت گرفته که در نهایت منجر به گسترش ژنهاي فرد فداکار و همچنین خود ژن 
رفتار عقرب نر، نه تنها نشانه ، عشقی است عقربی! همانند خودشانعشق عقربها، شود. فداکاري در گروه، می
نیست، بلکه کمال خودخواهی و عشق به خود است. عقرب نر، در صورتی اجازه عشق و دیگرخواهی 

هاي دهد که کیسه حاوي اسپرمشدن بدن خود بوسیله عقرب ماده را به عنوان ماده غذایی میخورده
میرد اما در قالب بارورکننده هم، بوسیله ماده بلعیده شود. به این نحو، هر چند عقرب نر، خود به ظاهر می

دهد. پسران و دختران چنین جفت عقربهایی، این رفتارها را از والدین زندان خود، دوباره ادامه حیات میفر
ساز رفتارهاي اینچنینی، در این گونه از عقربها، نحو، ژنهاي فعالخود به ارث برده و نشان خواهند داد. بدین

پایدار و باقی خواهد ماند.

در عشق عقربها، عشقی است عقربی؛ ها و ارزش انطباقی چنین رفتارهایی. فداکارانه در عقرب: رفتارهاي 3-7تصویر 
-ورزانه در بین آنها، روي میها هستند که این اتفاق از طریق رفتارهاي عشقها، خود عقرببعضی از شرایط، مهمترین قاتلین عقرب

حال اتمام خوردن یک عقرب نر است. این حالت، معموالً در دهد. تصویر سمت راست، یک ماده عقرب را نشان می دهد که در 
این شود. هاي آن نر، تمام میدهد که به قیمت مرگ عقرب نر و بارور شدن ماده عقرب با اسپرمزمان آمیزش جنسی روي می

تصویر سمت چپ، ها است.هاي او در نسل بعدي عقربدهنده ژنکننده بقاي نسل عقرب نر و گسترشخودکشی رمانتیک، تضمین
ها، بعد از اینکه به اندازه کافی بزرگ دهد. این بچه عقرباند، نشان میها را، در حالی که در پشت مادرشان قرار گرفتهبچه عقرب

ها، ارزشی انطباقی و تولیدمثلی دارند، بدین هاي رفتاري، براي عقربهمه این مکانیسمکنند.شوند، شروع به خوردن مادرشان می
- شود و از مرگ، زندگی میکنند. بدین شیوه، از زندگی مرگ پدیدار میها کمک میکه در نهایت، به گسترش نسل عقربمعنی

آید!

1- Inclusive Fitness
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مشاهده ، ايتا اندازهتواند این مکانیسم، میکند.عمل میبه نفع تناسب فراگیر ما،انتخاب خویشاوندي
توانیم ما باگر را هم، توضیح دهد. کنیمتعجب مین شاخط ژنتیکییدمثل ولبقا و تما از چگونگیه ککسانی 

بتوانیم در بعضی مواقع، اما، هرچند ما ممکن استایم.، به نفع ژنهایمان عمل کردهانتخاب طبیعی را دور بزنیم
به همین .راه برویمبجاي آنها توانیم همیشهنمیولی بگیریم ییا تصمیمنیمفکر کمانبجاي خویشاوندان

، ما نیز محکوم به تمکین از انتخاب طبیعی هستیم. این مسئله، شدید باشدمعلولیت یک خویشاوند اگردلیل،
شان است. آنها، همراستا با مشاهده رفتار افراد نسبت به سایر اعضاي خانواده یا خویشاوندان ژنتیکی

فاوت از زمانی در درصورتیکه خویشاوند ژنتیکی مذکور، معلولیت شدیدي داشته باشد، رفتاري آشکارا مت
. )2008(رك به سالمون و شاکلفورد، گیرند که معلولیت آن خویشاوند، اساسی و جدي نباشدپیش می

هاي خویشاوندي به تاثیرات مثبت انتخاب خویشاوندي بر بقا و تولیدمثل افراد، در جوامعی که در آنها، بنیان
-بخصوص افراديبطور کلی همه آسیب میبینند اما سستی گراییده، درحال از بین رفتن است. در این جوامع، 

که بدون یاري خویشاوندان دیگر، قادر به ادامه زندگی بهینه و مطلوب نیستند، نسبت به از دست رفتن این 
.هاي اجتماعی بیشتر و جدیدتر استسیبآیی آپدید،یکی از تبعات این مسئلهشوند.پذیر میحمایتها، آسیب

براي خویشاوندان 1بازيپارتیشده ط با انتخاب خویشاوندي، پدیده شناختهاز دیگر موضوعات مرتب
است. هرچقدر که فردي از نظر ژنتیکی بیشتر به ما نزدیک باشد، بیشتر احتمال دارد که ما درباره او دست به 

ممکن است بازي بزنیم. پدیده دیگر، غریزه والدبودن و از جمله غریزه مادري است. هر پدر یا مادري، پارتی
تا پاي جان، براي بقا و تناسب فرزند خود بجنگد. اما این مبارزه، فقط نبرد براي جلوگیري از انقراض خط 

ژنتیکی خود است و نه چیز دیگري. 

ي تقابل ظاهر؛ یکشاوندانیخونیو رقابت و حسادت بيشاوندیانتخاب خو
کنیم تا سایر خویشاوندانمان هستیم و مراقبت میها و زادهها، داییها، عموزادهاگر ما به فکر همشیره

آنها هم، بقا و تولیدمثل موفق داشته باشند پس چرا شاهد حسادت و رقابت بین اعضاي یک گروه خویشاوند 
رسد اما اگر از منظر ژنهایمان به آن نگاه آمیز به نظر میهم هستیم. این مسئله به ظاهر یک موضوع تناقض

ود. از نظر ژنهاي فرد، اولین و مهمترین اولویت، توزیع خود است. در وهله بعد، آنها به شکنیم، مسئله حل می
-شناس، میگردند که بیشترین همپوشانی را با خودشان دارند. هالدینِ زیستدنبال تکثیر مجموعه ژنهایی می

حرف را براي گفت که حاضر است جان خودش را براي حداقل دو برادر یا هشت پسرعمو فدا کند. او این
زد. شود، میبیان اهمیت عملی ضریب خویشاوندي که به احتمال حضور ژن یک فرد در فردي دیگر گفته می

، یک همشیره ناتنی 50/0، با یک همشیره تنی (از یک پدر و مادر) 1ضریب خویشاوندي هر فرد با خودش 

1- Nepotism

 فصل سوم: مفاهيم و فرايندهاى تكاملى



137

است. از این رو، اولین لقمه 125/0اده زو با یک عموزاده یا دایی25/0(فقط پدر یا مادر مشترك داشتن) 
هاي والدینمان. هاي همشیرهبراي خود ماست، دومین آن براي برادر یا خواهرمان و سومین هم براي زاده

تواند به رقابت و حسادت بین افراد با خویشاوندان نزدیک یا دور، دهی، میبدیهی است که این ترتیب اولویت
تر هستند. اینجا زمانی است که ها، به ما، نزدیکمه خویشاوندان ما، از غریبهمنجر شود. اما به هر حال، ه

بازي نشان دهیم. خویشاوندان ما، براي ما، از خود ما بیشتر ممکن است ما انتخاب خویشاوندي یا پارتی
ها، برتري دارند.اهمیت ندارند اما به هرحال، نسبت به غریبه

لبکارگیري استعاره در نظریه تکام
هنگام مطالعه متون روانشناسی تکاملی، مفاهیم متعددي خواهید شنید که همگی استعاره هستند. دقت 

زنان، تحت این «روند. ممکن است بخوانید که: ها، فقط به منظور درك بیشتر مطلب، بکار میکنید که استعاره
بدین معنی است که زنانی که بر حسب این عبارت،». اندحل خاص کردهفشار انتخابی، اقدام به انتخاب آن راه

خاصی رفتار گیري در مورد موضوعی خاص، به شیوهتصادف و انتخابهاي ژنتیک محورشان، هنگام تصمیم
در مواجه با هر مشکل «تر اینست که بگوییم: شدند. درستاند، موفق به بقا و/یا زادآوري بیشتري میکردهمی

زدند که هماهنگ و منطبق با انس و تصادف، دست به انتخابهایی میتکاملی موجود، آنهایی که بر حسب ش
». اندانتخاب طبیعی بوده، شانس بیشتري نیز براي بقا و تولیدمثل بیشتر، داشته

 فصل سوم: مفاهيم و فرايندهاى تكاملى



138

هاي تکاملی رفتارهاي جنسی فصل چهارم: ریشه
در دو جنس

موضوعات کلی مورد بحث در این فصل:
شناختی و ترجیحات خصایص مربوط به جذابیت جسمانی و احساسات زیباییهاي تکاملیریشه

رفتاري مردان از نظر زنان
هاي تکاملی تغییرات در رفتارها و ترجیحات جنسی مرتبط با چرخه قاعدگی در زنانریشه
هاي تکاملی تغییرات در رفتارها و ترجیحات جنسی هماهنگ با تجرد/ تاهل در زنانریشه
 تکاملی متقابل در مردان - هاي همجنسی دوگانه در زنان، خیانت زناشویی و استراتژياستراتژي
پذیري جنسی بیشتر در زنانهاي تکاملی انعطافریشه
ورزي در مردانهاي تکاملی راهبردهاي مراقبت از همسر یا غیرتریشه
ها در رفتارهاي جنسی دو جنسبررسی نقش رقابت اسپرم

- ارائه شده براي رفتارهاي مورد بحث در این کتاب، میهاي تکاملیررسی ریشهدر این فصل، به ب

پردازیم. تغییرات و نوسانات در ترجیحات و رفتارهاي جنسی مرتبط با چرخه قاعدگی در زنان، تفاوتهاي 
پذیري جنسی و رفتارهاي مراقبتی یا نظارت بر همسر در مردان، از جمله موضوعات کلی جنسی در انعطاف

شده تا اینجا، مورد تحلیل و تبیین، ورد بحث ما در این فصل خواهند بود که بوسیله مفاهیم تکاملی بحثم
قرار خواهند گرفت.
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روانشناسی جذابیت: چرا زیبایی، زیباست؟
انگیز، نباشد. حتی ممکن است، شاید براي بسیاري از ما، فکر کردن به بدیهیات، فعالیتی مفید و چالش

وقت از خود نپرسیده باشیم که چرا انسان دو چشم دارد و ا، بیهوده هم تلقی کنیم. شاید هیچچنین کاري ر
خورند و بسیاري از این چراهاي چرا سه چشم ندارد! چرا روي دو پا راه می رود، ابروها به چه دردي می

کند که هم خطور نمیایم که حتی به ذهنماندیگر. ما معموالً این قدر به این بدیهیات تکراري عادت کرده
-چرا چنین موضوعات به ظاهر بدیهی، بدین شکل هستند. شاعران، هنرمندان، نویسندگان، فیلسوفان و رسانه

ها، درباره زیبایی و خاصیت افسونگري آن، بسیار صحبت کرده و نظر داده اند. ولی به راستی، چرا زیبایی، 
یابیم. چرا دیدن موهاي تاري را، جذاب و زیبا میاي، بدنی و رفزیباست؟! چرا ما فالن خصایص چهره

ها و ها، بینی، شکل صورت، اندامدهیم. در مورد اندازه چشمپرپشت و براق را به یک سر تاس، ترجیح می
. حتی بسیاري از رفتارها هم، ترجیحات مشخص و جهانشمولی وجود دارد

رد آنچه که زیبـا و جـذاب اسـت، وجـود     هاي مختلف، تشابهاتی اساسی در موها و قومیتبین فرهنگ
دهند که استانداردهاي زیبایی در مورد بعضی از این خصایص، بطور وسـیعی در بـین   مطالعات نشان میدارد. 

). این استانداردها، حتی 2000مشابه هستند (النگلویس و همکاران، هاي بسیار متفاوت،افراد متعلق به فرهنگ
دهند نیز، مشابهت دارند (روبنشتین و هاي زیباتر، واکنشی متفاوت نشان میچهرهاز نظر نوزادانی که نسبت به 

)، با سنجش توافق در ارزیابی جذابیت بوسـیله فرهنگهـا و   2000النگلویس و همکارانش (). 1999همکاران، 
هـا توافـق   فرهنگی در مورد زیبـایی، آن قومیتهاي مختلف، نتایج ذیل را بدست آوردند. در زمینه توافقات درون

را براي ارزیابی بزرگساالن از کودکان، بدسـت  85/0را براي ارزیابی زیبایی بزرگساالن از بزرگساالن و 90/0
حتی نوزادانی که مدت زیادي بود. 88/0ها، و میزان توافق بین قومیت94/0فرهنگی، آوردند. میزان توافق بین

گونه فرهنگ پذیري نداشته اند نیز، چهره هـاي  براي هیچاز پا گذاشتن آنها به عرصه گیتی نگذاشته و فرصتی
آنها همان چهره هایی را ترجیح می دهند زیبا را نسبت به چهره هاي کمتر جذاب، ترجیح می دهند. همچنین، 

بـین تـرجیح نـوزادان بـراي دیـدن      ). 1991؛ 1990که بزرگساالن ترجیح می دهند (النگلـویس و همکـاران،   
ها نیز، همبستگی یافت شده است (کرامـر  اد و ارزیابی بزرگساالن از جذابیت این چهرهعکسهایی از چهره افر

).1998؛ به نقل از کالیک و همکاران، 1995و همکاران، 
یابیم، به فرهنگ، قومیت و شرایط دهند که زیبایی و آنچه که ما زیبا و جذاب میاین آمارها نشان می

اوت و متعلق به قومیتها و فرهنگهاي مختلف، توافقات زیادي وجود محیطی بستگی نداشته و بین افراد متف
دانیم که آنچه که بین افراد، قومیتها و فرهنگهاي مختلف، مشترك است، زیست و نه فرهنگ دارد. و همه می

دانند، بطور زیستی اي و بدنی را جذاب و زیبا میتر، اینکه انسانها چه خصایص چهرهآنهاست. به عبارت ساده
پذیرند. تعیین شده و از عوامل محیطی تاثیر نپذیرفته یا بسیار کم تاثیر می
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دهند که انسانها با یک سري از ترجیحات این گروه از پژوهشها، براي ما، از این جهت که نشان می
نها بخش هستند. آدهنده و روشنیآیند، بسیار بصیرتذاتی و از پیش وجود داشته در مورد زیبایی به دنیا می

سره به عوامل فرهنگی حجت را براي آن دسته از نظریات کهنه در علوم اجتماعی که جذابیت را کامالً و یک
پذیري گونه آموزش و فرهنگدادند، تمام کردند. نوزادان تازه به دنیا آمده، فرصت هیچو مدگرایی نسبت می

جیح دهند. توافق هاي بین قومیتی و بین اي خاصی را تراند که بخواهند بر اساس آن، خصایص چهرهنداشته
سازند. بطور خالصه، شناختی، زیبایی را میفرهنگی نیز، گویاي آن هستند که عواملی فراتر از ترجیحات بوم

هاي مختلف در مورد جذابیت، به این حقیقت هاي گزارش شده بین قومیتها و فرهنگتوافقات و همبستگی
یابند، ریشه در بنیادهاي تفاوت، زیبایی را زیبا می بینند و جذابیت را جذاب میکنند که اینکه افراد ماشاره می

زیستی و درونی آنها و نه عوامل فرهنگی دارد. 

هاي خوبهاي خوب: ارتباط جذابیت با تناسب و ژنفرضیه ژن
خویشاوندان هر رفتار و ترجیح انسانی باید براي او تناسب افزا باشد. به این معنی که یا بقاي او یا

اش را، بهبود ببخشد. در غیر اش را افزایش دهد و یا تولیدمثل موفق او و خویشاوندان ژنتیکیژنتیکی
اینصورت، دیر یا زود از خزانه ژنتیکی گونه انسانی، حذف خواهد شد. روان انسان، به معناي مجموعه 

دریجی صفات و رفتارها، بر اساس شدن تها غربالاش، حاصل قرنهاي روانشناختیترجیحات و مکانیسم
دهد نیز، افزایی، است. بر همین اساس، آنچه که انسان به عنوان زیبایی ترجیح میهمین خصیصه یعنی تناسب

افزایی او داشته باشد.باید ارتباطی با تناسب
-گویی به این سئوال که ریشه تکاملی جذابیت چیست و ترجیح آنچه که انسان جذاب میبراي جواب

هاي پژوهشی، ارائه شده است. تقریباً همه این فرضیات، بر یک نکته یابد، نظریات متعددي همراه با پشتوانه
کنند: اینکه جذابیت در مردان (و در زنان)، همراه است با خصایص قابل توارثی که احتمال بقا و/یا تاکید می

دهند. مبستگان و زاده هایش را افزایش میتولیدمثل خود فرد و زاده هاي او و در کل تناسب تکاملی او، ه
کننده بوده که بهآور تناسب و سالمتی ژنتیکی باالتر است، یک فرضیه روشناینکه جذابیت جسمی، پیام

معروف شده است.1فرضیه ژنهاي خوب
مان، شروع کنیم. همـانطور کـه در بحـث انتخـاب     بگذارید از تاثیر انتخاب طبیعی بر انتخابهاي جنسی

هـاي قابـل قبـول بـراي     توانند مستقل از شاخصکدام از دو جنس متعلق به یک گونه، نمیی گفتیم، هیچجنس
انتخاب طبیعی، در بقا و تولیدمثل، موفق باشند. اگر هر جنس، انتخابی کند که بوسیله انتخاب طبیعی رد شـده  

یدمثلی، قرار می دهد. از طـرف  و مورد پسند او واقع نگردد، خود را در معرض خطر کاهش بقا و موفقیت تول
نیستند؛ آنها فرزندان همسرانمان نیز هستند و طبیعتاً ژنهاي آنها را، بـه ارث  دیگر، فرزندان ما، فقط فرزندان ما 

1- Good gene hypothesis
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23کروموزوم خـود را از مـادر و   23هر فرزند که نتیجه آمیزش اسپرم پدر و تخمک مادر است، خواهند برد. 
برد. فرزندان ما، ترکیبی از ژنهاي پدران و مادرانشان هستند. براي اینکه ارث میکروموزوم دیگر را از پدر، به

هر یک از دو جنس، زادآوري موفق داشته و قادر باشند تا فرزندانی تولید کند که به سن تولیـدمثل رسـیده و   
افـزا هـاي تناسـب  نژژنهاي آنها را به نسل بعد منتقل کنند، باید فرزندانی داشته باشند که حامل بـه اصـطالح   

مان و در حین آمیزش، قصـد انتقـال بـه    هاي جنسیکدام از ما، بر نسخه ژنهایی که از طریق سلولباشند. هیچ
گیـرد.  فرزندانمان داریم، کنترلی نداریم. زیرا این مسئله تا حد زیادي بر اساس شانس و تصادف صـورت مـی  

دهـیم، دخـل و تصـرف کنـیم     از خودمان به فرزندانمان میتوانیم در مجموعه ژنهایی کهعالوه بر این، ما نمی
-هاي ژنی هستیم که از والدین خود به ارث بردهزیرا همه ما داراي تعدادي مشخص و غیرقابل تغییر از نسخه

رسند، کنترل داشته توانیم با انتخاب جفت مناسب، بر ژنهایی که از همسرانمان، به فرزندانمان میایم. اما ما می
-یم. اواسط چرخه قاعدگی، همزمان است با اوج افزایش میزان احتمال باروري و حاملگی یک زن. آمیزشباش

ها، از این نظر که ممکن است منجر به حاملگی شوند، بسیار حساس هستند. هاي جنسی یک زن در این زمان
ت ندارند. انتخابهایی کـه  آمیزش در سایر مراحل چرخه که احتمال باروري پایین است، به این اندازه، حساسی

اش تواند سرنوشت خـط ژنتیکـی  کند، مییک زن در اواسط چرخه و در مورد ویژگیهاي مرجح در شریک می
را، کامالً در دست بگیرد. زیرا، همانطور که گفتیم، میزان تناسب  در بقا و تولیدمثل موفق فرزندان ما، نه تنهـا  

تعـداد  دهیم، بلکه به ژنهاي همسران مـا نیـز، بسـتگی دارد.    انتقال میهاي ژنتیکی خود ما که به آنهابه قابلیت
تـوارث  تناسب، حداقل تا حد متوسطی، قابلاي از محققان معتقدند که تعدادي از ویژگیهاي وابسته به فزاینده

، دهنده حد و حدود این صفات در فـرد هسـتند (میلـر و تـاد    هاي جنسی، نشانبوده و اینکه تعدادي از نشانه
آن دسته از نیاکان ما که در انتخابهاي جنسی خود، ترجیحاتی نشان دادند کـه تناسـب فرزندانشـان را    ). 1998

داده، در مزیت گسترش خط ژنتیکی، قرار گرفتند. در عـوض، انتخابهـا و ترجیحـات آن دسـته از     افزایش می
، آنها را در معرض کـاهش یـا قطـع خـط     کردهافزایی بهینه را براي فرزندانشان فراهم نمینیاکان ما که تناسب

ژنتیکی، قرار داده است. ما فرزندان نیاکان موفق هستیم و به همین جهت، انتخابهاي آنها را نیز از آنها به ارث 
برده ایم. هدیه گرفتن ژنهاي مسبب تناسب افزایی از طریق اسپرمهاي مردان جذاب، باعث می شود تا زنان از 

افزایی تکاملی) در زاده هایشان اطمینان بیشتري حاصل کنند. از ب از نظر تناسبوجود این ژنهاي خوب (خو
طرف دیگر، ژنهاي ترجیح چنین خصایصی را هم به دخترانشـان انتقـال دهنـد. نتیجـه ایـن انتقـال ژنتیکـی،        

رد جمعیتی خواهد بود که در آن تعداد بیشتري از دختران در اواسط چرخه خود، به جذابیت بدنی مـردان مـو  
دهند.معاشقه، اهمیت می

- حال که اهمیت انتخاب جنسی و از جمله انتخابهاي جنسی اواسط چرخه در زنان مشخص شد، می

آور چه ساختار ژنتیکی اي، بدنی و رفتاري در مردان، پیامتوانیم به این سئوال برسیم که خصایص مرجح چهره
پژوهشهاي ارتباط «موضوعی که از آن با عنوان افزایی قابل توارثی، براي زنان، است؟و خصایص تناسب
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آور در کل، این پژوهشها بر این نکته تاکید دارند که جذابیت، پیامکنیم.یاد می» تناسب در مردان-جذابیت
شوند. به همین خاطر افزایی فرد، میوجود ژنهاي خوبی است که این ژنها، به هر شکل ممکن، موجب تناسب

توجه کنید که منظور از بکارگیري واژه شود.یاد می» فرضیه ژنهاي خوب«، با عنوان است که از این فرضیه
افزایی است و نه هیچ چیز دیگر. این قضاوت ، ژنهاي خوب از نظر تناسب»ژنهاي خوب«در عبارت » خوب«

»وبژنهاي خ«هر جا با عبارت ،از این به بعدرا به هیچ عنوان نباید یک قضاوت ارزشی در نظر گرفت.
بخوانید.،»افزاژنهاي تناسب«آن را توانید، میمواجه شدید

هاي خوب و مسیرهاي ممکن براي ارتباط جذابیت با تناسبفرضیه ژن
دهنده تناسب تکـاملی  براي آزمون این فرضیه که جذابیت و زیبایی در همسر را، ترجمه ژنهاي افزایش

در مورد مردان، این پژوهشها به دنبال جستجوي تفاوتهاي داند، پژوهشهاي بسیار زیادي انجام شده است.می
اي، بدنی، زیستی، تفاوت در سیستم ایمنی، تفاوتهاي ژنتیکی و تفاوت در رفتارهاي مردانِ بـا جـذابیت چهـره   

اي و بـدنی در انسـان، احتمـاالً بـه عنـوان      بعضـی از ویژگیهـاي چهـره   اند. بدنی و رفتاري بیشتر و کمتر بوده
هـا،  از سالمتی، قدرت، باروري، جوانی، مقاومت نسبت به بیمـاري، مقاومـت نسـبت بـه انگـل     هاییشاخص

کنند که تعدادي از این موارد، از نظر ژنتیکی، تا حدي قابـل تـوارث   سطوح هورمونی و ثبات رشدي عمل می
چهـره اي،  نظریاتی که انتخاب ویژگیهاي خـاص ). در بخش بعد، 1996؛ 1993هستند (ثورنهیل و گانگستاد، 

دهنـد،  بدنی و رفتاري در مردان بوسیله زنان را، به افزایش تناسب تکاملی منتج از چنین انتخابهایی نسبت می
ی، جسمتناسبدهندهشیافزايژنهاوتیجذابایم. این چند طبقه عبارتند از الف) در چند طبقه کلی گنجانده

ي. رفتـار تناسـب دهنـده شیافـزا يژنهـا وتیجـذاب )و جهایماریببهنسبتسازمقاوميژنهاوتیجذابب) 
دهنده شاخصهاي متنوع و متعددي از عوامل مـوثر در تناسـب تکـاملی    جذابیت در مردان، از نظر تکاملی، پیام

قابل توارث آنها بوده و مجزا کردن آنها، فقط براي دقت و درك بیشتر اسـت. اثـرات متعـددي کـه جـذابیت      
ها و در دنیاي امروزي، بر موفقیـت بـالقوه او   توانسته در محیط تکاملی انطباقمیجسمانی و رفتاري یک مرد، 

توان در یک نظام یکپارچه قرار داد. در بقا و تولیدمثل داشته باشد را، می

دهنده تناسب جسمیهاي افزایشالف) جذابیت و ژن
ز نظـر زنـان، داراي ژنهـاي    ک دسته از این فرضیات، فرضیاتی هستند که معتقدند مردان جذاب تـر ا ی

اي از واریانس ویژگیهاي جسمی ما ماننـد قـد و   متناسب کننده فرد از نظر جسمی هستند. بخش قابل مالحظه
، معتقـد اسـت کـه آن دسـته از     1فرضـیه شـکارچی سـالم   کند. توانایی و قوام عضالنی ما را، توارث تعیین می

با قابلیت جسمی یا رفتاري بیشتر در شکار کـردن، در  خصایص چهره اي که زنان در مردان جذاب می یابند،

1- The healthy hunter
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تواند ویژگیهاي جسمی حاکی از قدرت و استحکام بیشتر در مردان، میزندگی نیاکانی انسان، همبستگی دارد. 
تواند یکی از عوامل و علل افزایش آوري بیشتر در کسب منابع باشد و این خصیصه میحاکی از قدرت فراهم

در طی تاریخچه تکـاملی انسـان، مراقبـت    از طرف دیگر، یهاي جسمانی در نظر زنان باشد. جذابیت این ویژگ
زنان، با انتخاب مردان توانسته براي یک زن، ارائه کند. جسمی یکی از مهمترین چیزهایی بوده که یک مرد می

گیرنـد. مـا   هدیه میافزاي جسمی آنها را، براي فرزندان خودتر از نظر جسمی، در واقع ژنهاي تناسبمتناسب
-درصـد از زنـدگی بشـري کـه بصـورت شـکارچی      99دانیم که بقا و تولیدمثل موفـق یـک فـرد، در آن    می

هـا گذشـته اسـت، شـدیداً بـه تناسـب و       ترین سبک زندگی در محیط تکـاملی انطبـاق  گردآورنده یعنی رایج
هـاي تکـاملی زنـان    ر آن، انطبـاق درصد، همان زمانی است که د99مهارتهاي جسمی او بستگی داشته و این 

هاي حاکی از تناسب جسمی اهمیـت  براي همسرگزینی، شکل گرفته است. زنان، از آن جهت، به این شاخص
توانسته تناسب جسـمی الزم بـراي بقـا و تولیـدمثل موفـق خودشـان و       دهند که اهمیت ندادن به آنها، میمی

تیکی آنها را با مشکل مواجه کرده باشد. در اینجا، انتخاب فرزندانشان را کاهش داده و نتیجتاً گسترش خط ژن
افزاي جسمی قابل توارث است. ترجیح قد بلنـدتر، هیکـل   زیبایی بوسیله زنان، به معنی انتخاب ژنهاي تناسب

تر در اواسط چرخه قاعدگی، از جمله مواردي هستند که بـه ایـن وسـیله قابـل     هاي عریضتر و شانهعضالنی
اند.تبیین

تعدادي از مردان بومی ساکن استرالیا، ،عکسها
، آفریقاي جنوبی(Bathurst)باثورثت 
(Kalahari)در آسیاي جنوب شرقی و جزیره بورنئو
(Borneo) ،دهندرا نشان می .

فصل چهارم: ريشه هاى تكاملى رفتارهاى جنسى



144

ها، داشتن براي مردانِ محیط تکاملی انطباق: تعدادي از مردان بومی ساکن قبایل و مناطق بدوي در جهان.4-1تصویر 
هاي مردانه مانند افزا در تامین غذا و انجام سایر وظایف مربوط به نقشبودن، از جمله مزیتهاي موفقیتتناسب بدنی مانند عضالنی

) قتل یا جنگ، علت 2007ها، بوده است. طبق بررسی هیل، هورتادو و والکر ( سایر مردان و گروهمحافظت از خانواده در مقابل
گردآورنده هیوي در ونزوئال و کلمبیا است. این حاکی از این است که داشتن -از بزرگساالن در جوامع شکارچی35/0مرگ و میر 

شان، در محیط تکاملی می براي بقاء خود و خویشاوندان ژنتیکیکننده مهتوانسته کمکبدنی قوي و عضالنی، براي مردان، می
ها (و البته در همین دنیاي موجود)، باشد. انطباق

ساز نسبت به بیماریهاهاي مقاومب) جذابیت و ژن
اي و جسمی همانند هاي زیبایی چهرهدسته دوم، فرضیاتی هستند که تاکید دارند که بعضی از شاخص

هاي ژنتیکی مضرِ کمتر یا کفایت بیشتر ژنتیکی مانند کفایت بیشتر بخشی از ژنوم که در جهشآورتقارن، پیام
خواهند )، است. زنان با آمیزش با چنین مردانی، میMHCگذارد (مانند بخش قدرت دستگاه ایمنی تاثیر می

نها هستند را، افزایش دهند. هاي نهایی موفقیت تولیدمثلی آکنندهسالمتی ژنتیکی فرزندانشان که در واقع تعیین
دهنده کیفیت آور وجود ژنهاي افزایشدر این حالت، آنچه که از نظر زنانِ اواسط چرخه قاعدگی زیباست، پیام

هاي ژنتیکی فرد و توانایی بیشتر براي مقابله با بیماریهاست. این فرضیه که علت گرایش زنان به سمت چهره
تر در اواسط چرخه قاعدگی، بخاطر سالمتی هاي متقارنبوي مردان با چهرهتر و ترجیح نماتر، متقارنمردانه

کند که زنان، این مردان را به این علت در موعد باالتر قابل توارث آن مردان است، این عقیده را مطرح می
ان خود دهنده سالمت و قدرت دستگاه ایمنی این مردان را به فرزندکنند که ژنهاي افزایشباروري انتخاب می

منتقل کنند. به این نحو، آنها از کیفیت ژنتیکی فرزندن خود و قابلیت و تناسب تکاملی این فرزندان براي بقا و 
کنند. این نظریات، اعتقاد دارند که زیبایی، ترجمه و عالمت بیرونی تولیدمثل بیشتر، اطمینان حاصل می

». بنویسید زیبایی و بخوانید سالمتی قابل توارث«د: گوینسالمت زیستی و ژنتیکیِ قابل توارث، است. آنها می
هاي داراي در این قسمت، به یکی از تبیینات ارائه شده در مورد ترجیح چهره و بوي بدن مردانی با چهره

- ساز سیستم ایمنی مربوط است، مینمایی باالتر که به فرضیات مرتبط دهنده جذابیت با ژنهاي مقاوممردانگی

پردازیم.

تستوسترون، یک هورمون .اي و قدرت دستگاه ایمنیسترون، مردانگی نمایی چهرهتستو
مردانه است که تاثیر منفی بر دستگاه ایمنی دارد. از طرف دیگر، مردانی که سطح تستوسترون باالتري دارند، 

ن هورمون، به علت تاثیر تستوسترون بر استخوان بندي چهره و بدن، جذابیت بیشتري از نظر زنان دارند. ای
نماتر، رك به تر (مردانهشود تا استخوان باالي ابرو، رشد بیشتري پیدا کرده و چشمها، فرورفتهموجب می

شود. ها در مردان، میترشدن استخوان چانه و گونهنظر برسند. آن همچنین، موجب کشیده) به1تصاویر فصل 
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هاي آنها در اواسط چرخه قاعدگی ظر زنان، انتخابهاي کلی یک چهره زیبا از ناین اثرات، هماهنگ با مولفه
اي، میزان تر از نظر چهرهمدت، هستند. توجه کنید که مردان جذابو یا هنگام انتخاب شریک کوتاه

کننده بر دستگاه ایمنی دارد. اثر تستوسترون باالتري داشته و در عین حال گفتیم که تستوسترون، اثر سرکوب
ن باالتر بر دستگاه ایمنی و این تناقض ظاهري که زنان، مردان با سطوح کنندگی تستوستروسرکوب

دهند، در این نکته نهفته است که زمانی تستوسترون با مقدار باالتر در بدن تستوسترون باالتر را ترجیح می
رغم سرکوب شدن نسبی بوسیله تستوسترون، یابد که دستگاه ایمنی آنقدر قوي باشد که علیگسترش می

کند در سنین انایی و کارکرد بهینه خود را حفظ کند. در واقع، این قدرت دستگاه ایمنی است که تعیین میتو
بلوغ، چه مقدار تستوسترون در بدن یک مرد ترشح شود. فرض بر این است که مردانی که تستوسترون بدن 

همانهایی هستند که احتماالً دستگاه نما در آنها شود،آنها آنقدر زیاد نبوده که موجب بوجود آمدن چهره مردانه
گري تستوسترون را ندارد. بدن آنها، براي جلوگیري از کاهش قدرت یک ایمنی آنها، تحمل اثرات سرکوب
کنندگی تستوسترون را هم بتواند اي آنقدر قوي نیست که اثرات سرکوبدستگاه ایمنی که خود بطور پایه

نما، کند. پیامد جانبی این انتخاب، یک چهره کمتر مردانهرون میتحمل کند، اقدام به سرکوب ترشح تستوست
نماتر از نظر زنان در هنگام باروري را، پیامی که هاي مردانهتر بودن چهرهاست. این فرضیه، علت جذاب

-دهد، میتر به آنها مینمایی چهره در رابطه با ساختار ژنتیکی بوجود آورنده یک دستگاه ایمنی قويمردانگی

کاس، (براي مروري بر رابطه تستوسترون و عملکرد ایمنی در مردان، رك به موهلن بین و بریبیسداند
براي وجود یک دستگاه ایمنی که هنگام مواجه با 1عالمت صادقانهتواند یک نشانه یا جذاب بودن، می. )2005
ثبات شرطی برايه مطلوب، پیشهاي محیطی در طی رشد، با آنها خوب مقابله کرده، باشد. این مقابلچالش
دهد. اي و بدنی را تحت تاثیر قرار میهاي همانند تقارن چهرهاست که خود، آشکارشدن خصیصه2رشدي

- اند. میزان انگلها، تکامل یافتههاي او براي انتخاب همسر، همزمان با تکامل انگلترجیحات انسان و مالك

و گرامر، برزوچراُکنند (الکهاي انتخاب همسر را تعدیل میهاي ما در مگیريهاي موجود فعلی، تصمیم
تر و آن هم پیامی مبنی بر ساختار نماتر، پیامی مبنی بر یک دستگاه ایمنی قويبراي زنان، چهره مردانه). 2010

تواندمیاي، بدنی و رفتاري ما، به عبارتی، ظاهر چهرهتر است.قويژنتیکی کدکننده یک دستگاه ایمنی 
را به رخ بکشد.مایکیژنتخزانهویمنیاستمیسنامهکار

توانند از طریق آمیزش با چنین قدرت دستگاه ایمنی، الاقل تا حدي، ژنتیکی است و در نتیجه، زنان می
هـاي  مردانی، این قدرت را به فرزندانشان نیز هدیه دهند. سایر عالیم صادقانه نیز خبر از وجود سایر شاخص

دهند. یکی از علل رفتارهاي معروف به عشوه  و نازکردن در جـنس مونـث   ر دارنده آن میحاکی از تناسب د
تواند خرید زمان براي تشخیص این عالیم صادقانه حاکی از تناسب واقعی در یک مـرد و اجتنـاب از   نیز، می

1- Honest Signal
2- Developmental Stability
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قیمـت،  ی گرانداشتن یک اتومبیل یا ساعت مچکنند، باشد.مردانی که فقط وانمود به داشتن چنین صفاتی می
رسانی کند، همانطور کـه توانـایی مـدیریت یـک     تواند توانایی واقعی یک مرد در کسب منابع مادي را پیاممی

یابی یک مرد را به تواند هوش جفتاز آمیزش، میرابطه با جنس مقابل در اوایل رابطه و در مدت زمان پیش
اي فقـط یـک   که بدانند رابطـه زنان، حتی درصورتیرخ بکشد. مردان، ممکن از خود بپرسند که چرا برخی از

ارتباط جنسی زودگذر خواهد بود، ممکن است خوردن یک فنجان چاي با یک مـرد سـوار بـر یـک اتومبیـل      
پایه دارد، ترجیح دهند. آنها، فنجان چاي را بـا وعـده   لوکس را، بر یک مهمانی شام با مردي که اتومبیلی دون

انـد کـه   ژنهـایی پتانسـیل بـالقوه  یکه غرایز آن زنان، در همان زمان، در حال مقایسه کنند درحالشام مقایسه می
اند. هرچند آنها ممکن است از کل مال و مکنت یک مرد ثروتمند، هاي متفاوت را داشتهاتومبیلکسبتوانایی 

ـ     چندبار چرخفقط ز بـراي آنهـا   زنی با اتومبیل و دیدن یک خانه مجلل را براي خود اخـذ کننـد امـا همـین نی
تواند صحیح گیري، میگیري کنند. این نتیجهکننده چنین توانایی مادي، نتیجهکافیست تا نسبت به ژنهاي کسب

هـا لیاتومبنامهرحال، بر رفتار آنها تاثیر خواهد گذاشت. به همین خاطر است که زنها، یا ناصحیح باشد اما به
یمـال ییتواناوآنهامتیقبه علت کسب آگاهی از بلکها (!)،هنآبخاراسبقدرتازشدنمطلعبخاطرنهرا

کنند. بر همین منوال، بسیاري از متغیرهایی که جذابیت مردان در نظـر زنـان را افـزایش    ها، از بر مینآصاحب
یـت  اند که براي موفقدهنده متغیرهاییگذرانند، به نوعی نشانداده و آنها را از فیلترینگ انتخاب جفت زنان می

هـاي یـک مـرد هنگـام     مدت یا درازمدت، الزم و موثر هستند. از بـذل و بخشـش  در تشکیل یک رابطه کوتاه
خـرد گرفتـه تـا روش برخـورد،     بردن شریک و قیمت انگشتري که به عنوان حلقه نامزدي بـراي او مـی  بیرون

اي، همگـی  نی و چهـره کردن و اغواگري کالمی، جذابیت بـد اعتماد به نفس، حاالت بدنی، کفایت در صحبت
توانـد تـا   دهند. حتی رقص یک مرد در مجلس پارتی هـم، مـی  آرایش ژنها یا منابع مادي یک مرد را نشان می

یروانشناسـ بخشرك بهدهد (حدي آرایش ژنهاي سازنده ساختمان بدنی و از جمله تقارن بدنی او را نشان 
هاي بـامزه هـم تـا    انند گفتن اشعار عاشقانه و لطیفهدر همین فصل). توانایی اغواگري کالمی مرقصتیجذاب

دهند. این مسئله، گریزي هـم بـه   حدودي آرایش ژنهاي دخیل در هوش و توانایی کالمی یک مرد را بروز می
زنند تا زنان را ها، ثروت و اکتسابات خود، بلوف میزند. مردان، در زمینه تواناییدر مردان میزنیبلوفتحول 

هاي واقعیِ ژنتیکی و مادي خود، فریب دهند. اصل تکامل همزمان، باعث شده تـا زنـان نیـز، بـه     هدرباره داشت
آمدن نسبی به این مکانیسم در مردان، مجهز شوند. آنها، از طریق خرید زمان و توجه به راهبردهایی براي فائق

کنند زیرکانـه داشـتن   نی که سعی میو تمایز مردان داراي منابع ژنتیکی یا مادي واقعی، از مرداعالیم صادقانه
مدت یـا درازمـدت   هاي مناسب براي رابطه کوتاهچنین منابعی را وانمود کنند، سعی در انتخاب بهترین جفت

کننـد. در  را، نامناسب ارزیابی میروندهایی که خیلی سریع پیش میرابطه، آنها معموالًبه همین دلیلکنند. می
براي اینکه درباره آمیزش جنسی با یک زن، تصمیم بگیرد، بیش از چند دقیقـه (!)  بسیاري از مواقع، یک مرد، 

کار هستند که بهتر، آنها موتورهاي جنسی همیشه آمادهگذاري والدینی پاییننیاز به تأمل ندارد. به دلیل سرمایه
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-اي کوتـاه ، چه براي رابطهاند. اما زنانانگار تصمیم خود براي ارتباط جنسی را، از قبل و بطور خودکار گرفته

اي درازمدت، به زمان بیشتري نیاز دارند. آنها ممکن است حس کنند که سـرعت زیـاد   مدت و چه براي رابطه
گـذارد. عالقـه وافـر    رابطه، زمان و اطالعات مناسب براي اینکه تصمیم مطلوبی بگیرند را، در اختیار آنها نمی

، نوعی روش کسب اطالع از خصایص مرد مورد تحقیق است. زنان، زنان به صحبت درباره اطرافیان مذکر نیز
پردازند. ایـن کمـک   سر حرف زن درباره مردان میعموماً در قالب گروههاي چندنفره، به پرس و جو و پشت

گیري از تجربه دیگر زنان، اطالعـات الزم بـراي   جویی در زمان و انرژي و بهرهکند تا آنها با رعایت صرفهمی
بـه  مردان مناسب براي رابطه را بیابند (معموالً فقط در چند مورد، ارتباط جنسی زنـان، ممکـن اسـت    انتخاب 

گردد که آنها، گیري در زمانی کوتاه، به نظر برسد. یک مورد، به مواقعی بر میتکانشی و همراه با تصمیمظاهر
یت در دسترسـی بـه شـریک    گیري و انتخاب شریک جنسی نداشته باشـند. محـدود  زمان زیادي براي تصمیم

شـده از طـرف همسـر یـا شـریک اول و عـدم       هاي اعمالجنسی بنا به دالیل فرهنگی و اجتماعی، محدودیت
توانایی در دسترسی دوباره یا راحت به یک شریک بسیار جذاب، از جمله این موقعیتها هستند کـه ضـرورت   

تی در این شرایط هم، زنان، بـر اسـاس حـداکثر    کنند. البته حطلبی را، ایجاب میگیري سریع و فرصتتصمیم
هاي دیداري و جذابیت جسمانی طرف توانند در حداقلِ زمان کسب کنند مانند توجه به نشانهاطالعاتی که می

زنند. این رهیافت، بخصوص بوسیله زنانی که به هر دلیل، به دنبال شرکاي جنسی مقابل، دست به انتخاب می
گردد که در آنها، یـک زن، بررسـی خـود را نـه     رود. مورد دیگر، به شرایطی برمیمیمدت هستند، بکار کوتاه

هاي کسب اطالعـات ماننـد   لزوماً بوسیله کسب اطالعات دست اول و از طریق خود بلکه از طریق سایر کانال
از قبل، هاي زنان دیگر، کسب کرده است. در این حالت، فرد ناآشنا، در واقع آشنایی است که نظرات و حرف

غربال هم شده است).
اي کـه  یابندهتر و آن هم یعنی ژنهاي توارثنماتر یعنی دستگاه ایمنی قويبردن به اینکه چهره مردانهپی

تري بسازند و آن هم یعنی احتمال بقا و سالمتی بیشتر در فرزندان و بـاز آن هـم   توانند دستگاه ایمنی قويمی
شـود، یـک فراینـد    ندان که آن خود به گسترش بیشتر ژنهاي مادر منجر مییعنی موفقیت تولیدمثلی بیشتر فرز

هـایی را تـرجیح   ها، بر اثر تصادف، چنین چهرههشیارانه نیست. بطور ساده، زنانی که در محیط تکاملی انطباق
ده اسـت.  اند. بقیه فرایندها پیامد طبیعی انتخابهاي آنها بـو دادند، در مزیت گسترش خط ژنتیکی قرار داشتهمی

مـدت  هایی را در اواسط چرخه قاعـدگی و بـه عنـوان شـرکاي کوتـاه     اگر از زنان بپرسید که چرا چنین چهره
دهند، جوابی نخواهید گرفت (البته به شرطی که این کتاب را نخوانده باشند!). ذهـن هشـیار آنهـا،    ترجیح می

ا ذهن ناهشیارِ تکـاملی آنهـا، اطالعـات    دهند و بس. اماي را ترجیح میداند که چنین خصایص چهرهفقط می
بسیار بیشتري دارد. این دانشی که خود فرد هم از محتوا و ماهیت آن اطالعی ندارد، همان دانشی است که در 

اند. روندي که باعث شده تا امروز با زنانی مواجه باشیم که اغلب آنها، چنین ترجیحاتی را ژنهایش نوشته شده
هاي ژنتیکی بوجودآورنده ترجیح شروع شده و از طریـق رانـش ژنتیکـی    شه از جهشدهند، مثل همینشان می
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هاي تکـاملی یـا چنـین ترجیحـاتی را نشـان داده و در نتیجـه خـط        جمعیت، گسترش یافته است. مادر بزرگ
یافته و یا صرفاً بخاطر نبود ژنهاي بوجودآورنده ایـن تـرجیح در بدنشـان یـا وجـود      ژنتیکی آنها گسترش می

یافته، دچـار اشـتباه در انتخـاب شـده و محکـوم بـه در       هاي با خصایص دیگر را جذاب میهایی که چهرهژن
اند (به صورتی نه چندان عادالنـه!). زنـان   معرض انقراض دادن خط ژنتیکی یا کاهش خط ژنتیکی خود، بوده

.ه، هستندکردهاي بر حسب شانس و تصادف، درست انتخابامروز، دختران آن عده از مادربزرگ

سرکوبی یعنی تاثیر منفی که در شکل با عالمت روبرو نشان داده شده است
تسهیل یعنی تاثیر مثبت که در شکل با عالمت روبرو نشان داده شده است

ها، و اثرات تستوسترون بر بروز هاي خوب، یک سیستم ایمنی مقاوم به انگلروابط فرضی بین ژن: 4-1شکل 
(بخشی از نمودار، برگرفته از کارترایت، صفات جذاب ثانویه جنسی و اثرات منفی آن بر سیستم ایمنی و شخصیت 

2000 .(

هاي شخصیتی منفی خصیصه
بیشتر مانند پرخاشگري و 

فردي بیشتر، تخاصم بین
تر،  تالش والدینی کم

اهمیت کمتر به رابطه و ...

هورمونهاي جنسی، 
مثال تستوسترون کننده: صفات ویژگی هاي جذاب

ثانویه جنسی مذکر مانند مردانگی 
نمایی چهره یا بدن، وجود 

ویژگیهاي رفتاري و شخصیتی 
خاص مانند رقابتی بودن 

انگلها
ساز دستگاه ایمنی:هاي مقاومژن
هاي خوب، هتروزیگوزسیتیژن

هاانگلهاي مقاوم به  (ناجورتخمی)، آلل

سیستم ایمنی و سطح 
کلی مقاومت به 

هاپاتوژن

ادقانههاي صنشانه
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حظه تستوسترون در )، ترشح قابل مال1975زهاوي (1طبق اصل معلولیت.اصل معلولیت زهاوي
-تواند از یک طرف موجب تضعیف (معلولیت) دستگاه ایمنی بدن و از طرف دیگر، موجب شکلبدن، می

گیري صفات ثانویه جنسی در جنس مذکر شود. جنس مونث، اثر این تاثیرات را و در واقع اثرات این 
ها و با یک سري از معلولیتکند. تستوسترونمعلولیت را، از طریق بروز صفات ثانویه جنسی، درك می

چالشهاي بدنی در مردان مانند میزانِ بیشتر مرگ و میر در مردان یا سرطان پروستات در سنین باال، مشکالت 
طلبی و احتماالً پیشرفت شغلی ارتباطی، پرخاشگري و طالق بیشتر، مربوط است اما بطور همزمان، با رقابت

، فقط بدن مردانی که از نظر ژنتیکی »ژنهاي خوب«ط دارد. طبق فرضیه در سنین جوانی و بزرگسالی نیز، ارتبا
داراي یک دستگاه ایمنی قوي است، توان تحمل ترشح زیادتر تستوسترون در دوران نوجوانی و نتیجتاً بروز 

همانطور که روابط مفروض در شکل باال نیز نشان می دهند، هورمونهاي صفات ثانویه جنسی بیشتر را دارد. 
آن شده و از طرف 2انه مانند تستوسترون، از یک طرف، موجب تاثیر منفی بر سیستم ایمنی یا سرکوبمرد

دیگر، صفات ثانویه جنسی را که می توانند جسمی یا رفتاري باشند، بوجود می آورند. همانطور که گفتیم، 
اند منجر به افزایش توتستوسترون قدرت عملکرد دستگاه ایمنی را فرونشانی کرده و به همین علت، می

توانند گفت که، فقط مردانی میفرضیه ژنهاي خوب میپذیري نسبت به بیماریها در دوران بلوغ، شود. آسیب
- محور، سیستم ایمنی قوي- گرانه تستوسترون را تحمل کنند که از قبل و بطور ژنتیکاین خاصیت سرکوب

کند، هم موجب معلولیت  سیستم نی را تضعیف میتري دارند. از آنجایی که تستوسترون تا حدي سیستم ایم
اي از یک سیستم ایمنی قوي که با وجود زخم خوردن در میدان کارزار (از ایمنی فرد شده و هم نشانه

). در این 1997؛ زهاوي و زهاوي، 1975باشد (زهاوي، تستوسترون)، باز هم سربلند به در آمده است، می
ان، براي زنان، به عنوان عالئم صادقانه و درستی از یک ساختار ژنتیکی مدل، صفات ثانویه جنسی در مرد

بکارگیري واژه معلولیت در اینجا، کند. کنند، عمل میتر را کدگذاري میتر که یک سیستم ایمنی قويمناسب
صفات ثانویه جنسی، همچون جاهاي زخم بر پیکر یک کند. استعاري بوده و به معلولیت واقعی اشاره نمی

این عالیم، در واقع نشانه برتري نسبی باالتر مرد زنده و سالم بیرون آمده از میدان نبرد با تستوسترون است. 
هایی، خود معلولیت به شمار هر چند که چنین جاي زخمفرد از نظر قدرت دستگاه ایمنی است. از یک نظر، 

هایی را ندارند، مردانی که جاي چنین زخمروند اما حاکی از توانمندي قبالً آزموده شده فرد هستند. بدنمی
ها شده است. آنها معلولیت یا جاي زخمی بر بدن خود ندارند، زیرا سابقه درخشانی از کمتر وارد این میدان

این هر دو نظریه یعنی ژنهاي خوب و اصل معلولیت زهاوي، هر اند. نظر توانایی تحمل تستوسترون، نداشته
اي، اشاره نمایی چهرههایی مانند مردانگیدهندگی خصیصهی خاصیت عالمتدو به یک موضوع واحد یعن

دارند.

1- Handicap principle
2- Suppression
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- شده غیرجنسی، به آشفتگیمشخص شده که صفات جنسی ثانویه دوطرفه، نسبت به خصایص انتخاب

). 1993تر هستند (براي مروري در این زمینه رك به مولر و پومیانکوسکی، هاي محیطی در طی رشد، حساس
دارند. یک دهد که چرا افراد هر دو جنس، توجه خاصی به صفات ثانویه جنسی، مبذول میته نشان میاین یاف

آنچه که بوسیله انتخاب طبیعی تکاملی معینی دارد. اما، در حقیقت، -نظام توجهی و ادراکی که ریشه انطباقی
بوده است. اگر چه که انتخاب اي،دهنده تناسب و نه لزوماً صفات ثانویه چهرهگزینش شده، ژنهاي افزایش

طبیعی در اینجا (و نه در مورد همه ویژگیهاي ریختی، بدنی و رفتاري)، در سطح ژنها عمل کرده و دست به 
اي، بدنی و رفتاري هستند، انتخاب می زند اما از آنجایی که این ژنها، همراه با یک سري از ویژگیهاي چهره

هاي آن، بوسیله انتخاب زیبایی و مشخصهو خواهد شد. به عبارت دیگر، همزمانی اینها، منجر به انتخاب هر د
شوند. براي انتخاب طبیعی، ظاهر افراد فقط درصورتیکه در جنسی و نه لزوماً انتخاب طبیعی، گزینش می

هاي ژنتیکی قابل انطباق بیشتر او با محیط موثر باشند، مهم است. اما براي افراد هر جنس، کشف توانایی
دهند، مقدور نیست. به همین علت، هر جنس در هر گونه، رث در جنس مقابل که انطباق را افزایش میتوا

شناختیِ حاکی از تناسب باالتر ژنتیکی در یابد که قادر به ادراك و شناسایی عالیم ریختطوري انطباق می
که بیانگر ژنوتایپ یا همان اعضاي جنس مقابل، باشد. در اینجا، ادراك فنوتایپ یا همان ویژگیهاي ظاهري 

تر، دو جنس در یک گونه، به خزانه ژنوتیپی افراد است، مترادف با ادراك زیبایی، خواهد بود. به عبارت ساده
هاي بیرونی تناسب ژنتیکی را، به عنوان شاخصهاي جذاب از نظر جنسی، یابند که همبستهنحوي تکامل می

در اینجا، ادراك ي بیرونی مذکور، همان مالکهاي زیبایی هستند. هاکنند. در چشم ما، این همبستهدرك می
-(خزانه ژنتیکی) افراد است، مترادف با ادراك زیبایی می2(ویژگیهاي ظاهري) که بیانگر ژنوتایپ1فنوتایپ

ارتباط بین پردازش ذهنی ویژگیهاي جسمی و رفتاري شریک جنسی در زنان و پیامدهاي تکاملی آن، شود. 
شویم، انتخابهاي جنسی و نحوه ذیل نشان داده شده است. البته، همانطور که مکرر یادآور میدر نمودار

گیري آنها در انسان و از جمله انتخابهاي جنسی در زنان، روندي ناهشیار بوده که بوسیله انتخاب طبیعی، شکل
نتخاب، پردازش ذهنی و غیره، گیرند. به همین خاطر، منظور ما از بکارگیري عبارتهایی مانند نحوه اشکل می

هایی براي درك بهتر مطلب است. بیان استعاره
اي از خصایص تحول یافته منطبق با اصل معلولیت در جانوران، پرهاي زیباي طاووس نر نمونه

اي است که در انتخاب شدن یک طاووس نر بوسیله جنس ماده، )، است. این ویژگی، خصیصه4- 2(تصویر 
شود، بلکه اما این خصیصه، فقط منجر به انتخاب شدن جنس نر بوسیله جنس ماده نمینقش زیادي دارد.

کند. از طرف دیگر، به دلیل ایجاد جلب توجه، هاي جسمی و متابولیکی اضافی نیز، براي او ایجاد میهزینه
طاووس نر شود. زمان خودنمایی موجب افزایش احتمال شکار شدنش بوسیله سایر جانداران شکارچی نیز می

1- Genotype
2- Phenotype
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ها براي شکار شدن بوسیله حیوانات شکارچی است، زیرا ترین زمانبوسیله این پرهاي زیبا، از جمله مناسب
گیرند. بر اساس مفروضات تکاملی، خصایص بدنی و رفتاري یک امکان واکنش سریع و پرواز را از او می

محیطی و اجتماعی او، -شرایط زیستارگانیسم، نباید موجب عدم سازگاري بهینه و انطباق مطلوب او با 
شوند. در غیر اینصورت، آن صفات از گردونه تحول صفات آن گونه، حذف خواهند شد. در مورد طاووس 

بینیم که انتخاب طبیعی، قاعدتاً باید طوري پیش رفته باشد که نه تنها دمهاي بلند، زیبا و رنگارنگ را می
هاي زیبا و بلند، براي دارنده آن دردسرزا هستند. رده باشد. زیرا دمانتخاب نکرده، بلکه برعکس آن نیز عمل ک

بیند، مریض هاي بلند طاووس نر را میشد داروین بگوید که هر وقت که دمهمین تناقض ظاهري باعث می
شود! (کنایه از احساس به چالش کشیدن اصول تکامل بوسیله مشاهده پرهاي طاووس نر). در زمان می

هاي بلند و زیبا در طاووس نر، کشف نشده بود. به همین دلیل، او ز جنبه انطباقی و کارکردي دمداروین، هنو
شناختی هاي زیباییتوانند چالشی براي تبیینات تکاملی او از خصیصهکرد که چنین خصایصی، میحس می

طاووس مانند میزان کننده زیبایی کلی دم هاي تعیینبدن حیوانات باشند. اما بعدها مشخص شد که مولفه
ها، از جمله عوامل بسیار اثرگذار در هاي چشمی موجود بر روي دم و مساحت این لکهبلندي دم، تعداد لکه

انتخاب شدن یا نشدن یک طاووس نر بوسیله یک ماده، است. همچنین مشخص شد که مساحت میانگین هر 
یزان احتمال بقا و سالم ماندن فرزندان آن لکه چشمی موجود بر روي دم طاووس نر و طول کلی دم او، با م

هاي زیبا در جنس نر، سرنخی از سالمتی باالتر ). بنابراین، دم1994دهند (پتري، طاووس، همبستگی نشان می
باشند، است. ماده طاووسی که هایش نیز میتوارث به زادهاز سالمت ژنتیکی او بوده و قابلگرفتهاو که نشأت

مالحظه تناسب تولیدمثلی خود گام برداشته است، زیرا کند، در جهت افزایش قابلب میچنین نري را انتخا
تر و تري خواهد داشت که آنها نیز به سن تولیدمثل رسیده و ژنهاي این پدر سالمتر یا قويفرزندان سالم

داد. حتی اگر وجود کرده را، به نسل بعد انتقال خواهند مادري که چنین نرهایی را دوست داشته و انتخاب می
اي که هاي زیبا و بلند در فرزندان نر آن ماده، میزان شکارشدن این فرزندان را افزایش دهند، مزایاي بالقوهدم

شوند، به این هزینه برتري ها (از طریق افزایش تولیدمثل موفق او) میها و البته مادر آن زادهنصیب آن زاده
هاي بالقوه آن از نظر خاب این صفت بوسیله انتخاب جنسی، به هزینهدارند. به عبارت دیگر، مزایاي انت

هاي گوییم هر چند که دمشود. در اینجا میانتخاب طبیعی، چربش نشان داده و به همین علت، انتخاب می
رغم مشکالتی بینیم یک طاووس نر، علیهاي را به همراه دارد اما وقتی که میطاووس نر، براي او معلولیت

هاي مقابلش کنند، روبروي ما ایستاده و دمهاي زیبایش را باز کرده تا به مادهدمهاي بلند براي او ایجاد میکه 
رسیم و آن اینست که: اوالً، این دمها پیام از ساختارهاي گیري دیگر نیز مینشان دهد، همزمان به یک نتیجه

ه این طاووس نر توانسته است با وجود افزا می دهند و دیگر اینکزیستی و درونی قابل توارث تناسب
مشکالت مربوط به دم بلند، زنده مانده و روبروي ما با فخر و غرور راه رود و این معلولیتی است که خبر از 

دهد.یک قدرت می
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هاي صهاي طاووس نر با شاختعدادي از خصایص دمها و پرها در طاووس نر.: رفتارهاي نمایشگرانه دم4-2تصویر 
هاي ماده، اثر مهمی دارند.ها، در جذب جفتحاکی از تناسب زیستی باالتر، همبستگی دارند. این شاخص

اي نیست که زیبایی پرها و دم ها در جنس نر آن، با میزان جذابیتش براي ماده، طاووس، تنها پرنده
ر اعضاي بدن، یک پدیده شایع همبستگی دارد. جذب جفت از طریق نمایشگريِ پرها، دم، آوازخوانی و سای

شناختی یا رفتاري خاص بوسیله مادگان، متداول است. ترجیح نرهایی با ویژگیهاي ریختدر پرندگان بوده و 
دهنده تناسب باالتر در پرنده نر، هستند. در اند که پیامها، صفات مورد ترجیح، همان صفاتیدر همه این گونه

هاي ، با شاخص1تر و متعددترها براي نرهایی با آوازهاي بلندتر، پیچیدهدهچندین گونه از پرندگان، ترجیح ما
سازي، عملکرد دستگاه ایمنی و طول عمر آنها، همبستگی دارد متعددي از تناسب در نرها مانند توانایی آشیان

منبع به ؛ هر سه 2000و همکاران،4و نویکی2003و همکاران، 3؛ گارامسزگی2002و همکاران، 2(فورستیمر
همچنین، مشخص شده که در بعضی از پرندگان، تغییرات مصنوعی در ). 2008نقل از شانر، میلر و مینتز، 

اي ). در گونه2004ها به نرها، تاثیر بگذارد (رك به مولر، تواند در جذب شدن مادههاي بدن مانند دم، میزائده
اي جذابیت جنسی او براي مادگان است. در یک هاز پرندگان آفریقایی، طول دم پرنده نر، یکی از شاخص

تر کردند. نرهایی که دمشان به پانزده آزمایش، دانشمندان، دم بعضی از آنها را بلندتر و بعضی دیگر را کوتاه
کردند، اما نرهایی که متر، کاهش داده شده بود، فقط تعداد کمی شریک زندگی را به خود جذب میسانتی

ها پیدا متر افزایش داده شده بود، جذابیت بیشتري براي مادهی، به شصت و پنج سانتیدمشان با یک دم مصنوع
).1998کردند (به نقل از دیاموند، می

و اگر کردهرشد پیدا ، هاتقسیم شدن منظم سلوللقاح، باهنگامبدن انسان از .تقارن و ثبات رشدي
کدیگر یود که طرف راست و چپ یک نوزاد، شبیه بهبهد خوانه ایتقسیم سلولی به درستی انجام شود، نتیج

1- Numerous
2- Forstmeier
3- Garamszegi
4- Nowicki
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اما گوییم که رشد چهره و بدن، متقارن بوده است.د. در این حالت میشونمیهمدیگراي شده و تصاویر آینه
اي و بدنی)، علل متعددي دارد، اما انحراف در تقارن جسمی (چهرهد. روکار به این صورت پیش نمیهمیشه

دهنده تقارن، عالمتاند. اول اینکه،هاي تقارن بودهکنندهدد، دو علت جزو مهمترین تعییناز بین این علل متع
(پاتوژن یا انگل به هر نوع است. ثبات رشدي، خود حاکی از مقاومت ژنتیکی نسبت به پاتوژنها » ثبات رشد«

ي ژنتیکی است. دوم هاو جهششود)عامل خارجی مضر براي بدن مانند میکروبها، ویروسها و... گفته می
مانند درجه حرارتهاي بسیار » 1مهاجمین محیطی«اینکه، تقارن، عالمتی از مقاومت نسبت به انبوهی از سایر 

).2000پایین، تغذیه ضعیف در دوره کودکی و مواجه با سموم، است (باس، باال یا 
یستم ایمنی قوي، اجازه هاي سالم و یک س)، ژن1993(ثورنهیل و گانگستاد، هاي خوبطبق نظریه ژن

- شود، مقاومت کند. آسیبهایی که در طی دوره رشد با آنها مواجه میدهند تا یک فرد در مقابل پاتوژنمی

تواند به عدم ثبات در رشد منجر شود که این عدم ثبات رشدي، خود منجر به ها، میپذیري نسبت به انگل
- . از آنجایی که تستوسترون، دستگاه ایمنی را به خطر میشودهایی در چهره و بدن میگیري عدم تقارنشکل

هایی حاکی از وجود تستوسترون باال در بدن و همچنین میزان باالیی اندازد، مردانی که بطور همزمان، ویژگی
هاي محلی، اند که آن ژنها، نسبت به انگلهاییدهند، بطور کارآمدي در حال تبلیغ ژناز تقارن را نشان می

).2008هستند (لی، مقاوم 

1- Environmental Perturbations
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هاي شریک جنسی و پیامدهاي آن در جمعیت زنان، از دیدگاه : ارتباط بین پردازش ذهنی ویژگی4- 2شکل 
هاي خوب.فرضیه ژن

دهنده تناسب رفتاريهاي افزایشج) جذابیت و ژن
هاي زیبایی تناسب، بر این مسئله تاکید دارند که بعضی از شاخص-یات جذابیتدسته سوم از فرض

توانند نشانگر تناسب رفتاري و شخصیتی الزم براي بقا و تولیدمثل بیشتر، چهره، بدن و رفتار در مردان، می
سبت به پاتوژنها ها، فقط توانایی مقابله و مقاومت نباشند. براي داشتن تناسب تکاملی در محیط تکاملی انطباق

و میکروبهاي محیطی، کفایت نداشته است. انسان قسمت اعظم زندگی تکاملی خود را در گروهها و در تعامل 
کند. افزا با دیگر افراد را، ایجاب میبا دیگران گذرانده است. ساختارهاي گروهی، الزام تعامل بهینه تناسب

اي، چهرهجذابیت
بدنی و رفتاري

گیري نتیجه
تکاملی

منطق تکاملی 
ها انتخاب

انتخاب زنان

پیامد تکاملی 
هاییچنین انتخاب

پیامد جمعیت 
تکاملی -شناختی

هاییچنین انتخاب

، توانایی مقابله با نشانه سالمتی، قدرت
افزا و سایر ها، رفتارهاي تناسبوژنپات

دهنده تناسب تکاملیعوامل افزایش

خود و فرزندانافزایش تناسب تکاملی
افزایش وان فرزندمانند احتمال بقاء خود و

فرزندان خود و مثلی موفقیت تولید

ب شرکایی که از طریق جذابیت انتخا
ها را اي، بدنی یا رفتاري، این قابلیتچهره

هاي این خصایص ژنتوانند پیام داده و می
به فرزندان او هم انتقال دهند.را 

الاقل ،آورنده تناسب در فردمنابع بوجود
توارثی هستندتاحدي ژنتیکی و نتیجتاً

ت بقا و موفقیدر توانایی بالقوه بیشتر 
تولیدمثلی باالتر در این افراد

هاي افزایش تعداد زنانی که ژن
را، از هایی آورنده چنین انتخاببوجود

هاي داراي موفقیت تولیدمثلی مادربزرگ
برند.باالتر، به ارث می
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- امل با محیط فیزیکی نیز، از ویژگیهاي شخصیتی فرد، تاثیر میعالوه بر این، تعامل با سایر گروهها و حتی تع

افزا، تاکید دارند. این هاي شخصیتی و رفتاري تناسبپذیرند. این فرضیات، بر ادراك زیبایی به عنوان همبسته
اي، بدنی و رفتاري حاکی از سطح تر از نظر زنان، مالکهاي چهرهگویند که مردان جذابنظریات می
دهند. تستوسترون از جمله هورمونهاي مردانه است که با ویژگیهاي باالتر در بدن را نشان میتستوسترون

شخصیتی و رفتاري همبسته است. سطح تستوسترون بدن با ویژگیهایی ارتباط دارد که در محیط تکاملی 
لیدمثل بیشتر، شوند. انطباق ها (و همچنین در دنیاي امروز)، می توانند موجب افزایش موفقیت فرد در بقا و تو

اند.گري، از آن جملهطلبی و میل به تسلطخصایصی مانند حس رقابت

اي، بدنی و رفتاري براي زنان، هر چه که باشد و به هر طریق که تاثیر خود را بر پیام جذابیت چهره
ویژگیهاي «کند: گر، تداعی میادراك زنان بگذارد، از نظر تکاملی، یک فرض کلی را در ذهن یک زن مشاهده

آنچه که  زنان را بر ». کنی، حاکی از تناسب بوده و قابلیت انتقال به فرزندان تو را دارندمردي که مشاهده می
انگیزد تا زیبایی را زیبا بیابند، همین عطش تکاملی براي رسیدن به ژنهاي متناسب، است. می

زاي متفاوتافهاي متفاوت جذابیت؛ عالمتهایی از عوامل تناسبشاخص
دهنده عوامل متفاوتی از تناسب تکاملی توانند پیامهاي متفاوت جذابیت جسمانی و رفتاري، میجنبه

افزا در مردان، این کنند. از بین متغیرهاي جذابیتقابل توارث باشند. پژوهشها نیز، از این دیدگاه حمایت می
هش ژنتیکی فرد، ارتباط داشته است. در عوض، تقارن بوده که بیش از همه به ثبات رشدي و کمتر بودن ج

یک سیستم ایمنی قوي که تحمل سرکوبی بوسیله آندروژنها را دارد، بیشتر به وجود چهره مردانه نسبت داده 
هاي عریض نیز، احتماالً می شده تا سایر خصیصه ها. قامت بلند، اندام مردانه مانند هیکل عضالنی و  شانه

اي. از تناسب در قدرت جسمانی باشند تا جذابیت چهرهتوانند نمایانگر بهتري

هاي مشترك زیستیهاي متفاوت جذابیت و ریشهشاخص
توانند بطور مشترك و همزمان، از یک سري علل واحد تاثیر بپذیرند. بطور هاي جذاب، میخصیصه

- رون هستند. این هورمون میمثال، مردانه شدن چهره، بدن و رفتار، هر سه تحت تاثیر میزان هورمون تستوست

ها را پیام داده و از طرف دیگر، نماتر، مقاومت بیشتر دستگاه ایمنی نسبت به انگلتواند از طریق چهره مردانه
رسانی کند. در این حالت، اگر چه که زنان به طلبی، تناسب رفتاري فرد را پیاماز طریق رفتارهایی مانند تسلط

افزاي کنند اما به دنبال یک سري از ژنهاي تناسبدنی و رفتاري توجه میاي، بهاي متفاوت چهرهشاخص
ها نقش دارند، هستند. واحد و قابل توارث که در رشد همه این شاخص
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اي، بدنی و رفتاري، حتی اگر ها و معیارهاي متفاوت مربوط به جذابیت چهرهدر این حالت، شاخص
گر آن داشته باشند، باز با این حال، یک پیام واحد را براي مشاهدهمعانی متفاوتی براي بیینده آن مانند زنان

برد. این اتفاق به علت جذابیت طرف مقابل، تناسب تو و فرزندانت در بقا و/یا تولیدمثل را باال می«دارند: 
روي افزا از پدرانشان، تناسب باالتر شریک و افزایش تناسب فرزندانت به خاطر به ارث بردن ژنهاي تناسب

». خواهد داد

نتایج مطالعات سنجشِ رابطه جذابیت با تناسب و سالمتی
پذیرد. سالمتی جسمانی، قدرت دستگاه ایمنی، هاي متعددي در فرد، تاثیر میتناسب تکاملی، از مولفه

ددي اند. تحقیقات متعرفتارها، ویژگیهاي شخصیتی و ساختارهاي ژنتیکی تاثیرگذار بر این عوامل، از آن جمله
در پژوهشهاي انجام شده در حیطه اند. ها با جذابیت، انجام شدهبه منظور بررسی سنجش رابطه این مولفه

شود و از این قبیل، به وفور استفاده می» 2احتمال دارد«، »1شاید«هایی مانند ارتباط جذابیت با سالمتی، از واژه
ی زیاد در بین این متغیرهاست. اما با این وجود، که این گویاي عدم اطمینان قطعی محققین از وجود همبستگ

-نتایج کلی پژوهشها، گویاي ارتباطاتی متوسط یا پایین بین جذابیت و سالمتی، هستند. همچنین بین شاخص

هاریسون هاي مختلف جذابیت، همبستگی وجود دارد. بطور نمونه، بین تقارن بدن و جذابیت صدا (هوقس، 
) 2008نمایی و عضالنی بودن (لی، با ویژگیهایی مانند مردانگیايچهرهرن تقا) و بین 2002و گالوپ، 

شود تا از هاي مختلف جذابیت، منجر میهمبستگی وجود دارد (رك به فصل اول). این رابطه بین خصیصه
ا همشاهده رابطه بین یک مولفه خاص مربوط به جذابیت با سالمتی، تا حدي رابطه بین سالمتی با سایر مولفه

را هم، انتظار داشته باشیم.

اي، تناسب و سالمتیجذابیت چهره-1
در پژوهشهاي انجام شده به منظور بررسی ارتباط جذابیت و سالمتی، معموالً مالك سالمتی، 
بیماریهاي مختلف بوده است. در بعضی از آنها، ارتباط زیبایی با سالمتی، از طریق سنجش میزان عالئم و 

بیماریها مانند آبریزش بینی، سرماخوردگی، گلودرد و در بعضی دیگر، از طریق سنجش هاي خفیفنشانه
بررسی شده است.عروقی،-ارتباط با بیماریهاي شدیدتر مانند دیابت و بیماریهاي قلبی

ها، کننده توانایی مقاومت نسبت به تاثیرات مضر جهشعقیده بر این است که عدم تقارن پایین، منعکس
تر، ممکن است به و/ یا سموم، در طی دوره رشد است. ترجیح همسري با ظاهر (چهره و بدن) متقارنها انگل

این خاطر تکامل یافته باشد که خبر از تاثیرات ژنتیکی مثبت بر بقاي فرزند داده یا به این خاطر کـه افـراد بـا    

1- May / Might
2- Possibly
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یشتر براي فرزندانشـان، توانـاتر هسـتند    گذاري والدینی بآوري سرمایهتر، بطور میانگین، در فراهمظاهر متقارن
اي، آشکارکننده ثبات کلی رشد و از رسد که تقارن و میانگین بودن چهره). به نظر می1994(گرامر و ثورنهیل، 

هـا، تغذیـه ضـعیف، سـموم یـا      هـا، انگـل  جمله مقاومت قابل توارث نسبت به مهاجمان محیطی مانند پاتوژن
هـاي مضـر یـا    خـانوادگی، هموزیگوسـیتی، جهـش   ماننـد ازدواج درون هـا و مهاجمـان ژنتیکـی   شدنزخمی

؛ 1993؛ ثورنهیـل و گانگسـتاد،   1997؛ پینکـر،  1994ناهنجاریهاي کرومـوزومی، باشـند (پـرت و یوشـیکاوا،     
).1998؛ مولر و ثورنهیل، 1997؛ مولر؛ 1994النگلویس، الگمن و موسلمن، 

؛ سـینق،  2003؛ سـادور و همکـاران،   2003(براون و مـور،  کننده سالمتی بودهبینیاي، پیشتقارن چهره
اي با میزان طـول عمـر، مربـوط    ) و جذابیت چهره2003؛ گرامر و همکاران، 2003؛ سولر و همکاران ، 2004

هـاي متقـارن، در آزمونهـاي سـالمت     ). همچنـین، افـراد بـا چهـره    2003بوده اسـت (هندرسـون و آنجلـین،    
به نقـل از  1997کنند (شاکلفورد و الرسون، هاي باالتري کسب مینمرههیجانی،فیزیولوژیکی، روانشناختی و 

ها، به صورت منفی بـا میـزان رشـد، طـول عمـر،      اي در تعدادي از گونهمیزان عدم تقارن چهره).2008باس، 
و جنس اي در هر داند که میزان عدم تقارن چهرهباروري و وضعیت سالمتی، مربوط است. محققان نشان داده

)، مربوط است (به نقل از ثورنهیل IQبا سالمت ژنتیکی، جسمی، هیجانی و ذهنی (از جمله مهارت شناختی و 
تر، نسبت به مـردان کمتـر متقـارن،    هاي متقارناند که مردان با چهره). پژوهشها نشان دادهb1999و گانگستاد، 

)، 1999در مطالعه شاکلفورد و الرسن ().2005تري هستند (سوگیاما،اي پایینداراي سطح سوخت و ساز پایه
آنها همچنین دریافتند که مردان هاي پایینی بدست آمد. اي با تعدادي از بیماریها، همبستگیبین جذابیت چهره
تر، از نظر جسمی کمتـر فعـال بـوده،    هاي متقارناي کمتر متقارن، نسبت به همتایان با چهرهبا ویژگیهاي چهره

دادنـد و مشـکالت خفیـف جسـمی ماننـد سـرماخوردگی و       از افسردگی و اضطراب نشان میعالئم بیشتري
دادند. سردرد بیشتري را گزارش می

اي و سالمتی باالتر در دوره کودکی )، بین میانگین بودن چهره2001در مطالعه رودس و همکارانش (
اي و سالمتی در دوره بودن چهرهساله، همبستگی وجود داشت. بین میانگین 17یک نمونه از نوجوانان 

، وجود 1نوجوانی، فقط در نمونه مونث، ارتباطاتی نه کامالً معنادار از نظر آماري اما نزدیک سطح معناداري
افزایی میانگین بودن براي محرکهایی دهند که خاصیت جذابیتداشت. البته شواهد اخیر بدست آمده نشان می

هاي مچی (هالبرستاد و رودس، ها، پرندگان و ساعتجذابیت ظاهري سگحتی نامربوط به همسرگزینی مانند 
هاي میانگین، ممکن ) نیز مشاهده می شود. این شواهد، پیشنهادکننده این مسئله هستند که ترجیح چهره2000
به علت انطباق براي تشخیص همسرانِ [با ژنهاي متناسب] تکامل نیافته (رودس و همکاران، فقطاست 
انتزاعی یا ترجیح 2هاي اصلیبعضی از مکانیسمهاي ادراکی یا شناختی کلی مانند گرایش به نمونه) و2001

1- Marginally Significant
2- Prototype
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؛ 1999هاي میانگین، نقش داشته باشند (روبنشتین و همکاران، محرك آشنا نیز، در ترجیح ما براي چهره
).2000هالبرستاد و رودس، 

) علل 2008هایی است، باس (از چه جنبهگزینی در جواب به این پرسش که اهمیت سالمتی در جفت
کند: ازدواج با افرادي که ناتندرست دادن به سالمتی شریک، ذکر میذیل را، به عنوان علل تکاملی اهمیت

هستند، چندین خطر انطباقی را براي نیاکان ما در پی داشته است. اول اینکه، یک همسر ناسالم، در معرض 
ن بوده است. در نتیجه، احتمال اینکه در فراهم کردن منافع انطباقی مانند یافتن خطر باالتري براي از پاي افتاد

در گذاري در پرورش فرزندان شکست بخورد، باالتر بوده است.غذا، محافظت، مراقبت از سالمتی و سرمایه
اط مثبت )، بین جذابیت ارزیابی شده افراد با سال فوت آنها، ارتب2003همین رابطه، هندرسون و آنجلین (

دوم اینکه، یک همسر بیمار، در ) یافتند.36/0) و هم نمونه مونث (34/0داري هم براي نمونه مذکر (معنی
شود که روند ارائه منابع، بطور زودهنگامی معرض خطر باالتري براي مردن قرار دارد و این منجر به این می

همسر جدید را بر دوش ما بگذارد. سوم اینکه، هاي پیدا کردن یک متوقف شود، بطوري که دشواریها و هزینه
این احتمال وجود دارد که یک همسر بیمار، موجب سرایت بیماریها و ویروسهاي قابل سرایت به طرف دیگر 
شده و موجب کاهش احتمال بقا یا تولیدمثل او شود. چهارم اینکه، یک همسر بیمار، ممکن است موجب 

قا یا تولیدمثل آنها، آسیب بزند. و پنجم اینکه، اگر سالمتی تا حدي قابل بیمار شدن فرزندان زوج شده و به ب
هاي خود، به علت کند، موجب به خطر انداختن زادهتوارث باشد، شخصی که یک همسر بیمار را انتخاب می

نی ، فقط علت پنجم یعشود. از بین علل بحث شده در باالانتقال ژنهاي مربوط به سالمتی ضعیف به آنها، می
هاي توارث، تبیین قابل قبول براي تبیین ترجیحات جنسی در روابط گذراي جنسی و انتخابسالمتی قابل

ها، براي زمانی که یک زن، قصد انتخاب شریک براي یک اواسط چرخه قاعدگی در زنان، است. بقیه تبیین
طبیعی است که شاهد جذاب رابطه درازمدت مانند ازدواج را داشته باشد، کاربرد خواهند داشت. پس این 

، براي زنانی که در اواسط چرخه قاعدگی حداقل تا حدي قابل توارثهاي حاکی از سالمتی بودن خصیصه
قرار دارند، باشیم. به عبارت دیگر، زنان در اواسط چرخه قاعدگی، به آن دسته از صفات مربوط به زیبایی 

، هستند. مشخص 1پایه-ابل توارث یعنی سالمتی ژنتیکآور سالمتی حداقل تا حدي قدهند که پیاماهمیت می
مانند گردیده که فرزندان مردان با ویژگیهاي ثانویه جنسی تشدید یافته، بیشتر از فرزندان سایر مردان زنده می

-تواند بوسیله توارث) که بخشی از این ارتباط می1997؛ ساینو و همکاران، 1995(ساینو، مولر و بولزرن، 

دهنده تناسب و سالمتی، توضیح داده شود.ت افزایشپذیري صفا
هـاي  ، بـه همبسـتگی  رواناي و سـالمت  دو فراتحلیل انجام شده در مورد ارتباط بـین جـذابیت چهـره   

اي و سـالمت جسـمی،   ). بین جذابیت چهـره 2000و النگلویس و همکاران، 1992اند (فینگر، ضعیفی رسیده
تر هاي متقارن)، مردان با چهره2006اي دیگر (ثورنهیل و گانگستاد، طالعهتر، یافت شد. در مرابطه اندکی قوي

1- Genetic- based
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) نیـز، در یـک نمونـه    2003نماتر، بیماریهاي تنفسی کمتري را گزارش دادند. رودس و همکـارانش ( یا مردانه
نمایی چهره و سالمتی بدست آوردند.را بین میزان مردانگی17/0نفري، همبستگی 154

گیري اي اندازههاي منفی معنادار پایینی را، بین عدم تقارن چهره)، همبستگی1997سن (شاکلفورد و الر
هـا، در نمونـه دوم   شده و متغیرهاي سالمت روانشناختی، هیجانی و فیزیولوژیکی، گزارش دادند. اما این یافته

هاي گزارش شـده  ستگی) معتقدند که تعداد زیاد همب2001آنها تکرار نشده و دیگر اینکه رودس و همکاران (
دهد. سایر محـدودیتهاي ایـن   احتمال خطاهاي آماري نوع یک را، افزایش میهمبستگی) 1000آنها (بیش از 

هـاي حـاکی از عـدم    دهی از سالمتی خود که نشـانه هاي خودگزارشپژوهش عبارت بودند از: استفاده از داده
هـاي کوچـک و شکسـت در یـافتن     گرفـت، نمونـه  مدت در بـر مـی  سالمتی را در طی یک دوره زمانی کوتاه
همبستگی معمول بین تقارن و جذابیت.

اي در دو جـنس را  ، نتایج تعدادي از پژوهشهایی که ارتباط بین جذابیت و تقارن چهـره 4-1در جدول 
اي و سالمتی واقعـی افـراد   )، ارتباط بین جذابیت چهره4-2اند، گزارش شده است. در جدول بعدي (سنجیده

ارش شده است.گز

بینی شده یعنی ارتباط تقارن در جهت پیشمنفیهاي  همبستگی.ايهاي بدست آمده بین جذابیت و تقارن چهره: همبستگی4-1جدول 
هاي ونهاي، در نمباالتر با افزایش جذابیت، هستند. همانطور که مشخص است، در مجموع، ارتباط بین ارزیابی از میزان جذابیت و میزان تقارن چهره

(جدول برگرفته از ویدن و سابینی اي، در مورد زنان، کمتر است تا مردانمونث، کمتر است. به عبارت دیگر، اهمیت تقارن براي جذابیت چهره
، براي یافتن منابع ارجاع شده در این جدول، به همین منبع رجوع کنید). 2005

مردانزنان
ضریب 

همبستگی 
بدست 
آمده  

تعداد 
محققین مطالعههنمون

ضریب 
همبستگی 

بدست آمده  
تعداد 
محققین مطالعهنمونه

٠٦/٠ -
٣١/٠ -
٢٢/٠
٠١/٠ -
١٥/٠ -
٠٣/٠
١٠/٠
٤١/٠ -
٠٢/٠
٠٩/٠
١٤/٠
٤٨/٠ -
٠٦/٠ -

١٠٠
٩٤
٨٨
٥٢
٥١
٤١
٤١
٣٠
٢٦
٢٠
١٩
١٦

Koehler et al. (2004)
Hume & Montgomerie (2001)
Rhodes, Zebrowitz, et al. (2001)
D. Jones & Hill (1993)
D. Jones & Hill (1993)
D. Jones & Hill (1993)
Shackelford & Larsen (1997)
B. C. Jones et al. (2001)
Shackelford & Larsen (1997)
Fink et al. (2001)
Rikowski & Grammer (1999)
Grammer & Thornhill (1994)
Weighted mean r

٠٦/٠
١٥/٠ -
٠٩/٠
٢٣/٠ -
١٢/٠ -
٤٨/٠ -
٤٣/٠ -
٢٢/٠ -
٠٧/٠
٠١/٠
٢٤/٠ -
٦٠/٠ -
٥٤/٠ -
١٤/٠ -

١٠٤
٩٥
٩٤
٦٦
٤٢
٤٠
٣٠
٢٣
٢٣
١٨
١٦
١٦
١٦

Rhodes, Zebrowitz, et al. (2001)
Hume & Montgomerie (2001)
Koehler et al. (2004)
Penton-Voak et al. (2001)
D. Jones & Hill (1993)
Scheib et al. (1999)
B. C. Jones et al. (2001)
D. Jones & Hill (1993)
D. Jones & Hill (1993)
Shackelford & Larsen (1997)
Shackelford & Larsen (1997)
Rikowski & Grammer (1999)
Grammer & Thornhill (1994)
Weighted mean r
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شده یعنی بینیدر جهت پیشمثبت،هاي همبستگی. اي و سالمتی واقعیشده بین جذابیت چهرههاي گزارش: همبستگی4-2جدول 
، براي یافتن منابع ارجاع داده شده در این جدول، به همین 2005رابطه جذابیت باالتر با سالمتی بیشتر، هستند (جدول برگرفته از ویدن و سابینی، 

.منبع رجوع کنید)
مردانزنان

ضریب 
تگی همبس

بدست آمده  

تعداد 
محققین مطالعهنمونه

ضریب 
همبستگی 

بدست آمده  

تعداد 
محققین مطالعهنمونه

٠٠/٠
٣٩/٠
٠٩/٠
٣٦/٠
١٥/٠

١٦٩
٩٤
٦٦
٢٥

Kalick et al. (1998)
Hume & Montgomerie (2001)
Shackelford & Larsen (1999)
Henderson & Anglin (2003)
Weighted mean r

٠٢/٠
٠٣/٠ -
١٧/٠
٣٤/٠
٠٤/٠

١٦٤
٩٥
٣٤
٢٥

Kalick et al. (1998)
Hume & Montgomerie (2001)
Shackelford & Larsen (1999)
Henderson & Anglin (2003)
Weighted mean r

اي، تناسب و کیفیت ژنتیکیجذابیت چهره-2
است. در 1یا چندریختیهتروزیگوسیتیها، خلق میزان باالیی ازیک وسیله براي مبارزه با انگل

شود (می تواند بر آن غلبه کند)، ممکن چندریختی، هنگامی که یک انگل خاص نسبت به یک آلل سازگار می
وجود هتروزیگوسیتی (ناجورتخمی)، به معناي هاي جایگزین به منظور مقاومت، مفید واقع شوند. است آلل
تواند موجب تقویت سیستم ایمنی فرد شود. در این ی است که میهاي متفاوت در یک جایگاه ژنوجود آلل

را داراست. 2هاها و انگلتري از پاتوژنحالت، سیستم ایمنی فرد، توانایی بیشتري براي تشخیص انواع متنوع
شوند و ثبات رشدي ممکن است با اند که به عدم ثبات رشدي منجر میترین مهاجمان محیطیها، عمدهپاتوژن

(تنوع ژنتیکی باالتر) و مقاومت نسبت به بیماري مرتبط باشد که این مقاومت نسبت به 3وزیگوسیتیهتر
تر، ). به عبارت روشن2010و گرامر، برزوچر اُشود (بیماري، به نوبه خود، به تناسب فرد مربوط می

ثبات رشدي، باشد.ها ودهنده مقاومت نسبت به بیماريتواند افزایشهتروزیگوزیستی یا ناجورتخمی، می
اند که جذابیت، بطور درستی، حاکی از سالمتی، کیفیت و هتروزیگوسیتی تعدادي از مطالعات نشان داده

؛ گانگستاد و 1993؛ گانگستاد و باس، 1993، ثورنهیل و گانگستاد، 1998؛ ثورنهیل، 1995است (باربر، 
اي، تر عدم تقارن چهرهکه افراد با میزان پایینرسد به نظر می). 1999؛ شاکلفورد و الرسن، 1997ثورنهیل، 

تر، مواجهه کمتر با اختالالت رشدي پایین4کیفیت ژنتیکی باالتر مانند میزان جهش ژنتیکی یا هموزیگوسیتی
توانند به عدم تقارن ). چند مورد از آسیبهاي ژنتیکی که می2005یا هر دو مورد فوق را داشته باشند (سوگیاما، 

منجر شوند، عبارتند از جهش ژنتیکی، ازدواج فامیلی و هموزیگوسیتی (ثورنهیل و گانگستاد، اي چهره

1- Polymorphism
2- Parasite
3- Heterozygosity
4- Homozygosity
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b1999همین خاطر، توانند به کیفیت ژنومی یک فرزند آسیب بزنند. به ). این موارد، همانهایی هستند که می
شود. تواند به تناسب باالتر در فرزند منجرانتخاب تقارن باالتر در همسر، احتماالً می

MHCاست که ترکیب و تنوع ژنهاي قرار گرفته بر روي آن، با قدرت 6اي از کروموزم شماره ، ناحیه
MHCاي یک مرد و مشخص شده که ممکن است بین میزان جذابیت چهرهدستگاه ایمنی فرد، رابطه دارد. 

مردانی که در هر سه مکان هاي )، چهره2005در پژوهش رابرتس و همکاران (او، ارتباط وجود داشته باشد.
تر ، هتروزیگوس (ناجورتخم یا حاکی از تنوع ژنتیکی) بودند بوسیله زنان، جذابMHCژنتیکی قرار گرفته بر 

، هتروزیگوس MHCهاي قرار گرفته بر هاي مردانی که در یک یا دو محل از محلارزیابی شدند تا چهره
ها نقش دارد. بین آن دسته از ویژگیهاي بدنی نسبت به بیماريتنوع ساختار ژنتیکی فرد، در مقاومت او بودند. 
هاي حاکی از تنوع ساختار ژنتیکی یک مرد، ارتباط یافت اي که از نظر زنان جذاب هستند با شاخصو چهره

).1993؛ ثورنهیل و گانگستاد، 1995شده است (باربر، 
انـد، بطـور   بدن) قابـل مشـاهده  (در دو طرف چپ و راست1هایی که بصورت دو طرفهتقارن خصیصه

). به 1993اند (ثورنهیل و گانگستاد، مثبتی با هتروزیگوسیتی که حاکی از تنوع ژنتیکی فرد است، همبسته بوده
اي، ممکـن اسـت نشـان دهنـده هتروزیگوسـیتی و      اي، همانند میانگین بـودن چهـره  همین دلیل، تقارن چهره
بع). ها باشد (همان منمقاومت نسبت به انگل

جذابیت بدنی، تناسب و سالمتی-3
کننده در احتمال بقا و تولیدمثل یک فرد در محیط قدرت و خصایص بدنی، از جمله موارد بسیار تعیین

در طی تاریخچه تکاملی انسان، مراقبت جسمی یکی از مهمترین چیزهایی بوده ها، بوده است. تکاملی انطباق
شکار و تهیه آذوقه غذایی، حفاظت از قلمرو و خانواده، ، فراهم کند. که یک مرد می توانسته براي یک زن

توانایی مقابله با شرایط سخت محیطی، توانایی جنگیدن با حیوانات درنده و دیگر مردان مهاجم، همگی جزو 
کردهکننده تناسب تکاملی یک مرد را، بدن او تعیین میتعدادي از مواردي هستند که در آنها، عامل تعیین

تر در زمان باروري چرخه قاعدگی هاي پهنتر و شانهاست. علت جذابیت دیداريِ قد بلندتر، هیکل عضالنی
ها و تناسب کننده ویژگیاي از واریانس تعیینگردد که قسمت قابل مالحظهدر زنان نیز، به این واقعیت بر می
کند. جسمانی فرد را، توارث تعیین می

تر ی و سطح متابولیک پایه، در مردان با سطح تستوسترون باالتر، بهینهقدرت جسمانی، دوام عضالن
تري دارند. همچنین، مردان با هاي پهنتر و شانهاست. مردان با سطح تستوسترون باالتر، بدنهایی عضالنی

ز ثورنهیل تر نیز، باشند (به نقل اتر بوده و ممکن است بزرگ هیکلتر و قوي بنیهتر، عضالنیهاي متقارنچهره
).b1999و گانگستاد، 

1- Bilateral
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عروقی، قدرت و استقامت - یعنی مهارتهاي حرکتی، قدرت قلبی1اي، بین تناسب جسمیدر مطالعه
یافت شد. 43/0، همبستگی 2بدنیعضالنی، ترکیب بدنی و سایر عوامل مربوط به تناسب جسمی با جذابیت 

، ارتباطی مشاهده نشد (هونکاپ و همکاران، 3ايالبته در این پژوهش، بین تناسب جسمی و جذابیت چهره
دهی ارتباط داشت که هاي متعدد موفقیت جنسیِ خودگزارش). تناسب جسمانی، همچنین با شاخص2007

هاي اي و بدنی، جنبهمقداري از آن، ناشی از جذابیت جسمانی بود. محققان نتیجه گرفتند که زیبایی چهره
دهند.را، عالمت می4همسرمتفاوتی از ارزش فرد به عنوان یک 

دهنده فقدان اي حاکی از سالمتی است که عالمتاي و بدنی، نشانهاین فرضیه ارائه شده که تقارن چهره
ها یا عدم فقدان نسبی مواجه با مهاجمان محیطی در طی ها در فرد، مقاومت ژنتیکی نسبت به انگلنسبی انگل

کننده کیفیت کلی رشد، بخصوص توانایی رشدي بدنی، منعکسرسد که تقارن دوطرفهرشد، است. به نظر می
-هاي محیطی متعددي که در طـی رشـد روي مـی   هاي ژنتیکی و آشفتگییک موجود زنده در مقابل آشفتگی

دهد که چهره متقارن، تعـادل  ) که این خود نشان می1994و واتسون و ثورنهیل، 1992دهند، باشد (پارسون، 
). یک فراتحلیل انجـام شـده نشـان داد کـه     1993دهد (ثورنهیل و گانگستاد، شان می(هموستازي) رشدي را ن

). اینکه تقارن شاخص خوبی از سالمتی، 1997پذیري دارد (مولر و ثورنهیل، تقارن، تا حدي، خاصیت توارث
یـل و  مقاومت نسبت به بیماري و تناسب کلی فرد است، در پژوهشهاي دیگر نیز نشان داده شده است (ثورنه

توانیم به این نتیجه برسیم کـه تقـارن، نـه تنهـا     ها، می). با کنار هم گذاشتن این یافته1997؛ مولر، 1997مولر، 
اي از سالمتی قابل انتقال به فرزندان کـه از طریـق ژنهـا    تواند نشانهحاکی از سالمتی خود فرد است، بلکه می

گیرد هم باشد.صورت می
وانها، قوام عضالنی و کنترل حرکتی فرد بستگی دارد. توانایی حرکت به قدرت استخ،حرکت فیزیکی

رفتن (یا رقصیدن)، اطالعاتی را درباره هاي تکراري مانند راهاي هماهنگ، بخصوص در خالل جنبشبه شیوه
- زیستیکارآمديکند؛ آن، شامل اطالعاتی درباره سن، سطح انرژي، سالمتی وفنوتیپ شخص آشکار می

).2010، باسمستون و (شودمیرد مکانیکی ف
اي مردان که از نظر زنان جذاب هستند با عدم بیماري در طی بین آن دسته از ویژگیهاي بدنی و چهره

در انسان، تقارن ).1993؛ ثورنهیل و گانگستاد، 1995رشد و سالمتی فعلی او، ارتباط یافت شده است (باربر، 
؛ براون و 2003؛ استریتر و مک برنی، 2004؛ آل ایسا و همکاران، 1997بدنی با سالمتی (اسکات و همکاران، 

؛ 2003؛ گرامر و همکاران، 2004؛ سینق، 2003؛ سارور و همکاران، 1997؛ ثورنهیل و مولر، 2003مور، 
؛ مولر و همکاران، 1997) و با باروري (منینگ و همکاران،1998؛ و وینفورث، 1991لیوشیتس و کابیلیانسکی، 

1- Physical Fitness
2- Physical attractiveness
3- Facial attractiveness
4- Mating Value
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) نیز، دریافتند که بین عدم تقارن 1998منینگ و همکارانش () مرتبط بوده است.1998و وینفورث، 1995
ها و همچنین ترِ محاسبه شده از طریق عدم تقارن انگشتان راست و چپ، با تعداد و سرعت اسپرمپایین

مردان همبستگی یافت بین نسبت شانه به کمر با نیمرخ هورمونیمهاجرت اسپرمی بیشتر، رابطه وجود دارد. 
تر از کمر) با مطلوبیت نیمرخ هورمونی و هایی عریضشده، به این نحو که نسبت شانه به کمر باال (شانه

سالمت احتمالی باالتر، همبسته است.
عروقی، -تر بیماریهاي قلبیتر است با خطر پایینکه همراه با بدن عضالنی1بین تیپ بدنی اکتومورفی

(نسبت قامت در 2تنهبین نسبت باالتنه به پایینهمچنین، ).2000ه است (ویلیامز و همکاران، رابطه یافت شد
حالت نشسته) با ریسک داشتن اضافه وزن یا چاقی، بیماري کرونري قلبی، دیابت، بدکارکردي کبدي، کیفیت 

است (براي مروري محیط رشد در طی دوره نوزادي، کودکی و سالهاي رشد نوجوانی، ارتباطاتی یافت شده 
).2010سیلوا، -ها رك به بوگین و وارالدر این زمینه

)، دانشجویانی را که به مرکز ارائه خدمات بهداشتی یک دانشکده مراجعه 1985ریس و همکارانش (
اي و بدنی ارزیابی کرده و ارتباط بین جذابیت را با دفعات مالقات با این کردند، بر اساس جذابیت چهرهمی

ز سالمتی، مورد سنجش قرار دادند. در مجموع، براي هر دو جنس، شواهد کمی براي وجود رابطه مثبت مراک
یا منفی بین جذابیت و سالمتی، یافت شد.

در خصایص بدنی، با سالمتی پایین در یک جمعیت 3) دریافت که عدم تقارن نوسانی1998وینفورث (
-اي، عالمتو این احتمال وجود دارد که عدم تقارن چهرهیا دسترسی محدود به مراقبت سالمتی مربوط است 

). 1999دهنده ضعیفی از سالمتی در چنین جمعیتی یا در جمعیتهاي نیاکانی ما باشد (دیلی و ویلسون، 

. جستاري پژوهشی
.روانشناسی جذابیت رقص

هـایی کـه   ر فرهنـگ شاید جالب باشد که بدانید رقص فقط روشی براي ابراز شادي و پایکوبی نیست. د
چنین فعالیتی رایج است، افراد داراي مهارت در رقص، با دیدي حـاکی از تحسـین و البتـه احتمـاالً جـذابیت      

شوند. پیوند بین رقص با مسائل جنسی موجب شـده تـا بعضـی از روانشناسـان، رقـص را      جنسی، نگریسته می
ه نوعی فعالیت بـدنی اسـت، بـا مسـائل جنسـی      شود تا رقص کنوعی ابراز جنسی بدانند. اما چه چیز باعث می

) معتقد بود که ممکن است رقص، یـک عالمـت معاشـقه گـزینش شـده بوسـیله       1871پیوند بخورد. داروین (
یا میزان اثربخشیِ کارکردي این خصایص حرکتـی،  4انتخاب جنسی باشد. در انسان، تقارن با خصایص حرکتی

شـود، پـس آن بایـد روشـی     رقصیدن شامل جابجایی و حرکت می).2005همبستگی دارد (براون و همکاران، 
براي آشکار کردن کیفیت ژنتیکی یا فنوتایپی خود مانند ثبات رشدي (که بـا تقـارن همبسـتگی دارد)، بـراي     

1- Ectomorphy
2- Sitting height ratio
3- Fluctuating
4- Locomotory
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تر، بهتر ). این تبیین از ریشه انطباقی رقص با این یافته که رقص مردان متقارن2010شرکاي بالقوه باشد (واد، 
48)، تقـارن،  2005می شود تا مردان کمتر متقارن، همخوانی دارد. در پژوهش بـراون و همکـارانش (  ارزیابی

23کرد (در زنان، میزان تبیین توانایی رقصیدن بوسـیله تقـارن،   درصد از توانایی رقصیدن مردان را تبیین می
دهنـده  مهـارت در رقـص، نشـان   دادند.تر را بیشتر ترجیح میدرصد بود). زنان، همچنین مردان رقاص متقارن

دهنـده تناسـب   دهنده تقارن بدنی و تقـارن هـم نشـان   هاي حرکتی مناسب، توانمندیهاي حرکتی نشانتوانایی
تواند مقداري از واریـانس جـذاب   دهنده جذابیت جنسی بوده و میجسمی است. این تناسب، افزایش-ژنتیکی

؛ فصـل اول) (لطفـاً   2010ین کند (رك به مسـتون و بـاس،   بودن رقص و ارتباط آن با رفتارهاي جنسی را تبی
کننده حرکات موزون، فرض نکنید!).مطالب این جستار پژوهشی را تشویق

- تر براي زنان، این است که چنین صدایی میگوید که علل تکاملی جذابیت صداي بم) می2008باس (

شتر یک مرد، ب) هیکل بزرگتر، ج) کیفیت تواند عالمت دهنده موارد ذیل باشد: الف) پختگی جنسی بی
ژنتیکی باالتر او، و د) همه موارد باال. 

افزاجذابیت و رفتارهاي تناسب-4
، قدرت جسمی یا ژنتیکی یدهنده سالمتهاي خوب قابل توارث، فقط محدود به ژنهایی که افزایشژن

افزا بوده و سالمتی و دانشان هستند که تناسبتوارثی به فرزنود. زنان به دنبال ویژگیهاي قابلشباشند، نمی
شود. حتی در افزایی در فرد، میاز خصایصی است که موجب تناسبیکیمقاومت نسبت به بیماریها، فقط 

توارث را ترجیح دهد که موفقیت اي قابلگر باشد که خصیصهبعضی موارد، شاید به نفع فرد انتخاب
هد اما بر بقاي بیشتر او، اثر اندکی گذاشته، اثري نداشته و یا حتی اثر دتولیدمثلی فرزندانش را افزایش می

- منفی داشته باشد. بطور مثال، ترشح تستوسترون در مردان براي آنها، همراه با یک سري از مضرات و هزینه

ري تتوانستند عمر طوالنیهاي جسمی است. اگر مردان، به این اندازه در بدنشان تستوسترون نداشتند، می
بود. پس چرا تکامل، چنین داشته باشند. میزان شیوع بیماریهایی مانند سرطان پروستات هم، در آنها کمتر می

چیزي را انتخاب نکرده است. هر چند که ممکن است کاهش تستوسترون، همراه با بقاء بیشتر باشد اما از نظر 
شود را تر میه منجر به تولیدمثل موفقاي کشود زیرا تکامل، خصیصهموفقیت تولیدمثلی، منفی تلقی می

آورد. نتیجه نهایی انتخاب کند و نه فقط آنچه که بقاي بیشتري را براي صاحب خود، به ارمغان میانتخاب می
ها بر تناسب کلی فرد، است. هر چند هاي آن خصیصهها یا حاالت مختلف، مجموع سود و هزینهبین خصیصه

هاي دیگر، اثرات ا، بر تناسب بقایی فرد اثرات منفی دارد، اما از بعضی جنبههکه تستوسترون از بعضی جنبه
-افزایی مانند رقابتگذارد. بطور نمونه، تستوسترون با ویژگیهاي تناسبمثبتی بر بقا و تولیدمثل موفق او می

ولیدمثل موفق فرد، توانند بر تناسب در بقا و تطلبی و پیشرفت شغلی در سنین جوانی ارتباط دارد که اینها می
اي که تاثیر مثبت بگذارند. نمونه دیگر اینکه، زنان در اواسط چرخه قاعدگی (زمان باروري)، به مقدار خصیصه
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گري اجتماعی در دهند. جلوهبرند، عالقه نشان مینام می1توجه اجتماعیگري یا جلباز آن با عنوان جلوه
جنسی نشان داده و حاکی از تمایل به طلبی و رقابت درونرقابتتواند خود را از طریق رفتارهاي مردان، می

طلبی شدید در افراد، همراه اند که رقابتگري اجتماعی آنها باشد. بسیاري از پژوهشهاي اخیر نشان دادهتسلط
تري است. علت عالقه زنان براي اینکه چنین صفاتی را به فرزندانشانبا سالمت روانشناختی و جسمانی پایین

- دهنده سالمتی آنها هستند. یکی از علل این ترجیح، میمنتقل کنند، این نیست که این صفات لزوماً افزایش

تواند این باشد که وجود چنین صفاتی در فرزندانشان، موجب افزایش کلی تناسب آنها از طریق آفرینش 
ر همزمان، اثرات متفاوتی بر شود. انتخاب ژنهایی که بطوویژگیهاي شخصیتی و رفتاري خاص در آنها، می

؛ ویلیامیز، 1994، نام دارد (نسی و ویلیامیز، 2پلیوتروپی)(هاي چندکارهپدیده ژنگذارند، تناسب فرد می
گذارد، دوگانه است. دهنده تستوسترون بر فرد می). در این حالت، اثري که یک ژن همانند ژن افزایش1957

دهندگی تناسبی آن، در اواخر زندگی یا زمانی که دگی و اثر کاهشافزایی آن، در سنین مهم زناثر تناسب
تواند بر فرد عمل کند، به دلیل اینکه فرد در سالهاي قبل، تولیدمثل خود را انجام داده انتخاب طبیعی نمی

دهنده تستوسترون، به این دلیل در مردان گسترش یافته که شوند. بطور نمونه، ژن افزایشاست، ظاهر می
برد. در ات مثبت آن در سنین جوانی و میانی ظاهر شده و تناسب و موفقیت تولیدمثلی دارنده آن را، باال میاثر

گذارد که فرد قبالً عوض، در سنینی (مانند سالمندي) اثرات منفی خود (مانند سرطان پروستات) را بجاي می
چندکاره در ژنهاي همیناجتماعردگی، ژنهاي خود را در ژنوم گونه، گسترانده است. بر طبق نظریه سالخو

اما، علت اینکه ). 1957ویلیامیز، را، براي انسان تدارك دیده است (و در نهایت مرگسالمنديطول تکامل،
زاي اواخر عمر را در انسان نابود کند تکامل، بعد از گذشت هزاران نسل، هنوز نتوانسته نسل ژنهاي بیماري

، قبل از اینکه بوسیله انتخاب طبیعی و در سنین باال به دام بیفتند، بذرهاي خود را اینست که دارندگان این ژنها
در آنها، نسبت به زنان، شیوع بیشتري هاي چندکارهژن،مرداندر تولیدمثلی بیشتر به دلیل تفاوتکارند.می

دارند. یکی از دالیل کوتاهی عمر آنها نسبت به زنان هم، همین مسئله است.
اي از خصایص که گفته شد، انسان موجودي اجتماعی بوده و تناسب تکاملی او به مجموعههمانطور 

بستگی دارد. علت اینکه زنان در اواسط چرخه یا روابط ،و نه فقط ویژگیهاي جسمی،پیکري و رفتاري
زایی این افشوند، همین اثر تناسبنمایی بیشتر جذب میمدت، به ویژگیهاي شخصیتی حاکی از مردانگیکوتاه

-نمایی چهره، بیشتر میویژگیهاي شخصیتی بر فرزندان، است. حتی بر طبق نظر بعضی از محققین، مردانگی

دهنده سالمتی باشد. همانطور که قبال بحث کردیم، گري رفتاري ارتباط داشته باشد تا اینکه پیامتواند با تسلط
طلبی، تناسب فرد در بقا ي امروز) خودخواهی و تسلطها (و احتماالً همچنان در دنیادر محیط تکاملی انطباق

)، مشاهده شد که ادراك سالمتی 2007دهند. در یک مطالعه (بوتروید و همکاران، و تولیدمثل او را افزایش می

1- Social Presence
2- Pleiotropy
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نمایی چهره، بود. این تر در مورد چهره مردان، مستقل از ادراك مردانگیهاي جذابیا اسناد سالمتی به چهره
تر ادراك کنند اما از نظر تر و شایستهطلبنماتر را تسلطهاي مردانههد که افراد ممکن است چهرهدنشان می

تر ندانند.جسمی، لزوماً سالم
اند که میزان تستوسترون در بدن با طیفی از ویژگیهاي شخصیتی منفی اما پژوهشهاي دیگر نشان داده

شوند، بندي مییژگیهاي شخصیتی ضداجتماعی طبقهافزا که در اَشکال شدید خود، در مجموعه وتناسب
تر، از طلبی منفی، پرخاشگري و وجدان ضعیفگري، دروغگویی، خصومت، رقابتهمبستگی دارد. حیله

جمله این صفات هستند.

اسناد سالمتی به جذابیت-5
اند (از جمله فتهها، بین زیبایی و ادراك دیگران از میزان سالمتی فرد، ارتباط یاتعدادي از پژوهش

تر را نسبت به افراد کمتر جذاب، داراي گران، افراد جذاب). بدین معنی که مشاهده1998کالیک و همکاران، 
دانند. هر چند این برقراري پیوند بین سالمتی با جذابیت در ذهن افراد، احتماالً تا حدي سالمتی بیشتري می

تواند تصورات قالبی مربوط به زیبایی است، اما آن همچنین میجا حاضر یعنی ناشی از همان تصور قالبی همه
-این پژوهشها نشان میناشی از دانش و ادراك ناهشیار تکاملی افراد در پیوند دادن جذابیت با سالمتی، باشد.

تر را باالتر ارزیابی کنیم. به عبارت دیگر، بطور درونی، افراد دهند که ما، ممکن است سالمتی افراد جذاب
تواند گواهی بر این مدعا تر بدانیم. این ارتباط بین جذابیت باالتر با ادراك سالمتی بیشتر، میتر را سالمجذاب

هاي حاکی از سالمتی را تشخیص هاي ادراکی در ما قرار داده که نشانهباشد که تکامل، یک سري مکانیسم
دهند. می

ر مورد میزان سالمتی فرد مورد قضـاوت، ارتبـاط   اي و قضاوت دتعدادي از مطالعات، بین تقارن چهره
اي شـده چهـره  )، بـین تقـارن ادراك  2001). رودس و همکارانش (2001اند (از جمله جونز و همکاران، یافته

-و سـالمتی ادراك شدهادراكها با سالمتی واقعی، رابطه پیدا نکردند اما بین تقارن اي از آزمودنیبوسیله عده

(تقـارن واقعـی   شـده گیـري انـدازه مثبت معناداري وجود داشت. آنها همچنین بین تقـارن  هايشده، همبستگی
)، در مطالعه اي دیگر، در 2003اي) و سالمتی ادراك شده، رابطه معناداري نیافتند. رودس و همکارانش (چهره

بدسـت آوردنـد.   نمایی چهره و ادراك سـالمتی،  را بین میزان مردانگی35/0نفري، همبستگی 154یک نمونه 
اي رابطه یافتند، هر چند که آنها بین تقارن و ) نیز، بین ادراك سالمتی و تقارن چهره2005زایدل، آرد و بایگ (

هـاي  MHCهاي مـردان داراي  )، چهره2005در پژوهش رابرتس و همکاران (اي پیدا نکردند. جذابیت، رابطه
شدند.تر، ادراك میهتروزیگوس، سالم

هاي جذابیت با ادراك سالمتی، در ذهن ما پیونـد دارنـد و بـر اسـاس مفروضـات      مولفهبطور خالصه،
روانشـناختی کـه در   -توانند بدون علت باشند. هر مکانیسم و فرایند تحلیلـی عصـب  علمی، این پیوندها نمی
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اسـت.  اي غیرمنطقی و نادرست هم ختم شود، باز داراي عللی مشخصذهن ما وجود دارد، حتی اگر به نتیجه
به همین دلیل، احتماالً یکی از علتهاي ارتباط دادن جذابیت با سالمتی بوسیله افراد، ارتباط واقعی بین جذابیت 

هاست.با سالمتی در محیط تکاملی انطباق

نها.هاي احتمالی آو پیامزناننظرازمردانجنسىجذابیتهاى: تعدادي از شاخص4-3شکل 

هاي سنجش ارتباط جذابیت با سالمتیمالحظات تفسیري پژوهش

جذابیت و پسخوراندهاي محیطی؛ عاملی براي افزایش سالمتی
تـاثیر دریافت می کننـد، اند که جذابیت افراد بر واکنشهایی که از دیگران پژوهشهاي فراوانی نشان داده

بـه  از واکنشـهاي والـدین   طیف ایـن تـاثیرات،   ).1998ن، (رك به النگلویس و همکاراگذاردمیبسیار زیادي
یک نکته بسیار . )کتاب10(رك به فصلرا شامل می شودي دهیأگرفته تا واکنشهاي مردم هنگام رفرزندان 

بدن عضالنی (و 
قد بلندتر)

-مردانگی
ایی زنانگی نم

اي چهره ههرچ
اي

رفتارهاي تسلط جویانه

جذابیت
جنسی

ايهتقارن چهر

هتروزیگوسیتىرشدى،ثبات
ژنتیکى

آورىفراهمدرباالترتوانایىجویى وتسلط
اقتصادىواجتماعىشغلى،وضعیتومنابع
هااین توانایینتیجهدربهتر

تستوسترونسطح
بدنىقدرتباالتر،
بیشترتوانایىوبیشتر

منابع،آورىفراهمدر 
موفقیتاحتمال

ودر رقابتبیشتر
سایربرگرىتسلط
مردان

باالتر قدرت
ایمنى،دستگاه

باالترمیزان
وآندروژن

توانایىنتیجتاً
جویىرقابت
بیشتر
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از اوتواند بر سـالمتی  می،بطور بالقوه،مهم در مورد ارتباط جذابیت و سالمتی، تاثیري است که جذابیت فرد
بگذارد. در این حالت، جذابیت بیشتر با سالمتی بیشتر همراه است ،ردن پسخوراندهاي محیطیکمطریق فراه

پذیرنـد، بلکـه بـه    دسته از ژنهاي مشترك تاثیر میهر دو از یک،جذابیت و سالمتیبه خاطر اینکهفقط اما نه 
تـاثیر  اطرافیان نسبت به اوها و پسخوراندهاي جذابیت فرد بطور غیرمستقیم بر رفتارها، واکنش،این خاطر که

و تیروانشـناخ یبـر سـالمت  و اطرافیـان، شده بوسـیله محـیط  هاي برانگیختهگذاشته و این تفاوت در واکنش
بر عزت نفـس، اعتمـاد   ،گیریمتفاوت در واکنشهاي محیطی که ما از دیگران می.اثر خواهد داشت،جسمی او

مـوثر اسـت.  ،ا و در کل بر روان و جسـم مـا  مشناختی آمدي، حاالت خلق و خویی و به نفس، حس خودکار
عالوه بر این، تفاوت در برخورد اطرافیان، بر نگرش و برخورد خود فرد با خودش هـم، مـوثر خواهـد بـود.     

توانند باعث شوند که فرد مراقبت بیشتري از سالمت بدن و روان خود به عمل آورده تر میبرخوردهاي مثبت
تر از هـر دو جـنس شـادتر    اینکه افراد جذابتري را در پیش بگیرد. بک زندگی سالمهاي غذایی و سیا رژیم

تـاثیر  سـت. کنتـرلِ  اهـم درسـت   ايقابل مالحظههستند، یک باور متداول در جامعه است که در واقع تا حد 
اربسیسالمتی،-هاي سنجش جذابیتبه نحوي که شرح داده شد، در پژوهش،غیرمستقیم جذابیت بر سالمتی

بـه کـه سالمتیبرجذابیتغیرمستقیمتاثیراتاززمانی کهتاشود کهباعثتواندمیمسئلهاین. استدشوار
سنجش تاثیر دقیق و مسـتقیم  نتوانیم به آسانی به م، یدر پسخوراندهاي محیطی مربوط است مطلع نشوتفاوت

.برسیمگیرد،صورت میزیبایی هاي ژنتیکی و زیستی که از طریق همبستهبر سالمتیجذابیت
دهند احتماالً بین جذابیت و توانایی نکته دیگر اینکه هر چند شواهدي در دست است که نشان می

ها به نحوي نیستند که الاقل فعالً بتوانیم بپذیریم کنارآمدن با هیجانات منفی همبستگی وجود دارد اما این یافته
توانند منجر به افزایش سالمت هیجانی د است که آن ژنها میآور وجود ژنهایی در فرکه جذابیت جسمی، پیام

نفس و اعتماد به نفس باالتر و همچنین رفتارهاي بهبود دهنده سالمتی با فرد هم، شوند. علت مشاهده عزت
جذابیت جسمانی، احتماالً بیشتر به وجود فرایندهاي روانشناختی میانجی مانند تغییر در نگرش فرد نسبت به 

تفاوت در برخورد اطرافیان با او مرتبط است تا تاثیرات مستقیم ژنهاي همبسته با جذابیت بر خودش یا
تواند آورد و این مسئله میبخشی بیشتري را در روابط بین فردي بوجود میسالمت روان. زیبایی باالتر، پاداش

ذارد.ها و رفتارهاي خودمراقبتی او، تاثیر بگبر سبک زندگی فرد و از جمله نگرش

افزاهاي تناسبترجیحات نامرتبط با ژن
شوند. هاي جذابیت، بر اساس ارتباط با تناسب و ژنهاي تناسب افزا، تبیین نمیها و شاخصهمه مالك

زا باشند اما تاثیر کارکردي توانند براي افراد انطباقی و منفعتها، میدهی به این متغیرها و مولفههر چند اهمیت
دهد. فات و متغیرها، از مسیرهایی به غیر از رابطه جذابیت با ژنهاي متناسب، روي میبعضی از این ص

توانند فقط ناشی از اینکه آن یابند، میفرایندهایی که بوسیله آنها، صفات جذاب از نظر جنسی تکامل می
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اند که ترجیح دهها و کامپیوتر، نشان داهاي تناسب هستند، نباشند. بطور مثال، الگوهاي محركصفات شاخص
تواند محصول جانبی فرایند بطور دقیق تشخیص دادنِ گونه خود باشد (اینکویست و یک صفت خاص، می

تواند در نتیجه اي و یا بدنی، میهاي چهره). این دیدگاه که ترجیح بعضی از صفات یا خصیصه1993آراك، 
مشهور شده 1نظریه سوگیري ادراکییک فرایند تکاملی دیگر یعنی تشخیص درست گونه خود باشد، به

است. ممکن است که شما، یک بینی با شکل و اندازه خاص یا یک چشم، لب و ویژگیهاي بدنی معین را، در 
تان جذاب بیابید. درحالیکه همین خصایص، در قالب اشکال و طرحهاي دیگر، براي فردي متعلق جنس مقابل

توانند ها، میبا نژاد شما دارد، جذابیت داشته باشد. این تفاوتايبه یک نژاد دیگر که تفاوت قابل مالحظه
تکاملی شکل -شناختیهاي دیداري ما، بوسیله آن دسته از فرایندهایی عصبناشی از این باشند که مکانیسم

اي و بدنی را ترجیح دهیم که کنند تا آن دسته از خصایص چهرهاند که ما را به طریقی هدایت میداده شده
ها، لزوماً ارزش انطباقی که به معناي ماهنگ با خصایص نژاد خودمان است. در این حالت، آن خصیصهه

افزا باشد ندارند، بلکه صرفاً محصول جانبی پدیده سوگیري ادراکی هستند. مورد همبستگی با ژنهاي تناسب
واب اینست که هر دو! رنگ افزا است یا رنگ سیاه. جرنگ پوست را در نظر بگیرید. آیا رنگ سفید، تناسب

سازد. هاي مالنین مشهور هستند، میهاي مخصوص در پوست که به رنگدانهپوست را یک سري رنگدانه
شوند. این عمل تغییر رنگ ها، تغییر یافته و موجب تغییر رنگ پوست میدانههنگام مواجهه با آفتاب، این رنگ

ت و بدن را که در نتیجه در معرض قرار گرفتن پوست با ها،  احتمال سرطانی شدن پوسدانهناشی از رنگ
کند. هر چقدر که مدت زمان در معرض نور خورشید قرار دهد، کم میاشعه فرابنفش نور خورشید روي می

تر شدن پوست به منظور جلوگیري از آسیب دیدن آن، بیشتر گرفتن بیشتر باشد، به همان میزان، نیاز به تیره
از کره زمین که آب و هوا تقریباً همیشه گرم و سوزان است و افراد مدت زیادي در شود. در مناطقیمی

گیرند (مانند صحراي آفریقا)، تکامل و بقاي بیشتر فرزندان، به سود کسانی عمل معرض نور خورشید قرار می
یش رفته تر شدن پهاي ژنتیکی موجود در ژنوم خود، پوستشان به سمت هر چه تیرهکرده که به علت جهش

بیند، پوستانی، به خاطر اینکه پوست آنها، کمتر، از اشعه فرابنفش خورشید آسیب میاست. فرزندان چنین تیره
بودن رنگ ن ژنها را خواهند داشت. علت تیره شانس بقا و تولیدمثل بیشتر و در نتیجه گسترش بیشتر ای

هاي ژنتیکی اولیه، ه روزگاري بر اثر جهشپوست جمعیت امروزي آفریقا، موفقیت تولیدمثلی والدینی است ک
هاي پوست نیز، از همین فرایند شرح داده شده، تاثیر پوستشان تیره شده است. مکانیسم تکامل سایر رنگ

یابیم که نژادهاي گوناگون، چون در معرض شرایط متنوع و متفاوت آب و هوایی، پذیرفته است. نتیجتاً در می
اند اي، بدنی و رفتاري متفاوتی را در خود پروراندههاي چهرهاند، خصیصهار گرفتهشناختی قرجغرافیایی و بوم

افزا باشد. این شناختی، انطباقی و تناسبکه هر کدام از آنها، می تواند براي همان نژاد و در همان شرایط بوم
می تواند موجب سوگیریهاي ادراکی در آنچه که جذاب می یابیم، شود. 

1- Perceptual Bias
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دهد که ترجیح یک صفت در )، اینطور نظر می1958(فیشر، انتخاب جنسی1مدل فرار، بر همین اساس
دهنده یک شاخص تناسب است و یـا اینکـه محصـول    تواند در نتیجه اینکه آن صفت عالمتجنس مقابل، می

از جنبی سوگیري ادراکی است، باشد. اما، چیزي که در هر حال، نمود خواهد یافت اینست که، وجود اینگونه
خصایص در یک جنس و ترجیح آن خصایص بوسیله جنس مقابل، داراي ارزش انطبـاقی و تکـاملی خواهـد    
بود. با فهمیدن نظریه فیشر، ممکن است فکر کنیم که چنانچه این نظریه درسـت باشـد و بـه عبـارت دیگـر،      

ز تناسـب و بعضـی   اي اهاي صادقانهدهندگان و شاخصعالمتاي و بدنی،چنانچه بعضی از خصایص چهره
بایست به نفع هاي ادراکی ما باشند، پس تکامل میگرفته از سوگیريهاي زیبایی، صرفاً نشأتدیگر از خصیصه

تشخیص ویژگیهاي صادقانه عمل کرده باشد. زیرا ویژگیهاي گـروه دوم، تـاثیري بـر تناسـب فرزنـدان افـراد       
برده، بلکـه ممکـن   له فرد، نه تنها تناسب او را باال نمیمتفاوت نداشته و در نتیجه ترجیح یا انتخاب آنها بوسی

گر، با صرف انرژي غیرمفید، به صفاتی در همسرش بوده که براي او، گران هم تمام شوند، چرا که فرد انتخاب
اند. اما مسئله اینجاست که صفاتی کـه تحـت قاعـده    بردهداده که تناسب او یا فرزندانش را باال نمیاهمیت می

گیرند، هر چند ممکن است اثـر افزایشـی مسـتقیمی بـر تناسـب فرزنـدان فـرد        مورد انتخاب قرار میفیشري
دهنده آن صفات نداشته باشند، اما بطـور غیرمسـتقیم، تناسـب او را تحـت تـاثیر قـرار       کننده و ترجیحانتخاب

ین آنها قبالً مـورد قبـول   شود تا آنها، همانطور که والدها در فرزندان، موجب میدهند. وجود این خصیصهمی
اند، خودشان هم با احتمال بیشتري مورد قبول و توجه جنس مقابل در جمعیتی کـه در  جنس مقابل واقع شده

کنند، واقع شوند. در نهایت، این مسئله هم بر تناسب در بقا و هم بر تناسب در تولیـدمثل آنهـا،   آن زندگی می
ممکن است یک رنگ مو یا شکل خاص آن، با توجه به شـرایط  اثر خواهد گذاشت. بطور نمونه، هر چند که

افزا نیسـت. بـه همـین    افزایی داشته باشد اما آن رنگ، در همه شرایط، انطباقشناختی، اثر انطباقی و تناسببوم
ها از طریق افزایش انتقال ژنهـاي انطبـاق افـزا بـا     دلیل، ترجیح یک رنگ در همه شرایط، لزوماً بر تناسب زاده

افزا باشد. از آنجایی که ترجیح صفات منتج از سوگیري تواند انطباقافزاید، اما باز با این وجود، مییط، نمیمح
شوند، تمایز بین ایـن دو دسـته از   افزا، موجب تناسب کلی فرزندان میهاي واقعاً تناسبادراکی مانند خصیصه

وده و در واقع بیفایده بوده اسـت. زیـرا در هـر    خصایص، براي افراد متعلق به یک جنس، کارآمد و انطباقی نب
بایست به وجود آن خصیصه ها در جنس مقابل اهمیت داده و به آنها، در زمان همسـرگزینی،  حال، آن فرد می

کـرده کـه   کرده است. به چند هزار سال قبل برگردید و تصور کنید که زنی که در گروهی زندگی میتوجه می
-کرده که موهاي صاف داشته و از او صاحب فرزندي مـی د، با مردي آمیزش میانهمگی موهاي مجعد داشته

یک از دو والد نبوده است. همچنین فرض بگیرد که بر اثر مهاجرت، تغییر شده که شکل موي او، شبیه به هیچ
شناختی، آب و هوایی یا به هر علت دیگر، طرح و ریخت موي مجعد یا صاف، دیگـر هـیچ تـاثیر    شرایط بوم

گذاشته است. اما باز با این وجود، فرزند این زن ممکن بوده کـه هـم در جمعیـت    یستی بر تناسب افراد نمیز

1- Run away
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مادري و هم در جمعیت پدري، کامالً مورد پذیرش قرار نگیرد، زیرا در هر دو جمعیت، با تخاصـم و نگرانـی   
د. در این شرایط، هر چنـد کـه ممکـن    انشده که یک غریبه نامشابه را به درون خود راه دادهافرادي مواجه می

هـایش،  بردن ژنهاي یک ریخت خاص مو بوسـیله زاده شناختی، از به ارثاست آن زن، با توجه به شرایط بوم
گروهـی ماننـد انتخـاب    هـاي تکـاملی حـاکم بـر روابـط درون     برده اما به دلیل پویـایی منفعت تولیدمثلی نمی

که یک ریخت خاص مو را تـرجیج داده و نسـبت بـه آن، سـوگیري     افزا بودهخویشاوندي، این برایش انطباق
ترجیحی نشان دهد.

شوند که هاي ترجیحی ناشی میتعدادي از خصایص و معیارهاي جذابیت که تا حدي از آن سوگیري
تناسبی چندانی در بر نداشته باشند عبارتند از: رنگ مو و پوست، -ممکن است دیگر براي افراد، منافع زیستی

توانند در مورد جذابیت صفات هاي ادراکی میو شکل خاص بعضی از اجزاي چهره. سوگیري1هاگ چشمرن
موي باالتنه، احتماالً یکی از دهند که هاي اولیه نشان میشخصیتی و رفتاري نیز، وارد عمل شوند. پژوهش

)، با انجام 2010مکارانش (هاي ادراکی و ترجیحات فرهنگی، است. رانتاال و هخصایص تاثیرپذیر از سوگیري
اي بر روي زنان فنالندي، بین چرخه قاعدگی و ترجیح موي بدن باالتنه، همبستگی یافتند. موي باالتنه مطالعه

شود که افزا ندارد و اینطور پنداشته میهاي ژنهاي خوب یا سالمتیربطی به شاخصاحتماالًبدن یک مرد، 
و بوسیله زنان، یک مسئله فرهنگی باشد. زنان این مطالعه، در اواسط ترجیح باالتنه همراه با مو یا بدون م

-هاي با موي کمتر که یک پیرایش رایج در فرهنگ مردان فنالندي است را ترجیح میچرخه قاعدگی، باالتنه

ن دادند. در جوامع دیگر، زنان ممکن است بدن مردان با موي باالتنه بیشتر را ترجیح دهند. در مطالعه فوق، بی
زنانی که در دوره پس از یائسگی خود قرار داشتند با زنان قبل از دوره یائسگی، از نظر ترجیح موي باالتنه، 

دهد که زنان ممکن است حتی درباره متغیرهاي احتماالً نامربوط به تفاوت وجود داشت. این پژوهش نشان می
افزا نیز، تغییرات وابسته به چرخه نشان دهند.ژنهاي تناسب

چنین تعدادي از خصایص مربوط به جذابیت هستند که از عوامل فرهنگی و مدهاي محیطـی تـاثیر   هم
اي، احتماالً جزو این دسته از خصایص هستند. آن دسـته از  هاي چهرهپذیرند. مدلهاي خاص مو و پیرایشمی

دهی ارزش بالقوه یابیم، ربطی به عالمتمان جذاب میخصایصی که ما به خاطر تاریخچه فرهنگی و اجتماعی
تکاملی فرد به عنوان یک همسر، ندارد (براي بحثی در مورد عـواملی کـه در جـذابیت و ادراك جـذابیت یـا      

).2000جذاب دیدن بعضی خصایص نقش دارند رك به زبروویتز و رودس، 

چشم حرنگ مرج،رنگ سیاه راهاي ادراکی وابسته به ریخت نژادي تاثیر پذیرفته است. او فظ هم از این سوگیريجناب حا-1
است این و دیگرگون [!] سمان /  قضاي آشدنخواهدچشمان ز سر بیرون را مهر سیهم: «سرایدو در این رابطه اینطور میدانسته

.»نخواهد شد
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ها یافت نشده استارتباط مثبت بین جذابیت با سالمتی، در همه پژوهش
سالمتی را زیر سئوال برده و اینطـور  -یت تعدادي از مطالعات سنجش جذابیتتعدادي از محققین، کیف

گیرند که شواهد الزم در مورد ارتباط بین تقـارن و سـالمتی، هنـوز متقاعـد کننـده نیسـت (رودس،       نتیجه می
بـه  )، نتوانستند بین تقارن و تناسب فیزیولوژیکی مربوط 2000). در همین راستا، تامکینسون و اولدس (2006

سالمتی، ارتباطی بیابند. 
ترین پژوهشهایی که در زمینه ارتباط جذابیت ظاهري و سـالمتی انجـام شـده (کالیـک و     یکی از جامع

کننـدگان، اسـتفاده کـرد.    هاي مربوط به سالمتی سراسر عمر گروه بزرگی از شرکت) از داده1998همکارانش، 
نفـر،  164نفـر، جمعیـت مونـث و    169در این پـژوهش،  این مطالعه ارتباطی بین سالمتی و جذابیت نیافت. 

سالگی آزمودنیها، به عمـل  30تا 3هاي پزشکی مشروحی از سنین دادند. ارزیابیجمعیت مذکر را تشکیل می
سالگی گرفته شده و جذابیت بـر  17به دنیا آمده بودند. عکس آزمودنیها در سن 1920آمد. آزمودنیها در دهه 

گرفت. ارزیابی هاي پزشکی، بطور ساالنه انجام این سن، مالك ارزیابی جذابیت، قرار میمبناي عکس آنها در 
شده و نمرات ترکیبی حاصل از این سالها، نمرات سالمتی نوجوانی، بزرگسالی میانه و بزرگسالی بعدي را می 

کم بـوده و بطـور   هایی جذابیت که داراي نمونه-ساخت. این مطالعه، برخالف بسیاري از پژوهشهاي سالمتی
هم به صورت طولی مـورد بررسـی   اند، از این نظر که نمونه قابل قبولی از آزمودنیها را و آنمقطعی انجام شده

هاي معناداري را، بین جـذابیت ارزیـابی   مهم و منحصر به فرد است. محققین این مطالعه، همبستگیقرار داده، 
، 2و بزرگسـالی بعـدي  1اد در دوره نوجوانی، بزرگسالی میانهشده در دوره نوجوانی و سالمتی پزشکی این افر

شـده  شده و سالمتی سنجشنیافتند. آنها همچنین دریافتند که با کنترل اثر جذابیت بر رابطه بین سالمتی ادراك
توانست همچون لنزي عمل کند که یافت. به عبارت دیگر، جذابیت میپزشکی این افراد، این رابطه افزایش می

دهد کـه ادراك زیبـایی، بازشناسـی    این مسئله نشان میداد. گران را افزایش میك سالمتی بوسیله مشاهدهادرا
-تر را، سالمشود تا ما افراد جذابکند یا به عبارتی باعث میدقیق سالمتی فرد بوسیله دیگران را فرونشانی می

تر از آن چیزي که واقعاً هستند، ببینیم. 
)، در پژوهش خود به مرور پژوهشهاي انجام شده در کشورهاي غربی در زمینـه  2005ویدن و سابینی (

سـالمتی،  -ايسالمتی و جذابیت پرداختند. آنها در پایان اینطور نتیجه گرفتند که براي فرضیه جذابیت چهـره 
شود. در مـورد ارتبـاط جـذابیت بـدنی و    مقداري تایید در جنسیت مونث و نه براي جنسیت مذکر، یافت می

سالمتی در مردان نیز، آنها اینطور نتیجه گرفتند که ارتباط بین جذابیت بدنی و سالمتی در مردان، احتماالً قابل 
نیست (براي مروري در زمینه ارتباطات بدست آمده بین جذابیت و سالمتی رك به همـین  3مالحظه و اساسی

منبع).

1- Middle Adulthood
2- Later Adulthood
3- Substantial
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وده استبین جذابیت و سالمتی، پایین بشدههاي یافتهمبستگی
ارتباط پایین مشاهده شده بین سالمتی و جذابیت، منجر به در گرفتن این بحث شده که آیا صفاتی که 

توانند منجر به فشار انتخابی بر ما شوند. به عبارت همبستگی پایینی با سالمتی ژنتیکی فرزندانمان دارند، می
هاي پایین مشاهده شده، شد، آیا این همبستگیدیگر، حتی اگر بین جذابیت و سالمتی، ارتباطی وجود داشته با

- کننده اشتیاق زیاد انسان به ترجیح جذابیت باشند؟ ذکر یک مثال، سئوال را بیشتر شرح میتوانند توجیهمی

تر غذا اند. یکی از آنها، با حرص و ولع هر چه تمامدهد. تصور کنید که دو نفر، بر سر یک سفره غذا نشسته
اي پول شده است. در ردن یک وعده غذاي مذکور، حاضر به پرداخت مبلغ قابل مالحظهخورد و براي خومی

عوض، فرد دوم، به آرامی غذا خورده و حاضر به پرداخت هزینه کمی شده است. اگر از شما بپرسند که به 
تر هفرض مشابهت در سایر شرایط موثر بر رفتار غذا خوردن، به نظر شما کدام یک از این دو نفر، گرسن

کنید؟ بدون شک، منطقی است که از روي رفتارهاي بیرونی و اشتیاق نشان هستند، کدام یک را انتخاب می
داده شده در رفتار، دست به قضاوت در مورد میزان اشتیاق درونی بزنیم. طبق قاعده، شخصی که در شرایط 

گیري کنیم که تاثیر آن چنین نتیجهشود تادهد، منجر میبرابر، اشتیاق بیشتري را نسبت به چیزي نشان می
شیء از نظر اهمیت تناسب تکاملی آن بر فرد مورد نظر، بیشتر از فرد دیگر است. طبق اصول نظریه تکامل، 

الشعاع قرار افراد، تحت یک فشار انتخابی قرار دارند که به هر چیزي که تناسب تکاملی آنها را بیشتر تحت
دمثل آنها دارند، توجه به مسائلی که تاثیر کمتري بر موفقیت در بقا و تولیدهد، بیشتر توجه کرده و از می

اند که در درازمدت، نه تنها تاثیر زیادي بر اینصورت، انرژي خود را صرف مواردي کردهبکاهند. در غیر 
اشته است. تناسب تکاملی آنها ندارند، بلکه آنها را از توجه به سایر مسائل مهم و موثر در تناسب نیز، باز د

شود که چنانچه بین جذابیت جسمی همسر و حال در مورد ارتباط زیبایی و سالمت، این سئوال مطرح می
اي پایین وجود داشته باشد، چطور سالمت زیستی، دستگاه ایمنی و کیفیت ژنتیکی قابل توارث فرد، رابطه

، به ترجیح جذابیت جسمی در شریک را مالحظه دو جنس و از جمله زنانتوان میزان تمایل و اشتیاق قابلمی
توجیه کرد. تاریخ دو جنس، پر است از فداکردن منابع، انرژي، وقت، شهرت، اعتبار و حتی جان خود، براي 
رسیدن به کامیابی جنسی از فرد زیبایی که متعلق به جنس مقابل هستند. مطمئناً، این عطش تکاملی و اشتیاق 

تواند بدون منطق تکاملی قابل قبول باشد. آیا آن مانی و زیبایی، نمیسوزان براي رسیدن به جذابیت جس
هاي احتمالی که ممکن گذارند و هزینههاي خود میانرژي که زنان براي کسب کیفیت ژنتیکی بهتر براي زاده

اي بپردازند (مانند کشف احتمالی چنین روابطی و واکنش همسر اول)، نسبت به است براي چنین مسئله
شود، برتري دارد؟ اگر چنین نباشد، آنگاه این تبیین تکاملی که ایی که از چنین روابطی نصیب آنها میمزای

تواند از اساس با شکست مواجه شود. زیرا دهنده سالمت هستند، میآور ژنهاي افزایشجذابیت و زیبایی، پیام
تکاملی نیز ناهماهنگ خواهد بود. در نه تنها با منطق علمی همخوانی ندارد، بلکه با اصول خود روانشناسی 
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مورد اینکه چرا با وجود اینکه بسیاري از مطالعات، روابط بین جذابیت جسمی مردان و میزان سالمتی را نشان 
اند، چندین تبیین داده شده که براي آنها شواهدي پژوهشی نیز داده اما این روابط در سطح پایین گزارش شده

وجود دارد. 

همانطور که در مورد تبیینات ارائه توارث؟افزا یا سالمتی قابلهاي تناسبآور ژنمجذابیت؛ پیا
شده درباره ارتباط جذابیت و سالمتی گفتیم، بعضی از محققین روانشناسی تکاملی معتقدند که میزانی از 

دیگر، تناسب افزا، است. از طرف افزا و نه لزوماً سالمتیادراك جذابیت، مربوط به خاصیت ژنهاي تناسب
بهینه و شایستگی فرد در بقا و تولیدمثل موفق، فقط با سالمتی جسمی ارتباط ندارد، بلکه رفتارها، منش و 

توانند تاثیر بالقوه زیادي در این مسئله داشته باشند. بر طبق این ویژگیهاي شخصیتی و روانشناختی فرد نیز، می
ت و سالمتی چندان باال نباشد اما این احتمال وجود دارد که دیدگاه، هر چند که ممکن است ارتباط بین جذابی

اي) با همبستگی جذابیت کلی که مجموع جذابیت جسمانی و رفتاري است (و نه فقط جذابیت بدنی و چهره
تناسب کلی فرد که مجموع تناسب در بقا و تولیدمثل موفق است، باالتر باشد. به عبارت دیگر، شاید بجاي 

فقط به دنبال ارتباط جذابیت جسمی با سالمتی باشند، بهتر است همبستگی بین جذابیت کلی هااینکه پژوهش
هاي یعنی مجموع جذابیت جسمی و رفتاري افراد با تناسب کلی آنها را نیز، کنکاش نمایند. در اکثر پژوهش

ي و آن هم با اانجام شده به منظور بررسی جذابیت با سالمتی، ارتباط ویژگیهاي مجزاي بدنی و چهره
ها، به جاي سالمتی، تولیدمثل سالمتی، مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالیست که شاید اگر پژوهش

موفق یا شاخص تناسب کلی که به معناي میزان موفقیت کلی فرد در بقا و تولیدمثل است را مد نظر قرار 
جنس مقابل و تناسب او، باشیم. براي ادغام هاي باالتري بین جذابیت کلی فرد براي دهند، شاهد همبستگی

هاي مربوط به روانشناسی تکاملی مد نظر قرار گیرند. اول اینکه مالحظات باال، باید چندین تغییر در پژوهش
هاي جذابیت رفتاري که از نظر جنسی براي زنان تر شده و شاخصتعریف از جذابیت تغییر یافته، گسترده

ز شامل شود. دوم اینکه، بجاي سنجش ارتباط جذابیت با سالمتی، ارتباط جذابیت با برانگیزاننده هستند را نی
تولیدمثل موفق و تناسب کلی فرد هم، مد نظر قرار گیرند.

مسئله دیگر اینکه، ممکن است که موفقیت تولیدمثلی در محیط امروزي دنیاي مدرن و یا حتـی محـیط   
مبستگی نداشته باشد. البته گستره زندگی یا مـدت سـن الزم بـراي    نیاکانی ما، به میزان زیادي با طول عمر، ه

شود. بطور مثال، ممکن است که تکامـل،  تبدیل شدن به یک بزرگسال قادر به تولیدمثل، شامل این مسئله نمی
هایی در محیطهاي ژنهاي معینی را به ما داده که آن ژنها، منجر به تالش براي یادگیري این مسئله که چه نشانه

هایی که بطور بالقوه با تناسب مربوطند شده و سـپس  موقعیت، موفقیت تولیدمثلی یا سایر حوزهما با سالمتی،
هاي جذاب از نظر ما، ). اما این نشانه2005ها از دید ما شوند (ویدن و سابینی، منجر به جذاب دیدن آن نشانه

ها، جذابیت افراد را در نظر اعضاي چند که این نشانهلزوماً با افزایش سالمتی یا عمر، رابطه نداشته باشند. هر
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جنس مقابل افزایش خواهد داد اما لزوماً با سالمتی او همبسته نیستند. این در حالیست که بسیاري از محققین، 
اند. به نحوي که فرض را بر ایـن  در سنجش تناسب انسان، مولفه بقا را نسبت به مولفه تولیدمثل، اولویت داده

افزا باشد، پس باید لزوماً بقا افزا هم باشد. آنها همچنین، بقا افزایـی را صـرفاً   اند که اگر جذابیت تناسبهگرفت
اي معین، قصـد گسـترش خـود در    اند. همانطور که گفتیم، اگر خصیصهمعادل با سالمتی بیشتر، در نظر گرفته

وفق هم برسد. از طـرف دیگـر، بعضـی از    یک جمعیت خاص را داشته باشد، حتماً باید به مرحله تولیدمثل م
کـه بطـور   تر و بیشتري را براي فرد به ارمغـان بیاورنـد، درحـالی   توانند تولیدمثل موفقهاي ژنتیکی، میجهش

)، بـر ایـن مسـئله تاکیـد     2002) و ککو و همکارانش (2002همزمان، احتمال بقاي او را کاهش دهند. گتگی (
صلی در نظریه تکاملی مدرن، موفقیت تولیدمثلی اسـت و اینکـه سـالمتی و    اند که خالصه کالم و عامل اکرده

هاي بقا، فقط تا وقتی که در موفقیت تولیدمثلی باالتر نقش دارند، مهم هستند. بطور مثال، با توجه به تاریخچه
معـین  شناختی متفاوت زندگی، ممکن است فردي دریابد که بیشتر افراد مذکر یک گونه که در یک شرایط بوم

انـد تـا   بـدتري شـده  از نظر تولیدمثلی موفق هستند، داراي طول عمر کاهش یافته و شرایط ظاهري (فنوتیپی)
موفقیت تولیدمثلی بیشتري را بدست بیاورند. بنابراین، فرد ممکن است دریابد کـه بـین جـذابیت و سـالمتی،     

دهنده مزایاي ژنتیکـی منجـر بـه    متهمبستگی مثبت یا منفی وجود دارد، حتی اگر جذابیت بطور درستی، عال
). به همین خاطر، ممکن است آنچه که از نظر اعضـاي  2005موفقیت تولیدمثلی باالتر باشد (ویدن و سابینی، 

هاي فـرد  یک جنس در جنس دیگر، جذاب و زیبا است، همان مواردي نباشند که منجر به سالمتی بیشتر زاده
ت تولیدمثلی بیشتر فرزندان او شوند. به عبارت دیگـر، در ایـن حالـت،    شوند اما منجر به موفقیگر میانتخاب

ممکن است که ما عمالً شاهد همبستگی مثبت بین جذابیت با سالمتی بیشتر نباشیم اما همچنان بین جـذابیت  
آور ژنهـاي  و موفقیت تولیدمثلی باالتر، ارتباط وجود داشـته باشـد. در ایـن حالـت، خصـایص جـذاب، پیـام       

-دهنده موفقیت تولیدمثلی باالتري هستند که قابلیت توارث به فرزندان را دارند و نـه ژنهـاي افـزایش   افزایش

دهنـده  ها باشند. مسیر ایجاد موفقیت بـراي فـرد بوسـیله ژنهـاي افـزایش     دهنده سالمتی که قابل انتقال به زاده
آورند. ممکـن  دهنده بقا، بوجود میشتواند متفاوت از مسیري باشد که ژنهاي افزایموفقیت تولیدمثلی نیز، می

جنسان شده و یا توانایی فرد براي ها موجب افزایش کارکرد مطلوب فرد در رقابت با سایر همناست که این ژ
کسب شریک را باال ببرند. آنها ممکن است مهارت و توانمندي فرد در بدست آوردن منابع را زیادتر کرده یـا  

از آن جمله است. گفتیم که ژنهاي پلیوتروپیک، دسترس را افزایش دهند. مورد قابلیت بارور کردن شرکاي در
شود که بر تناسب و سالمتی فرد، اثرات دوسـویه دارنـد. آنهـا    ژنهاي چندکاره، به آن دسته از ژنهایی گفته می

-ر جنبهتوانند تناسب را در یک وهله زمانی خاص کاهش دهند اما بطور همزمان، موجب افزایش تناسب دمی

توانستند منجر به افزایش ترشـح  هاي ژنتیکی اولیه میاي دیگر از تناسب، شوند. بطور مثال، یک سري جهش
هـایی ماننـد   ها در بدن یک مرد جوان شوند، درحالیکه اثر دیگر این ژنهـا، افـزایش احتمـال بیمـاري    آندروژن

اره اینست که هر چند آنها، از یـک نظـر   سرطان پروستات، بوده است. نکته مورد توجه در مورد ژنهاي چندک
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شـوند امـا بطـور همزمـان، موجبـات      موجب کاهش در تناسب به علت کاهش دادن سالمتی یا طول عمر می
آورنـد. ترشـح   افزایش در تناسب از طریق افزایش تولیدمثل موفق یا بهبود در سایر کارکردها را هم فراهم می

تر، آماده کند تر و مجدانهتواند او را براي یک زندگی رقابتیمرد، میها در بدن در دوران جوانی یک آندروژن
هایی مانند سـرطان پروسـتات   تواند جبران کاهش طول عمر از طریق افزایش احتمال ابتال به بیماريو این می

ود در هـاي خـ  در سنین باال را بکند. از آنجایی که تولیدمثل موفق، یکی از شروط اصلی باقی گذاشتن تبار ژن
شوند، حتی به قیمت ضربه زدن به هایی که موجب افزایش موفقیت فرد در این مولفه میژنوم گونه است، ژن

توانند مورد انتخاب طبیعی قرار گیرند. البته این مسئله تنهـا در مـورد شـرایطی    اي دیگري از تناسب، میجنبه
اي دیگـر،  شتر از آسیب آنها به تناسب از جنبـه ها به تناسب فرد از یک جنبه، بیکند که کمک این ژنصدق می

ها در جوانی، سرطان پروستات یعنی پیامد زیادي تستوسترون، عمومـاً در  باشد. در مورد مثال زیادي آندروژن
-هایش را توزیع کرده، فرد را درگیر مـی سنین سالمندي یعنی زمانی که فرد تولیدمثل خود را انجام داده و ژن

ها بر اثـرات کاهنـدگی تناسـب آنهـا،     ت، اثرات انطباقی و تناسب افزایی زیاد بودن آندروژنسازد. در این حال
ها، از غربال انتخاب طبیعی جـان سـالم   هاي بعضی از بیماريچربش دارد. در واقع به همین دلیل است که ژن

مانند.به در برده و در جمعیت انسانی، باقی می
جـذابیت، بـه دنبـال    -هاي سنجش رابطه تناسبشد که در پژوهشبا توجه به نکات فوق، شاید بهتر با

تاثیر جذابیت بر افزایش تولیدمثل موفق هم باشیم تا اینکه صرفاً به بررسی رابطه جذابیت بـا سـالمتی و بقـا،    
انـد کـه افـراد    هـاي  فراوانـی تاییـد کـرده    اي براي این تبیین هستند. پژوهشبپردازیم. شواهد تاییدکننده قوي

(ثورنهیـل و  تـر و شـرکاي بـالقوه بیشـتري دارنـد      تر، متعددتر، در سـن پـایین  تر، روابط جنسی فراوانبجذا
؛ گانگسـتاد و ثورنهیـل،   1997گانگسـتاد و ثورنهیـل،   ؛ 1995ثورنهیل، گانگسـتاد و کـومر،   ؛ 1994گانگستاد، 

a1998 ؛b1998 ي مدرن شـکل نگرفتـه   هاي پیشگیري ازحاملگی در دنیااگر روش).2003هوقس و گالوپ، ؛
شد. تر براي این افراد میبودند، قطعاً این روابط، منجر به تولیدمثل موفق

تناسب باشیم باید به -نتیجه کلی بحث فوق اینست که، چنانچه به دنبال بررسی فرضیه ارتباط جذابیت
و رفتاري و ثانیـاً هـر دو   یک رابطه نسبی و کلی مناسب بین اوالً هر دو مولفه کلی زیبایی یعنی جذابیت بدنی

مولفه تناسب یعنی بقا و تولیدمثل موفق، برسیم (نگاه کنید به شکل ذیـل). مسـئله دیگـر اینکـه، ارتبـاط بـین       
سالمتی با جذابیت و اینکه سالمتی ادراك شده، همراه با جذابیت ادراك شده باالتر بوسیله فرد بیننـده اسـت،   

هاي وابسته به سن و این نکته کـه  هاي قابل توارث فرد نباشد. نشانهنتواند فقط به خاطر کیفیت ژنتیکی ژمی
توانـد بـه اهمیـت دادن    کننده بهتري از نظر منابع آتی و حمایتی باشند نیز، میتر، ممکن است فراهمافراد سالم

).2005دهنده جذابیت، مربوط باشد (ویدن و سابینی، هاي حاکی از سالمتی به عنوان عوامل افزایشنشانه
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)، بر این 2005محققانی مانند ویدن و سابینی (هاي تناسب تکاملی.هاي جذابیت با مولفه: ارتباط مولفه4-4شکل 
د ها باید عالوه بر سنجش ارتباط جذابیت جسمی با متغیرهایی ماننـ تناسب، پژوهش-مسئله تاکید دارند که براي تایید فرضیه جذابیت

سالمتی که به بقا مربوطند، به سنجش جذابیت با تولیدمثل نیز اقدام کنند. در حقیقت، ایـن احتمـال وجـود دارد کـه تحـول بعضـی از       
افزا، به ارتباط بین جذابیت و تولیدمثل موفق مرتبط باشد تا ارتباط جذابیت و بقا. عالوه بـر ایـن، جـذابیت جنسـی،     خصایص جذابیت

گیرد. به همین دلیل، براي سنجش جـامع و بهینـه ارتبـاط جـذابیت بـا      ت شخصیتی و رفتاري را هم در یر میفقط جسمی نبوده و صفا
هاي تناسب نیز، اقدام کرد.  بر ایـن اسـاس، در صـورتیکه مـا بـه دنبـال       رفتاري با مولفه-تناسب، باید به سنجش رابطه جذابیت جنسی

در شکل فـوق را بدسـت آورده و مجمـوع آنهـا را، بـه عنـوان       4تا 1رابطه شماره رابطه کلی جذابیت و تناسب هستیم، باید هر چهار 
میزان ارتباط تناسب و جذابیت، در نظر بگیریم.

. بعضی از مولفین معتقدند که ممکن است بین هاي متفاوت سالمتی با جذابیتارتباط شاخص
تر سالمتی هاي ظریفبین جذابیت با جنبهسالمتی و جذابیت، ارتباط وجود داشته باشد اما این ارتباطات فقط

هاي تواند جنبه). سالمتی، می2005اند، مشاهده شود (ویدن و سابینی، که بطور معمول مورد آزمون واقع نشده
متفاوتی داشته باشد. کارآمدي دستگاه ایمنی، کارآمدي سطح سوخت و ساز بدن، سالمتی در دوره جوانی و 

یت تولیدمثلی بیشتر در سالهاي حساس مربوط به تولیدمثل شده اما لزوماً منجر به بزرگسالی که منجر به موفق
شود (مانند شود یا سالمتی مربوط به تولیدمثل که منجر به باروري باالتر میافزایش بقا در سنین بعدي نمی

د. بنابراین اگر یکی از تر و بارورتر) از انواع سالمتی هستنتوانایی زادآوري باالتر یا دستگاه تولیدمثلی سالم
پرداز یا محقق معین مربوط بوده و جنبه دیگري از سالمتی، هاي یک نظریهبینیهاي سالمتی، به پیشاین جنبه

هایی که بین جذابیت و سالمتی ارتباطی نمی یابند، قابل ها مربوط نباشد، آنگاه بعضی از یافتهبینیبه این پیش
ور مثال، چنانچه بین جذابیت با یک جنبه خاص از سالمتی، همبستگی درك خواهند شد (همان منبع). بط

ها، به این خاطر قادر به کشف ارتباط بین جذابیت و وجود داشته باشد، ممکن است تعدادي از پژوهش
اند. به عبارت دیگر، سالمتی نشوند که خواستار برقراري ارتباط بین جنبه نامربوطی از سالمتی با جذابیت بوده

اي از سالمتی را به عنوان شاخصِ سالمتی در نظر گرفته باشد که در واقع ن است محقق، متغیري یا جنبهممک
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- هاي سنجش جذابیتجنبه نامربوطی بوده است. به همین خاطر، شاید باید انتظار داشته باشیم که پژوهش
هاي مرتبطی از سالمتی تباط جنبههاي وسیعی از سالمتی یا به دنبال بررسی ارسالمتی یا اقدام به سنجش جنبه

و جذابیت، باشند. 

دهنده هاي تشکیلجنبههاي زیبایی و . شاخصهاي متنوع جذابیت با سالمتیارتباط شاخص
دهنده هاي افزایشهاي مختلف سالمتی، متعدد هستند. از طرف دیگر، توزیع ژنجذابیت نیز، همانند جنبه

اي یا بدنی شود تا فردي که در یک خصیصه یا ویژگی چهرهباعث میجذابیت در جمعیتها زیاد بوده و این
اي دیگر، ناجذاب یا کمتر جذاب باشد. مغشوش و پیچیده شدن تاثیرات این جذاب است، از نظر خصیصه

هاي سازنده جذابیت، ممکن است منجر شود تا جذابیت کلی فرد به طور نامناسبی باال یا پایین ارزیابی ویژگی
ر نتیجه ارتباط بین جذابیت و سالمتی، دچار تحریف شود.شده و د

نمـایی ظـاهري چهـره،    فقط در مورد جذابیت چهره، چندین شاخص وجود دارد مانند میزان مردانگـی 
هاي مختلف چهره  و ... . بطور بـالقوه، سـنجش   اي، اندازه و نسبت بخشاي، میانگین بودن چهرهتقارن چهره

هـایی را ارائـه   توانند مقدار همبستگیهاي سالمتی، میها با شاخصاز این خصیصهارتباطات جداگانه هر یک 
ها با سالمتی اسـت. از  این خصیصهمجموعهدهند که اندازه آنها، متفاوت از میزان همبستگی حاصل از ارتباط 

و بـه  اي، بدنی، و رفتاري در یک سري افـراد  هاي جذاب چهرهشدن مجموعه این خصیصهطرف دیگر، جمع
اي انبـوه از افـراد (بطـور مثـال     دهد. به عبارت دیگر، فـراهم کـردن نمونـه   منظور پژوهش، بسیار کم روي می

جا و در کنار هم داشته باشند، بسـیار دشـوار  اسـت. ایـن     هاي جذابیت را، یکمردانی) که همه این خصیصه
هـاي متفـاوت   ذابیت با شاخصهاي متفاوت جمسئله ممکن است باعث شود تا به ارتباطات مجزاي شاخص

هایی وجود دارد. بطور نمونه، بین هاي متفاوت جذابیت، همبستگیسالمتی، اکتفا کنیم. هرچند که بین شاخص
هاي جذابیت اي، ارتباط وجود دارد اما در کل، همبستگی بین همه شاخصنمایی و تقارن چهرهمیزان مردانگی

ت. اي، بدنی و رفتاري، کامل نبوده اسچهره

ها نشان . پژوهشهاي متفاوتی از سالمتیهاي متنوعی از جذابیت با شاخصارتباط شاخص
که اندام تر است، درحالیاند که احتماالً پیام مهم چهره میانگین براي یک زن، جهش هاي ژنتیکی پایینداده

هستند. بدیهی است که آور تناسب و قدرت جسمانیهاي عریض یا هیکل عضالنی، احتماالً پیامبزرگ، شانه
تواند اندازه در این شرایط، سنجش همبستگی معیارهاي متنوع جذابیت با مالکهاي متفاوتی از سالمتی، می

توانند با سالمتی هایی میهاي متفاوتی را بوجود آورد. هیکل عضالنی و بدن قوي، احتماالً در محیطهمبستگی
ها، مردانی که ردان، یک امر شایع و متداول باشد. در این محیطمربوط باشند که فعالیتهاي جسمی و فیزیکی م

شوند تا مردانی که از به مشکالت جسمی بیشتري دچار میاز قدرت جسمانی کمتري برخوردارند، احتماالً
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که در همین شرایط، ممکن است ارتباط چندانی قدرت و تناسب جسمی بیشتري برخوردار هستند. درحالی
ن یا تقارن چهره اي با سالمت جسمی، یافت نشود. طبق این تبیین، باید ارتباط هر یک از بین میانگین بود

شاخص هاي جذابیت با مالك مناسبی از سالمتی صورت بگیرد. مالك مناسب نیز، باید مطابق با هدف 
هاي بهاي پر از میکروتکاملی تحول یافتن آن معیار جذابیت، صورت بگیرد. دستگاه ایمنی قوي، در محیط

هاي محیطی، هایی که از نظر پاتوژنتواند با سالمتی صاحب آن مربوط باشد تا در محیطمحیطی، بیشتر می
تر با تر هستند. بدیهی است سنجش همبستگی بین مالکهاي جذابیت حاکی از سیستم ایمنی قويسالم و پاك

بیاورد. تواند نتایج متفاوتی به بار هاي متفاوت، میسالمتی، در این محیط
-این تبیین ارائه شده در مورد علت مشاهده ارتباطات پایین گزارش شده بین جذابیت و سـالمتی، مـی  

هاي خود نیز باشد. بر این اساس، زنان به این علت متمایل زادهکننده تمایالت زنان به چندگونگیتواند توجیه
هاي هاي متفاوتی از جذابیت و نتیجتاً جنبهبه داشتن فرزند از مردان مختلف هستند که مردان مختلف، شاخص

دهند. ممکن است که یک زن، از طریق ارتبـاط بـا یـک مـرد داراي     متنوعی از سالمتی قابل توارث را پیام می
آوري یک سیستم ایمنی قـوي بـراي فرزنـدانش باشـد؛ درحالیکـه      نمایی باال، به دنبال فراهمچهره با مردانگی

هاي قدرت و تناسب بدنی باشد؛ یـک  اندام و داراي هیکل عضالنی، اخذ ژنرشتهدفش از ارتباط با مردي د
تـر  هاي مضر، راحتتواند خیال او را از بابت کم بودن میزان جهشمرد داراي چهره متقارن و میانگین نیز، می

کند. 

همانطور که قبالً نیز و. نقش بهبود بهداشت و تغییر شرایط در ارتباط جذابیت و سالمتی
- ها بیشتر صدق میهاي تکاملی ما، در مورد محیط تکاملی انطباقبطور مکرر اشاره کردیم، بسیاري از انطباق

ترند. تکامل کنند تا در مورد دنیاي امروزي. آنها اساساً در آن زمان ساخته شده و براي همان زمانها هم مناسب
کند. مان شرایط فعلی سازگارترند، انتخاب میبینی نداشته و در هر شرایطی، افرادي را که با هقدرت پیش

ارتباط بین جذابیت و سالمتی، از آن رو در دنیاي مدرن امروزي پایین است که بسیاري از جنبه هاي زندگی 
اند. سالمتی در دنیاي مدرن، همانند محیط تکاملی مدرن، امکان ارتباط جذابیت و سالمتی را کاهش داده

پذیرد. طبق این کیفیت و ساختار ژنتیکی فرد نبوده و از عوامل دیگر هم تاثیر میها، فقط تحت تاثیرانطباق
هاي آوریم، احتماالً همان همبستگیهاي آماري که ما امروز در دنیاي مدرن بدست میتبیین، همبستگی

ن جوامع، ها نبوده و میزان آنها، همزمان با گذشت عمر بشر و مدرن شدمشاهده شده در محیط تکاملی انطباق
یافته، میزان دسترسی به خدمات بهداشتی و کاهش پیدا کرده است. بطور مثال، درحالیکه در جوامع توسعه

شوند که از ضعف سالمتی در حد باالست، در بسیاري از جوامعِ در حال توسعه، هنوز هم مناطقی یافت می
ه در یک روستاي دورافتاده آفریقاي برند. تصور کنید کجدي در بهداشت عمومی و خدمات سالمتی، رنج می

ها فاصله دارد، زندگی می کنید. شما و یکی از دوستانتان به بیماري ترین شهر، فرسنگجنوبی که با نزدیک
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کننده موفقیت شما شوید. به نظرتان چه چیز تعییناي که نیاز به مداخله فوري چند ساعته دارد، مبتال میکشند
اید، در چنین شرایطی، دن خواهد بود؟ همانطور که احتماالً درست حدس زدهمانیا دوست شما در زنده

هاي احتماالً فقط قدرت دستگاه ایمنی و کیفیت ژنتیکی کدکننده قابلیت این دستگاه در برخورد با انواع پاتوژن
شند، بسیار کم آید. هر چند تعداد نقاطی که در دنیا در شرایط مثال ذکر شده بامحیطی است که به کار شما می

ها که چنین شده ولی فراموش نکنید که ما در حال زندگی در هزاره سوم هستیم و نه در محیط تکاملی انطباق
بار و دشواري گذشته که چیزي بسیار رایج و معمول بوده است. میلیونها سال زندگی بشر، در شرایط مشقت

ها بوده، قدرت دستگاه ایمنی او ها و باکتريواع ویروستنها چیزي که تعیین کننده قدرت فرد براي مقابله با ان
بوده است. پزشکی نوین و ارائه خدمات سالمتی، توانسته جان هزاران هزار بیمار را که احتماالً در محیط 

شدند، نجات دهد. در حقیقت، بسیاري از بیماریهایی که ها، به راحتی از گردونه بقا حذف میتکاملی انطباق
یهاي غیرقابل عالج و مهلک براي نسل بشري تلقی می شدند، امروزه و به کمک پزشکی نوین، روزي بیمار

ها، شوند. از طرف دیگر، محیطهاي شهري دنیاي مدرن با محیطهاي تکاملی انطباقبه راحتی درمان می
هاي متنوع و نتفاوتهاي اساسی دارند. ما دیگر به اندازه نیاکانمان، در معرض انواع ویروس، باکتري، پاتوژ

مهلک، شرایط آب و هوایی سخت و دشوار و حیوانات خطرناك، قرار نداریم. رعایت بهداشت در شهرهاي 
مان، این اجازه را به ما زا و تهدیدکننده سالمتی از محیط زندگیمدرن و حذف بسیاري از عوامل میکروب

تر نیز، زنده مانده و بقا داشته باشند. یک یافته وانتر یا ساختار بدنی کم تداده که افراد با دستگاه ایمنی ضعیف
هاي محیطی افراد یک تواند تاییدکننده فرضیات فوق باشد اینست که مشاهده شده بین میزان پاتوژنکه می

دهی آنها به جذابیت جسمانی همسر به عنوان یکی از مالکهاي نمونه مورد مطالعه، با میزان اهمیت
هاي بدست آمده از چندین هزار نفر ) با تحلیل داده1993ود دارد. گانگستاد و باس (همسرگزینی، ارتباط وج

ها در نزدیک خط استوا، مشخص کردند که حتی با کنترل میزان درآمد و فاصله از خط استوا (میزان پاتوژن
دارد. زیادتر است)، اهمیت نسبی جذابیت جسمانی در انتخاب همسر با میزان پاتوژن محیطی، همبستگی 

دادند تا در هاي زیاد، بیشتر به جذابیت جسمانی مرد اهمیت میبدین نحو که زنان در محیطهاي داراي پاتوژن
تر بود. این مشاهده نشان داد که حتی تطبیق اهمیت دادن به هاي محیطی، پایینمحیطهایی که میزان پاتوژن

در 1) نیز دریافت که چند همسري2000(گیرد. لوجذابیت جسمانی، با توجه به شرایط محیطی صورت می
یابد. همچنین مشخص شده که هاي داراي پاتوژن باال که کیفیت ژنتیکی مرد مهم است، افزایش میمحیط

) در جوامعی که در شرایط سنتی و با میزان مرگ و میر باال 2میزان فرزند نامشروع (فرزند پدر خود نبودن
) تا در جوامعی که میزان بهداشت عمومی باال 1999فلورس و همکاران، -کنند، باالتر است (سردازندگی می

).1994ها، پایین است (ساسی و همکارن، بوده و میزان پاتوژن

1- Polygyny
2- Extra-pair paternity
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دهنده رابطه جذابیت با تناسب یا سالمتی باشـد. در محـیط   تواند کاهشتغییر در شرایط زندگی هم، می
هاي بدنی جذاب از نظـر  دن یک مرد یعنی یکی از شاخصها، میزان قدرت بدنی و عضالنی بوتکاملی انطباق

زنان، در میزان موفقیت یک مرد در انجام بسیاي از وظایفش به عنوان یک شوهر، تاثیرگذار بوده است. شکار، 
هـا بـوده، اساسـاً از بـدن،     آوري آذوقه که جزو فعالیتهاي اصلی یک مرد محیط تکاملی انطبـاق مبارزه و جمع

تـر از همتایـان   پذیرند. در این شرایط، مردانی که از این نظـر، عقـب  می او، تاثیر زیادي میقدرت و توان جس
اند. در دنیاي مـدرن، فعالیتهـاي بـدنی    اند، در بقا، انتخاب همسر و تولیدمثل موفق، کمتر توفیق یافتهخود بوده

از طـرف دیگـر، کارهـاي    آنقدر کم شده که در واقع خود به یک معضل مربوط به سالمتی تبدیل شده است.
شود، بلکـه ایـن نـوع کارهـا،     بدنی و توفیق یک مرد در این گونه از کارها، دیگر نه تنها یک مزیت تلقی نمی

ترین سطح مشاغل عموماً با درآمدهاي پایین نیز همراهند. در اغلب جوامع پیشرفته، این نوع کارها، جزو پایین
دنیاي مدرن، ارتباط قـدرت و نیـروي بـدنی بـا تناسـب و از جملـه       شوند. بر همین اساس، در بندي میطبقه

سالمتی یک مرد کاهش یافته زیرا در این محیطها، مردان با بدنهاي کمتر عضالنی و قوي نیـز، مـی تواننـد از    
پس تامین معیشت خود و خانواده خود، برآیند.

سالمتی، می تواند اثري ارتباط پایین زیبایی و.بین نسلی جذابیت بر سالمتی-اثر تراکمی
هاي انجام شده در افزایشی داشته باشد. این تبیین، به این نکته اشاره دارد که هر چند که اکثریت پژوهش

شوند اما همین ارتباطات هاي پایین میحیطه ارتباط جذابیت و سالمتی، فقط موفق به دستیابی به همبستگی
اي بر سالمتی داشته توانند تاثیرات قابل مالحظهبررسی شوند، میها ها و سالکم نیز، هنگامی که در طی نسل

تر که سالمتی باالتري دارد، باشند. به عبارت دیگر، هر چند که ممکن است داشتن فرزند از همسري جذاب
بر سالمتی و در نتیجه تناسب فرزند تاثیر زیادي نگذارد اما اگر همین تاثیر کم را در طی سالیان دراز دنبال 

تري برسیم. نتیجه نهایی انتخابهاي افراد، می تواند فوراً و در نسل بعد مشخص کنیم می توانیم به اعداد بزرگ
در پی یک نشود اما در سالهاي مدید، اثرات خود را ظاهر کند. در این حالت، اثرات کم اما متوالی و پی 

- ا زیاد شده و بین افراد، تمایز ایجاد میهها، بعد از گذشت نسلصفت یا خصیصه بر سالمتی یا تناسب زاده

کند.
) در 2/0محاسبات آماري نشان می دهند که اگر صفت یا رفتاري، تاثیري حتی پایین (مثالً حتی در حد 

توانند تحت تاثیر فشار انتخابی قرار گرفتـه و بوسـیله انتخـاب    میزان افزایش تناسب ما داشته باشد، باز هم می
-تکاملی یک فرد، مدیون یک صفت یا رفتار خاص نیست، بلکه آن نتیجه مجموعهطبیعی حفظ شود. تناسب

اي از ویژگیهاي جسمی و رفتاري است که تناسب فرد را تعیین می کنند. افراد براي به حداکثر رسانی تناسب 
ندان در الظاهر، ارتباط کمی با افزایش تناسب فرزتکاملی خود، به همه این خصیصه ها و حتی آنهایی که علی

کنند. بر همین منوال، حتی اگر رابطه جذابیت با سالمتی یا تناسب، از نظر نسل بالفصل بعدي دارند، توجه می
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تواند تحت فشارهاي انتخابی و در زمان انتخاب جفت، خود را در قالب ترجیح آماري پایین باشد، باز هم می
فزاینده اما ناچیز جذابیت بر سالمتی، ممکن اسـت  اینکه ارتباط تراکمی وجذابیت در جنس مقابل نشان دهد.

هاي زیاد نشان دهد، می تواند منجر به این شود که افرادي که در سالهاي بسیار دورِ اثرات خود را بعد از نسل
-هاي بسیار دور بعدي، بـه ثمـره انتخـاب   در نسلاند،دادهگذشته، به جذابیت جسمانی شرکایشان اهمیت می

هر چند آنها واقعاً زنده نیستند تا نتیجه انتخاب خود را ببینند امـا در هـر حـال پیامـد طبیعـی      هایشان برسند.
هاي متوالی از فرزندانی خواهد بود که تناسب، سالمتی و جـذابیت بـاالتري داشـته و بـه     انتخابهاي آنها، نسل

جذابیت، در نهایت و بعد از دهی به دهند. این اهمیتاهمیت بیشتري میجذابیت همسر یا شریک جنسی نیز،
ها، به شکل یک انطباق روانشناختی جا افتاده ظاهر خواهد شد.نسل

هاي بسیار متمادي و در مقیاس زمانی با توجه به این فرضیه که جذابیت ممکن است فقط در طول نسل
ردانی کـه همسـران   شود که تا چه حد زنان یا مطوالنی بتواند اثرات خود را بجا گذارد، این پرسش مطرح می

افزایی بهره خواهند برد؟ اینکـه  کنند، از این تناسبتر را به عنوان والد زیستی فرزندان خود انتخاب میجذاب
افزا، هاي سالمتیاي خواهد بود که ترجیح جذابیت جسمانی همراه با ژنآیا آینده بشر و جوامع انسانی به گونه

مفید واقع شود یا نه، پرسش جالبی است. شاید آینـده علـوم و جوامـع    هاي آینده بتواند به حال فرزندان نسل
کننـده  هاي علم ژنتیک و پزشکی حتی در شرایط کنونی نیز خیرهانسانی، جواب این سئوال را بدهند. پیشرفت

شوند تا بسیاري از معادالت تکاملی قبلـی،  هستند. از طرف دیگر، تغییرات شرایط بیرونی و محیطی باعث می
اي، آیا اصالً از نظر زمانی، آینده مندي خود را از دست بدهند. و سئوال آخر اینکه بطور طنزگونه یا جديسود

هاي احتمـاالً در فاصـله   تر و نتیجتاً زادهبشریت آنقدر به طول خواهد انجامید که نتایج انتخاب شریک جذاب
تر، به نفع انتخاب کنندگان آن عمل کند؟!زمانی طوالنی سالم

یکی دیگر از علل پایین بک زندگی کارآمد؛ همتایی براي ژنهاي خوب در تعدیل سالمتی.س
تواند به تاثیر سبک زندگی افراد بر سالمتی آنها هاي بدست آمده بین زیبایی و سالمتی، میبودن همبستگی

ند مقاومت محیطی مان-هاي زیستمربوط باشد. در دنیاي مدرن، زندگی توأم با سالمتی فقط شامل چالش
شود. ارتباطات پیچیده انسانی، جوامع در حال تغییر، تعارضات گروهی و نسبت به بیماریهاي انگلی نمی

بسیاري دیگر از شرایط بافتاري، باعث می شوند تا عواملی مانند شخصیت و منش و سبک زندگی که فرد در 
نیز تاثیر بگذارند. بسیاري از شیوه هاي پیش می گیرد، نه تنها بر سالمت روان او، بلکه بر سالمت جسمی او

فکر کردن، نشان دادن هیجانات و رفتار کردن که بر اساس ذهن تکاملی ما کامالً منطقی و صحیح هستند، در 
- ها را براي ما امکاندنیاي جدید دیگر جوابگو نیستند. منابع و توانمدیهایی که تغییر، تعدیل یا تنظیم این شیوه

بخشی از علل زاده شدن حرفه هایی مانند توانند کمک کنند تا سالمتی بهتري داشته باشیم. کنند، میپذیر می
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نکته دیگر اینکه، به خاطر همین را می توان حاصل همین روابط دانست. 1روانشناسی بالینی و سالمتی
علوم پزشکی و ارتباطات بین سالمتی و سبک زندگی، می توان گفت که علوم رفتاري و اجتماعی نیز، همانند 

بهداشتی، می توانند روابط بین سالمتی و زیبایی را تعدیل کنند. تالش در جهت بهبود سبک زندگی افرد و 
اگر بیماریهاي بهینه کردن شرایط محیطی، یکی از کارهایی است که این رشته ها می توانند انجام دهند. 

دو قرن اخیر، مرگ و میر ناشی از سبک زندگی عفونی از علل شایعِ مرگ و میر در صده هاي پیشین بوده، در
کشند و میزان مرگ و میر طبق آمارها، یک هفتم جمعیت جهان، سیگار میهم، بسیار چشمگیر شده است. 

ساالنه ناشی از فقط سیگار، پنج میلیون نفر در سال است. مصرف سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی، 
و آداب خوردن و خوابیدن، نحوه زش نکردن، رعایت نکردن رژیم غذاییوراعتیاد به مواد مخدر و داروها، 

هاي سبک زندگی یک فرد که می توانند بر سالمت جسمانی او و بسیاري دیگر از مولفهمدیریت استرس،
بسیاري از بیماریهاي عصر جدید، در واقع حاصل سبک تاثیر بگذارند، از عوامل روانشناختی تاثیر می پذیرند. 

پذیري دستگاه ایمنی او نسبت به انگلها و بیماریها. بر این اساس، در پیش گرفتن فرد هستند تا آسیبزندگی
کننده قدرت جسمانی مانند توان دستگاه ایمنی بخش، می تواند تا حدي جبرانیک سبک زندگی سالمت

قدرت دستگاه ایمنی تواند رابطه جذابیت جسمانی که خود یکی از نشانگرهاي بیرونی باشد. این خود می
است را با سالمتی قابل مشاهده، کاهش دهد. 

دیدگاه محدودیت اعمال شده وابسته به شرایط . شده بر شرایط نیاکانیمحدودیت اعمال
، اعتقاد دارد که ممکن است طیفی از تنوع و تفاوت در محیطهاي نیاکانی وجود داشته که منجر به 2نیاکانی
تر، به علت تفاوت در متفاوت در ما، شده باشد. به عبارت روشن3تناسب-نهگیري ارتباطات نشاشکل

اند. دادهشناختی، در محیطهاي متفاوت، خصایص متفاوتی، تناسب افراد را تغییر میالزامات و محدودیتهاي بوم
سب باشند. این آور تناهاي بیرونی متفاوت و متنوعی، پیامهاي متفاوت، نشانهاین خود باعث شده تا در محیط

قواعد «گیري تحت عنوان گیري قواعدي براي تصمیمتناسب متنوع، منجر به تکامل و شکل-ارتباطات نشانه
انگیزند تا از یک مجموعه مالکهاي اند که افراد با یک مجموعه شرایط محیطی معین را بر میشده» 4آنگاه- اگر

گردند تا افراد با شرایط محیطی آنگاه، موجب می-گرجذابیت خاص، استفاده کنند. درحالیکه همین قواعد ا
متفاوت، از مالکهاي متفاوتی از جذابیت به منظور ارزیابی نظردهی و انتخاب آنچه که جذاب است استفاده 

آنگاهشرایط معینی وجود داشته باشد، اگرگویند که ). قواعد اگر آنگاه، به ما می2005کنند (ویدن و سابینی، 
توان انتظار داشت که در کند. در نهایت، میها را جذاب دانسته و انتخاب میها یا ویژگیخصیصهفرد، فالن

1- Health Psychology
2- Contingency-driven ancestrally constrained
3- Cue-fitness
4- If…then Rules
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هاي متفاوتی با تناسب و سالمتی، همبستگی داشته باشند. بطور محیطهاي مختلف با قواعد متفاوت، خصیصه
لی تلقی می شوند، درحالیکه زدا، یک مزیت تکامهاي بدنیِ حرارتهاي داغ و گرم، مکانیسمنمونه، در محیط

هاي زا، موجب افزایش تناسب فرد می شوند. این مکانیسمهاي بدنی حرارتدر محیطهاي بسیار سرد، سیستم
افزایی افراد یک جمعیت در هاي بیرونی متفاوتی از نظر جذابیتگیري نشانهافزا، موجب شکلمتفاوت تناسب

پذیر در ذهن ما باشند. علت اینست بایست مفهومی انعطافمیشوند. جذابیت و ادراك آن،نظر همدیگر، می
اي، منجر به محدود شدن احتماالت و امکان الگوي ثابت براي جذابیت، بصورت غیرضرورانهکه یک پیش

- هاي تکاملی) (براي مباحثی در زمینه ارتباط انطباق2010شود (ابرزوچر و گرامر، انتخاب همسر در ما، می
).1995یابند رك به سیمون، هایی که افراد، زیبا و جذاب میفردي و ویژگی

از این رو، پژوهشهایی که به دنبال کشف رابطه جذابیت با سالمتی هستند، باید انتخاب صفات حـاکی  
افزا هستند، منطبق کنند. هـر چنـد بـر طبـق     از جذابیت را تا حدي با خصایصی که در آن محیط معین تناسب

ه، شاخصهاي جذابیت جسمی یـا رفتـاري در فرهنگهـا، محیطهـا و قومیتهـاي مختلـف،       پژوهشهاي انجام شد
هـاي منـتج از   هـا و داده تواننـد بـر نتـایج تحلیـل    همپوشانی اساسی دارند اما همان تفاوتهاي اندك هـم، مـی  

ا در شـناختی واحـد امـ   پژوهشهاي جذابیت با سالمتی، تاثیرگذار باشند. عالوه بر این، حتی در یک محیط بوم
زمانهاي مختلف نیز، ممکن است شاهد تغییراتی در مالکهاي جذابیت باشیم. یـک مثـال معمـول، همبسـتگی     

اي کـه احتمـاالً   دهی زنان به جذابیت جسمانی مردان یعنـی خصیصـه  میزان پاتوژنهاي محیطی با میزان اهمیت
انند رابطه جذابیت ارزیابی شده با توتر است، می باشد. این محیطهاي متفاوت، میحاکی از سیستم ایمنی قوي

سالمتی واقعی را، تغییر دهند.

رابطه بیشتر زیبایی با . گري مردان و رابطه جذابیت با سالمتی در آنهاانتخاب طبیعی، غربال
نسبت به اند و همچنین اهمیت بیشتري که مردان در پژوهشهایی که این رابطه را سنجیدهدر زنان سالمت 

به طرح پرسش در مورد چرایی مشاهده منجر،دهنددر زمان انتخاب همسر میطرف مقابلت به جذابیزنان، 
. گفته شده که انتخاب طبیعی در طول تکامل و در محیط تکاملی انطباق ها، فشار هایی شده استپدیدهچنین 

نسی، مولفه رقابت اي رقابت جهثال، در طول تکامل، از بین مولفهبطور مبیشتري بر مردان وارد آورده است. 
شود، بر مردان نسبت به زنان، با شدت و مبارزه با سایر همجنسان خود میگري جنسی که شامل تسلطدرون

) (احتماالً همین مسئله یکی از دالیل شیوع بیشتر 1979، سیمونز، 1871بیشتري، عمل کرده است (داروین، 
جذببهقادرمردان،ازبیشترىدرصدزنان،باایسهمقدربعضی از بیماریها در زنان نسبت به مردان است).

مرداندیگر،عبارتبه. بیابندشریکىهیچتوانندنمىمردانازبیشترىدرصدهمچنین. هستندشریکچندین
موفقیتاحتمالروایناز. گیرندقرارشریکجذبتوانایىِطیفانتهاىدودرکهدارداحتمالزنانازبیشتر

فشار انتخابتحتمرداندلیل،همینبه. استزنانازبیشترمردان،درکمبسیاریازیادیاربستولیدمثلى
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آندرسون،(کنندمىرقابتومعاشقهبیشترى،شدتوفراوانىبازودتر ووشدهترقوىاىاندازهتاجنسى،
راي رسیدن به جنس مونث جنسی شدید مردان ببه رقابت درون،این مسئلهلعلیکی از .)2000میلر،؛1994

. دکردن همه آنها را دارتوانایی رابطه با چندین زن و بارور،. یک مردگرددبر می،و فعالیتها و نقشهاي مردانه
از ندارند.،نگرانی از جهت در دسترس بودن جنس نر براي انجام و تکمیل تولیدمثل،زنان،به همین خاطر

تعداد شرکاي بالقوه در دسترس براي کننده تولیدمثل موفق،یا تسهیلطرف دیگر، براي مردان، مهمترین مانع
هاي متعدد در جفت یا جفتنبر همین دالیل، تالش براي یافتبرقراري رابطه جنسی و باروري آنهاست. بنا

ي اها، رابطههاي محیط تکاملی انطباقاست. از طرف دیگر، نقش مردان در خانوادهبیشتر از زنان،مردان
غیره،قبیله، قلمرو و ،مین معیشت خانواده، محافظت و حمایت از حریم خانواده، گروهأتنی با قابلیت تساگسن

،شده است. زنان،تربه یک فشار تکاملی زیاد بر مردان و حذف مردان ضعیفمنجر،داشته است. این وظایف
وترتحت شرایط متنوعظر تولیدمثلی،هم به دلیل فشارهاي کمتر اینچنینی و هم به دلیل ارزشمند بودن از ن

یتکاملهايتا حدي فشارو به همین دلیل،گروه قرار گرفته یا خانواده مورد پذیرش جنس مقابل،ي، بیشتر
تحت ،مردانها تکامل انسان،به این شده که در طول نسلمنجر،اند. فرایندهاي فوقکمتري را تجربه کرده

به این شود که تواند منجرغربال شدیدتري قرار بگیرند. این خود میو نتیجتاً ر فشارهاي تکاملی متعدد و بیشت
سر گذاشتن فشارهاي تکاملی شدیدتر و به دلیل پشت،مردان کنونیدر رابطه بین ظاهر جسمی و سالمتی 

و تناسبمردانی کهانسان،، در طول تکاملدر این حالتکمتر باشد.ن،تر بودشدهاصطالحاً غربالوبیشتر
اند.حذف شده، بوسیله غربال انتخاب طبیعی، اند بیشتر از زنانی با ویژگیهاي اینچنینیتري داشتهپایینسالمتی
تواند یکی از دالیل پایین بودن رابطه جذابیت با سالمتی در مردان باشد.این می

ه آرایش و هر کتابی که دربارسالمتی-آرایش، جراحی زیبایی و کاهش همبستگی جذابیت
هاي پایدار دهد که چطور شاخصپیرایش است، در واقع یک کتاب راهنماست که به خوانندگان توضیح می

اي متقارن، از آن هاي استروژنیزه شده و ویژگیهاي چهرهسالمتی و باروري را برجسته و بارزتر کنید: چهره
، ه کارکرد اصلی آرایش و پیرایش در انساندهد ک). این مسئله نشان می2003اند (گرامر و همکارانش، جمله

این فرضیه مطرح شده که نشان دادن و تشدید ویژگیها و خصایص حاکی از سالمتی و باروري در فرد است. 
چون بعضی از افراد مورد مطالعه در پژوهشهاي سنجش ارتباط جذابیت با سالمتی، از ابزارها و جراحی هاي 

آیند، تا حدي هاي آماري که بین جذابیت و سالمتی بدست میکنند، همبستگییدهنده زیبایی استفاده مافزایش
شود، جذابیتی است که یابد. علت هم اینست که در این حالت، جذابیتی که از افراد برآورد میکاهش می

بصورت مصنوعی افزایش یافته، حال آنکه فرضیات ژنهاي خوب، معتقدند که این جذابیت طبیعی است که 
آور تناسب باالتر و از جمله سالمتی بیشتر باشد. تعدادي از افراد، با تغییر در زیبایی خود از واند پیامتمی

دهند، حال آنکه قادر به افزایش دادن نمره طریق آرایش و پیرایش، نمره خود در میزان جذابیت را ارتقا می
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ذابیت با سالمتی را مخدوش کرده و هاي سالمتی نیستند و به همین دلیل، همبستگی بین جخود در شاخص
هاي مشاهده شده بین جذابیت و سالمتی، پایین می آورند. در اینجا، تاثیر آرایش و پیرایش افراد بر همبستگی

آوري، بخشی یا بر همین اساس، بعضی از محققین ادعا کرده اند که پیشرفت هاي فنیک تاثیر آماري است.
ن نشانه هاي حاکی از سالمتی مانند جذابیت و پیامدهاي مربوط به سالمتی حتی همه ارتباطی که در گذشته بی

). در این 2001؛ جونز و همکارانش، 1999وجود داشته است را، از بین برده اند (مانند ثورنهیل و گرامر، 
ند، سنجآوري بر میزان ارتباط بین جذابیت و سالمتی را میزمینه، پژوهشهایی که تاثیر این پیشرفتهاي فن

کننده هستند.گر و کمکروشن

هاي تکاملی آنزیبایی زنان از نظر مردان و ریشهجستاري پژوهشی.

».تر از مغز آنهاست!یافتهدانند چشمِ مردان، تکاملکنند که میزنان به این علت آرایش می«

ن و چرایی آن از منظر در این کتاب، به دلیل ماهیت و هدف آن، اساساً به زیبایی در مردان از نظر زنا
هاي سازنده زیبایی در زنان از نظر مردان را مورد بحث قرار نداریم. تکاملی پرداختیم و به همین خاطر، مولفه

هاي تکاملی زیبایی زنان از نظر مردان، اساساً پردازیم. ریشهدر این بخش، مختصري نیز به این موضوع می
هاي تکاملی، ها و تحلیلمردان است. به این معنی که طبق یافتهمشابه با همان اصول تکاملی جذابیت در 

هاي داراي تناسب تکاملی یعنی قدرت بقا و تولیدمثل، دهنده قابلیت باروري و تولید زادهزیبایی زنان، پیام
نمایی ظاهري، چشمان نسبتاً هاي جذابیت بدنی در زنان، عبارتند از: چهره متمایل به زنانگیاست. شاخص

شت (نسبت به میانگین اندازه چشمان زنان دیگر در یک جمعیت معین)، بافت پوست شفاف و بدون جوش در
هاي برجسته، اي ندارد)، چانه کوچک، گونه(رنگ پوست، لزوماً و به تنهایی تاثیري در افزایش جذابیت چهره

نژادهاي اروپایی)، صداي ، موهاي پرپشت و براق، رنگ موي بلوند (در1چشمان غیرفرورفته، لبهاي پرگوشت
هاي نسبتاً ، و سینه3مناسب (پهناي کمر تقسیم بر لگن)، نسبت وزن به قد مناسب2زیر، نسبت کمر به لگن

شوید که آنها، همانهایی هستند که زنان، هر ساله میلیونها ها، متوجه میبزرگ و محکم. با مرور این شاخص
هاي زیبایی، افزایش دهند. خود، از طریق آرایش، پیرایش و جراحیکنند تا جذابیت آنها را دردالر هزینه می

ها براي اینکه بافت کنند تا لبان خود را پرخون و پرگوشت نشان دهند؛ انواع کرمرژه لب استفاده میآنها 
رنگ مو براي اینکه موهاي سفید یا خاکستري را که نشانهتر به نظر برسد؛تر و شفافتر، جوانپوست، سالم

پوشند نیز، همان قسمتهایی از بدنشان را مورد تاکید، لباسهایی که زنان می. .افزایش سن است بپوشانند و..
نمایی آنها هستند هایی از تناسب تولیدمثلی و زنانگیدهند که شاخصآمدن قرار میسازي و درچشمبرجسته

).2007و همکاران، ؛ هاسلتون 2009؛ رودر، برور و فینک، 2008(دورانتی و همکاران، 

1- Full lips
2- Waist to Hip Ratio (WHR)
3- Body Mass Index (BMI)
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- آور قابلیت باروري و زادآوري موفقِ کوتاهها، پیامبطور کلی و به عنوان یک اصل زیربنایی، این ویژگی

) که از نسبت پهنا و عرض کمر به WHRمدت یا درازمدت، هستند. بطور نمونه، شاخصِ نسبت کمر به لگن (
مردان در تعیین جذابیت بدنی زنان است. یکی از آید، یکی از ویژگیهاي مهم از نظر پهناي لگن بدست می

تر از کمر هایی دارند که اندکی پهنتر است. زنانی که لگنتر، زایمان موفقمزایاي شاخص کمر به لگن پایین
کند. هایی هستند که امکان به دنیا آمدن سالم فرزندان را، بیشتر میآنهاست، از نظر آناتومیکی، صاحب لگن

اگرچه که هاي موفق در زنان، همبستگی داشته است. فعلی نیز، این خصیصه با تعداد زایمانحتی در دنیاي 
هاي ترجیحی عمل جراحی سزارین، مشکل زایمان دشوار را در بسیاري از موارد برطرف کرده اما مکانیسم

ه میلیونها سال هاي تکاملی پدربزرگان آنها و مربوط بانتخاب همسر یا شریک جنسی در مردان، زاده انطباق
آن دسته از زندگی تکاملی است که در آن، خبري از روشهاي پیشرفته پزشکی مانند سزارین نبوده است. 

اند که مسبب ایجاد ترجیح جنسی نسبت کمر به لگن پایین یعنی کمري هاي ما که ژنی را داشتهپدربزرگ
هاي بیشتر و نتیجتاً گسترش این ژنهاي شتن زادهتر، داتر از لگن در زنان بوده، قادر به تولیدمثل موفقباریک

چران فعلی، این ژنها را از شدند. مردان چشمهاي آینده، میاي در پسران نسلمسبب ترجیح چنین خصیصه
شود بطور مداوم، به رصد این ویژگی بدنی در زنان پرداخته و اند که باعث میها به ارث بردههمین پدربزرگ

یابند. همچنان حریصانه نسبت کمر به لگن پایین در زنان را پایش کرده و آن را جذاب میجذب آن شوند. آنها 
تر، حاکی از البته، عالوه بر موفقیت بیشتر در زایمان، نیمرخ هورمونی زنان داراي نسبت کمر به لگن پایین

بیماريي دیرتر،بارور، با تر) در زنانباالتر (ناجذابلگنهنسبت کمر بسالمتی و باروري باالتر در آنهاست. 
ها، ). بخشی از علت موج سینوسی که بعضی از خانم2012،باس(، رابطه داردریزمشکالت غدد درونوقلبی

کنند، به جذابیت همین متغیر در نزد مردان، بر تنه خود ایجاد میرفتن در کوچه و بازار در پاییندر موقع راه
دادن این شاخص سایر مردان و نشانکردن توجهتواند روشی براي جلبمیرفتنِ به این شیوه، هرژگردد. می

فرلوپز خواننده مشهور آمریکایی، تا حد زیادي ناشی از جذابیت همین شاخص (شهرت جنیبدنی به آنها، باشد 
کنند سعی میزنان نیز، کامالً از این ترجیح جنسی مردان، آگاهی دارند. آنها، عالوه بر اینکه بدنی در او است). 

پوشند، ورزش و سایر روشها، جذابیت این خصیصه را در هایی که میاز طریق کفش پاشنه بلند، طراحی لباس
شوند توجه خود افزایش دهند. آنها، همچنین، به این خصیصه در سایر رقبایی که به همسرانشان نزدیک می

که داراي نسبت کمر به لگن پایین هستند را، دهند. بطور مثال، زنان، دیگر زنانی کرده و واکنش نشان می
کنند تا زنانی که از این نظر، جذابیت کمتري دارند تر ارزیابی میبراي روابط با همسرانشان، تهدیدکننده

هاي در زنان، تاکید بر نواحی میانی بدن و از جمله لگن در انواع سبک).2002؛ 2001(دیجکسترا و بونک،
تواند شیوه خوبی براي اینکه فرد، د که بدون ارتباط با این ویژگی باشد. رقص، میرسرقص نیز، به نظر نمی

خصایص بدنی مرتبط با تناسب تولیدمثلی را، به شرکاي بالقوه جذاب، نشان دهد، باشد. 
تر که ها و تولیدمثل موفقتر نسبت به انگلدر زنان، وضعیت هورمونی مطلوب، ساختار ژنتیکی مقاوم

اند. براي زنان (برخالف مردان)، چهره اي مرتبط بودههاي تناسب کلی فرد هستند، با جذابیت چهرهجزو مولفه
نمایی گرایش دارد. مشخص اي است که به سمت قطب زنانگیمردانگی، چهره-تر از نظر طیف زنانگیجذاب

مونی، چرخه قاعدگی یابد، مشکالت هورنمایی در یک زن افزایش میشده که هر چقدر که خصایص مردانگی
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یابند. در زنان، هورمون استروژن احتماالً همان پیامی را دارد که نامنظم و مشکالت در باروري، افزایش می
هاي فیزیولوژیکی گیرد. نسبت استروژن به تستوسترون، یکی از شاخصتستوسترون در مردان به عهده می

دهنده جذابیت است. استروژن، با ویژگیهاي افزایشهمبسته با جذابیت، سالمت جسمی و باروري زنان، بوده
).2005نماتر مرتبط است (رك به اسمیت و همکاران، جسمی در زنان مانند چهره زنانه

مدت و درازمدت باالتر، آور باروري و فرزندآوري کوتاهاي و بدنی نیز، به نوعی پیامسایر خصایص چهره
هاي توانند مولفهافزاتر هستند، هرچند که هر کدام از آنها، میبتوانایی بقاي بیشتر و داشتن ژنهاي تناس

هاي انطباقی جذابیت در زنان، رسانی کنند. یکی از نکات مطرح درباره ریشهمتفاوتی از تناسب فرد را پیام
آور تناسبهاي جذابیت در مردان، پیامهاي زیبایی در زنان هم، همانند مولفهاینست که، هر چند که شاخص

اند. بطور نمونه، هاي این تناسب در مورد دو جنس، تا حدي متفاوتدر بقا یا تولیدمثل موفق هستند اما مولفه
هاي متفاوتی از کیفیت تناسبی در زنان و مردان دهنده جنبهاي، عالمتمحققان معتقدند که جذابیت چهره
اي جنسی در دو جنس، مردان و زنان همچنین بخاطر تفاوت نقشه).2001است (رك به هیوم و مونتگومري، 

تواند منجر به این هاي جسمی و رفتاريِ متفاوتی توجه کنند و این میاند که تا حدي به شاخصمجبور بوده
شود که در مالکهاي جذابیت و حتی یک نوع واحد از جذابیت مانند جذابیت جسمی، دو جنس به دنبال 

ر مثال، هر چند که نسبت کمر به لگن در مردان نیز، با ارزیابی از اي متفاوت باشند. بطوویژگیهاي تا اندازه
جذابیت آنها رابطه دارد اما این رابطه در مردان نسبت به زنان، کمتر است. در مورد نسبت شانه به کمر، 

شود. وضعیت برعکس می

چهره سمت راست، اي در زنان. : تقارن چهره4-3تصویر 
رفته شده از یک چهره طبیعی اي از عکس گنسخه ویرایش شده

(چهره سمت چپ)، است. همانطور که مشخص است چهره 
دهد. همانطور که در بخش سمت راست، تقارن بیشتري نشان می

اي، در ارزیابی مرور پژوهشها نیز آوردیم، اهمیت تقارن چهره
مردان از جذابیت زنان، کمتر از اهمیت آن در ارزیابی زنان از 

مردان است.
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: نسبت کمر به لگن، وزن و ارزیابی از جذابیت 4-4تصویر 
در هر ردیف از تصویر روبرو، چهار نماي بدنی با بدنی زنان.

هاي کمر به لگن متفاوت، اما در یک طیف وزنی را مشاهده نسبت
کردن پهناي دور کمر به دور کنید. نسبت کمر به لگن، از تقسیممی

-یف اول (از باال)، نماهاي بدنی با وزن پایینآید. ردلگن، بدست می

تر از حد طبیعی، ردیف دوم، بدنهاي با وزن طبیعی و ردیف سوم، 
)، 1993دهند. سینق (هاي با وزن باالتر از حد بهنجار را نشان میبدن

در پژوهش خود، از این محرکات تصویري براي سنجش نسبت کمر 
ستفاده کرد. در هر دو طیف وزنی به لگن بهینه در زنان از نظر مردان، ا

، بیشترین 7/0کمتر از بهنجار و بهنجار (ردیفهاي اول و دوم)، میزان 
داد. در کلِ نمره را از نظر جذابیت ارزیابی شده، به خود اختصاص می

از 7/0سه ردیف از این محرکات تصویري، نسبت کمر به لگنِ 
بیت را داشت. ردیف با وزن بهنجار، بیشترین درصد ارزیابی جذا

تر را هاي با نسبت کمر به لگن پایینهمچنین، مردان در مجموع، بدن
و بیشتر متمایل و 1نماترتر، جوانتر، از نظر جنسی برانگیزانندهسالم

کردند.قادر براي داشتن بچه، ادراك می
هاي شخصیتی، هر چند که شخصیت و ویژگیهاي رفتاري نیز براي مردان مهم هستند اما در کل، ویژگی

جزو مواردي هستند که براي مردان نسبت به زنان، اهمیت کمتري دارند. رابطه بین خصایص شخصیتی در زن 
با رضایت زناشویی مرد نیز، کمتر از بر عکس آن گزارش شده که حاکی از همین مسئله است. به هر حال، 

زمدت، خصایص رفتاري متفاوتی را مدت یا دراهمانند زنان، مردان نیز ممکن است در یک شریک کوتاه
بپسندند. آنها معموالً زنانِ خویشتندار، متین، باوقار و بازداري شده را براي روابط درازمدت و به عنوان همسر 

هاي مردان دیگر، کردن زادهپسندند. با این کار، از هدر نرفتن انرژي، وقت و هزینه خود براي بزرگمی
مدت که به چیزي به غیر از صور ارتباط جنسی با یک شریک جنسی کوتاهشوند. در عوض، تتر میمطمئن

هاي جنسی مورد عالقه آنهاست که بیشتر در مورد انتخاب اندیشد، از جمله خیالبافیاطفاي شهوت خود نمی
کند. مدت جنسی، صدق میشریک براي یک رابطه کوتاه

دهند. درازمدت، به جذابیت جسمانی اهمیت میمدت و هم براي روابطمردان، هم براي ارتباطات کوتاه
اي، یکی را انتخاب کنند، تصمیم خود را مطابق با بافت اما چنانچه قرار باشد که بین جذابیت بدنی و چهره

اي ترجیح مدت، جذابیت بدنی را به جذابیت چهرهکنند. آنها ممکن است براي یک رابطه کوتاهرابطه تنظیم می
). این تفاوت 2010اي دهند (کانفر و همکاران، رابطه درازمدت، اولویت را به جذابیت چهرهدهند، اما براي یک

در مالك انتخاب، از این جهت انطباقی است که جذابیت بدنی یک زن، حکایت از قابلیت باروري فعلی و 
دهد. رازمدت، خبر میاي او، از قابلیت تولیدمثلی و باروري او براي دموجود او دارد، درحالیکه جذابیت چهره

دار، به قابلیت مدت، به قابلیت تولیدمثلی فعلی و براي یک رابطه مدتاینکه مردان براي یک رابطه کوتاه

1- Yothful- looking
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هاي مناسب براي شود تا از طریق داشتن بیشترین فرصتاندیشند باعث میمدت میتولیدمثلی در طوالنی
-مدت خود، مالکهاي سختف زنان که براي روابط کوتاهزادآوري، به حداکثر موفقیت تولیدمثلی برسند. برخال

شود. تر میگیرانهمدت نسبت به درازمدت، سهلکنند، مالکهاي مردان براي روابط کوتاهتري را وضع میگیرانه
گزینی مانند جذابیت جسمانی، راضی تري از مالکهاي جفتمدت، به حد پایینآنها ممکن است در روابط کوتاه

شوند. 

تغییر در ترجیحات و رفتارهاي جنسی زنانهاي تکاملیِ ریشه

در این قسمت، پازل مربوط به چرایی تکاملی نوسانات و تغییرات در ترجیحات جنسی زنان را، با 
کنیم: الف) چرا زنان و بخصوص زنان داراي یک رابطه قبلی، عمدتاً در جواب دادن به این سئواالت کامل می

دهند؟ ب) چرا مالکهاي زنان براي مدت جنسی را ترجیح میاست که روابط کوتاهاواسط چرخه قاعدگی
شود؟ مدت با مالکهاي آنها براي انتخاب یک همسر درازمدت، متفاوت میانتخاب یک شریک جنسی کوتاه

روي زنان نیاکانی براي داشتن تولیدمثلهاي پیشبراي جواب دادن به این سئوالها باید یک سري از چالش
موفق را مرور کرده و به تعدادي دیگر از سئواالت، پاسخ دهیم.

-مان را براي رسیدن به حداکثر موفقیـت تولیـدمثلی و راه  روي زنان اجداديهاي پیشدر اینجا، چالش

دهیم. همانطور که در فصل سوم گفتیم، اند در پیش بگیرند، مورد بررسی قرار میتوانستههاي عملی که میحل
موفق، براي یک مرد بالغ، مستلزم یافتن شریک جنسی راضی بـه ارتبـاط جنسـی، برقـراري ارتبـاط      تولیدمثل

جنسی و امید به اینکه این آمیزشهاي جنسی، منجر به حاملگی و باروري شوند، است. براي افزایش حداکثري 
افـزایش دهـد.   بایست دفعات آمیزش جنسی و تعداد شرکاي جنسی خود راموفقیت تولیدمثلی، یک مرد، می

شـود. افـزایش تعـداد    هر چه قدر که دو متغیر فوق افزایش بیابند، موفقیت تولیدمثلی یک مرد نیز بیشـتر مـی  
توانسـته در آنهـا بـذر خـود را گسـترانده و      هایی است که یک مرد میشرکا، به معناي افزایش مساحت زمین

دیگر، هر زن بطور نظري و نه کامالً عملـی، در  تبدیل به کشت موفق یعنی فرزندان زاده شده، بکند. از طرف 
هر سال، حداکثر یک بار، قادر به باروري و زادآوري است. در مورد زنان، میـل جنسـی زیـاد، یعنـی یکـی از      
راهکارهاي جنسی اصلی مردان براي افزایش تولیدمثل موفق، کارایی نداشته است. زنان، فقط قادر به زادآوري 

، حتی اگر در طول این یک سال، بارها اقدام به مقاربت جنسی کنند. اگر به نـه مـاه   یک فرزند در سال هستند
زمان حاملگی، مدت زمان الزم براي پیدا کردن شریک جنسی، مدت زمانی کـه طـول مـی کشـد تـا بـاالخره       

شـدن بعـد از زایمـان بـه     آمیزش جنسی با این شریک، منجر به حاملگی شود و مدت زمان الزم براي سـپري 
شدن بعدي را هم اضافه کنیم، متوجه می شویم که هر زن در کل زنـدگی  ظور رسیدن به توانایی براي حاملهمن

کشد، فقط قادر به تولید تعداد کمـی  سالگی طول می40تا 35تولیدمثلی خود که از حدود نوجوانی تا حدود 
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خود، کمتر از یک مـرد، قـادر بـه    فرزند است. یک زن، حتی در صورت استفاده از حداکثر توانایی تولیدمثلی 
شود افزا تلقی نمیطلبی جنسی افراطی نیز براي یک زن، راهکاري موفقیتزادآوري است. از طرف دیگر، تنوع

شود. البته خواهیم دید زیرا ارتباط با یک یا ده مرد، به هر حال منجر به فقط حداکثر یک حاملگی در سال می
هـاي مربـوط بـه تولیـدمثل     ي است که بوسیله زنان و به منظور حل چالشطلبی جنسی، همان راهکارکه تنوع

طلبی در مردان، تا حدي متفاوت اسـت. مسـئله دیگـر    موفق استفاده شده اما شکل و حد و حدود آن، با تنوع
اینکه، زنان با مشکل ترس از عدم اطمینان از والد فرزند خود بودن مواجه نیستند. یک زن، برخالف یک مرد، 

میشه مطمئن است که فرزند درون شکمش، فرزند خودش است. بدین معنی که او با هر مردي کـه ارتبـاط   ه
برقرار کند، به هر حال مطمئن است که نیمی از ژنهاي فرزندش، متعلق به خودش است. به همین خاطر، براي 

ا از مادر فرزند خود بودن یک زن، نگرانی از این بابت که آمیزشهاي متعدد و مکرري با همسرش داشته باشد ت
اطمینان حاصل کند، معنایی ندارد.

افزا براي تولیدمثل بیشـتر در  هاي موفقیتطلبی زیاد، استراتژيدیدیدم که دو راهکار میل جنسی و تنوع
هـاي زیسـتی کـه حـداکثر     زنان نبوده اند. زنان براي اینکه تولیدمثل موفق داشته باشـند، فقـط بـا محـدودیت    

در آنها محدود می کرده، مواجه نیستند. تولید و زادآوري فرزندانی که اوالً سالم بوده و بتوانند بـه  زادآوري را
کننـده بـوده و چنـین    د و دوماً، محیطـی کـه غنـی و حمایـت    سن تولیدمثل برسند تا ژنهاي مادر را توزیع کنن

امل بر سر راه زنـان و بـه منظـور    هایی است که تکفرزندانی را به سن تولیدمثل برساند، از جمله دیگر چالش
هاي هاي زیستی، قابل رفع نیستند اما زنان در مورد چالشرسیدن به تولیدمثل موفق گذاشته است. محدودیت

بـودن و  یر، راهکارهاي ممکن و میـزان عملـی  توانستند در پیش بگیرند. در زدسته دوم، چندین راهکار را می
هاي جنسی در زنان، به منظور حـل ایـن   کنیم که نهایتاً چه استراتژيموفقیت آنها را مرور کرده و مشخص می

ها، تحول یافته است.چالش
افزا داشته باشـد و هـم   هاي جسمی و رفتاري قابل توارث تناسبالف) انتخاب همسري که هم ویژگی

کننده خوبی از نظر نیازهاي اقتصادي و حمایتی فرزندان باشد.فراهم
ترین استراتژي جنسی است که جنس مونث می توانسته در پیش بگیـرد  رین و جامعتراهکار باال، کامل

کننده، غلبه کند. وجود مردي که از نظر ژنتیکی، ط حمایتافزا و نیاز به محیهاي نیاز به ژن تناسبتا بر چالش
این ژنها به داراي ژنهاي جسمی و رفتاري تناسب افزا باشد، باعث می شود تا جنس مونث از به ارث رسیدن

تر، یعنی فرزند با بقا و تولیدمثل موفق هاي متناسبفرزند درون شکمش، اطمینان حاصل کند. فرزند داري ژن
هـاي تعیـین کنـده انتخـاب     هاي مادر. مادرانی که چنین انتخـابی نکننـد، ژن  تر و این یعنی گسترش بیشتر ژن

آوري اجتماعی و فراهم-همسري که از نظر اقتصاديکنند. از طرف دیگر،هایشان را بوسیله خودشان، گور می
تواند منبع با کفایتی براي فراهم کردن منابع مورد نیاز براي پرورش یـک  منابع، شرایط مناسبی داشته باشد، می

شدن فرزند و رسیدن به سن تولیدمثل، فقط وجود ژنهـاي متناسـب و بـا کفایـت را طلـب      فرزند باشد. بزرگ
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هضـم  از به غذاي مناسبی دارند کـه قابـل  ها هم، نیزمند محیطی غنی هم هست؛ قویترین معدهکند بلکه نیانمی
باشد! 

هایی بودن، خود با چالشنس مونث، در عین جامع و مکفیدر پیش گرفتن راهکار باال از طرف ج
هاي توزیع ژنگردد که حائز هر دو ویژگی باشند.همراه است. اولین چالش، به محدودیت تعداد مردانی بر می

متناسب و همچنین توزیع منابع در بین مردان، به نحوي است که امکان دسترسی همه زنان براي اینکه به 
نفر 20نفري، فقط 100کند. فرض کنید که در یک جامعه مردانی با هر دو خصیصه دست بیایند را محدود می
ا که از طریق جذابیت جسمانی و رفتاري آنها نشان افزا راز مردان هستند که منابع مورد نیاز و ژنهاي تناسب

زن از 20همسرانه، فقط آل و مطلوب، دارا هستند. با این حساب، در یک جامعه تکشود، به قدر ایدهداده می
توانند این استراتژي را انتخاب کنند. با در نظر گرفتن اینکه در اکثریت زن موجود در این جامعه، می100بین 

تفاق جوامع، تعداد زنان در دسترس براي ازدواج، از تعداد مردان موجود بیشتر است، باز هم قریب به ا
دسترسی زنان براي بدست آوردن این مردان، کمتر می شود. تعداد بیشتر زنان، نسبت به مردان، بخصوص در 

اي همیشگی، خطرات جوامع نیاکانی ما، احتماالً بسیار چشمگیرتر هم بوده زیرا شرایط دشوار زندگی، جنگه
جنسی شدید بین مردان براي رسیدن به و سختیهاي فراهم آوري منابع مادي براي خانواده و رقابت درون

شده تا تعداد مردان، همیشه کمتر از زنان باشد. هر چند در جوامع اولیه منابع و زن و سایر علل، موجب می
ندگی مشترك نبوده و چند همسري، احتماالً بطور نیاکانی ما، تک همسري تنها نظام رایج همسرگزینی و ز

رایجی وجود داشته اما حتی در صورت وجود چندزنی گسترده هم، هر مردي به علت محدودیتهاي موجود 
توانسته تعداد زیادي از زنان را با همدیگر و بطور همزمان سرپرستی و اداره کند. در فراهم آوري منابع، نمی
توانند مردانی را به عنوان همسران درازمدت داشته باشند که هم از کی از زنان میدر مجموع، فقط تعداد اند

گیرند. دالیل و مسائل فوق اجتماعی و هم از نظر جذابیت جسمانی، در سطح باال قرار می-نظر اقتصادي
یابی و جنسیِ دیگري باشند. شود تا زنان به فکر راهبردهاي جفتباعث می

شناختی زنان جواب یک سئوال رایج در مورد تبیینات تکاملی ترجیحات زیبایینکات مطرح شده فوق، 
دهند. این سئوال اینست: اگر زنان، مردان جذاب از نظر جنسی را به عنوان شرکاي جنسی و پدران را می
د؟ کنندهند، پس چرا به عنوان همسر، فقط این دسته از مردان را انتخاب نمیفرزندان خود ترجیح میزیستی

کنند و تمایل دارند که کنیم. آنها قطعاً این طور انتخاب میپاسخ را با توجه به نکات گفته شده در باال، بیان می
شود. شرایط حاکم بر شدن این ترجیح براي همه آنها میاینگونه انتخاب کنند اما چندین مانع، موجب عملی

شود که بسیاري از زنان، از داشتن شوهران به این میبازار همسرگزینی و اقتصاد حاکم بر بازار جنسی، منجر 
جذاب یا بسیار جذاب از نظر جسمی و جنسی، محروم بمانند. همانطور که گفته شد، تعداد این مردان و 
جذابیت جسمی و کلی خود این زنان، از عوامل موثر در این اقتصاد حاکم بر بازار همسرگزینی است. مسئله 

- نسی خود زنان براي کسب چنین مردانی و همچنین سایر شرایط این مردان، بر میجدیگر، به رقابت درون

فصل چهارم: ريشه هاى تكاملى رفتارهاى جنسى



193

داري درازمدت این هاي زیادي دارند و این مسئله، حفظ و نگهگردد. مردان جذاب از نظر جنسی، خواهان
مدت یک تواند بر تعهد و عشق درازکند. هر زنی با هر شرایطی نمیمردان را براي بسیاري از زنان، دشوار می

مرد جذاب یا بسیار جذاب از نظر جسمی و جنسی، امید داشته باشد. تولیدمثل موفق و فرزندپروري بهینه، 
طلبد و مستلزم شرایط محیطی مطلوب هم، هست. حال آنکه، احتمال غایب شدن هاي مطلوب را نمیفقط ژن

یک پدر جذاب بیشتر است تا یک پدر کمتر جذاب.
که زنان بطور بالقوه می توانستند براي حل چالش موفقیت تولیدمثلی بهینه، در به سراغ دومین راه حلی

رویم.پیش بگیرند، می
ب) داشتن همسري که ژنهاي تناسب افزا (بخوانید داشتن خصایص جسمانی و رفتاري جذاب از نظـر  

جنسی براي زنان) را داشته باشد اما از نظر منابع مادي، چندان عالی رتبه نباشد.
تواننـد قـدرت، کفایـت و توانـایی     ترین ژنهاي متناسب در انسان، در نهایت میاموش نکنید متناسبفر

تنی یا شکست ناپذیري، مختص داستانهاي تخیلـی  جسمانی و ذهنی یک فرد را تا حدي افزایش دهند. رویین
بـراي بقـا و   است و ارتباطی با واقعیت ندارد. حتی در صـورت داشـتن شـرایط سرشـتی و بیولـوژیکی الزم     

تولیدمثل، ما نیاز به محیطی داریم که شرایط را براي پرورش و شکوفایی قابلیت هاي منجر شـونده بـه بقـا و    
تولیدمثل موفق، آماده و مهیا کنند. محیطهاي دشوار، هر ارگانیسم قوي را از پا در می آورند. داشـتن همسـري   

آوري می دهد اما نمی تواند و یا نمی خواهد، در فـراهم  که ژنهاي قابل توارث با کفایتی را به فرزند یک زن 
تواند منجر به از دست رفـتن کلـی بـازده    شرایط محیطی براي پرورش این فرزندان، نقش موثري ایفا کند، می

اي رغم دشواریهاي مربوط، ممکن بوده که این استراتژي بوسیله عدهتولیدمثلی یک زن شود. اگر چه که، علی
گرفته اما محـیط  هر علتی (از جمله کسب منابع مادي به طریقی دیگر و ...) مورد انتخاب قرار میاز زنان و به

داده است.نمیسخت تکاملی، اجازه و مجال گسترش این راهبرد را به دلیل غیرانطباقی بودن آن 
ـ تواند و میج) انتخاب مردي که می راز عاطفـه، و  خواهد، منابع مادي و غیرمادي مانند تربیت کردن، اب

آل نیست.افزاي جسمی یا رفتاري ایدههاي تناسبسایر انواع حمایت را براي فرزندان فراهم کند اما داراي ژن
داشتن فرزند یا فرزندان از مردي که ممکن است ناتوانیهاي خاصی را به زاده ها منتقل کند، مـی توانـد   

ک فرزند ناتوان از نظر جسمی یـا رفتـاري (توجـه    زحمتهاي یک زن براي پرورش این فرزند را خنثی کند. ی
کنید که مالك توانایی یا ناتوانی در اینجا، سازگاري با محیط تکاملی انطباق هاست)، حتی در صورت فـراهم  

بودن شرایط مناسب، ممکن است نتواند بقا یافته و توزیع ژنهاي مادرش را تضمین کند.
کننـده  افـزا و محـیط حمایـت   یک زن، به هر دو ژن تناسبد) آخرین راهکار یا استراتژي این است که

».سیاست جنسی دوگانه«برسد، اما نه به شیوه راهکار اول بلکه از طریق 
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سیاست جنسی دوگانه

هاي معبد، زنی را دیدم که میان دو مرد نشسته بود. یک روي دیشب، روي پله«
»اش رنگ پریده بود و روي دیگرش، برافروختهچهره
هاي معبد).جبران خلیل، پیامبر و دیوانه، قطعه روي پله(

اي، بدنی و رفتاري در مردان، عمدتاً در اواسط چرخه قاعـدگی زنـان   هاي جذابیت چهرهدهندهافزایش
مدت، خاصیت برانگیزانندگی جنسی دارند و نه در زمانهاي دیگر. زنان عموماً نه تنها یا در خالل روابط کوتاه

دهنـد، بلکـه در طـول چرخـه     تر از نظر جنسی را به عنوان شرکاي درازمـدت تـرجیح نمـی   ذابهاي جچهره
دهند. اگـر ایـن نظـر    قاعدگی هم، فقط در زمانهایی که احتمال باروري باالست، چنین ترجیحاتی را نشان می

اسـت، ایـن   پـذیر دهنده تناسب و سالمتی تا حدي توارثدرست باشد که بطور کلی، جذابیت در مردان، پیام
آید که چرا زنان عمدتاً در اواسط چرخه و نه در همه مراحـل چرخـه قاعـدگی، بـه جـذابیت      سئوال پیش می

آور تناسب احتمالی باالترِ حداقل تا حـدي ژنتیکـی   دهند. اگر جذابیت جسمی در مردان، پیامواکنش نشان می
راي چنین صفاتی داشته باشند؟ چـرا تمایـل   اي نبوده که ترجیحی پایدار باست، پس چرا تکامل زنان به گونه

زنان به معاشقه با مردان جذاب از نظر جسمی، ترجیحی پایدار که در سراسر چرخه دوام داشته باشد، نیست؟
هیچ زنی، از ازدواج با مردي جذاب و زیبا، اکراه ندارد. اما همانطور که گفتیم، چنین چیزي، براي همه 

حتی چندان مطلوب است. از نظر آماري، فقط تعدادي از مردان هستند که از نظر زنان، نه کامالً مقدور و نه 
گیرند و این مسئله امکان دسترسی دائم همه زنان به همسرانی جذاب جذابیت در باالي طیف زیبایی قرار می

مانطور کند. علت دیگر، به مطلوب نبودن چنین انتخابی وابسته است تا مقدور نبودن. هرا آماري محدود می
که گفتیم، مردان جذاب از نظر جنسی، ممکن است همسران درازمدت یا پدرانی خوب و الیق نباشند. بین 
میزان تستوسترون بدن یعنی همان هورمونی که با جذابیت یک مرد ارتباط دارد با ویژگیهاي شخصیتی منفی، 

نماتر گیهایی جسمی مانند چهره مردانهتستوسترون باالتر در مردان، خود را در ویژشود. همسبتگی مشاهده می
طلبانه بیشتر یعنی همان تر و رفتارهاي تسلطتر، صداي بمهاي پهنتر، شانهتر، بدن عضالنیو متقارن

دهد. از طرف مدت جنسی، نشان میویژگیهاي ترجیحی زنان در اواسط چرخه قاعدگی و براي روابط کوتاه
فتارها و ویژگیهاي شخصیتی منفی مانند تمایل کمتر به ازدواج و تمایل دیگر، سطح تستوسترون در مردان، با ر

مدت، طالق بیشتر، مشکالت زناشویی بیشتر، و تعدادي از ویژگیهاي شخصیت بیشتر به روابط کوتاه
تر و صداقت کمتر، همبستگی پایین2بودنو عاطفی1تر، صمیمیتضداجتماعی مانند سطح همکاري پایین

- گذاري کمتري بر روابط و کودکان داشته و کمتر احساس میسطح تستوسترون باالتر، سرمایهدارد. مردان با

1- Warmth
2- Emotionality
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میزان پرخاشگري ). 2010برونی  و همکاران، کنند که هنگام گریه نوزاد باید پاسخگو باشند (به نقل از دي
است. همچنین، کالمی و فیزیکی، فریبکاري و خیانت نیز، در مردان با سطح تستوسترون باالتر، بیشتر

گذارند تا گزینی میمشخص شده که مردان جذاب از نظر جسمی، وقت بیشتري را بر تالش براي جفت
). وجود چنین مشکالتی، امکان مناسب بودن 2007تالش براي پرورش فرزندان (به نقل از چو و همکاران، 

ه براي زنانی که قادر نیستند یک مرد انتخاب چنین مردانی به عنوان شرکاي درازمدت را کم می کند. این مسئل
جذاب را، در یک رابطه درازمدت و بصورت پایدار نگه دارند مانند زنانی که خود جذابیت جسمانی پایینی 

یابد. در این زمان، این مردان طبقه دوم هستند که کاندیداهاي مناسبی براي همسر بودن، دارند، تشدید هم می
وباره سرآغاز ماجراي دیگري است؛ داشتن موفقیت تولیدمثلی یعنی داشتن شوند. اما این خود دتلقی می

فرزندانی که هم ساختارهاي زیستی و ژنتیکی متناسبی داشته باشند و هم محیط مناسبی براي پرورش این 
فرزندان وجود داشته باشد. راه حلی که تکامل منجر به تحول یافتن آن در زنان به منظور حل مشکالت فوق 

استراتژي جنسی دوگانه است.شده،
تغییر در ترجیحات مربوط به مالکهاي یک شریک جنسی جذاب که به موازات چرخه قاعدگی 

مدت در شود و همچنین تفاوت در مالکها و ترجیحات زنان در هنگام انتخاب شریک جنسی کوتاهمشاهده می
استراتژي انتخاب همسر زنان، اصطالحاًمقابل همسر درازمدت، منجر شده تا به شیوه انتخاب همسر بوسیله 

استراتژي «عبارت ). 2000گفته شود (گانگستاد و سیمپسون، 2سیاست جنسی دوگانه(یا مختلط) یا 1دوگانه
-، به این معنی نیست که یک زن در روابط خود، مردان را لزوماً و فقط به دو دسته تقسیم می»جنسی دوگانه

مان، فقط با دو مرد، رابطه داشته باشد. یک زن ممکن است با چندین مرد دهد در هر زکند و یا ترجیح می
اي، به ارضاي یک نیاز (جنسی، مادي، عاطفی و ...) بپردازد. عبارت استراتژي رابطه داشته و در هر رابطه

طه اي کلی به در پیش گرفتن راهبردهاي متفاوت براي انتخاب همسر براي رابجنسی دوگانه یا مختلط، اشاره
مدت، دارد. به عبارت دیگر، عبارت استراتژي جنسی درازمدت و انتخاب شریک جنسی براي رابطه کوتاه

از رابطه، یعنی رابطه درازمدت در دو نوعدوگانه، ناظر به تفاوت مالکهاي ترجیحی و انتخابی زنان براي 
با آنها رابطه داشته یا واقعاً با آنها مردانی که یک زن در هر زمان میل دارد تعدادمدت است و نه مقابل کوتاه

رابطه دارد. واژه دوگانه، بخاطر همین دوگانگی در مالك و معیارهاي انتخاب جفت در دو نوع متداول از 
رابطه ، بکار رفته است.

گوید که سیاست، برنامه یا راهبردي برنامه انتخاب همسر مختلط یا سیاست جنسی دوگانه، اینطور می
گیرند تا به حد نهایی تولیدمثل موفق برسند، اینست که گروهی از مردان را، براي روابط پیش میکه زنان در 

Dual/Mixed mate choice (or selection) strategy- است،یس: ازعبارتندیفارسزباندرياستراتژواژهيهامعادلازيتعداد١
)1381معاصر،نشرهمکاران،وشناسحقفیتالهزاره،لغترهنگ(فراهبردويزیربرنامهر،یتدبنقشه،برنامه،

2- Dual/Mixed sexual strategy
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اي دیگر از مردان کنند و در عوض، عدهدرازمدت خود و به عنوان پدران اجتماعی فرزندان خود انتخاب می
در همه فرهنگهاي ینند. گزمدت جنسی و به عنوان پدران زیستی فرزندان خود بر میرا، براي روابط کوتاه

تري نسبت شوند، میزان مرگ و میر پایینهاي مردانی که از نظر آن فرهنگ، موفق تلقی میمورد مطالعه، بچه
نتیجتاً، زنان، مردان با شرایط اقتصادي مطلوب و شرایط ).2000به بچه هاي سایر مردان، دارند (رك به گري، 

دت مانند قابلیتهاي همکاري و فرزندپروري را، به عنوان همسران روانی و عاطفی بهینه براي روابط درازم
افزا دهندگان ژنهاي تناسبدرازمدت ترجیح داده و در عوض، مردان جذاب از نظر جنسی را، به عنوان هدیه

تواند هر دو فاکتور مهم در رسیدن به تولیدمثل موفق یعنی این راهبرد، میکنند. براي فرزندانشان، انتخاب می
یک ساختار جسمی و رفتاري متناسب و منابع حمایتی را، براي آنها و بطور همزمان، فراهم کند. آنها از یک 

-نامیده می» 1پدران خوب«گروه از مردان از نظر جنسی جذاب، ژنهاي خوب و از گروه دیگر مردان که گروه 

و رفتاري، متمایزکننده این دو کنند. خصایص جسمانی، شخصیتیشوند، منابع مادي و حمایتی را دریافت می
گروه از مردان هستند. 

بافتار رابطه، چرخه قاعدگی و نوسانات جنسی
انتخاب جذابیت جنسی به عنوان یکی از مالکهاي انتخاب شریک، بـه دو چیـز یعنـی بافتـار     ترجیح و

کمتر بـارور)، بسـتگی   مدت) و زمان چرخه قاعدگی (اوج باروري یا زمانهايرابطه (درازمدت در مقابل کوتاه
مـدت،  دارد. زنان از آن رو، در ترجیحات همزمان با اواسط چرخه قاعدگی براي انتخاب یـک شـریک کوتـاه   

دهند که چنین فرایندي، تمایل به ترجیح جذابیت جسمانی به عنوان یکی از مالکهاي انتخاب شریک نشان می
ارتباط جنسی با مـردي کـه دارنـده ژنهـاي خـوب      همراه و هماهنگ با استراتژي جنسی دوگانه در آنهاست. 

هایی به غیر از اواسط چرخه، نه تنها نفعی از نظر موفقیـت تولیـدمثلی نـدارد، بلکـه     افز است، در زمانتناسب
هـا و خطـرات بـالقوه    تواند کاهنده تناسب تکاملی هم باشد. علت نیز مشـخص اسـت؛ هزینـه   بطور بالقوه می

خیانت، براي زنان بسیار سنگین بوده است (ماننـد کشـته شـدن بوسـیله یـک      احتمالی مربوط به کشف شدن 
هـاي رفتـاري   شوهر خشمگین و ناراحت). به همین علت، زنان تحت تاثیر فشارهاي انتخابی، داراي مکانیسم

هاي ارتباط فرازناشویی را براي آنهـا در حـداقل و منـافع را در حـداکثر، نگـه دارد. ارتبـاط      اند که هزینهشده
افزا است و کاهش یا نبود تمایـل بـه ایـن گونـه از     جنسی در اواسط چرخه، با مردي که حامل ژنهاي تناسب

هـاي انطبـاقی   هـا و افـزایش منفعـت   توانسته بهترین موازنه را براي کاهش هزینهروابط در زمانهاي دیگر، می
استراتژي جنسی دوگانه، به دنبال داشته باشد. 

هاي دهد که زنان، بیشتر به دنبال ژندهد، نشان میزنان در اواسط چرخه روي میاینکه بیشتر خیانتهاي 
بر ).1996ها باشند (رایت، معشوق پنهانی خود هستند و نه اینکه فقط به دنبال منابع در دسترس آن معشوق

1- Good Dads
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دهم که یخودم به تو اطالع م«یا » کنممن خودم خبرت می«همین اساس، بعید است که گفتن جمالتی مانند 
بوسیله زنانی که اقدام به برقراري رابطه خارج از چارچوب با سایر » چه زمان با هم ارتباط جنسی داشته باشیم

خواهند بر رابطه کنترل داشته کنند، فقط به خاطر مسائل امنیتی یا به این علت باشد که این زنان میمردان می
شوند، ها، به شریک ابراز میگذاريی که بوسیله این وقتباشند. یکی از کارکردهاي تعیین زمان آمیزش جنس

بندي رابطه جنسی بر اساس پنجره باروري باشد. تواند زمانمی
بعضی از رفتارهاي دیگر نیز، از اینکه رفتارهاي همگام با چرخه قاعدگی، ریشه تولیدمثلی دارند خبر 

امل مواردي مانند تداخل تجاوز با انتخاب شریک هاي تجاوز براي یک زن، شاز نظر تکاملی، هزینهدهند. می
شود. عالوه بر این، یک زن مورد تجاوز قرار گرفته، در که یکی از استراتژیهاي جنسی اساسی زنان است، می

معرض خطر حاملگی ناخواسته و نابهنگام از مردي که او خودش انتخاب نکرده، قرار دارد. قربانیان تجاوز، 
تواند به اعتبار اجتماعی آنها و مطلوبیت آتی آنها در بازار بیه قرار دارند که این میدر معرض سرزنش یا تن

، آسیب وارد کند. همچنین، در صورتیکه زن مورد تجاوز قرار گرفته، قبالً شریکی داشته، در 1همسریابی
از تحقیر روانشناختی، معرض خطر رهاشدن بوسیله آنها قرار دارد. نهایتاً اینکه، زنان مورد تجاوز قرار گرفته،

برند که این حاالت، کاهنده تناسب فردي هستند (مستون و باس، اضطراب، ترس، خشم و افسردگی رنج می
). مشاهده شده که زنان در اواسط چرخه قاعدگی، کمتر احتمال دارد که خود را در شرایطی 10فصل - 2010

روي دهد. بطور مثال، مشاهده شده که زنانی که در قرار دهند که حاملگی ناخواسته (مثالً از طریق تجاوز)
رغم اینکه در این روزها بیشتر احتمال دارد که در طول روز در اماکن اواسط چرخه قاعدگی قرار دارند، علی

زدن بیرون بروند (برودر و ) اما کمتر احتمال دارد که شبها تنهایی براي قدم2003عمومی حاضر شوند (فسلر، 
دهنده احتمال تواند کاهشرفتن در این زمان از چرخه قاعدگی، می. اجتناب از تنها بیرون)2003هوهمن، 

شدن باشد. از طرف دیگر، چنین بعضی از اتفاقات خطرناك از نظر تناسب تکاملی مانند مورد تجاوز واقع
تر شوند توجیه توان با این فرض که زنان ممکن است در اواسط چرخه قاعدگی خود منزوياجتنابی را، نمی

کرد زیرا همانطور که گفته شد، در اواسط چرخه قاعدگی، رفتارهاي اجتماعی و حضور در مجامع عمومی، 
روند تا خود شرکاي هاي چرخه قاعدگی، روزها بیرون میبه عبارتی، زنان در این وهلهشود.بیشتر می

خواسته مورد انتخاب شرکاي احتماالً نامتناسب روند تا مبادا نامتناسب را انتخاب کنند و شبها کمتر بیرون می
تر فرد متجاوز، همبسته باشد). در اواسط چرخه تواند با تناسب پایینقرار گیرند (اقدام به تجاوز در مردان، می

تواند ). این کاهش می2003یابد (فسلر، قاعدگی، همچنین رفتارهاي مربوط به خوردن مانند اشتها، کاهش می
یابی و آمیزش جنسی شود. براي زنان، گذاري بیشتر انرژي در رفتارهاي جفتجویی و سرمایهمنجر به صرفه

تر اینست که در اواسط چرخه، به دنبال شریک جنسی مناسب براي باروري باشند تا تر و مطلوبانطباقی
-کنندگی فرامکانیسمتأمین غذا که در سایر مراحل چرخه نیز، قابل پیگیري است. این مشاهده نیز، تاثیر تنظیم

1- Mating Market
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هاي روانشناختی زنان، به منظور رعایت توالی و نظم مناسب براي به حداکثررسانی موفقیت تولیدمثلی را 
دهد.نشان می

مدت، به ویژگیهاي شخصیتی یا طبقه زنان هنگام انتخاب شریک جنسی براي یک رابطه کوتاه
می و جذابیت جنسی شخص مورد نظر براي اجتماعی چندان حساسیت نداشته و ویژگیهاي جس-اقتصادي

مدت، به ویژگیهاي جسمی و بعضی از آنها، بسیار بیشتر اهمیت دارد. آنها به این خاطر، در روابط کوتاه
دهند که از این طریق، به تناسب خصایص شخصیتی و رفتاري جذاب از نظر جنسی، اهمیت زیادي می

توانند به آنها مدت میند منافعی که زنان بوسیله روابط کوتاهبرند. هر چتکاملی قابل توارث یک مرد پی می
مدت مانند عدم تعهد برسند، متعدد است اما تعدادي از این منابع، به دلیل طول مدت و ماهیت روابط کوتاه
توانند به عنوان یک قابل مالحظه در بین طرفین، میزان، اهمیت یا دوام زیادي نداشته و در نتیجه نمی

مدتی که بخصوص ماهیت جنسی دارند، عمل کنند. یکی از منافع زاننده قوي براي اقدام به رابطه کوتاهبرانگی
هاي داراي ژنهاي متناسب است. براي زنان، مدت براي زنان، اسپرمقوي حاصل از برقراري روابط کوتاه

تکاملی آنها به -ذهن جنسیزا است. نتیجتاًهاي بالقوه آن، بسیار هزینهحاملگی ناخواسته در مقابل هزینه
- مدت خود که بخصوص در زمان اوج باروري روي میاي تحول یافته که از وراي روابط جنسی کوتاهگونه

هاي متناسب را جستجو کنند، درحالیکه براي رسیدن به منابع مادي و سایر منابع مانند حمایت و دهند، اسپرم
) و باس 2000گرلینگ و باس (متعهدانه را ترجیح دهند.حفاظت، روابط دیگر مانند روابط درازمدت و 

مدت جنسی )، فرضیات داراي پشتوانه پژوهشی مطرح شده در مورد منافع بالقوه اقدام به رابطه کوتاه2008(
بندي توان در این طبقه از ارتباطات قرار داد، در چند طبقه کلی گروهدر زنان که خیانتهاي زناشویی را هم می

اند.. این منافع بالقوه، در جدول ذیل آورده شدهاندکرده

و 2000(برگرفته از گرلینگ و باس، کنند مدت کسب میاي که زنان از روابط جنسی کوتاه: منافع بالقوه4- 3جدول 
).2008باس، 

Resource hypothesesفرضیات مبتنی بر کسب منابع:- 1

Resource accrualکسب منابع مادي [مانند پول]            

Protectionمورد مراقبت و حفاظت واقع شدن                                                                                              

خص کردن تشخیص والد برانگیختن حس پدر بودن در مردان متعدد از طریق نامش
واقعی

Eliciting investment
through paternity confusion

تمایل به افزایش دادن شأن اجتماعی خود [از طریق ارتباط با مردي متعلق به طبقه 
باالي اقتصادي یا اجتماعی]

Status elevation

Genetic Hypothesisفرضیات مبتنی بر ژنتیک:                - 2
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Better genesتر         کسب ژن بهتر براي فرزندان خود از طریق مردي با ساختار ژنتیکی متناسب

Genetic diversityچندگونگی ژنتیکی به معناي تمایل به داشتن فرزندانی با ساختارهاي ژنتیکی متفاوت  

زنان دیگر شوند که از نظر جنسی براي کسب ژنهایی که منجر به داشتن پسرانی می
جذاب هستند           

Sexy son genes

Fertility backupباروري پشتیبان   

Mate switching:گزینیجفتفرضیات مبتنی بر نوسان در - 3
hypotheses

Mate assessmentارزیابی کردن یک مرد به منظور سنجش کفایت او به عنوان یک همسر بالقوه      

Mate expulsionشدن از دست شریک فعلی            روشی براي رها

Mate switchingبه دنبال همسر متفاوت بودن                                                                                       

Mate replacementکردن همسر [با همسر بالقوه دوم] جایگزین

اس/ پشتیبان) [در صورت از دست دادن شوهر اول، همسر دومی بیمه شوهر (شوهر زاپ
وجود داشته باشد]                                                          

Mate Insurance (backup)

Mate skill-acquisitionگزینی و همسرداريفرضیات مبتنی بر کسب مهارتهاي جفت- 4
hypotheses

Honing skills of mateترکردن مهارتهاي خود در جذب همسر یا شریک جنسی قويروشی براي 
attraction

Elevating self-esteem toگیري براي انتخاب همسر افزایش عزت نفس به منظور بهبود تصمیم
improve mating decisions

Preference clarificationسازي ترجیحات شخصی خودروشن

Sex to evaluate long-termسی به قصد ارزیابی قابلیتها و ویژگیهاي درازمدت بالقوه همسرارتباط جن
mate potential

Mate manipulationفرضیات مبتنی بر مدیریت زیرکانه همسر:- 5
hypotheses

Increasing commitment ofروشی براي افزایش دادن تعهد همسر درازمدت
long-term mate

Revenge to deter mate'sگیري به منظور جلوگیري از خیانت همسر              نتقاما
infidelity

ها، فرهنگ ها و افراد متفاوت، تواند بسته به زمانها، دورههاي زنان براي روابط فرازناشویی میانگیزه
مدت مربوط باشند، نند بیشتر به روابط کوتاهتواها، نسبت به بقیه، میمختلف باشد. تعدادي از این انگیزه

خواهانه باشند (گرلینگ ریزي شده و تعدادي نیز منفعتتعدادي از آنها ممکن است براي کارکرد معینی طرح
ها بوده و تر از سایر انگیزهمدت جنسی، هشیارانههاي زنان براي روابط کوتاهبعضی از انگیزه). 2000و باس، 

ترند. بطور مثال، فرضیه به دنبال ژنهاي بهتر بودن، احتماالً براي زنان، بیشتر هشیارانهبعضی از آنها، نا
توانند با توجه به شرایط ماند (البته تا قبل از مطالعه این کتاب!). همچنین بعضی از آنها، میناهشیارانه باقی می

- ي متعلق به طبقه باالتر اقتصادياجتماعی و عوامل وابسته به آنها روي دهند مانند ارتباط جنسی با مرد
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تر باشند مانند ارتباط به قصد افزایش عزت نفس و بعضی دیگر اجتماعی. بعضی از آنها، ممکن است فردي
- ها یا کسب ژنپذیرند مانند میل به چندگونگی ژنتیکی زادههاي تکاملیِ همگانی تاثیر مینیز آشکارا از پویش

ها، چه آشکار و چه ناآشکار، با افزایش تناسب تکاملی فرد مربوط ین انگیزهتر براي آنها. همه اهاي متناسب
تواند فرصتی براي ارضاي هاي تکاملی هستند. محیط هم، میبوده و همگی به نوعی برآورده کننده این پویایی

ف دیگر، ها فراهم کرده و ارضاي بعضی دیگر از آنها را با محدویت مواجه کند. از طربعضی از این انگیزه
هاي متفاوتی روي دهد. در این حالت، یک زن، هر تواند با انگیزهارتباط یک زن با مردهاي متعدد نیز، می

کند. اما همانطور که بحث شد، آن دسته از روابط فرازناشویی انگیزه را از طریق یک ارتباط معین ارضا می
هاي خوب و ه هماهنگ با هدف کسب ژندهند، بیشتر احتمال دارد کزنان که در اواسط چرخه روي می

توان میمدت تبیین شوند. متنوع باشند تا اینکه بوسیله سایر علل و اهداف مربوط به برقراري روابط کوتاه
مدت در زنان پرداخته و هاي آتی به بررسی پیچیدگی روانشناسی جنسی روابط کوتاهانتظار داشت که پژوهش

مدت را در کدام شرایط، به منظور کسب کدام یک از روابط جنسی کوتاهمشخص کنند که کدام یک از زنان، 
)2008گیرند (باس، منافع انطباقی [و با ترجیح چه خصایص بدنی، رفتاري و اجتماعی در مردان] در پیش می

و براي 2007(براي مروري در مورد علتهاي گوناگون ارتباط جنسی در دو جنس رك به مستون و باس، 
).2010ارتباط جنسی در زنان رك به مستون و باس، بررسی علل

تناقض مرد خوب
یک تناقض بزرگ مشاهده شده در رفتارها و ترجیحات جنسی زنان این بوده که بطور مکرر، مشاهده 

کنند که متمایل و حاضر به ارتباط جنسی با مردانی هستند که و گزارش شده که اغلب زنان ادعا می
دوستی، رمانتیک و فردي، قابل اعتماد بودن، درستکاري، نوعبانی، داشتن حساسیت بینویژگیهایی مانند مهر

کننده، حسی، حاضر به خدمت، قدردان، گرم و صمیمی، همکاريعاطفی بودن، داراي حس همدلی و هم
الح داراي رفتاري دوستانه، غیرپرخاشگر و از این قبیل را نشان بدهد. مردان داراي این صفات را، در اصط

هایی که از زنان به عمل اند که در روي کاغذ جذاب هستند (کنایه از اینکه در نظرسنجینامیده» 1مردان خوب«
کنند). اماآید، مردان داراي چنین صفاتی را جذاب دانسته و خود را خواهان ارتباط با آنها معرفی میمی

اند را مورد بررسی جنسی یا معشوق انتخاب شدههاي واقعی که بوسیله زنان به عنوان شریک که گزینههنگامی
انگیزي، خودخواهی و شویم: پرشوري و هیجاندهیم، معموالً با ترکیبی از صفات ذیل روبرو میقرار می

-طلبی، چالشثباتی، فرصتسري، بیتیپی، سبکبینی، خوشپیشاعتماد، غیرقابلنخوت، غرور و تکبر، غیرقابل

بودن. مردان داراي 3اهل تفریح و سرگرمیو بودن، 2انگیزهیجانوش رفتار کردن، انگیز بودن، مصمم، خودج

1- Nice guy
2- Adventurous
3- Funny
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کننده این مطلب است که بین آنچه ، بیان»2تناقض مرد خوب«اند.نامیده» 1مردان بد«این خصایص را اصطالحاً 
دهند و به یپسندند و آنچه که واقعاً به آن واکنش نشان مشوند که در شرکاي خود میکه زنان مدعی می

ثباتی در رفتارهاي جنسی عبارت دیگر بین حرف و عمل آنها، فاصله زیادي است. این رفتار زنان را نباید بی
آنها قلمداد کرد زیرا همانطور که خواهیم گفت، این تناقض با توجه به بافت ارتباطی که زنان در مورد آن 

نگاه، دیگر تناقضی وجود نخواهد داشت. زنان براي شود. در واقع با این گیرند، قابل درك میتصمیم می
مدت جنسی خود، خصایص و رفتارهاي مردان گروه دوم و براي روابط درازمدت خود، صفات و روابط کوتاه

بعضی از خصایص، رفتارها و زنان براي ترجیح بیشتر دهند.رفتارهاي مردان گروه اول را بیشتر ترجیح می
ت فقط در اصفبعضی از ،به این معنی نیست که براي زنان،نسبت به درازمدتمدت صفات در روابط کوتاه

تا اگر از تفاوتهاي فردي که مسئله را. ت دیگر فقط در رابطه درازمدت جذابیت داردامدت و صفرابطه کوتاه
مدت،کوتاهروابطدرکنیم،نگاهقضیهبهگروهمیانگیندیدگاهیکازوبگذریمکنندمیویژه-فردحدي
،از سایر خصایصبیشترخصایصازبعضی،در روابط درازمدتودیگرصفاتازصفات بیشترازبعضی

مدت باشد الزم است که شوند. براي اینکه مردي یک کاندیداي مناسب براي یک رابطه کوتاهترجیح داده می
تلقی گردد، نیاز دارد که را نشان دهد و براي اینکه همسر خوبی از نظر یک زن دومبیشتر صفات دسته 

داشته باشد.هم تا حدي را اولصفات دسته 
هاي جنسی خود همچون این مفهوم، بازگوکننده این مشاهده است که زنان ممکن است در انتخاب

شود پیچد. این باعث میزند اما به سمت چپ میرانندگانی عمل کنند که راهنماي راست اتومبیل خود را می
- دهند آدرس دقیق و درستی نباشد. تناقض بین آنچه که زنان ادعا میها به مردان گروه اول میتا آدرسی که آن

دهند، منجر به کنند دوست دارند در مردان مشاهده کنند با ویژگیهایی که واقعاً از نظر جنسی به آنها پاسخ می
مردان خوب، همیشه «المثلگیري ضربدر ادبیات پژوهشی و شکل» تناقضِ مرد خوب«گیري عبارت شکل

المثل به این معنی است که مردانی که خوب ، در ادبیات عامه انگلیسی شده است. این ضرب»3شوندآخر می
کنند. البته حقیقت این است شوند در رسیدن به کامروایی جنسی زنان، آخر شده یا ناموفق عمل مینامیده می

قل در یک چیز، همیشه آخر نیستند و آن چیز، کاندید شوند. آنها حداکه مردان خوب، همیشه هم آخر نمی
هاي زنان در زمان مناسبی براي ازدواج بودن است. این گروه از مردان، معموالً موردهاي مناسبی براي ذائقه

- کنند و خانوادهانتخاب براي روابط درازمدت هستند. آنها، معموالً مردانی سر به راه بوده که خوب کار می

مردان گروهمردان بد یا شود.برانگیز آنها تلقی میرمحوري، از جمله خصایص جذابیتگرایی و همس
دهند، در هر فرهنگ، شرایط و عصري، ممکن است تا خوشگذران که زنان براي روابط جنسی ترجیح می

قابل حدي ویژگیهاي متفاوتی داشته باشند، هر چند بین این مردان، در محیطها و زمانهاي مختلف، اشتراك 

1- Bad Boys
2- Nice guy paradox
3- Nice guys always finish last.
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، بیشتر احتمال دارد که به زنان به عنوان اشیایی جنسی که هتر بودخودخواه،مرداناي وجود دارد. این مالحظه
فقط براي ارضاي جنسی مورد نیازند، نگاه کنند. این مردان همچنین بیشتر احتمال دارد که با زنان متعدد رابطه 

سی برقرار کنند و یا طالق بگیرند. همچنین بیشتر مرتکب داشته، خیانت کنند، با زنان متاهل دیگر ارتباط جن
کنند و شوند. آنها بیشتر از مردان همسرمحور (مردان خوب) به خودشان فکر میدروغ و فریبکاري می

از منابع مادي ،تر هستند. کمتر احتمال دارد که به خاطر زنانتر، مغرورتر و پرنخوتتر، خودخواهخودشیفته
بیشتر احتمال دارد علت،مینهبه شرکاي جنسی کمتر بوده و بهآنهاغلشان بگذرند. وابستگی مانند پول یا ش

فقط به منافع خودشان فکر کنند.خود،که استقالل شخصی داشته یا در روابط

در رابطه با این گروه از مردان، لزوماً به معنی بدي ذاتی » بد«توجه کنید که نسبت دادن کلمه .نکته
و یا تمایل به جرم و خالفکاري بیشتر در این مردان، نیست. در اینجا، این عبارت تا حدي به معنی بیشتر

طبعی و مزاح نیز در خود دارد. چند رفتارهاي حاکی از شیطنت، سرکشی و هنجارشکنی است. مقداري شوخ
طبعانه مانند عباراتی شوخو» گذرانمرد عیاش و خوش«، »بازمرد زن«معادل عامیانه در زبان فارسی مانند: 

، بخشی از معناي این اصطالح را در زبان »جنبدمردي که سر و گوشش می«و یا » جوان شیطان یا بازیگوش«
دهند. ما پوشش می

مردانِ خوشگذران و موفق در «هاي شخصیتی این دو گروه از مردان، عباراتی مانند با توجه به تحلیل خوشه
گر و مناسبِ حال این دو گروه از ، به نظر عباراتی توصیف»مردان همسرمحور«و » دستیابی جنسی به زنان

شوند که نسبت به همسرانشان و زندگی مشترك، مردان، هستند. مردان خوب، از این جهت خوب تلقی می
مردان متعلق به طبقه مردان بد، بیشتر از طبقه دیگر احتمال پذیري هستند. خدمت و اهل مسئولیتخوش

، جذاب و موفق از نظر دسترسی جنسی به زنان، باشند (اغواگر یعنی از نظر 1گذران، اغواگرد که خوشدار
کننده بودن). چنانچه بخواهیم عبارتی بکار بریم کننده و تحریکجنسی و ارتباطی، براي جنس مقابل، جذب

که به معنی » هاي موفقنخوشگذرا«که این تعاریف را بطور خالصه در خود داشته باشند، عباراتی مانند 
هاي تا حدي مناسب، به نظر معادل» اغواگران جذاب«موفقیت این مردان در دسترسی جنسی به زنان است یا 

از طرف دیگر، عبارت مرد خوب و مردان خوب، قصد اشاره به مردانی را دارند که بیشتر از گروه اول رسند.می
دادن به زندگی گرا (مسئولیت و اهمیتگی مشترك)، خانوادهدهی به زندمحور (اهمیتاحتمال دارد زندگی

خدمت (به معناي حاضر و مشتاق به مشترك، همسر و فرزندان)، کوشاتر در جلب رضایت همسر و خوش
تأمین نیازهاي همسر بودن) باشند. توجه داشته باشید که عبارت پدران خوب که ممکن است بجاي کلمه 

کند. در حکایت از مهارتهاي بهتر پدري این افراد یا عالقمندي به پدرشدن نمیمردان خوب بکار رود، لزوماً
هاي بطور بالقوه شود تا آنها گزینهواقع خصایص رفتاري، شخصیتی و احتماالً مادي این مردان باعث می

- نوادهخا«یا » خدمتهمسرگراهاي خوش«رسد عباراتی مانند مناسبی براي پدر خوب بودن، باشند. به نظر می

ایجاد کننده برداشت مناسب از این گروه از مردان، باشند.» گراهاي کوشا

1- Seducer
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-هایی که در یک زبان بار معنایی خاصی دارند هنگام ترجمه به زبان دیگر میالفظی واژهمعنی تحت

ها فظی واژهالبایست از توجه به معناي تحتتوانند ما را به اشتباه بیندازند. براي جلوگیري از این اشتباه، می
تواند هیچ معادلی در فارسی نمیاجتناب کرده و تا حد امکان، معناي محتوایی را با خود واژه پیوند دهیم.

معناي دقیق این دو عبارت را تفهمیم کند. در واقع، این عبارات در زبان انگلیسی هم، چنانچه معناي آنها 
فاهم شوند. در اینجا، هدف ما از بکار بردن این تتوانند موجب سوءبوسیله خواننده خوب درك نشود، می

اي از خصایص شخصیتی، رفتاري، جنسی و جسمی مردان، در قالب دو گروه کردن مجموعهعبارات، خالصه
الفظی این اصطالحات فراتر رفته و کلی و به منظور جلوگیري از اطاله کالم، است. اگر بخواهیم از معنی تحت

را به زبان انگلیسی » مردان/ پسران بد« ذهن بسپاریم باید هر زمان که عبارت معنی محتوایی آنها را به
مردان جذاب از نظر جنسی براي «، »مردان موفق از نظر دستیابی جنسی به زنان«شنیدیم عباراتی همانند: 

سئله هم، همین م» مردان خوب«را در ذهنمان، تداعی کنیم. در مورد عبارت » گذرانمردان خوش«یا » زنان
در این عبارت، به هیچ عنوان به معناي اخالقیات متعالی وسیع در این طبقه از » خوب«کند. کلمه صدق می

مردان نیست. این واژه، صرفاً ناظر بر ویژگیهاي مثبت این مردان براي اینکه همسران و/ یا پدران خوبی باشند، 
عناي اینکه این افراد دوستان، همکاران، فرزندان است. این ویژگیهاي مثبت براي پدري خوب بودن، لزوماً به م

و در کل انسانهاي خوبی هم باشند نیست. به عبارت دیگر، خوب بودن این مردان، بیشتر به خوب بودن به 
را » مردان خوب«عنوان همسر و/ یا پدر داللت دارد و نه بیشتر. به همین خاطر است که مردان متعلق به گروه 

نامند. البته واقعیت اینست که پژوهشهاي می» پدران خوب«یا » همسران خوب«ه گروه همان مردان متعلق ب
اي در ویژگیهاي دیگر شخصیتی اند که مردان متعلق به طبقه مردان بد و مردان خوب، تا اندازهاخیر نشان داده

-فریبکاري و دروغو تعامالت انسانی هم، با همدیگر متفاوت هستند. رفتارهاي ضداجتماعی مانند پرخاشگري،

تک گویی در مردان طبقه اول، بطور میانگین (در مقایسه تفاوت میانگین دو گروه از مردان و نه مقایسه تک
استفاده » مردان خوب«افراد دو گروه با همدیگر)، بیشتر است. در هر حال، در این کتاب، هر جا از عبارت 

اشاره به ویژگیهاي مثبت همسري و/یا پدري این دسته از کردیم، متوجه باشید که منظور ما عمدتاً یا تماماً
مردان است. 

بندي از مردان باشد، موجود نیست. در متون روانشناسی تکاملی، عباراتی مناسب که گویاي همین طبقه
عبارات آلفا و بتا نیز بیشتر در مورد جنس نر جانواران در کردارشناسی و رفتارشناسی حیوانات بکار رفته، هر
چند در زبان عامیانه و در مورد مردان نیز تا حدي بکار گرفته شده است. عبارت مرد آلفا، اشاره به مردي با 
روحیات و ویژگیهاي مردان متعلق به طبقه مردان بد و مرد بتا اشاره به یک مرد متعلق به گروه مردان خوب 

هاي نامناسب معنایی یا هیجانی، غالباً از یدارد. در این کتاب و از این به بعد به منظور جلوگیري از تداع
به جاي این دو عبارت یعنی به ترتیب مردان بد و خوب، » مردان گروه ب«و » مردان گروه الف«عبارتهاي 

بندي قراردادي بوده و در هاي گروهی، نوعی طبقهبندينکته مهم دیگر اینکه، همه این طبقهشود.استفاده می
- هاي کامالً مجزا از مردان. در طبقهطیف از ویژگیهاي شخصیتی هستیم تا طبقهعمل، ما بیشتر شاهد یک

بندي مردان گروه الف و ب، هر مردي ممکن است در یک قسمت از این طیف قرار گیرد تا اینکه بطور کامل 
گردد. اگر هاي جنسی افراد، بر میدر یکی از این دو طبقه، گنجانده شود. مسئله دیگر، به تغییر در استراتژي
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پذیر نبوده و تغییر در ویژگیهاي شخصیتی نیز چه که تغییر خصایص جسمی و آن هم به میزان زیاد، امکان
دشوار است، اما با این وجود، هر مردي ممکن است در یک شرایط زمانی، مکانی و موقعیتی خاص، تصمیم 

تر است را، در که تغییر در آنها آسانهاي جنسی و یا رفتارهایش، یعنی مواردي بگیرد که حداقل استراتژي
جهتی خاص سوق دهد.

جذابیتی متناقض؛ چرا مردان بد؟
آگاه ،رغم اینکه ممکن است از بعضی از خصوصیات شخصیتی منفی مردان خوشگذرانعلی،چرا زنان

- می، ترجیح به عنوان شریک جنسی،گراو حتی شاکی باشند ولی باز این مردان را نسبت به مردان خانواده

برانگیزاننده و ،مدت جنسیرا براي روابط کوتاهگروه الفچرا بعضی از صفات شخصیتی مرداندهند؟
رفتارها و صفاتی که همان دانند؟ چرا این خصایص را جذاب نمی،درازمدتطیابند اما براي روابجذاب می

تواند باعث شود تا از رابطه می،بندی بخواسآنها مشتاقانه در آغوش یک شریک جنتاممکن است باعث شود
؟ حتی متنفر باشندنظر کرده و یا مردان صرفهمیندرازمدت یا ازدواج با 

؛ گانگستاد و 2003؛ گانگستاد و ثورنهیل، 2003وك و همکاران، - چندین نویسنده (مانند پنتون
شناسیم، ممکن است عالمتی میاند که آنچه که به عنوان خصایص مردان بد ) پیشنهاد کرده2000سیمپسون، 

گرایی، برانگیزاننده بودن از نظر جنسی و سایر از ژنهاي خوبی باشد که منجر به سالمتی، استقامت، تسلط
برد. زنان، از طریق پایش خصایص شخصیتی و صفاتی شود که تناسب مردان دارنده آن صفات را باال می

تکاملی را انتخاب کنند. خصایص شخصیتی و جسمی کنند مردان متناسب از نظرجسمی مردان، سعی می
مردان با سطح گرداند. مردان طبقه الف و ب، آنها را نسبت به ساختارهاي ژنوتایپی و فنوتایپی مردان، آگاه می

دهند. میزان جدایی و طالق نیز در تستوسترون باالتر، در روابط زناشویی خود پرخاشگري بیشتري نشان می
انگیزتر هستند و براي زنان، جذابیت بیشتري را بوجود اما آنها همچنین پرشورتر و هیجانآنها بیشتر است.

تر، بیشتر احتمال دارد که هنگام شنیدن گریه یک نوزاد، احساس آورند. مردان با سطح تستوسترون پایینمی
سترون در مردان، با احتمال تر هستند. میزان تستوتر و آرامبایست واکنش نشان دهند. آنها مهربانکنند که می

قرار گرفتن در طبقات الف یا ب ارتباط دارد، به نحوي که تعداد بیشتري از مردانِ با سطوح تستوسترون 
گیرند. اگر تر، در طبقه ب قرار میباالتر، در طبقه الف و تعداد بیشتري از مردان با سطوح تستوسترون پایین

سازند و مطمئناً عوامل محیطی نیز در آفرینش آنها فقط هورمونها نمیچه که رفتارها و ویژگیهاي شخصیتی را 
قسمتی نقش دارند اما از آنجایی که ارتباط نسبی بین هورمونها و رفتار ثابت شده، منطقی است که فرض کنیم 

هاي گرا شود، میزان آندروژنخدمت و خانوادهشود مردي جذاب و اغواگر یا خوشاز آنچه که باعث می
دهد، حاکی از یکی سیستم ایمنی ست. آندروژن باالتر که خود را در ویژگیهاي بدنی و رفتاري نشان میاو

باشد. تر که این سیستم ایمنی را ساخته است، میتر و آن هم خود حاکی از یک ساختار ژنتیکی مناسبقوي
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برند. این ر بالقوه تناسب فرد را باال میتواند همراه با رفتارهایی باشد که بطوعالوه بر این، آندروژن باالتر، می
توانند باعث شوند تا یک زن از روي رفتارهاي یک مرد، پی به تناسب ژنتیکی او ببرد.موارد می

در واقع و » ب«و »الف«خصایص و رفتارهاي مردان طبقه پیامدهايتوان در تفاوت میدیگر راعلت 
-علی،یافت. یک زنزنان،هايزادهمدت و اي جنسی کوتاهدر همسران، شرکمسبب چنین رفتارهاییهايژن

اما داشتن فرزندي (مثالًآسیب ببینندتیپ مردان الفممکن است از داشتن همسري با خصایصهرغم اینک
پسري) که چنین ژنهایی را دارد، احتمال توزیع ژنهاي مادر را افزایش خواهد داد. وجود این ژنها در یک 

تکامل، . انطباقی باشد،مدت و فرزندان خودتواند خطرناك و در شرکاي جنسی کوتاهمی،همسر درازمدت
دهنده بقا و تولیدمثل منجر به فرایندي شده که طی آن، زنان دوست دارند فرزندانشان، ویژگیهاي افزایش

نها سال هاي آن را در خود داشته باشند. این انتخابهاي زنان، در طول میلیوهمچون خودخواهی و مولفه
زندگی تکاملی بشر، براي آنها انطباقی بوده زیرا همانطور که گفته شد، انتخاب طبیعی به ارزشهاي انسانی و 

کرده که بتوانند به هر شکل ممکن مانند استفاده از ویژگیهاي داده و افرادي را انتخاب میاخالقی اهمیت نمی
رقابت با همجنسان به ارث بردن صفاتی مانند یند. منفی شخصیتی، از پس شرایط سخت زندگی تکاملی، بربیا

-می، از پدران داراي تیپ شخصیتی الف،ري و پرخاشگري نسبت به آنها، فریبکاري و خودخواهییگریا د

(شاید براي شما هم این سئوال جالب پیش آمده باشندمزایاي انتخاب جنسی این براي زنانتوانند از جمله 
اوندان و اطرافیان یک کودك چندساله، درحالیکه آگاهند که توانایی فریبکاري و باشد که چرا والدین، خویش

درآمد صفات منفی شخصیتی در بزرگسالی باشد، درباره این رفتارها همچنان تواند پیششیطنت کودکشان می
کنند. این از جمله مواردي است که ما نسبت به وجود و حضور یکی سري از صفات شخصیتی و ذوق می

دهیم).ها، تمایز آشکار نشان میمان و غریبهتاري در بستگانرف
نما براي یک اي را به کار ببرند: انتخاب یک چهره زنانهگانههاي جنسی چندتوانند استراتژيمیزنان، 

- هاي نامشروع کوتاهنماي جذاب، براي آمیزشهاي مردانهمدت و در همان حال، یافتن چهرهشراکت طوالنی

براي مطالعه در مورد تناقض در انتخاب بین یک مرد خوب ؛2000؛ به نقل از کارترایت، 1998، مدت (پرت
براي یک ). از نظر شخصیتی نیز، آنها، 2003و جذابیت جسمانی بوسیله زنان، رك به اوربانیاك و کیلمان، 

دت از طرف مرد را اند که امکان همکاري و همیاري درازمزندگی مشترك درازمدت، براي صفاتی ارزش قائل
دهند تا فرزندانشان را از مردانی بارور شوند که داراي صفاتی گرداند. اما براي تولیدمثل، ترجیح میممکن می

طبقه الف، بهرهاند. از آنجایی که مردان هستند که به احتمال بیشتري آنها را از چنگال انتخاب طبیعی می
مدت در قالب ازدواج هاي طوالنیگذاريط درازمدت و سرمایهاحتمال بسیار کمتري حاضر به برقراري رواب

آنها ممکن است از هاي خود، مردان طبقه ب را انتخاب کنند. دهند تا براي ازدواجشوند، زنان ترجیح میمی
هاي خوبی براي روابط درازمدتی که در آنها، دانند آنها گزینهازدواج با مردان طبقه الف امتناع کنند، چون می

من بعد از "زمانی، فروید پرسیده بود که:دهی مداوم به زندگی زناشویی باشد، نیستند. مرد حاضر به سرویس
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و اما احتماالً بخشی از جواب فروید این است: "خواهند!سال تحقیق، باز هم نفهمیدم که زنان چه میسی
».کننده متناسب اسپرمفراهمکننده خوب منابع و هم یک خواهند؛ هم یک فراهمزنان همه چیز را می«

جستاري پژوهشی.
شناختی در زنانشناختی و ترجیحات زیباییهاي عصبتناقض مرد خوب، داده

شناختی نیز هاي عصبنمایی باالتر در اواسط چرخه قاعدگی، بوسیله دادههاي با مردانگیترجیح چهره
دهد. بعضی از پژوهشها نشان نشان میبه نوعی دیگر،تایید شده است. تناقض مرد خوب، خود را در اینجا نیز، 

دانند اما باز هم به این انتخابها پایبند دهند که زنان، با اینکه خطرات بالقوه انتخابهاي جنسی خود را میمی
زن که داروهاي ضدحاملگی مصرف نکرده 12)، محققین به 2008هستند. در یک پژوهش (راپ و همکارانش، 

نما یا مرد که بوسیله کامپیوتر، مردانه56هاي تعهدآمیز هم شرکت نداشتند، عکسهایی از چهرهو در یک رابطه
گذاري) چرخه نماتر شده بودند، نشان دادند. این زنان، هم در مرحله لوتئال و هم فولیکوالر (تخمکزنانه

ربرداري رزونانس مغناطیسی قاعدگی، با این عکسها مواجه داده شده و سپس فعالیت مغز آنان، از طریق تصوی
شد. محققین، پنج ناحیه را که با پردازش چهره و خطر مرتبط بودند، شناسایی کردند. کارکردي، سنجیده می

، لوب 3، کرتکس کمربندي پشتی2مرکزي، شکنج پیش1این نواحی عبارت بودند از: شکنج گیجگاهی فوقانی
پنج ناحیه از مغز زنان، هم در دوره فولیکوالر و هم لوئتال . این 5و کرتکس کمربندي جلویی4اي جلوییآهیانه

هاي داراي دادند تا چهرهنمایی بیشتر، واکنش بیشتري نشان میهاي داراي مردانگیچرخه قاعدگی، به چهره
نمایی بیشتر واکنش هاي مردان داراي زنانگیاي را که به چهرهنمایی. محققین، در مغز زنان، منطقهزنانگی
دهد، نیافتند. همچنین سطوح فعال شدن این نواحی، تحت تاثیر عوامل هورمونی، جنسی و عواملی نشان

- جنسی در زنان، قرار داشت. در عکس6مانند میل به ارتباط جنسی بدون الزام تعهد و بازداري/ برانگیختگی

کنید.هاي زیر، محل این نواحی در مغز را مشاهده می

1- Superior temporal gyrus
2- Precentral gyrus
3- Posterior cingulate cortex
4- Inferior parietal lobule
5- Anterior cingulate cortex
6- Inhibition\ Excitation
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شده مغز زنان لنواحی فعاالف) 4-5تصویر 
نماتر شده هاي مردانههنگام مشاهده چهره
محققان از طریق مقایسه در کل جلسات آزمون.

میزان فعال شوندگی نواحی مختلف مغز در زنان در 
زنانگی نمایی -هاي با مردانگیهنگام مشاهده چهره

متفاوت، فعال شدن نواحی ذیل را هنگام دیدن 
ادند: شکنج گیجگاهی نماتر، گزارش دتصاویر مردانه

(PCG)مرکزي چپ، شکنج پیش(STG)فوقانی 

راست و (PCC)راست، کرتکس کمربندي جلویی
راست. (IPL)اي جلوییلوب آهیانه

شده مغز نواحی فعالب) 4-5تصویر 
هاي زنان در زمان مشاهده چهره

نماتر شده در طی دوره مردانه
ی نواحی شدگمقایسه میزان فعالفولیکوالر.

هاي با مختلف مغز زنان در زمان مشاهده چهره
نمایی متفاوت، فعال شدن زنانگی - مردانگی

نماتر نواحی ذیل را هنگام دیدن تصاویر مردانه
داد: در طی دوره فولیکوالر، گزارش می

,BA32)1کرتکس کمربندي جلویی جانبی

ACC/32; BA24, ACC/24) شکنج ،
اي ب آهیانه، لو(PCG)مرکزي چپپیش

.(IPl)جلویی دوطرفه 

شدن کرتکس کمربندي جلویی مغز زنان در زمان دیدن ج) فعال4-5تصویر 
کرتکس کمربندي جلویی، یکی از نواحی نمایی باال.هاي داراي مردانگیچهره

ه نمایی باال بود. فعالیت این ناحیهاي داراي مردانگیشده مغز زنان در زمان دیدن چهرهفعال
از مغز زنان، بخصوص با ادراك همزمان جذابیت و خطرپذیري بیشتر، همراه است (عکسها 

).2008برگرفته از راپ و همکاران، 

گیري و ارزیابی پاداش و خطر بالقوه، نقش دارد. قبالً ثابت کرتکس کمربندي جلویی مغز، در تصمیم
، ریسک مالیم به اقدااي غیراجتماعی خطرناك بخصوص شدن این ناحیه از مغز، با انتخابهشده است که فعال

1- Bilateral anterior cingulate cortex
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تر (به دلیل نمایی بیشتر، بطور بالقوه هم خطرناكهمبستگی دارد. براي زنان، یک مرد داراي چهره با مردانگی
اي باالتر مانند رفتارهاي پرخاشگرانه و ضداجتماعی) و هم نمایی چهرهصفات و رفتارهاي همبسته با مردانگی

افزا) است. افزایش فعالیت، بخصوص در کرتکس کمربندي توارث تناسبر (داشتن ژنهاي قابلتبخشپاداش
نماتر بوسیله زنان، از نظر آنان، هم هاي مردانهدهنده این باشد که ادراك چهرهجلویی، ممکن است نشان

تر و هم توأم با ادراك خطر بیشتر، است (همان منبع). جذاب

باباي خوب و ژن خوب
گذاري والدینی و تفاوت دو جنس در آن، دریافتیم که یک مرد و زن براي اینکه ا نگاهی به سرمایهب

بایست باالترین میزان موفقیت تولیدمثلی را داشته باشند و شایستگی تکاملی خود را به حداکثر برسانند، می
و سپس پرورش اي زادآوري گرفتند. جنس مونث، بررفتارها و استراتژیهاي جنسی متفاوتی را در پیش می

گرفته تر را نسبت به مردان، در پیش میهاي پیچیدهبایست یک سري استراتژيفرزندان تا سن تولیدمثل، می
بایست در تامین دو چیز براي فرزند خود موفقیت آمیز عمل کند: الف) تامین ژنهاي است. یک مادر، می

ي مقابله با شرایط دشوار انتخاب طبیعی فراهم کنند و خوبی که سالمت جسمی و توان رفتاري کودك را برا
ب) تامین شرایط خوب اقتصادي و مادي به منظور فراهم کردن نیازهاي مادي (مانند غذا، پوشاك و مسکن) 

پذیر نیست. با کنار هم گذاشتن آوري نیازهاي مادي، امکانخود و کودك؛ چرا که پرورش کودك بدون فراهم
توان به منطق تکاملی استراتژي شده میفقیت تولیدمثلی براي یک زن در طول تکامل میآنچه که منجر به مو

جنسی دوگانه در زنان، پی برد. استراتژي جنسی دوگانه در زنان منجر به این شده که از طریق روابط جنسی 
ي فرزندانشان افزا را برامدت در زمانی از چرخه قاعدگی که احتمال حاملگی باالست، ژنهاي تناسبکوتاه

اجتماعی و ویژگیهاي شخصیتی - تأمین کنند و از طریق ازدواج با مردي که داراي شرایط خوب اقتصادي 
روانشناختی را براي آنها، فراهم -مناسب است، وجود محیطی أمن و ایمن از نظر مادي و شرایط عاطفی

یت شغلی و ویژگیهاي شخصیتی مثبت آورد. علت اهمیت دادن زیاد زنان به طبقه اقتصادي و اجتماعی، وضع
شریک همچون مهربان بودن و ظرفیت وابسته شدن در موقع انتخاب همسر و از طرف دیگر، جذب جذابیت 

مدت و در اواسط چرخه حاملگی، همین تفاوت در راهبردهاي الزم براي جسمانی شدن در روابط کوتاه
زنان در زمان انتخاب همسر، به ویژگیهاي مربوط اینکهافزایش دادن موفقیت تولیدمثلی در دو جنس است.

اجتماعی و ویژگیهاي شخصیتی او بیشتر اهمیت می دهند، از این جهت که براي یک - به طبقه اقتصادي 
زندگی مشترك و پرورش فرزندان چنین خصایصی الزم هستند، قابل درك است. این تبیین از مالکهاي 

مشهور شده است. 1فرضیه باباي خوب/ ژن خوبمدت، به و کوتاهمتفاوت زنان در انتخاب شریک درازمدت
زنان، هم به دنبال پدرهاي خوب و هم ژنهاي خوب، براي فرزندانشان هستند. جمع نشدن هر دو ویژگی در 

1 - Good dad/ Good gene hypothesis
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ژن خوب- پدر خوبفرضیهشود. گیري استراتژي جنسی دوگانه در آنها میهمسرهاي بالقوه، موجب شکل
توانستند از یک طرف از طریق در طول تکامل و با بکارگیري استراتژي دوگانه، میمعتقد است که زنان 

ازدواج با مردان متعلق به طبقه ب، براي فرزندان خود پدرانی خوب و از طرف دیگر از طریق ارتباط جنسی 
خوب با مردان طبقه الف در اواسط چرخه قاعدگی، ژنهایی خوب را فراهم کنند. پدران خوب، داراي صفات

رفتاري به منظور پدر خوبی بودن و مردان گروه الف داراي ژنهاي خوبی براي افزایش احتمال تناسب 
ها به دنبال تفاوتهاي جسمی و شخصیتی بین مردان داراي براي اثبات این فرضیه، پژوهشتکاملی، هستند.

ها را مرور کردیم.ز این پژوهشاند که نتایج تعدادي اویژگیهاي ریخت شناختی و رفتاري متفاوت سوق یافته

جستاري پژوهشی.
بندي سریع مردان؛ آیا حقیقت دارد؟زنان و طبقه

بعضی از افراد عقیده دارند که زنان در فاصله زمانی بسیار کوتاهی از دیدن و آشنا شدن با یک مرد، او را 
پذیرند. ک دوست (به معنی همیار)، میکنند. بدین نحو که یا او را به عنوان یک معشوق و یا یبندي میطبقه

همچنین، ممکن است او را داراي حس خصومت دانسته و از او دوري کنند. آیا چنین عقایدي درست هستند؟ 
هر چند این باور که همه زنان، در مدت زمان بسیار کوتاه از آشنایی با یک مرد، قادر به شناسایی دقیق 

دهند که زنان واقعاً و به ِصرف دیدن ها نشان مییز است، اما پژوهشآمویژگیهاي شخصیتی او هستند مبالغه
هاي زنان از ظاهر مردان که کنند. این برداشتبندي کردن او، مییک مرد، اقدام به ارزیابی شخصیتی و طبقه

بسیار دادن ماهیت رابطه آنها مردان، در واقع ارتباطاتی هم با واقعیتهاي شخصیتی آن مردان دارند، در شکل
مهم و اثرگذار هستند.

) با انجام تحلیلی آماري، دریافتند که زنان، طیفی از صفات را بر حسب 2001جانستون و همکارانش (
دهند. سه عامل اصلی به دست آمده از ترکیب این صفات، عبارت بود ویژگیهاي ظاهري، به مردان نسبت می

نمایی چهره بینید. با افزایش میزان زنانگین سه عامل را می. در زیر، نمودار ای3و معشوق2، دوست1از: دشمن
شد (خط شکسته). عامل دوست، (به سمت راست نمودار)، میزان ادراك دوستی از یک تصویر بیشتر می

کننده بودن، قابل اعتماد بودن، پدر خوبی بودن، ثروتمند و با کننده بودن، همکاريانتساب صفاتی مانند کمک
داد. براي زنان، تصویر مربوط به دوست، به عنوان یک همسر درازمدت یا در مراحلی افزایش میهوش بودن را،

به غیر از اواسط چرخه قاعدگی، جذابیت داشت. عامل معشوق، یک نمودار کوهانی است (خط ممتد). عامل 
برانگیزاننده، معشوق یا معشوق خوبی بودن، با انتساب صفاتی از قبیل از نظر جسمی جذاب، از نظر جنسی

همبستگی داشت. زنان، تصویر مربوط به عامل مشعوق را، در اواسط چرخه کننده،مردانه، سالم و مراقبت
نمایی متوسط در چهره با این نمودار یافتند. میزان مردانگیقاعدگی و به عنوان شریک جنسی، جذاب می

اي مرتبط با نان به شاخصهاي چهرههمبستگی داشت. همچنین به نظر می رسید که میزان جذب شدن ز
1- Enymy
2- Friend
3- Lover
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اي، تحت تاثیر نسبت استروژن به پروژسترون خود زنان زنانگی نمایی چهره-تستوسترون مانند میزان مردانگی
چین). به این معنی که زیاد اي، همبسته بود (خط نقطهنمایی زیاد چهرههم بود. عامل دشمنی با مردانگی

داد. زیاد بودن میزان ب صفات مربوط به یک دشمن را به فرد، افزایش مینمایی چهره، انتسابودن مردانگی
گر ، کنترل1مزاج بودناي در مردان، با ادراك زنان از میزان تهدیدکننده بودن، دمدمینمایی چهرهمردانگی

. بودن، همبستگی مثبت داشتگري و تکانشی، خودخواهی، تسلط3، مستبدانه رفتار کردن2بودن، مکار بودن
کرد و با عامل دشمن، اي زیاد، ادراك صفات نام برده در فرد را بوسیله زنان بیشتر مینمایی چهرهمردانگی

همخوانی داشت.

: منحنی سه عاملی ارتباط 4- 5شکل 
اي مردان با ادراك صفات خصایص چهره

چهره «فلش مربوط به شخصیتی از آنها در زنان.
نمایی دهد که مردانگیاي را نشان می ، چهره»نمامردانه

، مربوط به »چهره میانگین«ظاهري باالیی دارد. فلش 
نمایی چهره، زنانگی-تصویري است که از نظر مردانگی

در حد متوسط این طیف قرار دارد. همچنین، منحنی سه 
عامل، بر روي نمودار، ترسیم شده است. همانطور که 

زیاد کنید، عامل دشمن با مردانگی نمایی مشاهده می
چهره همبسته بوده و عامل معشوق با میزان متوسطی از 

نمایی نمایی چهره، مربوط است. افزایش زنانگیمردانگی
اي با عامل دوستی مرتبط است (برگرفته از جانستون چهره

).2001و همکاران، 

شدن استراتژي جنسی دوگانهل و فعالتاه
اسی جنسی در کشورهاي غربی، با آنچه که در فرهنگ ما از (نکته: مفهوم تاهل در پژوهشهاي روانشن

-تاهل مورد نظر است، تا حدي تفاوت دارد. تاهل در اینجا، عالوه بر زنانی که رسماً و بطور قانونی، ازدواج کرده

- شود که در یک رابطه پایدار و با ثبات قرار داشته اما بطور رسمی، ازدواج نکردهاند، همچنین شامل زنانی می

- آنها باشند. پژوهش5آنها یا دوست پسر4توانند شرکاي جنسیاند. در این حالت، همسران اول این زنان می

1- Volatile
2- Manipulative
3- Coercive
4- Sexual partner
5- Boy friend
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یا 1هایی مانند زنان داراي یک رابطه تعهدآمیزهایی که در این زمینه انجام می شوند نیز، ممکن است از واژه
که ممکن است زنان مورد مطالعه آنها، لزوماً در یک رابطه استفاده کنند تا به این نکته اشاره کنند 2درگیر

اند. جداي از نوع تاهل بطور رسمی ازدواج نکرده باشند اما حتماً در یک رابطه باثبات با مردي معین قرار داشته
یک زن، آنچه که در اینجا و در مبحث سیاست جنسی دوگانه مهم است اینست که تعدادي از زنان، ممکن 

اي خود دي شوند که او را به عنوان ارضا کننده نیازهاي مادي، حمایتی، مراقبتی و توجهاست وارد رابطه با مر
دهند که در گیرند و در همین زمان، مرد دیگري را براي ارضاي نیازهاي جنسی خود، ترجیح میدر نظر می

، گفته می 3یصورت متاهل بودن رسمی زن، به آن مرد اصطالحاً شوهر دوم یا شوهر خارج از رابطه زناشوی
شود).

علت اینکه چرا تغییر در ترجیحات و رفتارهاي جنسی، بیشتر یا صرفاً در زنان متاهل دیده می شـود و  
گذاري والـدینی، درك کـرد. مـا نـه تنهـا داراي نیازهـا و       نه مجرد را، می توان با توجه دوباره به اصل سرمایه

اي اي بـه لحظـه  ها کـه از لحظـه  املی از نیازها و انطباقهاي تکاملی هستیم، بلکه یک سلسله مراتب تکانطباق
تـر،  یابند نیز، در سیستم روانشناختی ما وجود دارد. به عبـارت روشـن  دیگر و از روزي به روز دیگر تغییر می

پذیرند. یک سـري  هاي روانشناختی ما، از یک نظم معین و توالی سلسله مراتبی تاثیر مینیازها، امیال و انطباق
-هاست. این مکانیسموجود دارند که عملکرد آنها، تنظیم اجرا و توالی سایر مکانیسم4هاي اجراییمکانیسماز 

). در مورد ارتباط فعال شدن بیشتر استراتژي جنسی 1996نامید (باس، 5هافرامکانیسمتوان هاي اجرایی را می
شوند تا یک زن، تا وقتی که بـرایش اطمینـان   یهاي انطباقی زنان، منجر مدوگانه با تاهل در زنان، فرامکانیسم

حاصل نشده که همسري دائم در دسترس دارد که عالقه، توانایی و منابع مادي الزم براي پرورش فرزنـدان را  
هاي متناسب، نشان ندهد. علت نیز دارد، تمایل آنچنانی براي حاملگی و باروري حتی بوسیله مردان داراي ژن

منابع توجه اي و مادي کافی از طرف یک مرد، پروراندن فرزنـد بـراي یـک زن،    مشخص است؛ بدون وجود 
ناممکن یا دشوار بوده و کاهنده موفقیت تولیدمثلی است. تکامل به اینجا نیز فکر کرده؛ فعال شـدن بیشـتر یـا    

براي انحصاري استراتژي جنسی دوگانه در زنان متاهل، گویاي یک نظم و توالی سلسله مراتبی جالب و موجه
کننده این مشاهده است که چرا روابط خارج از روشنله ئاین مسرسانی موفقیت تولیدمثلی آنهاست. به حداکثر

اي در زمان تاهل و متفاوت از رابطه بـدون چـارچوب در زمـان    بطور خاص و برجسته،چارچوب براي زنان
نسی خارج از چارچوب، اگر در زمانی در واقع، بسیاري از روابط جبرانگیز است.تجرد، بسیار جذاب و هوس

کننده یا که یک رابطه مطمئن و باثبات وجود دارد اتفاق نیفتند، براي بعضی از زنان ممکن است اصالً تحریک
کمتـر ،جـذابیت ایـن  مـردان، اما در اند.ببراي مردان نیز جذاخارج از چارچوب،روابط بخش نباشند.لذت
کند کـه چـرا بعضـی از مردهـا، ارتبـاط      این مسئله همچنین آشکار میگیرد. قرار میتاهل تاثیر تجرد وتحت

1- Committed
2- Involved
3- Ex-husband
4- Executive
5- Meta-mechanism
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روابطـی  یناین مردان، چنعصر حجريیابند. براي ذهن جنسی بدون تعهد با زنان متاهل را اینقدر جذاب می
امـل  حکـردن  بدون اینکه خودشان وقت و انرژي بـراي پرورانـدن و بـزرگ   ،هاي خودبه معناي توزیع اسپرم

کنند تا هر چیزي، در جاي افزاي انسان، حکم میهاي تناسبانطباقبگذارند، است.هایشانیعنی زادهایشانژنه
تواند حداکثر منـافع تکـاملی را بـراي افـراد     خودش و در زمان و مکان خاص خودش روي دهد. این نظم می

ما طراحی شده تا این زمـان و  دهی خاصی در ذهن هاي پاداش و تقویتفراهم کند. بر همین اساس، مکانیسم
مکان مناسب را بازشناسی کنند و باعث شوند تا آن رفتارها، در یـک چـارچوب معـین و نـه در هـر زمـان و       

دهـد،  چندان به آنها مـی دهی روانی داشته باشند. زدن نمک به خیار و گوجه، لذتی دو مکانی، خاصیت پاداش
هـاي  برد. معادالت و فرمـول ها را از بین میچشایی این میوهکه پاشیدن نمک به سیب و گالبی، لذت درحالی
شوند تا میزانِ جذاب و پاداش بخش بودن انواع روابط جنسی را در موقعیت افزاي تکاملی ما باعث میانطباق

هاي متفاوت، بصورت متفاوت ارزیابی کنیم. آنچه که در یک موقعیت براي مـا شکسـت محسـوب شـده یـا     
یـک مثـال دیگـر از خاصـیت     آور باشـد.  تواند در موقعیتی دیگـر، نشـئه  رد نمی شود، میچندان مطلوب برآو

دهی متفاوت فعالیتهـاي مختلـف جنسـی، خودارضـایی اسـت. علـت اینکـه از نظـر ارضـاي جنسـی،           پاداش
تواند جاي مقاربت جنسی را براي انسان بگیرد، اهمیت آمیزش جنسی در تولیدمثل وقت نمیخودارضایی هیچ

است. با مقاربت جنسی، مغز تکاملی انسان، از موفقیت در آمیزش جنسـی و در واقـع افـزایش احتمـال     موفق
کند. حال آنکه خودارضایی فقط به عنوان یـک مسـکّن عمـل کـرده و     موفقیت تولیدمثلی، اطمینان حاصل می

دید تعدادي از افراد شود تا شاهد تمایل شارضاي روانشناختی حاصل از آن، کامل نیست. این مسئله باعث می
شـد،  حسی مربـوط مـی  -به رابطه جنسی فرازناشویی باشیم. حال آنکه اگر مسئله فقط به یک ارضاي جنسی

خودارضایی به اندازه کافی، جوابگو بود. در واقـع، بـر طبـق گـزارش زنـان، ارگاسـمِ تجربـه شـده از طریـق          
تجربه شده از آمیزش جنسـی هـم باشـد. امـا     تواند شدیدتر از ارگاسم خودارضایی و تحریک کلیتوریس، می

توانـد جـاي مقاربـت جنسـی را     مشخص است که به لحاظ تناسبی و تولیدمثلی، خودارضایی، هیچ وقت نمی
بگیرد.

کنند. یک چشم آنها به بطور خالصه، زنان به روابط خود و مردان، با دو چشم و به دو دید، نگاه می
مدت یگر به روابط درازمدت. چشمی که مردان را براي روابط کوتاهمدت دوخته شده و چشم دروابط کوتاه
از ویژگیهاي شخصیتی و خصایص اقتصادي و بعضیکند، به متغیرهایی مانند جذابیت جسمانی، ارزیابی می

فرهنگی، حساس است. در عوض چشمی که پیگیر رابطه درازمدت است، به خصایصی در مردان مانند 
شغلی و اجتماعی و ویژگیهاي شخصیتی همچون ثبات در روابط، مهربان و فداکار شرایط اقتصادي، موقعیت

دهد. اینکه استراتژيِ در حال حاضر و در جریان یک زن، تابع کدامیک از این بودن، حساسیت نشان می
ها باشد، به عواملی همچون تجرد یا تاهل، خصایص فردي و شخصیتی خود زن، شرایط اقتصادي و چشم

شناختی و محیطی (مانند هنجارها و قوانین) و چرخه قاعدگی، بستگی دارد. همه ، سن، عوامل بوماجتماعی
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زنان، به هر دو استراتژي مذکور مجهز هستند، هر چند در یک زمان و شرایط خاص، ممکن است یکی یا هر 
ستراتژي جنسی دوگانه تجربه یکی از مراجعین مذکرِ مولف، گویاي همین اها، فعال باشد. دوي این استراتژي

تر شدن آن همگام با تاهل، است.در زنان و احتمال فعال

اي و بدنی بسیار جذاب، بـاهوش،  ساله، دانشجوي فوق لیسانس مهندسی، از نظر چهره29مراجع: مرد، 
برخورد و آرام. خوش

ن مجردي کـه بـا آنهـا    کردن تعدادي از دخترا... براي من، آن اوایل مایه تعجب بود. اینکه براي راضی"
گذاشتم اما بعضی وقتها در کمال نابـاوري، بـا زنـان    بایست انرژي، وقت و پول زیادي میرابطه دارم، می

شدم که انگار به جز ارتباط جنسی، خواهان چیز دیگري از من نیسـتند. بـا توجـه بـه     متاهلی روبرو می
کمتر به روابط اینچنینی راغب باشند. هـر چنـد   کردم که نباید و یا اینکه آنها متاهل بودند، من فکر می
کنم کـه آیـا اگـر کـس     یک از این زنان نشدم [؟]، اما به این فکر میمن شخصاً حاضر به ارتباط با هیچ

شد که در یک طرف آن، دختران مجرد کمتـر مایـل   دیگري به جاي من بود و با این تعارض مواجه می
نه، وقت، انرژي و پول و در طرف دیگر، زنان متاهلی که نه نیاز وجود داشته باشند و آن هم با صرف هزی

[مولف، نتوانست براي این سئوال "کرد؟!...به صرف آنچنان وقتی دارند و نه پول و نه انرژي، چه کار می
]توانید؟!مراجع خود، جوابی بیابد، آیا شما می

ناقض جنسی زنان موجب تعجب جوانی دهد، رفتارهاي به ظاهر متهمانطور که اظهارات فوق نشان می
کند. استراتژي جنسی دوگانه و اینکه این اش، جلب توجه میشده که بیش از همه ویژگیها، جذابیت جسمانی

شود، حالّل این مسئله بـه ظـاهر معماگونـه اسـت.     استراتژي در زنان، کی، کجا و تحت چه شرایطی فعال می
گردند. در این شرایط، رابطه جنسـی گـذرا   ي یک رابطه درازمدت میدختران مجرد، عموماً به دنبال مردي برا

کننده نباشـد. امـا بـراي زنـی متاهـل کـه از       حتی با مردي جذاب نیز، ممکن است براي بعضی از آنها، تقویت
تواند یک گزینـه دلخـواه و غیرقابـل    برقراري دائم شرایط مادي و رفاهی اطمینان حاصل کرده، این گزینه، می

باشد.مقاومت

پژوهشی.جستاري
استراتژي جنسی دوگانه در هنر و ادبیات 

اند ها و کنکاشات روانشناسی تکاملی قرار گرفتهادبیات و هنر، از جمله موضوعاتی بوده که مورد تحلیل
دهنده همان هاي ادبی و هنري هر چه که باشند، نشان). در بعضی از موارد، فرآورده2005(رك به کارول، 

اند. داشتن بقا، تولیدمثل موفق، ها سال، به خود مشغول کردهوعاتی هستند که ذهن بشر را براي میلیونموض
اند. ترس از خیانت و فداکاري متقابل، از آن جمله
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: به تصویر کشیدن تلویحی استراتژي 4-6تصویر 
عکس جنسی دوگانه در زنان در قالب یک عکس.

) است اما به هرحال، روبرو، احتماالً تزیینی (ساختگی
نمایانگر مشغولیت ذهنی و احتماالً اضطراب هنرمند طراح 
یا عکاس آن، درباره خیانت زناشویی و احتماالً استراتژي 

جنسی دوگانه در زنان، است.

هاي جالبی، از ادبیات و تحلیل ادبیات، براي سنجش استراتژي جنسی دوگانه در زنان، در پژوهش
)، زنان را با یک سري از سناریوهاي فرضی ادبی، مواجه 2003کروگر، فیشر و جابلینگ (ت. استفاده شده اس

، به 2داستان و قهرمانان نادرستکار1ها، دو دسته از مردان، به عنوان قهرمانان درستکارکردند. در این رمان
د، قهرمانان درستکار را شدند. این محققین دریافتند که زنان، براي ارتباطات درازمدت خوتصویر کشیده می

دادند شد، آنها قهرمان نادرستکار را، بیشتر ترجیح میتر فرض میدادند اما هر چقدر که رابطه کوتاهترجیح می
شوند و به عبارت دیگر، یمنوشتهزنانيبراکهییرمانهادرمردقهرمانانصیخصایبررسبريمروريبرا(

.)1992کرنتز،بهركهان آنها هستندآندسته از خصایص مردان که زنان خوا
نصیب نیست. یک لطیفه در زبان ما، میل به اقدام بر اساس ادبیات فارسی نیز از این خزانه اطالعاتی بی

دهد:استراتژي جنسی چندگانه در زنان را در قالب زبان طنز، نشان می
دخت خود آمد و به او گفت که اي را دختري بود برازنده. خواجه در سن ازدواج، پیش زمانی خواجه"

اند که سه کس بهترین آنهایند. اولی دخترم تو در سن ازدواجی و غفلت جایز نیست. چندین خواستگار آمده
اي است با قد و قامتی کوتاه و رخی نامش حسن است که فرزند تاجر شهر است. او جوان ثروتمند و خوش آتیه

زدنی است و بسیاري از دختران شهر، ایی، زبانزد همگان و مثالمانند من! دومی علی نامی است. او در زیب
شیفته رخ یوسفیِ اویند، ولکن، سر به هوا و القید است. سومی، منصور نام دارد. او خوش اخالق و نیک سیرت 
است و از دانش دهر، بهره زیادي دارد اما خداي تعالی، نه جمال چندانی به او عطا کرده و نه مال و مکنت 

نانی.آنچ
که نگاهی پرمعنی به پدر انداخته بود گفت:دخترك درحالی

کردن نیست اما از آنجا که تو هم مانند من، به حق دانی که مرا قصد شوياي و میپدرم تو خود خواجه
(منبع اصلی؟)."منصور! عاجلی تا این کار بشود، انتخاب من از بین آنانی که گفتی اینست: حسنعلی

ها و تغییر در ترجیحات جنسی زنانیدمثلی، چندگونگی ژنتیکی زادهموفقیت تول

1- Proper heroes
2- Dark

فصل چهارم: ريشه هاى تكاملى رفتارهاى جنسى



215

(فروید).» یابندخود را نمی1وقت مردان مطلوبزنان، هیچ«

).2005(النگلی، » بعضی وقتها، زنان به دنبال همسرانی صرفاً متفاوت هستند و نه همسرانی بهتر«

ن تغییرات مرتبط با چرخه قاعدگی در زنان و هاي خوب، یکی از فرضیات ارائه شده در مورد تبییژن
رغم، شواهد پژوهشی زیادي که در حمایت از این فرضیه ارائه شده، استراتژي جنسی دوگانه در آنهاست. علی

این فرضیه قادر به تبیین همه پیچیدگیهاي جنسی زنان در زمان انتخاب شریک جنسی نیست. بطور نمونه، هر 
تر دارند کمتر رات همراه با چرخه قاعدگی، در زنانی که همسران جذابچند این درست است که تغیی

شود اما این به این معنی نیست که این گروه از زنان، اصالً تمایلی به ارتباطات خارج از چارچوب مشاهده می
رند کنند. حتی زنانی که همسران جذاب یا بسیار جذاب دازناشویی نداشته و یا اقدام به چنین روابطی نمی

هم، ممکن است تمایل به ارتباطات فرازناشویی را تجربه کنند. این نظریه با این سئوال مواجه است که اگر 
هاي خود هستند، پس چرا همه زنان افزا و قابل توارث به زادههاي خوب تناسبمردهاي جذاب، داراي ژن

ست که از نظر تکاملی، کشف ارتباط کنند؟ مشخص اداراي شوهرانی جذاب و زیبا، به همسرانشان اکتفا نمی
تواند براي یک زن بسیار گران و حتی به قیمت قتل او تمام شود. پس چرا با مردي دیگر بوسیله همسر، می

هاي بالقوه خطرناك چنین زنانی که داراي شوهرانی با چنین ژنهایی هستند، بعضی وقتها، خیانت را بر هزینه
دهند؟ رانشان، ترجیح میکشف روابط فرازناشویی بوسیله همس

کنند، نیستیم. همانطور البته ما در اینجا فقط به دنبال اینکه چرا زنان اقدام به روابط با مردان متعدد می
تواند منافع متعدد و کامالً متفاوتی را در )، از نظر تکاملی، روابط جنسی، براي زنان می4- 3که دیدیم (جدول 

که هدف تواند منابع مادي در بر داشته باشد، درحالیبطه جنسی با یک مرد میبر داشته باشد. براي یک زن، را
از رابطه با مردي دیگر، سنجش وجود خصیصه هاي الزم براي یک رابطه درازمدت و متعهدانه در آن مرد، 

هاي اغواگري و جذب جنس مقابل، افزایش شأن خود و رهایی از باشد. افزایش عزت نفس یا افزایش مهارت
هاي ناخوشایند، فقط تعداد کمی از علل بالقوه زیاد هدف از رابطه جنسی در زنان است. بدیهی است که نشت

این علل متعدد، می توانند باعث شوند تا حتی یک زن داراي همسري زیبا و جذاب نیز، اقدام به رابطه 
یت باشد. در اینجا، شاید از نظر مسئولفرازناشویی کند. ممکن است زنی داراي همسري زیبا اما نامهربان و بی

تکاملی، به نفع آن زن باشد تا بوسیله ارتباط با مردي دوم، شرایط را براي جدا شدن از شوهر اول و ازدواج 
توانسته براي زنان محیط تکاملی پذیرتر است، فراهم کند. این انتخاب، میبا مرد دوم که متعهدتر و مسئولیت

-امکانپذیر و متعهد،زیرا زادآوري و پرورش فرزند بدون وجود همسري مسئولیتافزا باشد،ها تناسبانطباق

تر شدن بحث، مجزا کردن تمایالت زنان به روابط فرازناشویی، به دو طبقه کلی، پذیر نبوده است. براي روشن
توان به دو دسته رسد. روابط فرازناشویی زنان و تمایل به چنین ارتباطاتی را، از یک نگاه، میمفید به نظر می

1- Favoured
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شود زنان اقدام به روابط فرازناشویی کنند، میل بندي کرد. بطور کلی، یکی از دالیلی که باعث میکلی طبقه
تر، است. این تمایالت، معموالً خود را تر بوسیله شرکاي جنسی متناسبناهشیار به باروري و تولیدمثل موفق
رسد. ر این زمان، احتمال باروري به حداکثر زمان خود میدهند، زیرا ددر اواسط چرخه قاعدگی نشان می

توان در طبقه کلی سایر عللی که باعث می شوند تا زنان براي روابط فرازناشویی خود برانگیخته شوند را، می
زنان که در طبقه دوم بندي به این معنی نیست که علت آن دسته از روابط فرازناشوییدوم گنجاند. این طبقه

داراي ،شوند، میل به تناسب افزایی و موفقیت تولیدمثلی بیشتر نیست. در مثال فوق که زنیه میگنجاند
همسري جذاب، با مردي دیگر ارتباط برقرار می کند تا شرایط او به عنوان همسري درازمدت را محک زده یا 

اي زنی که به علت فراهم او را جذب کند نیز، علت غایی، همین افزایش تناسب تکاملی و تولیدمثلی است. بر
کردن منابع مادي براي پرورش فرزندانش، اقدام به روابط فرازناشویی می کند نیز، همین علت غایی تناسب 
افزایی وجود دارد. اما چیزي که بین این دو طبقه کلی علتهاي روابط فرازناشویی در زنان، تمایز ایجاد می کند 

به دنبال ژنهاي خوب قابل توارث براي فرزندانشان هستند. آنها می اینست که در مورد اول، زنان مستقیماً 
خواهند از طریق روابط متمرکز شده در اواسط چرخه قاعدگی، این ژنها را براي زاده هاي خود تصاحب 

آوري سایر شرایط الزم براي کنند. اما در مورد طبقه دوم، علل روابط فرازناشویی زنان، حول و حوش فراهم
توانند چرخد. هر چند همه این علل، میوفقیت تولیدمثلی و نه لزوماً کسب ژنهاي تناسب افزا، میافزایش م

دهند. هاي خاص خود، چنین عملی را انجام میبه افزایش در زادآوري موفق مربوط باشند اما هر یک به شیوه
از چرخه قاعدگی که در آن، زنان دومین نشانه به منظور تمایز بین این دو دسته از علل را، می توان به زمانی

کنند کنند، مربوط دانست. زنانی که چرخه قاعدگی را بطور طبیعی تجربه میاقدام به روابط فرازناشویی می
کنند)، چنانچه در اواسط چرخه قاعدگی، روابط (مانند زنانی که قرصهاي ضد حاملگی استفاده نمی

که این روابطشان را همراه با عدم استفاده از روشهاي پیشگیري فرازناشویی داشته باشند، بیشتر احتمال دارد
مانند مصرف قرص همراه کنند تا روابط جنسی که با همسرانشان دارند. همچنین، بیشتر احتمال دارد که 

بندي روابط فرازناشویی خود را، بطور خودجوش، در اواسط چرخه قاعدگی قرار دهند. این موارد، نشانه زمان
هاي روانشناختی ناهشیار (یا هشیارانه)، بعضی از روابط فرازناشویی خود که ه زنان، تحت مکانیسمآن است ک

کنند که به حاملگی موفق ختم شود. این دسته گیرد را طوري تنظیم میبخصوص با شرکاي جذاب صورت می
زمانی، با روابطی که توان از نظرگیرد را میاز روابط زنان که با هدف حاملگی و باروري موفق صورت می

توانند در هر زمانی از گیرند، مجزا کرد. روابط طبقه دوم، میمستقیماً با هدف باروري موفق صورت نمی
بندي شده تا اینکه چرخه قاعدگی انجام پذیرند. همچنین این گونه روابط، ممکن است بوسیله شریک زمان

.ریزي شوندبطور خودجوش و بوسیله خود زنان، برنامه
-دهد که در میرسند. اما پیچیدگی وقتی خودش را نشان میتا اینجا، مسائل چندان پیچیده به نظر نمی

یابیم که زنان، نه تنها در مورد انتخاب شریک براي بارور شدن از او و انتخاب یک همسر براي کسب منابع، 
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نتخاب شریک براي بارور شدن نیز، دهند، بلکه در انوسان و تغییر در ترجیحات و رفتارهاي جنسی نشان می
دهند. علت تمایالت فرازناشویی در زنان داراي شوهرانی جذاب، به همین نوسان و نوسان و تغییر نشان می

تغییر در انتخاب شریک براي باروي، مربوط است.

طلبی در انتخاب پدر براي فرزندها: کلید تنوعچندگونگی ژنتیکی زاده
ه قبلی به منظور ورود به بحث جدیـد ایـن اسـت: الـف) زنـان در انتخـاب       خالصه مباحث مطرح شد

مـدت  دهند. آنها براي روابـط کوتـاه  مدت و درازمدت خود، تفاوت و تغییر نشان میشریک براي روابط کوتاه
-دهند، مردان جذاب از نظر جسمی و جنسی را تـرجیح مـی  هاي باروي روي میخود که بخصوص در دوره

ه بر این، حتی زنان داراي شوهرانی جذاب نیز، احتمال دارد که در اواسـط چرخـه قاعـدگی،    دهند. ب) عالو
پردازیم کـه اگـر هـدف زنـان از برقـراري      جذب مردانی به غیر از همسران خود شوند. حال به این سئوال می

دن بوسـیله  دهد، تلقیح شـ هاي با احتمال باروري باال روي میمدت جنسی که بخصوص در دورهروابط کوتاه
مردان جذاب است، پس زنانی که خود شوهرانی جذاب از نظر جنسی داشته و روابـط و رضـایت زناشـویی    

کنند و اینکـه هـدف آنهـا از برقـراري چنـین روابطـی را،       خوبی نیز دارند چرا اقدام به روابط فرازناشویی می
توان توجیه کرد؟ چگونه می

هاي خوب اول شدن در زنانی با شوهران جذاب، توزیع ژنیکی از علل جذب مردانی به غیر از همسر
هاي متعـددي همبسـته اسـت کـه     افزا در مردان متفاوت است. همانطور که گفتیم، جذابیت، با شاخصتناسب

آوري فرصـت آمیـزش   شدن همه آنها در مردي واحد، دشوار یا بعید است. یافتن چنین مردانی و فـراهم جمع
هـاي  دشوارتر است. در این حالت، یک زن ممکن اسـت بـا مردانـی کـه شـاخص     جنسی با آنها، خود کاري

افزاي متفاوتی دارند، ارتباط داشته باشد. به عبارت دیگر، حتـی  هاي تناسبمتفاوتی از جذابیت و در نتیجه ژن
-تناسبهاي خوب نیز، (مکرر به یاد داشته باشید که خوب در اینجا، فقط به معنیزنان داراي شوهرانی با ژن

یابند، بـه دنبـال مردانـی بـا     هاي خوب را در مردان خود نمیافزا بودن به لحاظ تکاملی است)، چون همه ژن
در ) 1979(رك بـه سـایمونس،   1هستند. این فرضیه که به ترجیح چنـدگونگی ژنتیکـی  » هاي خوب دیگرژن«

ي ژنتیکی متفاوت، بقاي نسـل ژنهـاي   زنان مشهور شده، این ادعا را مطرح کند که ترجیح مردانی با ساختارها
کننده چنین استراتژي انتخابی را افزایش داده است. همانطور که در فصل سوم توضـیح دادیـم، تکامـل    جاري
هاي حیوانی و از جمله انسان، پر بوده از شرایط متغیري کـه هـر یـک، شـرایط متفـاوتی را بـراي بقـا و        گونه

کـرده تـا هـر فـرد، بـراي      بینی، ایجاب میشرایط متغیر و غیرقابل پیشطلبیده است. چنین تولیدمثل موفق، می
هاي فرد، تعدادي از آنها تري را تولید کند. بدین نحو، امکان اینکه از بین زادههاي متنوعتر، زادهتولیدمثل موفق

هـاي  از پیکار و نبرد با طبیعت و شرایط متنوع و سخت، جان سـال بـه در بـرده و موجـب ادامـه حیـات ژن      

1- Genetic diversity
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بر طبـق اصـل تکامـل همزمـان، فقـط تغییرپـذیري       یافته است.دهنده چنین رفتاري باشند، افزایش میترجیح
و برزوچر اُاي متغیر است، کمک کند (بینانهتواند به ما در مسابقه با محیطی که به طور غیرقابل پیشژنتیکی می

ترشدن عطش زنـی کـه شـوهري جـذاب دارد امـا      ها، باعث قابل فهممیل به تنوع ژنتیکی زاده). 2010گرامر، 
میل به شود. زبان و یا صرفاً متفاوت عالقه دارد، میهمچنان به آمیزش جنسی با مردي مشهور، باهوش، چرب

هاي گونـاگون و  افزا در مردان و موفقیت ژنهاي تناسببه دلیل توزیع ژن،ها در زنانچندگونگی ژنتیکی زاده
هـاي  بدین نحو، داشتن فرزندانی که هر یک، تعدادي از ویژگیآید.بوجود می،ثل موفقمتنوع در بقا و تولیدم

هاي انطباقی و عمیق ذهنِ جنسی هر زنی باشد.تواند از جمله مکانیسمافزاي تکاملی دارند، میتناسب
د کـه  دهند، از جمله منابعی هسـتن آوري کرده و گزارش میهاي جنسی زنان را جمعمتونی که خیالبافی

هـاي  کنند (براي مطالعه در زمینـه محتـواي خیالبـافی   ذهنی زنان را باز می-راه ما به پستوهاي زندگیِ جنسی
-؛ کتب این نویسنده، عمدتاً در بر دارنده گـزارشِ خیالبـافی  2009؛ 2008؛ 1993جنسی زنان، رك به فرایدي، 

ست براي یک مرد، درك ایـن مطلـب کـه    شود). ممکن اهاي علمی نمیهاي جنسی زنان بوده و شامل تحلیل
چطور همسرش می تواند مرد معینی را به او ترجیح بدهد، دشوار باشد. اینکه یک زن سفیدپوست متعلـق بـه   

اجتماعی در آمریکا که شوهري ثروتمند و جذاب هم دارد، دربـاره ارتبـاط جنسـی بـا     -طبقه باالي اقتصادي
تواند بـراي  ازي کرده و تمایل داشته باشد که آنها را عملی کند، میاندامش رویأپردپوست و درشتراننده سیاه

که، از منظـر تکـاملی، آن زن فقـط بـه دنبـال افـزایش       ها، دور از ذهن یا نامعقول به نظر برسد. درحالیبعضی
هایش از طریق ارتباط با مردان متناسب ولیموفقیت تولیدمثلی خود از طریق افزایش چندگونگی ژنتیکی زاده

دي متفاوت است. از این رو، دفعه بعد که همسر یک تاجر موفق را در حـال خـوش و بـش جنسـی بـا سـی      
فروش کنار خیابان دیدید و یا متوجه ارتباط همسر یک استاد دانشگاه با جوانک همسایه شدید، تبیینـی قابـل   

طلبـی جنسـی و   ایجاد تنوعها در قبول براي این موارد خواهید داشت. توجه به نقش چندگونگی ژنتیکی زاده
ها، میل زنان به آمیزش جنسی با مردان متعدد را قابل موفقیت تولیدمثلی حاصل از آن در محیط تکاملی انطباق

شود تا زنان در انتخاب پدر براي فرزندانشان، تنوع و تغییر نشان دهند. آنهـا  کند. این تمایل، منجر میفهم می
از یک پدر داشته باشند و فرزندي دیگر را از پـدري دیگـر. ایـن تمایـل     ممکن است ترجیح دهند فرزندي را 

تواند مشاهده شـود.  ا مردي جذاب از نظر جنسی نیز، میحتی در صورت قرار داشتن در یک رابطه باثبات و ب
ها حتی در زنانی که داراي شوهرانی جـذاب هسـتند،   شدن تمایالت مرتبط با چندگونگی ژنتیکی زادهمشاهده

)، هرچنـد  a2006در تحقیق پیلسـورث و هاسـلتون (  ها نیز هماهنگ است. تایج تلویحی بعضی از پژوهشبا ن
تمایل به ارتباط جنسی با شخصی به غیر از شوهر، در زنانی که جذابیت جنسی شوهران خود را پایین ارزیابی 

کردند اما بـین  تر ارزیابی مییافت تا زنانی که جذابیت جنسی شوهران خود را باالکردند، بیشتر افزایش میمی
میزان جذابیت جنسی باالتر شوهر و افزایش میل زنان به ارتباط جنسی با همسر، همبستگی وجود نداشت. به 
عبارت دیگر، حتی چنانچه شوهران آن زنان، از جذابیت جنسی برخوردار بودند، تمایل این زنان به رابطـه بـا   
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گرفـت امـا تمایلشـان بـه ارتباطـات خـارج از چـارچوب        ار نمـی شوهرانشان، تحت تاثیر چرخه قاعدگی قر
تـر  پذیرفت. بطور خالصه، در اواسط چرخه قاعدگی، جذابیت پایینزناشویی، از چرخه قاعدگی آنها، تاثیر می

داد اما افزایش جـذابیت شـوهر، موجـب افـزایش میـل بـه       شوهر، میل به ارتباطات فرازناشویی را افزایش می
شد.، نمیارتباط با شوهر

تجربه جالبی در رابطه با مراجعین مونث خود دارد که به این مسئله یعنی میل ناهشیار یا و،یک روانکا
از تعدادي از مردان و ،مربوط است. این روانکاو،باشندهفرزند داشت،هشیارانه زنان براي اینکه از مردان متعدد

که کردهسئوال می،کردندبه او مراجعه میخود انی زنانی که در طول سالها براي حل مسائل و مشکالت رو
اند و یا فکر آن به ذهنشان خطور کرده وقت میل به برقراري با افراد متعددي از جنس مقابل داشتهآیا هیچ

بطور جالبی از زبان تعدادي از ،اما این روانکاو!قابل انتظار استمشخص و است؟ در مورد مردان که جواب 
به این فکر نکرده باشند که با مردان متعددي شنود که آنها ممکن است مستقیماً و صراحتاًیزنان مراجعش م

،رابطه جنسی داشته باشند اما این فکر به ذهنشان خطور کرده که داشتن فرزند از مردان متفاوت و متعدد
آنچه. هستیممواجهیتکامل-با عکس جریان غالب در روانشناسی جنسی،در این مورد.تواند باشدچگونه می

بهنسبتبینشبدونمتعدد،مردانباجنسیارتباطبهمیلشود،میاحساسهشیارانهزنان،دراغلبکه
. اما به هرحال، تجربه روانکاو فوق، همراستاي با پویایی است تا برعکس آنآنتکاملیزیربناییپویایی

ست.طلبی جنسی در زنان اتکاملیِ زیربنایی میل به تنوع
و اما چرا حتی زنانی که شوهرانی جذاب از نظر جسمانی دارند هم، بعضی وقتها متمایل به ارتباط با 

شوند که از نظر جسمی با همسرانشان برابري کرده یا حتی کمتر جذاب هستند؟ بعضی از مردان دیگري می
ي به غیر از همسرانشان را از هایی از زندگی، ممکن است تقریباً هر مرددهند که در دورهزنان، گزارش می

نظر جنسی جذاب بیابند! چرا بعضی وقتها در انتخاب شرکت جنسی فرازناشویی یک زن، صرفاً شاهد تفاوت 
هستیم و نه بهتر یا باالتر بودن از نظر جذابیت جسمی یا سایر خصایص بدنی و رفتاري؟ به عبارت دیگر، چرا 

نظریه ژنهاي ؟2هستند و نه لزوماً یک شریک بهتر1ل تغییر شریکزنان در بسیاري از موارد، صرفاً به دنبا
خوب، معتقد است که زنان، به دنبال همسران بهتر و در واقع ژنهاي بهترند، درحالیکه نظریه میل به 

گوید که زنان از وراي روابط خود، فقط یا لزوماً به دنبال همسران بهتر نیستند، ها، میچندگونگی ژنتیکی زاده
باشند. هر چند که نقش هر دوي این عوامل، در رفتارهاي صرفاً متفاوته ممکن است به دنبال همسرانی بلک

ها یعنی خواهان همسري بهتر یا متفاوت بودن، بطور جنسی زنان اثبات شده، اما اینکه هر یک از این انگیزه
طلبی ان با چرخه قاعدگی، تنوعدقیق، چه میزان از نوسانات و تغییرات در رفتارها و ترجیحات جنسی همزم

1- Trade- different
2- Trade-up
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هاي بیشتري کنند، نیاز به پژوهشجنسی، استراتژي جنسی دوگانه و سایر رفتارهاي جنسی زنان را توجیه می
دارد.

در چارچوب رفتارهاي همسرگزینی و انتخاب شریک جنسی، رفتارهاي دیگري نیز وجود دارند که 
گزینی و استراتژیهاي جنسی، هستند. در هاي جفتب مکانیسمها در چارچوناظر بر میل به تنوع ژنتیکی زاده

پردازیم.گزینی مبتنی بر ساختارهاي ژنتیکی فردي، میبخش بعدي، به یکی از این موارد یعنی جفت

گزینیهاي جفتهاي مکمل و مکانیسمژن
نها، به قـدرت  هایی هستند که فعالیت آ، مجموعه ژنMHCیا 1هاي سازگاري بافتی ماژورمجموعه آلل

هایی که وارد بدن می شود، ارتباط دارد. در انسان، به این بخـش از ژنـوم،   دستگاه ایمنی در برخورد با پاتوژن
6در انسـان، کرومـوزوم شـماره    MHCشود. محل قرارگیرينیز گفته می(HLA)2ژن لوکوسیت انسانیآنتی

هاي قـرار گرفتـه   (یا همان ژنMHCاي حامل ههاي موجود بر روي جفت کروموزوماست. هر چقدر که آلل
تر باشند، سیستم ژنتیکی و در نتیجه دستگاه ایمنی بدن فـرد، تعـداد بیشـتري از    بر این ناحیه) در فرد متفاوت

میـزان تنـوع کـدهاي ایـن     هاي محیطی را شناخته و توانایی بیشتري براي مقابله با آنها خواهد داشت.پاتوژن
یابد. در برون آمیـزي، فـرد بـا عضـوي از جـنس      ، افزایش می3آمیزيبروندمثل جنسی و ناحیه، در نتیجه تولی
-دروندر کنـد. هاي خـودش دارد، آمیـزش مـی   هایی متفاوت از آللهاي ژنی خاص، آللمقابل که در جایگاه

را از پدر شود. همه ما، یک آلل مربوط به این ناحیه ، آمیزش جنسی با یک خویشاوند ژنتیکی، دیده می4آمیزي
هاي والدین آنها MHCشوند که بریم. کودکانی که از والدینی متولد میو یک آلل را از مادرانمان، به ارث می

به نوعی مکمل و نه تکرار همدیگر هستند، داراي سیستم ایمنی خواهند بود که قدرت مقابله با طیف بیشتري 
تـر و  هاي متفاوت، رمزهـاي متنـوع  ناي تفاوت است. آللهاي محیطی را دارد. در اینجا، مکمل به معاز پاتوژن

هاي محیطی را براي سیستم ایمنـی فـرد، فـراهم    بیشتري دارند که توانایی بازشناخت تعداد بیشتري از پاتوژن
کنند. دو آلل با تشابه بیشتر، داراي کدهاي مشترك بیشـتر و در نتیجـه بازشناسـی تعـداد کمتـري پـاتوژن       می

هاي قابل شناسایی بوسیله دو آلل متفاوت، شناسایی تعداد بیشتري از انواع ه مجموعه پاتوژنکهستند، درحالی
آوریم. تصور کنید که دو نامه، یکی از پدرتان و کند. براي درك بهتر مسئله، یک مثال میها را فراهم میپاتوژن

امه ارسالی خود، ده نفـر از دشـمنان   شود. هر دو آنها قصد دارند که در نیکی از مادرتان، براي شما ارسال می
شوید کنید و متوجه میرسان هستند، معرفی کنند. هر دو نامه را باز میشما را که بطور بالقوه براي شما آسیب

شده در نامه مادرتـان نیـز آمـده    که اسامی هفت نفر از افراد معرفی شده بوسیله پدرتان، در لیست اسامی درج

1- Major Histocompatibility Comples (MHC)
2- Human leukocyte antigen loci (HLA)
3- Out breeding
4- Inbreeding
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امه نیز، غیرمشترك هستند. پس شما مجموعاً نام سیزده نفـر (هفـت اسـم مشـترك و     است. نام سه نفر از هر ن
اید. حال تصور کنید که اسامی هر ده نفر معرفـی شـده   شش اسم نامشترك) از دشمنان خود را شناسایی کرده

، همانهایی در هر نامه، غیرمشترك باشند. به عبارت دیگر، دشمنانی که پدرتان اسامی آنها را براي شما فرستاده
نباشند که مادرتان لیست اسامی آنها را براي شما فرستاده است. در این حالت، شما بیست نفر از دشمنان خود 

شود تا شما تعداد بیشتري هاي رسیده از طرف پدر و مادرتان، منجر میرا خواهید شناخت. عدم تشابه در نامه
اقدامات پیشگیرانه الزم را در مقابل تعداد بیشتري از افراد از دشمنان بالقوه خود را شناسایی کرده و در نتیجه

تر خواهید بـود زیـرا تعـداد بیشـتري از     رسان به خود، انجام دهید. بطور ساده، در این حالت شما موفقآسیب
توانید براي جلوگیري از آسیب دیدن بوسیله آنها، اقدام به ریختن طرح و برنامهشناسید و میدشمنانتان را می

هاي به ارث رسیده از والدین، بکار برد. البتـه در اینجـا،   توان در مورد میزان شباهت آللکنید. این تمثیل را می
هـاي قابـل شناسـایی بوسـیله سیسـتم      شود. تعداد پاتوژنتر میرغم شباهت در اصل ماجرا، مسئله پیچیدهعلی

گیـرد (پیرتنـی و   ژن را در بر می140ی حدود هم به تنهایMHCایمنی یک فرد، بسیار زیاد است. خود ناحیه 
یـک زوج  MHCهـاي  ). از نظر آماري نیز، احتمال شباهت بین آلل2011؛ به نقل از گانگستاد، 2006، 1اولیور

هـر  اما به هر حال، هاي موجود در این ناحیه، در مورد افراد مختلف، بسیار زیاد است.کم است، زیرا تنوع ژن
هـاي بیشـتري را   هاي آنها، تعـداد پـاتوژن  تر باشند، سیستم ایمنی بدنِ زادهوالد نامتشابههاي دو چقدر که آلل

متفاوت به عنوان پدر فرزند خود بوسیله یک زن، یک کـارکرد  MHCانتخاب مردي با شناسایی خواهد کرد. 
، از نظـر ژنتیکـی   متفاوت، احتماالً بطور کلیMHCتواند داشته باشد و آن این است که همسر با دیگر هم می

تواند موجب کاهش خطر بیماري یا نقص فرزند در نتیجه گر متفاوت است. این مسئله، میهم، با فرد انتخاب
که یکی از اطرافیانتان، به فردي عالقمند شده که چندان درك آمیزي، شود. االن متوجه شدید که هنگامیدرون
ه باید احتمال نقـش ژنهـاي مکمـل را هـم، در نظـر      شدن او شدکنید معشوق چه داشته که موجب جذبنمی

لیتـل، ورابرتسبهركهمسرانتخابومکملهايژنخوب،هايژنارتباطنظریهبرمروريبراي(بگیرید!
2007.(

MHCخیانت زناشویی و 

در انتخاب شریک جنسی و خیانت زناشویی، ارتباط بین MHCیکی از نکات جالب در مورد نقش 
زوجین و خیانت در زنان، است. در یک پژوهش، مشخص شد که هر چقدر که نسبت MHCاهت میزان شب

دهی جنسی زنان به شرکایشان کاهش، تعداد یابد، پاسخافزایش میMHCهاي زوجین در شباهت در آلل
شرکاي جنسی خارج از چارچوب زناشویی آنها افزایش و میزان جذبِ مردانی به غیر از شرکاي اولیه خود

). این 2006آپگار و همکاران، - یافت (گارورشدن بخصوص در دوره باروري چرخه قاعدگی، افزایش می

1- Piertney & Olivier
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کننده بینی، پیشMHCاند. در این پژوهش، هر چند که شباهت در هاي دیگر نیز تکرار شدهنتایج، در پژوهش
کننده عالقه جنسی به بینیشتمایل زنان به مردانی به غیر از همسران اولشان در اواسط چرخه بود اما پی

زوجین، با افزایش MHCهمسر، نبود. به عبارت دیگر، در اواسط چرخه قاعدگی، افزایش میزان شباهت در 
MHCمیزان تمایل به ارتباطات خارج از چارچوب زنان رابطه داشت اما حتی در صورت غیرمشابه بودن 

شد. نکته دیگر اینکه، میزان شباهت در ان نمیزوجین، موجب افزایش عالقمندي جنسی زنان به شوهرانش
MHCهایی به غیر از اواسط چرخه زوجین، ارتباطی با جذب شدن به مردانی به غیر از همسر اول، در دوره

تر، جذب مردانی به غیر از همسر اول شدن، از زمان قاعدگی مانند دوره لوتئال، نداشت. به عبارت ساده
ها، مشاهده فت به نحوي که این مسئله، فقط در اواسط چرخه و نه در سایر زمانپذیرچرخه قاعدگی تاثیر می

دهی جنسی، روابط خارج از زوجین، بر میزان پاسخMHCشد. همچنین، هر چند میزان شباهت در می
چارچوب زناشویی و رضایت جنسی مردان تاثیري نداشت اما بر ادراك مردان از اینکه همسرانشان تا چه 

دهنده همگامی مردان و زنان در آنها رضایت دارند، اثر داشت. این مشاهده اخیر، نشان1ز روابط جنسیمیزان ا
زوجین و میزان رضایت جنسی زن از رابطه، است. نکته دیگر اینکه، MHCیافته هاي مربوط به شباهت در 

ن رضایت کلی زوجین، همبستگی وجود داشت اما بیMHCهر چند بین رضایت جنسی زن و شباهت در 
زوجین، ارتباطی مشاهده نشد. MHCزناشویی که در برگیرنده سایر مسائل زناشویی نیز هست و شباهت در 

داد و بر سایر ، فقط میزان رضایت جنسی یک زن را تغییر میMHCبه عبارت دیگر، شباهت زوجین در 
، تاثیري MHCت که شباهت در هاي رضایت زناشویی او تاثیري نداشت و این خود به این معنی اسمولفه

چرخد.جنسی داشته و حول و حوش مسائل جنسی و تولیدمثلی زنان می
MHC) دریافتند که بوي بدن مردان با 1997و همچنین ودکیند و فوري، 1995ودکیند و همکارانش (

ت تا بوي بدن انداخشان میمتفاوت، زنان را بیشتر به یاد شرکایشان یا شرکاي خارج از چارچوب زناشویی
را واقعاً عملی MHCدهد که زنان، ترجیحات مربوط به مشابه خودشان. این یافته نشان میMHCمردانی با 

مانند. کرده و این ترجیحات، فقط در مرحله ترجیح باقی نمی
است با پیامدهاي MHCآن دسته از رفتارهاي زنان که مربوط به میزان شباهت آنها با شوهرانشان در 

مدت زمانی که یک زن با شوهرش، با MHCطباقی معینی نیز همبسته هستند. بطور مثال، میزان شباهت ان
مشکالت در حاملگی، بروز سقط جنین، )، 2009کشد تا یک زن حامله شود (هاولیسک و رابرتس، طول می

در دوره 2نوعی تهوعبوجود آمدن)،2007وزن نوزاد در هنگام تولد و سالمت نوزاد (رك به رابرتس  و لیتل، 
) و میزان کاهش وزن نوزاد در زمان 2008تواند منجر به سقط جنین شود (اوکی و همکاران، حاملگی که می

1- Sexual adventurousness
2- Pre-eclampsia
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و MHCهاي بعدي، باید ارتباط بین شباهت در پژوهش. رابطه دارد)، 1991تولد (رزنیکوف و همکاران، 
یی، میزان جدایی و طالق را بسنجند.متغیرهاي روانشناختی مانند رضایت زناشویی، ثبات زناشو

در سایه میل به یابی و جنسی،در رفتارهاي جفتMHCمربوط به نقش ها و مشاهداتبعضی از یافته
با افزایش میل زوجین،MHCشوند. بطور مثال، افزایش شباهت در بهتر توجیه می،هاچندگونگی ژنتیکی زاده

بدین معنی که کاهش در شباهت.کندصدق نمیبرعکس آن اما داردبه ارتباط فرازناشویی در زنان همبستگی 
MHC ،توانند نشان دهنده این می،د. این مشاهداتوشنمیاول،به شوهرموجب افزایش جذب شدن زوجین

بر کاهش میل به ارتباطات ،باشند که هر چند شرایط هماهنگ و مساعد همسر از نظر ژنتیکی و فنوتیپی
هم، رفتارهاي تگذارد اما حتی در این حالوب مردانی به غیر از شوهر خود شدن تاثیر میفرازناشویی و مجذ

،هاي موجود در بدن سایر مرداننچندان نامتمایل به سایر ژآنها،دهد اي است که نشان میزنان به گونه
.ندنیست

ه نوعی به جاي کمیت، به شود تا زنان بتر در زنان و وجود یائسگی باعث میدوره زمانی باروري کوتاه
در زنان و عدم مشاهده MHCگزینی بر اساس تر بودن جفتبرجسته). 1998کیفیت بیشتر بپردازند (دیاموند، 

تواند به علت و رفتارهاي طرد همسر یا خیانت زناشویی در مردان، میMHCرابطه بین میزان شباهت در 
. داشتن حتی یک فرزند ناسالم، براي تناسب تولیدمثلی یک گذاري والدینی باالتر در جنس مونث باشدسرمایه

زن، به دلیل صرف انرژي زیاد و تبعات تولیدمثلی منفی باال، صدمه جدي به موفقیت تولیدمثلی او می زنند. 
ها بسیار رایج بوده، براي جنسی درحالیکه بخصوص با توجه به چند زنی که احتماالً در محیط تکاملی انطباق

اش، تعداد شرکاي جنسی بوده و نیاز به گذاشتن انرژي ز مهمترین موانع کاهش موفقیت تولیدمثلیکه یکی ا
زیادي براي تولیدمثل هم ندارد، شاید بهتر بوده تا از هیچ شریک جنسی نگذرد. امتحان کردن بخت خود از 

اي در بر اصالً هزینهمشابه، هزینه کمتري براي جنس مذکر داشته یاMHCطریق آمیزش با یک همسر داراي 
شود. گذاري زیاد و توان تولیدمثلی محدود، ریسکی بزرگ تلقی مینداشته است. اما براي جنس داراي سرمایه

شود که نوع زایندگی جنس مذکر، بیشتر زایندگی افزایشی و زایندگی مربوط به جنس مونث، بیشتر گفته می
ها، سعی در افزایش موفقیت مذکر از طریق افزایش زادهزایندگی پرورشی است. در زایندگی افزایشی، جنس

تولیدمثلی خود دارد، درحالیکه در زایندگی پرورشی، جنس مونث از طریق پرورش مطلوب و بهینه همان 
کند تا خط ژنتیکی خود را در خزانه ژنتیکی گونه باقی نگه دارد. ها سعی میتعداد کم زاده

زوجین با میزان احتمال خیانت MHCی الف) ارتباط میزان شباهت در ها یعندر مجموع، همه این یافته
زوجین، مرحله چرخه قاعدگی و تمایل به ارتباط جنسی با MHCدر زنان، ب) ارتباط بین میزان شباهت در 

دهی مردان از رضایت جنسی زوجین با گزارشMHCمردان دیگر و  ج) ارتباط میزان شباهت در 
هستند بر اینکه از بین علل درگیر در روابط فرازناشویی زنان، تمایل به تولیدمثل موفق همسرانشان، تاکیداتی 

از طریق حفظ تنوع و چندگونگی ژنتیکی فرزندان، کاندیداي قابل قبولی براي اینگونه از روابط است.
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بوسیله زنانMHCتشخیص شباهت در 
نـان را، بـه آن نسـبت مـی دهنـد،      بوسـیله ز MHCیکی از مواردي که محققان تشـخیص شـباهت در   

متفاوت با خود، در زنـانی کـه بطـور عـادي     MHCهاي بویایی است. ترجیح بوي مردان با ژنوتایپ مکانیسم
کننـد)، در چنـدین   کنند (مانند زنانی که از داروهاي ضد حـاملگی اسـتفاده نمـی   چرخه قاعدگی را تجربه می

افراد انسانی، یـک مولفـه   ).1997؛ ودکیند و فوري، 2005ان، مطالعه تایید شده است (مانند سانتوس و همکار
و 1فردي بطور ژنتیکی تعیین شده در بوي بدنشان دارند که حاوي اطالعاتی درباره دستگاه ایمنی آنهاست (پن

MHC). بوي بدن، اطالعاتی را درباره ترکیب آللـی بافـت   2010؛ به نقل از ابرزوچرو گرامر، 2007همکاران 

خواهنـد کـه   هایشان، مـی ). اینکه بعضی از زنها، از همسران یا معشوق2010و گرامر، ابرزوچر کند (یفراهم م
رفتن، از صابون یا سایر مواد شوینده استفاده نکنند، به جذابیت بوي طبیعی بـدن بعضـی از مـردان    زمان حمام

خـانم  اسـت.  MHCکننـده  خصبزاق دهان نیز، احتمـاالً حـاوي مـواد شـیمیایی مشـ     گردد. براي زنان، بر می
هاسلتون معتقد است که ممکن است ریشه تکاملی عالقه افراد بـه بعضـی از فعالیتهـاي جنسـی ماننـد بوسـه       

یابد) در ارزش هم (در این نوع از بوسه، زبان طرفین با زبان و محوطه دهانی طرف دیگر تماس می2فرانسوي
باشد. عالقه و اقدام به این گونـه از فعالیتهـاي   MHCی در کارکردي این فعالیتها براي اکتشاف میزان هماهنگ

گري اینگونه از تواند حاکی از کارکرد غربالجنسی معموالً در اوایل ارتباط، در اوج خود قرار دارند که این می
گیـري  فعالیتهاي جنسی در زمان مناسب باشد. زمان مناسب یعنی اوایل شروع یک رابطه که زمان براي تصمیم

اي اینکه آیا رابطه باید به مرحله بعدي برسد یا خیر و اینکه چه کسی والد دیگر فرزند مـا باشـد، هنـوز از    بر
دست نرفته است.

و انتخاب بر اساس بو یا چهرهMHCدرترجیح تفاوت یا شباهت
ن اند، گویاي ایگزینی انجام شدهو جفتMHCهایی که در زمینه ارتباط میزان شباهت در پژوهش

هستند که ممکن است نحوه انتخاب همسر یا شریک، بر اساس بوي بدن یا دیدن تصویر صورت طرف 
گزینی انجام شده بر مبناي بو، به ترجیح هاي جفتمقابل، به نتایج تا حدي متفاوتی منجر شوند. بیشتر پژوهش

شده بر اساس دیدن هاي انتخاب همسر انجام اند، حال آنکه تعدادي از پژوهشرسیدهMHCتفاوت در 
اند (براي مروري در این زمینه رك به منتهی شدهMHCتصویر چهره فرد مقابل، به انتخاب شباهت در 

در یا عدم شباهتشباهتهایی که به بررسی ترجیح تعدادي از پژوهشنتایج). 2009هاولیسک و رابرتس، 
MHC،اند.در جدول ذیل آورده شدهاند، جفت پرداختهانتخاب زمان بوسیله زنان و مردان در

1- Penn
2- French Kiss
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-گونه رابطه) به معنی نیافتن هیچ-عالمت (..MHC: انتخاب جفت بر اساس میزان شباهت یا عدم شباهت در 4-4جدول 

.  براي یافتن منابع ذکره شد در جدول، به همین منبع رجوع کنید).2007اي، است (جدول برگرفته از رابرتس  و لیتل، 

MHCمیزان عدم شباهت در نتایج آزمونهاي سنجش

محرك مورد 
استفاده در 

پژوهش
منبع پژوهشیدر مرداندر زنان

.Wedekind et al-ترجیح عدم شباهتبو
(1995)

Wedekind and Furiترجیح عدم شباهتترجیح عدم شباهتبو
(1997)

Jacob et al. (2002)-ترجیح حد متوسط شباهتبو

.Thornhill et alترجیح عدم شباهتهت یا عدم شباهتفقدان ترجیح شبابو
(2003)

Santos et al. (2005)فقدان ترجیح شباهت یا عدم شباهتترجیح عدم شباهتبو

.Thornhill et alفقدان ترجیح شباهت یا عدم شباهتفقدان ترجیح شباهت یا عدم شباهتچهره
(2003)

.Roberts et al-ترجیح شباهتچهره
(2005a)

نتایج آزمونهاي سنجش هتروزیگوسیتی
محرك مورد 
استفاده در 

پژوهش
منبع پژوهشیدر مرداندر زنان

.Thornhill et alعدم ترجیح هترو یا همو زیگوسیتیترجیح هتروزیگوسیتیبو
(2003)

عدم ترجیح هترو یا همو چهره
زیگوسیتی

.Thornhill et alعدم ترجیح هترو یا همو زیگوسیتی
(2003)

.Roberts et al-ترجیح هتروزیگوسیتیچهره
(2005b)

در تبیین اینکه چرا افراد ممکن است هنگام انتخاب جفت بر اساس بو یا چهره، دسـت بـه انتخابهـاي    
مطرح شده اسـت (رابـرتس  و لیتـل،    1آمیزي بهینهبرونبزنند، مسئله MHCمتفاوت از نظر میزان شباهت در 

گزینی با افرادي از جنس مقابل که شباهت بسیار زیـاد ژنتیکـی بـا    آمیزي افراطی یعنی جفت. هم درون)2007
آمیزي افراطی یعنی جفت شدن با افرادي که تفـاوت در سـاختار ژنتیکـی    فرد دارند (مانند محارم) و هم برون

ذارند. مورد اول، می تواند منجـر بـه   گآنها با فرد بسیار زیاد است، تاثیرات منفی بر موفقیت تولیدمثلی فرد می
ها در نتیجه شباهت ژنتیکی زیاد فرد با شریکش شود. در ایـن حالـت،   افزایش بروز اختالالت ژنتیکی در زاده

1- Optimal outbreeding
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هایی که در یک نسل مغلوب بوده و نتوانسته بودند منجر به بروز اخـتالل در فـرد شـوند، در نتیجـه یـک      آلل
شوند. علت نیز اینست که دو خویشاوند نزدیـک،  زیاد، در نسل بعد ظاهر میپیوند زناشوییِ با قرابت ژنتیکی

آمیـزي  نسبت به دو غریبه، بیشتر احتمال دارد که هر دو، یک آلل معیوب از یک اختالل را داشته باشند. بـرون 
یدمثلی آنهـا را  تواند به علت تفاوت قابل مالحظه در ساختار ژنتیکی افراد، احتماالً موفقیت تولافراطی نیز، می

آمیزي است. در دنیاي مـدرن، افـراد بـا    آمیزي، به مراتب بیشتر از برونتحت تاثیر قرار دهد. البته اثرات درون
دهد که حتـی ازدواج بـا   نژادهاي متفاوت، با یکدیگر ازدواج کرده و تولیدمثل موفق هم دارند و این نشان می

آمیزي نباشد. براي مشخص شدن اینکه هر یک از ایـن  برونفردي از یک نژاد متفاوت هم، ممکن است نوعی 
MHCآمیزي افراطی، تا چه حد منجر به انتخـاب یـک شـریک بـا     آمیزي یا درونموارد یعنی اجتناب از برون

هاي بیشتري است. شوند، نیاز به پژوهشتفاوت میمشبیه یا 
کرده اند که اقـدام بـه همسـریابی    1لمیتیمی از محققین، اقدام به تاسیس مرکز همسریابی عهم اکنون، 

کند. این موسسه ادعا می کنـد کـه نتـایج    به همراه آزمونهاي تطابق شخصیتی، میMHCبراي افراد، بر اساس 
هاي شخصـیتی،  اي چند بعدي بوده و به ویژگیهر چند موفقیت ازدواج، پدیدهآمیز بوده است.اولیه، موفقیت

هاي شخصیتی، ارزشهاي فرهنگی، اجتماعی، محیطی، حقوقی و سایر عوامـل  ها و تفاوتهاي در ویژگیشباهت
هـاي پژوهشـی و   تواند گواهی مبنی بر کاربرد عملـی یافتـه  اندازي شدن چنین مراکزي، میبستگی دارد اما راه

اجتماعی و سایر -روانی در کنار عوامل روانی-ناپذیري جامعه انسانی از پذیرش نقش عوامل زیستیاجتناب
عوامل، در سازندگی و موفقیت روابط انسانی باشد. 

MHCاند که میزان تفاوت یا شباهت ترجیحی در ها نشان دادهعالوه بر روش انتخاب شریک، پژوهش

رسد که در محیطهایی با تنوع ژنتیکی پایین، به نظر میبوسیله افراد، به محیط مورد مطالعه هم مربوط است. 
) درحالیکه در 1997دهند (ودکیند و همکاران، متفاوت را ترجیح میMHCزنان، بوي بدن مردانی با

مشابه گرایش دارند (جاکوب و MHCمحیطهاي با گوناگونی ژنتیکی باال، آنها به سمت همسرانی با 
آمیزي بهینه است، چرا که در هر محیط، زنان با ). این سبک انتخاب، هماهنگ با اصل برون2002همکاران، 

کنند (براي احساسشان از میزان تنوع ژنتیکی موجود، اقدام به انتخاب همسر یا شریک جنسی میتوجه به
).2009رك به هاولیسک و رابرتس ، ،MHCگزینی با مروري در زمینه ارتباط جفت

جستاري پژوهشی.
هاي فامیلی بررسی یک خطاي اعتقادي در مورد ازدواج

کامالً » بسته شده!آسماندرپسرعمو،ودخترعموعقد«د که اشیبشنیدهراجملهاینهم ماششاید
عقدحقیقتاًیاها، آهاي این باور فرهنگی ما در کجاست اما جداي از این ریشهمشخص نیست که ریشه

1- www.scientificmatch.com
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ها بر این باورند که این عقیده، ریشه در اعتقادات اسالمی ! بعضیشده؟بستهنها آسمادرپسرعمو،ودخترعمو
اخبار موثقی از آنچه که در رجوع کنیم تادینی پیشوایاناشد. در اینصورت، قاعدتاً باید به خود داشته ب

دهد، بدست آوریم! و جالب است بدانید که احادیث ذکر شده از پیشوایان دینی ما، نه تنها آسمانها روي می
هش نکودردر واقع، اند.تشویق کردههاي آسمانی نبوده، بلکه برعکس آن را هم، تایید وتأییدکننده این ازدواج

) 1است مانند: ی نقل شدهفراوانهايحدیث،ژنتیکیهايبیماریوفرزندانشدنضعیف بخاطرازدواج فامیلی، 
نحیف، مریض و تان،با خویشاوندان ازدواج نکنید، زیرا فرزند) 2؛ دیاورینفیضعفرزندتادیکنازدواجبهیغربا

گیرتان گریبان،براي ازدواج، زنان غیرخویشاوند را انتخاب کنید تا نقص و بیماري) 3؛ خواهد شد،کندذهن
(امام دیآیمدیپدفیضعفرزندکهچراد؛ینکنازدواجکینزدشانیخوبا) 4پیامبر (ص))، . (هر سه از نشود

صادق (ع)). 
» مکروه«را اصر، آنهاي فامیلی، به نحوي است که حتی بعضی از فقهاي معمیزان عدم پذیرش ازدواج

احادیث و از گونه به استناد همینهایی، د که ممکن است این رأي به کراهت چنین ازدواجانشمرده و منع کرده
پاسخ آیۀ اهللا ناصر مکارم ك بهبه عنوان نمونه، ر(باشدان ژنتیک صهاي پیشگیرانه پزشکان و متخصنیز توصیه

تهران: اداره کل بهداشت عمومی و .بهداشت و تنظیم خانواده؛ مشیرازي به پرسش دانشکده علوم پزشکی ایال
ازدواجمسیحیت، عالوه بر حرام بودن ازدواج با محارم نزدیک، در).121، ص1373پیشگیري وزارت بهداشت، 

له است. اما در دین یهود، ازدواج با عمه، عمو، خاقبولغیرقابلوحرامنیزدائییاخاله، عمه، عموفرزندانبا
ریساطرفدارانبادواجزاازممانعتمورددریمحکموقاطعنیقوانهمچنین ،نیداین درو دایی، جایز است.

آمیزي و شیوع بیشتر بیماریها، میزانِ بعضی از بیمارهاي ژنتیک همراستا با ارتباط بین درون. داردوجود،انیاد
آمیزي گسترده در پیروان این که به وجود درونخاص، در پیروان دین یهود بیشتر از جمعیتهاي دیگر است

دین، نسبت داده شده است.

با محارم و یافته هاي پژوهشیءنظریه تمایالت زنا
اصول اساسی توارث و ژنتیک و پیامدهاي تکاملی آنها، در تضاد کامل با بعضی از عقاید مکتب 

کترا، جهانشمول، همگانی و حالتی طبیعی از روانکاوي فرویدي است. این عقیده فروید که عقده ادیپ و ال
جنسی هستند، در سایه پژوهشهاي تجربی و علمی، کامالً به چالش کشیده شده است. در این -رشد روانی

مکتب، عقیده بر اینست که هر فردي در دوران کودکی خود (بین سه تا هفت سالگی)، گرایشات جنسی 
ده است. فروید، نام گرایشات جنسی پسربچه به مادرش را عقده نسبت به والد جنس مقابل خود را تجربه کر

گذاشته بود. فروید عقیده داشت که کودك، به موازات 2و گرایشات دختر بچه به پدرش را عقده الکترا1اُدیپ
جنسی خود، این گرایشات را سرکوب کرده و آنها را با انگیزه جنسیِ طبیعی و گرایش نسبت به - رشد روانی

کند. این فرضیه، نشأت گرفته از احساسات جنسی خود فروید نسبت به مادر ابل، جایگزین میجنس مق

1- Oedipus complex
2- Electra
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جوانش در دوران کودکی بود. او سعی داشت تا با تعمیم این مسئله، یک نظریه جهانشمول از این تجربه 
هنی او با این اش بسازد. هر چند احتماالً تجارب دوران کودکی فروید آنقدر قوي بوده که مشغولیت ذشخصی

عقاید را تبیین کند اما دلیل این همه تاکید فروید بر عقده ادیپ، کامالً مشخص نیست. زمانی او به کارل 
ریزي کرد)، گفته را پایه1یونگ (یکی از پیروان فروید که بعدها از او جدا شده و مکتب روانشناسی تحلیلی

اصل مسلّم جهانی بسازیم که همانند عقاید دینی، کسی بود که: یونگ عزیز، اجاز بده تا از عقده ادیپ یک 
اما، این عقیده که کودکان در دوران کودکی خود نسبت به والد جنس [!].نتواند در آن شک و تردید کند 

اند. اگر گونه ها موید نادرست بودن آن بودهمقابلشان، گرایش جنسی دارند، نه تنها ثابت نشد بلکه پژوهش
تکامل یافته بود که گرایش جنسی نسبت به والدینش و اقدام بر مبناي چنین گرایشی را نشان انسان، به نحوي 

- داد، احتماالً شاهد انقراض نسل بشریت بودیم. این مسئله نه تنها در مورد انسان، بلکه در مورد سایر گونهمی

هایی که با یکدیگر ها، همشیرهاند که در اغلب گونهشناسان دریافتهشود. زیستها و حیوانات هم مشاهده می
دهند با سایر اعضاي شوند، در بزرگسالی، همدیگر را به عنوان جفت انتخاب نکرد و ترجیح میبزرگ می

شود، نبود هیچ جفت جنس مقابل خود جفت شوند. یکی از شرایطی که منجر به استثناء در این زمینه می
شوند. در تعدادي از ها با یکدیگر جفتمشیرهدیگر در دسترس است که در این حالت، ممکن است ه

هاي مطالعات دیگر، محققان اقدام به قرار دادن نوزادانی از یک جفت دیگر در النه جفتی دیگر و در کنار زاده
ها، از نظر زیستی، خویشاوند یکدیگر جفت دوم کردند. حتی در این حالت و با وجود اینکه این همشیره

اند که شوند. محققان پیشنهاد کردهده شد که در بزرگسالی با یکدیگر جفت نمیشدند، مشاهمحسوب نمی
هاي تکاملی شده که اجتناب از اندازي یک سري مکانیسمصرف بزرگ شدن در کنار یکدیگر، موجب راه

هاي میانجی احتمالی شود. بعضی از محققین، مکانیسمآمیزي یا آمیزش جنسی با خویشاوند را سبب میدرون
ها از طریق دیدن همدیگر و تشخیص بوهاي آشنا، اند. همشیرهرا مشاهده دیداري و بو، ذکر کرده

هاي جویند. کیبوتسخویشاوندان ژنتیکی خویش را تشخیص داده و از آمیزش جنسی با او، احتراز می
شوند (مکانی رگ می، با یکدیگر بزاي از کودکانی از هر دو جنسهستند که در آنها، عدهاسرائیلی، مکانهایی 

اند که این کودکان، در بزرگسالی، براي همدیگر جذابیت شبیه به پرورشگاه در کشور ما). مطالعات نشان داده
دهند سراغ سایر افرادي بروند که با آنها و در یک محل، جنسی نداشته و براي انتخاب همسر، ترجیح می

اي خاص در یک قومیت یا نژاد معین، به همین تاثیر بزرگ نشده بودند. علت شیوع بیشتر بعضی از بیماره
شود. دلیل تاکید مشاوران ژنتیک و آمیزي بر افزایش شیوع بیماریهاي وابسته به توارث، مربوط میدرون

گردد. افراد یک فامیل، داراي هاي فامیلی نیز، به همین مسئله بر میپزشکان بر اجتناب تا حد ممکن از ازدواج
توانند منجر به افزایش تعداد ژنهاي معیوب ساختار ژنتیکی خود هستند. ازدواجهاي فامیلی، میشباهتهایی در 

1- Analytical Psychology
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اند، شوند. این مسئله، بخصوص در هاي افراد یک فامیل که با یکدیگر ازدواج کردهو مسبب بیماري در زاده
یابد.مواردي که دو فرد مزدوج، حامل ژن یک بیماري خاص هستند، اهمیت زیادي می

متفاوت، شانس بیشتري براي سالم MHC، گفتیم که فرزندان با والدین داراي MHCدر بحث از 
متفاوت که در انتخابهاي جنسی هر دو MHCآمیزي و انتخاب یک جفت با بودن و بقا، خواهند داشت. برون

ها، است. تاثیر دهد، در جهت کمک به ایجاد همین تفاوت در زادهجنس و بخصوص زنان خود را نشان می
و کرموزوم MHCبرد، فقط محدود به ارث میهایی که یک فرزند از والدین خودش بهاصل شباهت در آلل

فرزندان یک خانواده، کند. شود، بلکه در مورد بیمارهاي نهفته در سایر کروموزمها هم صدق مینمی6شماره 
هاي معیوب را به ارث راي اینکه بطور همزمان، آلآیند، شانس بیشتري بچون از والدینی مشترك به دنیا می

هاي خویشاوندان نزدیک موجب خواهد شد تا فرزندان متولد شده، به احتمال بیشتري، ببرند، دارند. ازدواج
دو آلل معیوب مربوط به یک ژن را از والدین خود، به طور همزمان، به ارث ببرند. زیرا خویشاوندان نسبت به 

ند، شباهت ژنتیکی بیشتري با همدیگر دارند. وجود دو آلل معیوب از والدین (یکی از پدر و افراد غیرخویشاو
برد. این نامند، باال میمیمغلوبیکی از مادر)، شانس بروز آن دسته از بیماریهاي ژنتیکی را که اصطالحاً 

دو آلل معیوب حاوي ژنهاي یابند که فرد بطور همزمان، هاي آلل مغلوب، فقط زمانی در فرد ظهور میبیماري
فامیلی، نرخ چنین بیمارهایی را از طریق پوشاندن اثر هاي برونزا را در ژنوم خود داشته باشد. ازدواجبیماري

هنگامی که دهند. یک آلل معیوب با یک آلل دیگر سالم (باز هم یکی از پدر و دیگري از مادر)، کاهش می
انند زناي با محارم، در طول چندین نسل پیاپی و درون یک آمیزي و بخصوص اَشکال شدید آن مدرون

هایی مواجه شویم که توان انتظار داشت که در پایان امر با زادهخانواده و یک مسیر ژنتیکی روي دهد، می
هاي حاوي ژنهاي ناقص را به ارث برده و کلکسیونی از ژنهاي معیوبِ والدین نسل در بطور تراکمی، آلل

. وجود چنین فرایندي، دیر یا زود منجر به انقراض این شجره ژنتیکی خواهد شد. با توجه به نسل خود باشند
توان گفت که مشاهده چنین تمایالتی در شرایط طبیعی، باید نادر باشد زیرا همین اثرات منفی ذکر شده، می

اند، دیر یا کردهمیدر طول تکامل، صاحبان چنین تمایالتی که بخصوص بر مبناي این تمایالت خود اقدام 
کردند (با توجه به این مسئله، دلیل اینکه چرا والدین فروید، فرزندي را زود، خط ژنتیکی خود را منقرض می

به دنیا آوردند که معتقد به تمایالت مبتنی بر زناي محارم بوده و اینکه چرا نسل ژنی که چنین تمایالت و 
روانشناسان، علت تنفر منقرض نشده بود، هنوز یک راز است!). سازد، در این خانواده از پیشباوري را می

دانند. بطور جالبی، حتی مشاهده عمومی افراد و تحریم تقریباً جهانی زناي با محارم را نیز، همین مسئله می
برند، به میزان کمتري به پدران خود، که در اواسط چرخه قاعدگی خود به سر میشده که دختران، زمانی

- که مکالماتی با پدر خود داشته باشند، زمان آن کوتاهزنند. همچنین، درصورتیه مادران خود، تلفن مینسبت ب

تر است. این موارد، در زمانهایی به غیر از اواسط چرخه، مشاهده نشد (لییبرمن، پیلسورث و هاسلتون، 
فسیر کردند.آمیزي، ت). محققین، این رفتارها را روشی براي اجتناب از تحریک درون2011

فصل چهارم: ريشه هاى تكاملى رفتارهاى جنسى



230

- شود، به ارث بردن مکانیسمهاي تکاملی، آنچه که بهنجار و طبیعی شمرده میبر اساس اصول و یافته

ساز احساس تنفر از گرایش به رابطه جنسی با والدین و نه داشتن چنین گرایشاتی، هاي روانشناختیِ سبب
ها و نتیجتاً بقاي خط ژنتیکی افراد، ی زادهآمیزي بر سالمت ژنتیکبا توجه با تاثیرات منفی و جدي دروناست. 

مشاهده چنین گرایشاتی در کودك را احتماالً نباید به عنوان یک مسئله رشدي بهنجار که بلکه به عنوان یک 
تلقی کرد.جنسی طبیعی، - یک انحراف از مسیر رشد روانیپدیده غیرطبیعی و نابهنجار یا 

جستاري پژوهشی.
اوآخرین فرعون و راز مرگ

(به اشسر مومیایی شدهآمون، مقبره او  واَنخدر حال بررسی تابوت و جسد توتکارترهاوارد: 4-7تصویر 
ترتیب از راست به چپ).

ییطالپسرباستان،مصرفراعنههجدهمدودمانازفرعونآخرینومشهورترین، یکی از 1آموناَنختوت
او از جمله فراعنه مصري بود که مسائل مربوط به او، توجه عموم مردم و .استشدهنامیدهباستانمصردوران

نفر از دانشمندان، مسئوالن و کارشناسان بررسی 17دانشمندان را جلب کرد. از بین رفتن عجیب و غریب 
لئومس(کارناروونلرداز جمله این افراد، ، یکی از این مسائل بود. شدمشهورفرعونانتقامبهکهمقبره او 

آرامگاهیاصلکاشفکارتر،هاوارد(کارترهاواردیمنشبثلچاردیر، کارناروونلردهمسر)، مقبرهدروجوجست
داگالسنامبهیدانشگاهاستاد،دیرداگالسنامبهیشناسستانابي،بروستلردپدرش،اودنبالبهبود) و 

یاصلکاشفکارتر،هاوارد) بودند (مقبرهدرشدهافتهیاءیاشمطالعهلئومس(الفلورپروفسوري و ناپدیدشدن در
وماالریاازاوشد. آمون مربوط میاَنخمسئله دیگر، به علت مرگ توت.!)بازگشتانگلستانبهسالمآرامگاه،

کهشدهوادگیخانازدواجرسمبانیقراو،سالمتیزیاد،احتمالبه.استبردهمیرنجاستخوانیهايناهنجاري
بر اساس تحقیقات دانشمندان، او در زمان مرگ، بسیار جوان بوده است. یکی از است.بودهمعمولزمانآندر

شده درباره مرگ این فرعون مصري، این است که او حاصل یک ازدواج نامشروع و حامل ژن یک فرضیات داده
یک گروه از ، ژنتیکیبر اساس نتایج آزمایش در سن جوانی شده است. بیماري کشنده بوده که باعث مرگ او 

و در آموناَنختوتهریسون، پدر کشف شده بوسیله دانشمندي به ناممومیایی یک که ندنتیجه گرفتمحققان 
1- Tutankhamun
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و داشت زیرا فرعون داراي مقام الوهیتازدواج بین خویشاوندان وجود،در خانواده فراعنهاست. 1آتنخناَواقع 
- اَنختوت،آتن بود؛ در نتیجهنخاَ، خواهر آموناَنختوتمادر کرد.مردم عادي ازدواج مینباید باو خدائی بود

که نواقص رفتبه شمار میاند) (پدر و مادرش، خواهر و برادر یکدیگر بودهازدواج با محارم یک حاصل آمون،
هاي مصر نیز، همین د که علت انقراض نسل فرعونانمحققان بر این عقیدهکرد. میژنتیکی وي را توجیه 

آمیزي، در هاي منتج از دروندر نتیجه توارث بیماريآمون،اَنختوتخانوادگی بوده که موجب شده ازدواج درون
البته فرضیه مزبور، فقط یکی از فرضیات ارائه شده در مورد مرگ این فرعون سنین نوجوانی، از پا در بیاید (

بوده است).

ویژه-هاي جنسی فردهاي جنسی مشترك و استراتژياستراتژي
هر چند تمایالت کلی مهم هستند اما ما باید به تنوع و تفاوت درون هر جنس هم توجه کنیم (باس، 

هایی که هاي جنسی را جلوي خود دارند. استراتژي یا استراتژي). افراد، یک لیست متنوع از استراتژي2000
کنند به شرایط فردي و محیطی آنها بستگی دارد. ویژگیهاي ژنتیکی، زیستی، هورمونی،یآنها انتخاب م

خصایص شخصیتی، شرایط فرهنگی، اقتصادي، جذابیت جسمی و جنسی فرد و ادراك او از این متغیرها،
بافت رابطه، زمان چرخه قاعدگی در زنان، عزتاجتماعی، تاریخچه زندگی، نگرشهاي مذهبی و اخالقی، 

نفس، شخصیت، نیمرخ زیستی فرد مانند سطوح نسبی هورمونهاي مختلف و میزان مردانه یا زنانه شدن مغز، 
از جمله عوامل اثرگذار بر نحوه و نوع انتخاب از بین استراتژیهاي جنسی، هستند.

دي و ترجیحات انتخاب همسر در زنان، تحت تاثیر عوامل متعددي مانند میزان دسترسی آنها به منابع ما
هاي اجتماعی، ارزش آنها به عنوان یک همسر از نظر جنس مقابل مانند میزان جذابیت جسمانی یا حمایت

اجتماعی آنها، بافت رابطه در جریان، چرخه قاعدگی و عوامل مربوط به تاریخچه زندگی -وضعیت اقتصادي
یابی در زنان رك به ترجیحات جفتگیرد (براي مروري بر تاثیر عوامل فوق برمانند سبک دلبستگی، قرار می

و نسبت 2توانایی تجسم فضاییهاي هورمونی، شاخص). 2008و کروگر، 129-132، صص 2008باس، 
وضعیت سالمتی و باروري و عوامل متعدد دیگر، یابند، که خود تحت تاثر عوامل هورمونی رشد می3انگشتی

دي زنان در مالکها و ترجیحات انتخاب جفت، از جمله خصایص دیگري هستند که با تفاوتهاي بین فر
ها و تکامل، براي افزایش تناسب تکاملی و موفقیت تولیدمثلی دو جنس، عالوه بر استراتژياند. همبسته
- جنسی فرد- هاي روانیهاي جنسی و انطباقهاي جنسی جهانشمول و مشترك بین افراد، استراتژيانطباق

هاي جنسی وابسته به ها و استراتژيه است. براي هر جنس، یکی سري انطباقاي را در آنها، بجاي گذاشتویژه

1- Akhenaten
2- Spatial Ability
3- Digit ratio
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که با 3ویژه-یا  فرد2تر وابسته به فردهاي اختصاصیرا شکل داده و براي هر فرد نیز یک سري انطباق1جنس
نطباقی و هاي اتواند در وجود همه ما، مکانیسمشرایط خود فرد تطابق دارند، تعبیه کرده است. تکامل، می

شوند که هر کس بر مبناي شرایط ریزي کرده باشد که منجر به این میهاي جنسی متعددي را برنامهاستراتژي
هاي از پیش موجود، مورد یا موارد مناسبی شناختی و سایر شرایط خود، از بین این گزینهزیستی، محیطی، بوم

شود تا هر فردي بر مبناي شرایط خود، ، باعث میپذیري در آنهارا انتخاب کند. تنوع این لیست و انعطاف
به عنوان مثال، میزان اقدام بر دهنده موفقیت تولیدمثلی را، انتخاب کند.افزا و افزایشهاي تناسببهترین گزینه

پذیرد، از نوع ارتباط مبناي استراتژي جنسی دوگانه در زنان، عالوه بر اینکه از چرخه قاعدگی آنها تاثیر می
اي هاي زیستی و شخصیتی خود زنان و احتماالً از مرحلهمدت بودن آن)، ویژگیمدت یا درازبینی کوتاه(پیش

پذیرد. به عنوان مثال، منابع احتمالی میزان تغییر منظم در از چرخه زندگی که در آن قرار دارند نیز، تاثیر می
بر چرخه قاعدگی، از عواملی همانند ادراك از هاي مردان، عالوه نمایی در چهرهترجیحات زنان براي مردانگی

جذابیت خود، بافت رابطه، میزان مردانه شدن مغز در دوران جنینی که تحت تاثیر میزان تماس آندروژن با مغز 
پذیرد.جنین است، شدت میل جنسی و سایر عوامل، تاثیر می

ملی خاصی جهت تشخیص و هاي تکادیدیم که زنان، مکانیسم، MHCهاي در بحث از شباهت در آلل
یابی و آمیزش جنسیِ مبتنی بر هاي متفاوت با همسرانشان از نظر این جایگاه ژنی، دارند. جفتترجیح آلل

MHCویژه است. بدین معنی که هر زنی، بر -شمول و تاحدي نیز، فردگزینیِ جهان، تا حدي یک نظام جفت
ویژه)، -کند (نوعی مکانیسم فردب شریک جنسی میخودش، اقدام به انتخاMHCهاي اساس ویژگیهاي آلل

دهند (یک مکانیسم مشترك).هاي نامتشابه را ترجیح میاما در مجموع، همه آنها، شرکاي با آلل
توانند تابعی از سن، جنس، هوش، جذابیت جسمی، سالمتی، ثروت، هاي انتخاب همسر میاستراتژي

رد به عنوان یک همسر، متغیرهاي محیطی و موانع (قانونی، تجربه جنسی، شرایط خانوادگی، ارزش کلی ف
- یعنی مکانی که در آن انتخاب همسر صورت می4اقتصادي، فرهنگی و اخالقی) حاکم بر بازار انتخاب همسر

هاي جنسی انسان را، بر اساس عوامل متعددي می توان استراتژي). 1998گیرد، متفاوت باشند (میلر و تاد، 
-مدت در مقابل درازمدت، به ترجیح فرد براي برقراري روابط کوتاهاستراتژي جنسی کوتاهبندي کرد.طبقه

مدت در مقابل درازمدت، مربوط است. میزان اهمیت دادن به جذابیت جسمانی در مقابل سایر ویژگیها مانند 
ي رفتاري متنوع اجتماعی یا ویژگیهاي شخصیتی شریک نیز، می توانند منجر به بروز الگوها-طبقه اقتصادي

هاي جنسیِ اساساً متفاوت، میزان عمل بر جنسی در افراد، شود. عالوه بر تفاوت در عمل بر مبناي استراتژي
گیري گوناگونی و تنوع در رفتارهاي افراد، شود. تواند منجر به شکلمبناي یک استراتژي واحد نیز، می

1- Sex or gender- specific
2- Individual-specific
3- Idiographic
4- Mating Market
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فعلی خود، اقدام به پیگیري یک سري از همچنین یک فرد ممکن است در هر زمان، بر اساس شرایط 
هاي متفاوت جنسی را در توانند تیپهاي جنسی خاص کند. مجموع این عوامل و ترکیب آنها، میاستراتژي

دانیم که استراتژي جنسی دوگانه در زنان، یک استراتژي جنسی افراد، به ارمغان بیاورند. بطور نمونه، می
ان، مردي مناسب از نظر مالی، شغلی و شخصیتی را، به عنوان یک همسر فراگیر و غالب است که در آن، زن

هاي مدت، مردانی داراي جذابیتپسندند و در عوض، در صورت تمایل و اقدام به روابط کوتاهدرازمدت می
مشخص جسمانی، جنسی و دارنده خصایص خاص رفتاري را ترجیح می دهند. اما همچنان ممکن است زنی 

دهی م که داراي تیپی جنسی است که مشخصه آن، ترجیح روابط کوتاه مدت و متعدد و اهمیترا مشاهده کنی
دهی زیاد به جاذبه جسمانی زیاد به جاذبه جسمانی شریک باشد. در زنی دیگر، ممکن است همین اهمیت

بر مبناي مدت. ممکن است زنی دیگر، شریک را مشاهده کنیم اما در قالب ترجیح روابط طوالنی و نه کوتاه
اجتماعی، شخصیتی یا -استراتژي جنسی دوگانه عمل کند اما در هر دو شریک، به ویژگیهاي اقتصادي

هاي جنسی فردي بوسیله افراد، جسمانی آنها، اهمیت زیادي بدهد. اگر چه که فراوانی بکارگیري استراتژي
هاي جنسی مشترك، اريِ استراتژيدهیِ رفتگاه آنقدر زیاد نیست که بتوانند ناقض نفوذ و قدرت شکلهیچ

هاي جنسی نشـأت گرفته از آنها نیز، نیاز به هاي جنسی فردي و تیپوسیع و کلی شوند اما همین استراتژي
فهمیدن و توجه دارند. 

کننـد. بطـور   ویـژه در زنـان را، تقویـت مـی    -گزینی فردهاي جفتمشاهدات متعددي، وجود مکانیسم
شناختی و ژنوتایپی زنان با میزان نوسان در ترجیحـات همزمـان بـا سـیر چرخـه      تنمونه، بین ویژگیهاي ریخ

مدت و درازمدت بوسیله آنها، شناختی بین شرکاي ترجیحی براي روابط کوتاهقاعدگی یا میزان تفاوت ریخت
ن ). در مورد سایر رفتارهاي جنسی نیـز، ممکـ  2001ارتباطاتی یافت شده است (رك به جانستون و همکاران، 

هایی قابل مشاهده باشند. دیده شده که زنانی که در باالي طیف تعداد شرکاي جنسی قرار است چنین مکانیسم
گیرند، ممکن است از نظر بعضی از ویژگیهاي هورمونی، ژنوتیپی، هیجانی، روانشناختی، رفتاري و ظاهري، می

تر مغز با آنـدروژن در سـه مـاه اول حـاملگی،     با بقیه زنان متفاوت باشند. میزان تستوسترون باالتر، مواجه باال
تر با جنس مقابل، میزان تمایـل بیشـتر بـه    تر با پدر در دوران کودکی، روابط متعددتر و کوتاهدلبستگی ضعیف

نمـاتر، چرخـه قاعـدگی    ارتباط جنسی بدون الزام تعهد از طرف مقابل، احتمال داشتن ظـاهر و رفتـار مردانـه   
اند (براي مطالعه در زمینه ارتبـاط تعـدادي از   ونی و میزان باروري کمتر، از آن جملهتر، مشکالت هورمنامنظم

و میکـاچ و بـایلیم،   2001متغیرهاي گفته شده در فوق با رفتارهاي جنسی زنان رك به جانستون و همکاران، 
جنس مقابل دارنـد.  گیرند که روابط متعددي با افراد متعددي از). این دسته از زنان، در گروهی قرار می1999

تواند نمایانگر تمایل به ارتباطات متعدد با افراد متعددي همچنین، دیده شده که اقدام به خیانت در زنان که می
از جنس مقابل باشد با پایین بودن میزان تناسب تکـاملی نسـبی در ایـن زنـان ماننـد مشـکالت در بـاروري،        

ویی، مربوط است.رنجورختر و روانبیماریهاي جسمی، هوش پایین
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کردند مدت را دنبال می) با مقایسه زنانی که بطور فعاالنه استراتژي جنسی کوتاه2000گرلینگ و باس (
مدت مانند، دریافتند که زنان گروه اول، منافع حاصل از روابط کوتاههمسرانه باقی میو آنهایی که بصورت تک

اول، رسیدن به لذت جنسی از آمیزش با یک مرد و افزایش کنند. بطور مثال، زنان دستهرا متفاوت ادراك می
عزت نفس به علت اینکه بیش از یک مرد، آنها را از نظر جنسی جذاب یافته بودند را، با احتمال باالتري جزو 

هاي بیشتر مشخص کرد که بزرگترین تفاوتهاي دانستند. تحلیلمنافع قابل کسب از چنین روابطی می
و دسته از زنان، به اینکه منافعی اینچنینی تا چه میزان از روابط خارج از چارچوب قابل متمایزکننده این د

ها یا کسب هستند، مرتبط نبود. بزرگترین تفاوتها، مربوط به این بود که این زنان، هنگامیکه به چنین مزیت
یشترین تفاوتهاي زنان گروه دانستند. به عبارت دیگر، برسیدند، تا چه حد آن را سودمند و مفید میمنافعی می

هاي حاصل از روابط خارج از چارچوب و نه میزان بخش بودن منافع و مزیتاول و دوم، به میزان پاداش
احتمال رسیدن به این پاداشها، مربوط بود که این مسئله هم، متغیري شخصی و درونی است. پاداشهاي جنسی 

بخش دیگر، گرفتن ارتباط جنسی دهانی از نسی لذتهاي بیشتر، کسب تحریکات جمانند تجربه ارگاسم
که همسر یا شریک اول تمایل به چنین ارتباطی ندارد، از جمله پاداشهاي جنسی بود که شریک دوم درحالی

رسد که منافع براي زنان این گروه، اهمیت بیشتري داشت تا زنان گروه دوم. به طور خالصه اینکه، به نظر می
تر باشد. این دسته از کنند، مهمهاي همسرگزینی و جنسی چندگانه را دنبال میاستراتژيجنسی براي زنانی که

دوست قیمت، زنان، در ادراك سایر منافع بالقوه حاصل از روابط چندگانه با مردان مانند گرفتن لباسهاي گران
با یک شریک، پیشرفت در شدن با افرادي از طبقات باال، رسیدن به سایر شرکاي جذاب دیگر از طریق رابطه 

هاي اغواگري نیز، با زنان گروه دوم تفاوتهایی داشتند که البته میزان تفاوتها به اندازه شغل خود و ارتقا تکنیک
هاي بعدي باید در جستجوي این باشند که چه عواملی منجر به تفاوت موارد بحث شده در قبل نبود. پژوهش

شوند.بخشی این منافع، میشونده از روابط چندگانه و میزان پاداشبدر بین زنان، از نظر ادراك منافع کس
اند که ویژگیهاي شخصیتی خاص مانند خودشیفتگی باالتر، پژوهشهاي انجام شده همچنین نشان داده

پایین و خصایص شخصیتی حاکی از اختالل شخصیت ضداجتماعی، احتمال 2بودنو وجدانی1جوییموافقت
اي جدا از برد. هر چند موجودیت استراتژي جنسی دوگانه در زنان، پدیدهس را باال میخیانت در هر دو جن

وجود یا عدم وجود ویژگیهاي شخصیتی خاص در آنهاست اما از آنجایی که در زنان، خیانت تا حدي با این 
کننده نیبیدهنده و پیشاستراتژي جنسی پیوند خورده، شاید وجود این خصایص را تا حدي بتوان افزایش

احتمال اقدام بر مبناي استراتژي جنسی دوگانه نیز تلقی کرد. 
اي است اي از زنان، در نتیجه وضعیت جسمیطلبی جنسی یا میل بیشتر در عدهاینکه آیا تمایالت تنوع

نان را، طلبی و میل جنسی زاي براي اینکه تنوعهاي تکامل یافتهآیند و اینکه آیا مکانیسمکه با آن به دنیا می

1- Aggreableness
2- Conscientiousness
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مطابق با ژنوتیپ و فنوتیپ آنها تنظیم کند و همچنین این سئوال که از نظر تناسب تکاملی، عملکرد رفتارهاي 
جنسی متفاوت این زنان، براي آنها چه منافعی را در بر دارد، سئواالتی هستند که نیاز به تحقیقات بیشتري 

دارند.

ازناشویینقش تناسب فردي زنان در انگیزه براي روابط فر
نقش تناسب ژنتیکی و زیستی خود زنان، در اقدام بر اساس استراتژي جنسی دوگانه، یکی از 

مشخص شده که ممکن است ساختار ژنتیکی کمتر متناسب موضوعات مهم در پژوهشهاي جنسی است. 
همانطور که د. هاي جنسی آنها نقش داشته باشکنند، در خیانتزنانی که اقدام به روابط خارج از چارچوب می

بحث کردیم، علل روابط فرازناشویی در زنان متعدد است. اما، یافتن ارتباطاتی بین روابط فرازناشویی و بعضی 
گیري این فرضیه شده که ممکن است هاي سالمت زیستی و روانشناختی در زنان، منجر به شکلاز شاخص

افزاي شریک یا تر خود، از طریق ژنهاي تناسبایینمیزانی از واریانس خیانت در زنان، میل به جبران تناسب پ
کنند، شرکاي جنسی فرازناشویی باشد. طبق این فرضیه، تعدادي از زنانی که اقدام به روابط فرازناشویی می

تر از افزاي یک شریک بالقوه متناسبممکن است به دنبال جبران تناسب پایین خود بوسیله اخذ ژنهاي تناسب
-جبران تناسب پایین خود آنها را بکند، باشند. ترکیب ژنهاي آنها با ژنهاي چنین شرکایی، میهمسر که بتواند 

تواند تمایل و اقدام تواند به بقاي ژنهاي آنها در خزانه ژنومی، کمک کند. نتیجه این انطباق روانشناختی، می
آنها، باشد. این نظر هماهنگ با بیشتر بر مبناي استراتژي جنسی دوگانه و افزایش احتمال خیانت زناشویی در 

در زنان (و نه در مردان) با میزان بیماري باالتر، عدم باروري بیشتر، خیانتدهند، هایی است که نشان مییافته
تر، ارتباط دارد هاي حاکی از تناسب پایینرنجورخویی بیشتر و تعدادي دیگر از شاخصتر، روانهوش پایین

بر عکس این مطلب نیز درست است. به این معنی که، بین ولنگاري جنسی لبته ) (ا2001(به نقل از میلر، 
بیشتر با عدم باروري باالتر، ارتباط وجود دارد. یکی از علل این ارتباط، شیوع بیشتر بیماریهاي مقاربتی در 

نوساننان،زدرهمچنین، ).1975جوامع همراه با ولنگاري جنسی بیشتر، است؛ رك به مجله پزشکی بریتانیا، 
بالقوهبطورونمازنانهکمترظاهربابیشترجوییتسلطازحاکیهايچهرهوتربمومردانهصداهايترجیحدر

مربوطنوسانهمچنین،). 2001همکاران،وجانستون؛2006همکاران،وفینبرگ(استجذاب همبستهکمتر
شوهرهمزمانمراقبتوهمسرازغیربهشرکاییردنکپیدابرايانگیزهوزنیالسمیزانترجیحی،چهرهبه

استشدهگزارشبیشتردارند،پایینیهمسريارزشنسبیبطورکهزنانیدرتمایالت،اینظهورهمراه با
عدمکههستندآنهاییزنان،اینازنمونهیک). 2006گانگستاد،وهاسلتون؛2006هاسلتون،وپیلسورث(

این یافته یعنی ارتباط بین داشتنِ تناسب زیستی . )2005همکاران،وگانگستاد(دارنديباالترايچهرهتقارن
تر در جنس مونث و اقدام بیشتر بر مبناي استراتژي جنسی دوگانه و انتخاب شریک جنسی دوم، در پایین

و 2001پتون، (رك به باراش و لیهم یافت شده است هایی از پرندگان مانند گونهها تعدادي از سایر گونه
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کند، احتمال اي که اقدام به روابط فراجفتی در غیاب حضور شریکش میها، ماده). در این گونه2001میلر، 
گیري با نري که تناسب ژنتیکی ها برخوردار باشد. جفتدارد که از کیفیت ژنتیکی پایینی نسبت به سایر ماده
ناسبی خود پرنده ماده است.باالیی دارد، تا حدي براي جبران این کاهش کیفیت ت

هاي جذابیت در هاي زیستی و خصیصهیک یافته مهم و داراي تلویحات کاربري، ارتباط بین شاخص
نمایی جسمی و رفتاري باالتر در زنان با میزان شرکاي زنان با رفتارهاي جنسی در آنهاست. بین مردانگی

ارتباط جنسی بدون التزام تعهد، رابطه وجود داشته طلبی جنسی باالتر و تمایل بهجنسی بیشتر، میل و تنوع
تواند حاکی از یک فرایند کارکردي و انطباقی مفید براي چنین زنانی باشد. این احتمال است. این مسئله می

وجود دارد که این زنان، از طریق شرکاي جنسی بیشتر و متعددتر یا روابط خارج از چارچوب باالتر، سعی 
تر، افزایش هاي حاوي ژنهاي متناسبتر خود را، از طریق کسب اسپرمنتیکی و تکاملی پاییندارند تا تناسب ژ

اي در زنان با افزایش احتمال نمایی چهرهداده و به نوعی جبران کنند. این فرض با این یافته که مردانگی
ن و همکاران، نما همبسته است (جانستوانتخاب پایدار یک شریک جنسی یا همسر داراي چهره مردانه

تري رفتاري باالتر و حاکی از تناسب پایین-اي یا روانینمایی چهره)، همخوانی دارد. زنانی که مردانگی2001
نما را به عنوان یک همسر درازمدت انتخاب کنند تا دارند، بیشتر احتمال دارد که یک مرد داراي چهره مردانه

تواند تضمین کند که آنها براي انتخاب در این دسته از زنان، مینماتر. این نحوههاي زنانهزنان داراي چهره
هاي خود، الاقل تا حدي جبران کمبود تناسب زمان بیشتري، دسترسی به مردانی داشته باشند که با اسپرم

ري نماتر دارند، نوسان و تغییرات وابسته به چهره بیشتهاي زنانهژنتیکی آنها را کنند. در عوض، زنانی که چهره
ها نیز نشان دهند (همان منبع). البته بعضی از پژوهشاي در شریک جنسی، نشان میرا از نظر ترجیحات چهره

هاي اي پایین، چهرهنمایی چهرهنماتر دارند ممکن است بیشتر از زنان با زنانگیاند که زنانی که چهره زنانهداده
ها، لزوماً در تناقض با یکدیگر نیستند. یافته . این یافتهنماتر را به عنوان همسر درازمدت ترجیح دهندمردانه

تر نماتر که از نظر مردان جذابتواند ناشی از توانایی این دسته از زنان یعنی زنان با چهره زنانهدوم، می
نان، تر، این زنماتر، باشد. به عبارت روشنهاي مردانهتر یعنی مردان با چهرههستند، براي انتخاب مردان جذاب

یابند. هایی را جذاب میدانند که مردان، چه چهرهنسبت به جذابیت باالتر خود براي مردان، آگاهی داشته و می
تواند باعث شود تا این زنان، احساس آزادي و قدرت انتخاب بیشتري داشته باشند. آنها زنانی همین مسئله می

نمایی لیکه یافته اول یعنی اینکه زنانِ با مردانگیکنند. درحاجذاب هستند و مردان جذاب را هم انتخاب می
نمایی ظاهري دهند که فاصله کمی از نظر مردانگیاي باالتر، مردانی را براي روابط درازمدت ترجیح میچهره

دهنده ترجیح این دسته از زنان باشد و نه وصول تواند نشانمدت دارد، میبا مرد مرجح براي روابط کوتاه
خواهند.چه که میحقیقی به آن
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دیروز و امروز؛ آنچه که زمانی انطباقی بوده و آنچه که اکنون انطباقی است

هایش با خودسوزي پره پیرامون شعله یک شمع در گردش است، گاه گردشوقتی یک شب"
هاي غیرانطباقی اش، به سوي نافرجامرسد؛ او در کار اطاعت از قواعد ژنتیکیبه پایان می
هاي شپ پره، آن است که او را در پیروي از نور ماه یا خورشید یاري کند اما ژناست. قانون

).2000(کارترایت، "هنوز با نورهاي مصنوعی خو نگرفته است

).2000ت،یکارترا(»استدهیخوابحجرعصربهمتعلقییهاذهنما،مدرنيهاجمجمهدر«

انسان، ریشه تکاملی داشته و در طی میلیونها سال گفتن این مطلب که بسیاري از خصایص و رفتارهاي
- اند، به این معنی نیست که همه آن صفات و رفتارها، همکردهزندگی، به بقا و تولیدمثل بیشتر او کمک می

اکنون نیز، براي بقا و تولیدمثل بشر، کارکردي، مفید یا ضروري هستند. بطور مثال، علت میل زیاد افراد به 
و چرب (گوشت)، ارزش انطباقی این غذاها در طول زندگی تکاملی انسان بوده است. در هرم غذاهاي شیرین 

- کنند، در باالترین نقطه قرار دارند. همانطور که میغذایی انسان، این غذاها، از نظر میزان کالري که تولید می

رسد. بدیهی است ن میدانید، کالري، واحد انرژي تولید شده بوسیله یک غذاي خاص است که به مصرف بد
کند. آن دسته از نیاکان ما که هر چقدر غذایی کالري بیشتري داشته باشد، انرژي بیشتري را در بدن تولید می

بردند. آن دسته از نیاکان ما اند، احتمال بقا و نتیجتاً تولیدمثل خود را باال میکه میل وافري به این غذاها داشته
- اند، به دلیل اینکه در طول روز، میزان کالري کمتري را وارد بدن خود میداشتهکه میل کمتري به این غذاها 

شدند. این مسئله، آنها را با خطر انقراض یا اند، در چالش با شرایط سخت محیطی، دچار مشکل میکرده
- قلبیدانیم، بیماریهاي شود. همانطور که میکاهش نسل مواجه کرده است. اما مطلب به همین جا ختم نمی

پذیرند، جزو چند علت اولیه عروقی، دیابت و سایر بیماریهایی که از رژیم غذایی پرچرب و شیرین تاثیر می
شود، این است که چرا شوند. یک مسئله به ظاهر متناقض که در اینجا نمایان میمرگ و میر انسان، تلقی می

راي او انطباقی و مفید بوده ولی االن به در طول زندگی تکاملی انسان، خوردن غذاهاي پرچرب و شیرین، ب
یکی از دشمنان او مبدل شده است؟

در دنیاي فعلی، میزان فعالیت بدنی و نتیجتاً نیاز انسان به کالري زیاد، شدیداً رو به کاهش گذاشته و از 
آوردن غذاهاي گوشتی یاطرف دیگر، دسترسی به غذاهاي چرب و شیرین، بسیار آسان شده است. فراهم

توانستند ها میترینآمده و فقط موفقشیرین در عصر پیش از مدرن زندگی انسان، از توان هر کس بر نمی
آوري کنند (جالب است بدانید که یکی از علل به وفور هایشان، جمعچنین غذاهایی را براي خود و خانواده

ن ماده غذایی و در نتیجه به یادماندنی بودن ایدر اشعار و ادبیات فارسی، کمیاب» شکر«بکار گرفته شدن واژه 
شده که بعضی از افراد متمول، به عنوان بودن طعم آن براي افراد، بوده است. در ایران، شکر از مصر وارد می
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آوردند). در عوض، در دنیاي مدرن و عصر غذاهاي سوغات، اندکی از آن را براي دوستان و اقوام خویش می
هاي بسیار کمتر، ذائقه غذایی افراد را ارضا رانها به راحتی و با دشواري و هزینهها و رستو، ساندویچی1سریع

کنند. این تغییر روندها باعث شده تا خوردن زیاد غذاهاي چرب و شیرین با انواع مشکالت و بیماریها می
پیش، مفید، که میل وافر به غذاهاي چرب و شیرین در میلیونها سال همراه باشد. به عبارت دیگر، درحالی

اي نه تنها غیرکارکردي که بلکه مضر نیز تبدیل انطباقی و حتی ضروري بوده، در دنیاي مدرن فعلی، به پدیده
شده است. آنچه که باعث بوجود آمدن این فرایند شده، تغییر در شرایط زندگی انسان از نظر میزان مصرف 

توانند ذائقه و ترجیح غذایی خود را افراد نمیانرژي و در دسترس بودن غذاهاست. در این حالت، درحالیکه
تغییر دهند، در عین حال باید تالش کنند که بر میل زیاد خود به خوردن بیش از حد غذاهاي پرچرب و 
شیرین غلبه کنند وگرنه همان اتفاقی براي آنها خواهد افتاد که روزي براي نیاکان کمتر متمایل ما به غذاهاي 

(چنین است رسم سراي درشت/ گهی پشت به زین و گهی زین به پشت!). قضیه چرب و شیرین روي داد
هایی است که شبها پرهذائقه انسانی و ناکارآمدي آنچه که تکامل در وجود ما باقی گذاشته، همانند رفتار شپ

دها هزار هاي شناختی که در طول صگردند. مکانیسمدر اطراف منابع نورانی مانند اشیاء در حال اشتعال، می
آورنده شکل گرفته، امروزه الزاماً سازگارانه نخواهند بود: آري در جمع- سال زندگی به سبک شکارچی

هاي مدرن ما، ذهن هایی متعلق به عصر حجر خوابیده است.جمجمه
ذائقه غذایی، مثال واضحی است از اینکه بسیاري از ترجیحاتی که در فرایند تکامل و در طی میلیونها 

توانند با توجه به تغییر در شود، میاینک نیز در انسانِ دنیاي مدرن مشاهده میر بشر بوجود آمده و همسال د
محیطی و اجتماعی انسان، اثرات کامالً متفاوتی داشته باشند. اما پرواضح است که بسیاري از -شرایط زیست

باشند، هنوز هم ارزش خود از او میخصایص رفتاري که در انسان فعلی وجود داشته و نتیجه زندگی تکاملی 
اند. بسیاري از رفتارهاي انسان که در طی میلیونها سال زندگی، او نظر تکاملی و انطباقی را براي او حفظ کرده

شوند. ترس از حیوانات وحشی، اکنون نیز در انسان مشاهده میاند، همرهانیدهرا از بسیاري از خطرات می
ها، به دلیل اینکه در انسان اند. این خصیصهس از مار و حیوانات سمی، از آن جملهترس طبیعی از ارتفاع، تر

اند. هنوز هم مارها سمی و یا محیط او، تغییرات الزم تکاملی روي نداده است، همچنان پا برجا باقیمانده
ا و ادامه نسل او، اند و دوري از آنها، هنوز هم براي انسان، بقهستند و حیوانات درنده براي انسان خطرناك

ضروري است. 
توان چنین چیزي را مشاهده کرد. بعضی از رفتارهاي جنسی، ارزش در مورد رفتارهاي جنسی هم، می

هاي کارکردي خود را از دست داده و نتیجتاً باید تا حد امکان فرونشانی شوند. در عوض، بعضی از مکانیسم
کرده و با توجه به شرایط بشر، باید به آنها امکان ظهور و گرایانه خود را حفظ جنسی، هنوز ارزش انطباق

ها، در طول تداوم داده شود. بطور نمونه، همانطور که گفتیم، بر طبق نظریه میل به چندگونگی ژنتیکی زاده

1- Fast Foods
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تاریخ تکامل، داشتن فرزندان متعدد از مردان متفاوت، براي زنان ارزش انطباقی داشته است. چندگونگی 
ها از نسل هایی را در دامان خود پرورش دهند که به دلیل اینکه این بچهکرده تا بچهزنان کمک میبهژنتیکی،

که موجب اند، به لحاظ ساختار ژنتیکی متفاوت، نسبت به طیف متفاوتی از عوامل محیطیمردان متفاوت بوده
ان این زنان در نتیجه عاملی خاص از مقاوم باشند. در نتیجه اگر تعدادي از فرزندشده، به خطر افتادن آنها می

رفتند، احتمال زنده ماندن مابقی فرزندان به دلیل ساختار ژنتیکی متفاوت و در نتیجه توانمندیهاي بین می
مرد 5فرزند و از 10متفاوت، وجود داشته است. در یک مثال ساده، زنی را که در طول زندگی خود داراي 

فرزند خود را از یک مرد، باردار شده است. چنانچه بیماري 10که هر متفاوت است با زنی مقایسه کنید 
کرده، به دلیل اینکه انسانهاي مختلف داراي ساختار ژنتیکی متفاوت نسبت به اختالالت خاصی شیوع پیدا می

د. زن انتر، بودهپذیرتر و تعدادي نیز مقاومو بیماریهاي متفاوت هستند، تعدادي از آنها نسبت به بقیه آسیب
اول، به دلیل اینکه فرزندانی داشته که ساختارهاي مربوط به دستگاه ایمنی بدن متفاوتی را دارند، نسبت به زن 
اول، شانس بیشتري براي اینکه تعدادي از فرزندانش زنده بمانند داشته است. از طرف دیگر، این زن، ژن 

-داده است. نتیجه این میه دختران خود انتقال میتمایل به داشتن فرزندان متفاوت از مردان متفاوت را نیز ب

مانند متعلق به این زن یا زنانی شبیه به او باشند. شده که در نسل بعد، تعداد بیشتري از دخترانی که زنده می
نتیجتاً تعداد بیشتري از دختران نسل بعد این صفت مربوط به رفتار جنسی یعنی تمایل به داشتن فرزندان 

کردند. این دختران نیز به همین علل یاد شده، بیشتر احتمال ان متفاوت را با خود حمل میمختلف از مرد
داشته که فرزندانی داشته باشند که در نسلهاي بعد زنده بمانند. نتیجه نسل در نسل این فرایند انتخابی و 

اند گسترش پیدا کرده و ژن پیامدهاي آن این شده که ژن زنانی که ترجیح داشتن رابطه با چندین مرد را داشته
کنیم که هر چند زنان آن، در دنیاي اند گسترش نیابد. ما در شرایطی زندگی میزنانی که چنین ترجیحی نداشته

هاي هاي خود و ترجیحات و انتخاباند اما خزانه ژنتیکی چند میلیون سال قبلِ مادربزرگمدرن به دنیا آمده
آیا داشتن چند فرزند از چند مرد، در دنیاي عصر مدرن نیز نند. حال،کمربوط به آنها را با خود حمل می

براي جواب دادن به این سئوال، شرایط عصر تکاملی انسان را با همچنان مفید، انطباقی یا ضروري است؟ 
کنیم، منظور ما میلیونها کنیم. هنگامی که صحبت از عصر تکاملی زندگی انسان میشرایط فعلی او مقایسه می

گوییم عصر مدرن، منظور ما همین حدود بیش از صد سال قبل تا ال زندگی بشر است، درحالیکه وقتی میس
کنون است. همانطور که مشخص است مدت زمان عصر مدرن زندگی انسان نسبت به عصر تکاملی زندگی 

ن و عصر تکاملی او آید. تفاوت بارز بین عصر مدرنِ زندگی انسااو، آنقدر کوتاه است که اصالً به چشم نمی
این است که اغلب اکتشافات و اختراعات بشر در همین مدت زمان کوتاه اتفاق افتاده است. در واقع، 
همانطور که طول مدت عمر عصر زندگی مدرن انسان نسبت به عصر تکاملی، قابل قیاس نیست، تفاوت در 

زانیمي،الدیم1995تا1975فاصلهدرکه گفته شدهنیستند.شکوفایی انسان در این دو عصر نیز، قابل قیاس 
است. میلیونها سال بوده1975سالتاخلقتيابتداازانسانیآگاهوعلمیتمامبابرابربشرعلمدیتول
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زندگی بشر همراه بوده با ناآگاهی و جهل انسان نسبت به راه درمان بسیاري از بیماریها و حتی بیماریهایی که 
، موفق به کشف واکسن فلج اطفال 1952شوند. الکساندر فلیمینگ در سال اافتاده تلقی میپامروزه بسیار پیش

توانست شد. تا قبل از این کشف، ویروس فلج اطفال در صورت ورود به بدن و غلبه بر دستگاه ایمنی، می
ري به یک بچه، یک بچه را فلج کند. اما از بعد از این کشف بزرگ با خوراندن چند قطره از واکسن این بیما
اندیشد که متولد می توان او را براي همیشه نسبت به این ویروس واکسینه و مقاوم کرد (آیا شما هم به این می

و ابتال به این ویروس، چقدر ناعادالنه و مهلک بوده است؟!). دنیاي مدرن همراه 1952شدن تا قبل از سال 
بیماریها را کشف کرده است. به همین خاطر، داشتن فرزند اي که راه غلبه بر بسیاري ازاست با علم پزشکی

از مردان متعدد، به این امید که بر حسب شانس، تعدادي از آنها از یک یا چند بیماري مختلف جان سال به در 
شود. از طرف دیگر، افزایش ببرند، راهکاري موثر براي افزایش بقاي نسل در دنیاي مدرن، محسوب نمی

هاي انسانی، اقدام به پیامدهاي ناگوار اقتصادي و اجتماعی آن، موجب شده تا جمعیتشدید جمعیت و 
استفاده از راهکارهاي پیشگیري از توالد نسل کنند. در چنین شرایطی، هر زوجی فقط امکان داشتن تعداد 

وت را از نظر کمی فرزند دارد و داشتن تعداد محدودي فرزند، میل به داشتن فرزندان متفاوت از مردان متفا
کند. داشتن فرزندان مختلف از مردانی باساختارهاي ژنتیکی متفاوت، زمانی کارآمد و انطباقی، ناکارآمد می

پرداخته و وقفه به امر توالد نسل میشد که هر زن در طول سراسر زندگی خود، بیکارکردي محسوب می
ول میلیونها سال زندگی عصر تکاملی انسان، یکی نتیجتاً تعداد زیادي فرزند داشته است. از طرف دیگر، در ط

کرده، طیف بیماریهاي گوناگون بوده و در نتیجه میل به داشتن از چیزهایی که او را بطور جدي تهدید می
فرزندان متفاوت از مردان مختلف، این امکان را براي زنان عصر تکامل بوجود آورده که بر اساس شانس، 

تر بوده و در صورت مواجه با هر یک از آنها، نسبت به یک سري از بیماریها مقاومفرزندانی داشته باشند که 
آن بیماریها، شانس زنده ماندن بیشتري داشته باشند. اما در شرایط زندگی دنیاي مدرن که هر زنی در بهترین 

ها نوع ژنتیکی در زادهتواند تعداد محدودي زاده تولید کند، ماده خام اولیه براي موثر افتادن تشرایط، فقط می
تواند موجب ها فقط هنگامی مییعنی تعداد فرزندان، از بین رفته است. بدیهی است که تنوع ژنتیکی زاده

افزایش موفقیت تولیدمثلی در فرد شود که امکان اثرگذاري داشته باشد. اولین ابزار این امکان اثرگذاري براي 
دیگر همانند عصر تکاملی وجود ندارد. با توجه به  این نکات در هاي متعدد، تنوع ژنتیکی یعنی وجود زاده

یابیم که تمایل به گوناگونی ژنتیکی فرزندان که از جمله علل تغییرات در ترجیحات جنسی زنان و میل می
آنها به رابطه با مردي به غیر از همسر است، به دلیل تغییر در شرایط زندگی انسان، خاصیت و کارکرد انطباقی 

ود را از دست داده است. همه آنچه که گفته شد در مورد آن دسته از تمایالت تنوع طلبانه مردان که ریشه خ
کند. در میل آنها به چندگونگی ژنتیکی زاده ها دارد نیز صدق می
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هاي برتر یا ابرمردها اند؛  توهم ژنهمه مردان خاکستري

(دیوید باس).» فق استتکاملی مو1هر فردي، یک ماجراي«

ها، مقاالت و کتابهاي چاپ شده در حیطه ارتباط بین انتخابهـاي جنسـی   ورق زدن صفحات پژوهشنامه
زنان و وضعیت ژنتیکی مردان مورد دلخواه آنها، تاییدکننده این است که انتخابهاي جنسـی زنـان، حـداقل تـا     

ر تکاملی، است. اما آنچه که به اندازه واقعیت قبلـی  تر از نظحدي، همراه و هماهنگ با انتخاب ژنهاي متناسب
هاي انطباقی و تکاملی انتخابهاي جنسی زنان در دنیاي مـدرن، دیگـر   کند این است که مکانیسمخودنمایی می

باشند.به اندازه اعصار قبل، کارآمد نمی
ها، حیط تکاملی انطباقتعدادي از صفات جذاب و برانگیزاننده از نظر جنسی براي زنان، دیگر همانند م

ها براي فرزندان نیز، به اندازه زندگی تکاملی، منجر افزا نیستند. در نتیجه، اخذ این ژنبراي صاحب آن تناسب
اند، ارتباط بین جذابیت و سالمتی ها نشان دادهها نخواهد شد. همانطور که پژوهشبه افزایش تناسب زاده

افزایی دهنده همین مطلب باشد که در دنیاي مدرن، اثرات تناسبند نشانتواپایین است. این ارتباط پایین می
دهنده جذابیت، کاهش پیدا کرده است. قدرت بدنی، هاي افزایشهاي همبسته با صفات و خصیصهژن

-ها، براي مردان مهم شمرده نمیاستحکام عضالنی و تواناییهاي جسمی، دیگر همانند محیط تکاملی انطباق

هاي دیگر اي از قدرت مردان را، مولفهمالحظها و مشاغل بدنی، شدیداً کاهش یافته و بخش قابلشوند. کاره
کننده قوي در کسب منابع مادي است سازد. هر چند که بطور طبیعی، وضعیت بدنی فرد، یک ابزار تسهیلمی

به دنبال ،ی و همسرگزینیانتخاب شریک جنسزمان چه که زنان در اگرکند. اما رسیدن به آنها را ضمانت نمی
به این شان شانس دسترسیلزوماً،آنهاانتخابهايافزا هستند، اما این به این معنی نیست که ژنهاي خوب تناسب

شانس، تصادف و بازي شود، صرفاً. در تعدادي از موارد، آنچه که نصیب آنها میکنندزیاد میژنها را 
یک مرد و تموجب موفقی،در بسیاري از مواردو نیاي مدرن ، آنچه که در دیاحتماالت است. به عبارت

شرایط و و ندهایی که قابلیتهاي او را افزایش داده باشند نیستشود، ژنافزایش جذابیت او براي زنان می
است که آنها بااین،زنانهايانتخابمهم نیز، در این مسئله نقش مهمی دارند. محدودیتاتفاقات تصادفی

سهم ،و به عبارت دیگر ژنهاي اویک مردقابلیتهاي درونی محیط،در آن .دنها تطبیق داری انطباقمحیط تکامل
موفقیت یک از اي مالحظهقابلمیزانبسزایی در رشد و موفقیت کلی او داشتند. در زندگی مدرن و درحالیکه 

هاي مختلف، لزوماًان موفق در زمینهکنند، انتخاب مردتعیین میاو مرد را شرایط بیرونی و نه قابلیتهاي درونی 
- نیست. قهرمانان دنیاي مدرن با قهرمانان محیط شکلافزاا یا ژنهاي درونی موفقیتهبه معنی انتخاب قابلیت

کردند اما معادالت در اینجا فرق کرده اند. در آنجا، شاید نقش غالب را ژنها ایفا میها متفاوتگیري انطباق
پذیرند، تاثیري نمیفردنات پرورشی و تربیت یعنی عواملی که از توانمندیهاي درونی است. تاثیر محیط، امکا

1- Story
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،توانمندذاتاًحتی به جایگاههایی باالتر از افراد ، راژنتیکید افراد کمتر متناسب یا شایسته از نظر نتوانمی
هاي متناسب رد شود، ط به ژنفرزند یک مرد متمول باالشهرنشین، بدون اینکه از غربال ژنتیکی مربوند.نبرسا

یک مرد ثروتمند نسل جدید خواهد بود. احتماالت و عوامل محیطی غیرقابل کنترل بوسیله یک مرد نیز، در 
اجتماعی، تاثیرات مهمی دارند. همانطور که گفتیم، وضعیت بهداشت، سبک - رسیدن او به جایگاه اقتصادي

اند. جذاب دیدن ان همبستگی بین جذابیت و سالمتی، کاستهزندگی افراد و علوم بهداشتی و پزشکی، از میز
ها، کارکردي چنین صفاتی، هر چند همچنان انطباقی است اما براي صاحب آن، به اندازه محیط تکاملی انطباق

به افزایش انتخاب منجرلزوماً،همین دالیل، گرایش زنان به آمیزش جنسی با مردان موفقنا بهبنیستند. 
را به عنوان افرادکه ما نباید ی معتقدندنخواهد شد. از همین روست که روانشناسان تکامل،هادرست در آن

-می2»اجراکنندگان انطباق«در نظر بگیریم، بلکه افراد را صرفاً»خود1افزایش دهنده تناسبهايارگانیسم«

هاي تکاملی خود برده این انطباقاًها به افزایش تناسب منجر شوند یا خیر. افراد عمدتدانیم، خواه این انطباق
ها خود حکایتی مجزا و دیگر است.هستند، حال آنکه موفقیت یا عدم موفقیت این انطباق

از طرف دیگر، زنان بدون اینکه حتی خودشان هم بدانند چرا، ممکن است جـذب مردانـی شـوند کـه     
دادي از این صفات جذاب از نظر جنسی مشکالتی در پذیرش اخالقیات، قوانین و هنجارهاي جامعه دارند. تع

اند امـا در شـرایط کنـونی، در تضـاد بـا      افزایی داشتهبراي زنان، در طول زندگی تکاملی انسان، ارزش تناسب
ها به علت افزایش کننده این صفات به زادهاخالقیات و قانون هستند. به همین خاطر، هدیه دادن ژنهاي تسهیل

توانند در واقع کاهنده تناسب هم باشند. ا نظامهاي قانونی یک جامعه، میدادن احتمال درگیري آنها ب
افزا را انتخاب نکرده بلکه وانمود به داشتن نکته بعد اینکه، تکامل و انتخاب طبیعی، فقط ژنهاي تناسب

آل، مطلـوب و آرزوي  این صفات را هم انتخاب کرده است. بعضی از مردانی کـه زنـان بـه عنـوان مـرد ایـده      
هـا،  کنند، در واقع ممکن است شارالتانهایی بیش نباشند. صـفحات حـوادث روزنامـه   همیشگی خود تلقی می

اندازي زنان بوسیله این دسته از مردان. اختالل شخصیت ضـداجتماعی در  معموالً پر است از داستانهاي به دام
نده مطلب ذکره شده در فوق اسـت.  دهد و این یافته تاییدکنمردان با موفقیت جنسی آنها، همبستگی نشان می

رفتـاري  -کنند تا مردان بتواند جـذابیت جنسـی  نمونه دیگر، برنامه هاي آموزش اغواگري است که  کمک می
خود در نظر زنان را افزایش دهد، درحالیکه ساختار ژنتیکی فرد همچنان ثابت باقی می ماند. در ایـن حالـت،   

افزا که ریشه این رفتارها باشند آورند، وجود ژنهاي واقعاً تناسبت میآنچه که زنان با انتخاب این مردان بدس
نیست، بلکه شانس در معرض این آموزشها قرار گرفتن است. یعنی چیزي که نفعی براي تضمین بقـاي خـط   

ها، چیزي به نام تربیت و آموزش، حداقل به شکل فعلی آن وجود در محیط تکاملی انطباقژنتیکی آنها ندارد. 
کردنـد و رفتارهـاي فـرد، مـدرك     شده که ژنهایش تعیین مـی اشته است. در آن محیط، فرد عمدتاً همان میند

1 - Fitness maximizers
2 - Adaptation executioners
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خوب و نسبتاً کاملی از تواناییها و تمایالت ژنتیکی فرد و در نتیجه ژنهاي قابل توارث او بودنـد. بـه عبـارت    
-دهد، عمل میه ژنوتایپ او را نشان میاي کدیگر، فنوتایپ یا ظاهري بیرونی و رفتارهاي هر فرد، مانند آیینه

کرده است. این مسئله، یکی از دالیلی است که باعث می شود تا زنان عصر مدرن، نتوانند بطور کامل، تفاوت 
مبنایی رفتارهایی که مردي دروناً و بطور ژنتیکی به سمت آنها گرایش دارد از رفتارهایی که یک مرد از طریق 

کند را تشخیص دهند. به همین علت، بعضـی وقتهـا، تـرجیح    ه یا به آنها وانمود میآموزش یا تجربه یاد گرفت
هاي یادگیري این رفتارهـا  افزا، در واقع به انتخاب ژنهاي سازنده رفتارهاي معین تناسبآنها براي انتخاب ژن

نند و نه اصـل آن،  کشود یک کپی از آنچه که طلب مییا وانمود این رفتارها ختم شده و آنچه که نصیبشان می
شود و نه قهرمانان واقعی. هر چند حتی در این موارد هم، ها نصیبشان میهاي پهلوان پنبهاست. به عبارتی، ژن

توانایی یادگیري یا وانمود به یک سري از رفتارهاي معین می تواند براي زاده ها تناسب افزا باشد اما شـرایط  
اهم نیست تا وجود چنین ژنهایی، تضمین کننده تناسب باالتر زاده ها براي یادگیري یا وانمود کردن همیشه فر

باشند.
هاي ادراکی است که ادراك اغلـب مـا   مسائل و از جمله افراد را کامالً خوب یا بد دیدن، یکی از غربال

ب یـا  دهد. افراد را همسر یا شرکاي جنسی کامالً خوب یا بد، جذارا در بعضی از شرایط، تحت تاثیر قرار می
رسـد  ناجذاب، شایسته یا ناشایسته و در مجموع سیاه یا سفید دیدن، یک مکانیسم ادراکی است که به نظر می

گذارد. اگر چه که بعضی از زنـان ممکـن اسـت بـه     یابی جنسی زنان، تاثیر میبعضی وقتها بر مکانیسم شریک
ر مقابل سیاه باشند، اما چیزي که در تقریبـاً  هاي سفید ددنبال مردان متناسب در مقابل نامتناسب یا در واقع ژن

هاي خاکستري است. اکثریت مردان، از نظـر تناسـب تکـاملی، داراي نقـاط     شود ژنهمه موارد نصیب آنها می
ها به رنگ مطلقـاً  بخشد. توهم دیدن ژنقوت و ضعفی هستند که مجموعه آنها، رنگ خاکستري را به آنها می

دهد تا تنوع ژنتیکی نسلهاي بعـد را  یابی ما قرار میه تکامل در نظام ذهنی جفتسفید یا سیاه، توهمی است ک
هاي پراوالد با فرزندان محدود، کفایت خود را در حفـظ و افـزایش   تضمین کند. تنوعی که جایگزینی خانواده
ژنهاي بهتر یـا  آوري کردن اي (و نه کامالً) از دست داده است. جمعتناسب تکاملی افراد، تا حد قابل مالحظه

هاي روانشناختی تکاملی زنان براي آنها بوجـود  توهمی است که مکانیسمتغییر همسر براي کسب مردي بهتر، 
نـامیم. در  آورند تا در اغلب موارد به آن چیزي برسند که تغییر همسر براي کسب مردي صرفاً متفاوت، میمی

، موارد نه واقعاً ژنهاي بهتر که همراه با  تناسب بـاالتر شود، در بسیاري ازاین حالت، آنچه که نصیب زنان می
تر باشند، بلکه صرفاً یک مجموعه ژنی متفـاوت اسـت. هـر چنـد همـانطور کـه       بقاي بیشتر و تولیدمثل موفق
افزا است اما با توجه به مباحث مطرح شده ماننـد کـاهش   ها نیز، به تنهایی تناسبگفتیم، تنوع ژنتیکی در زاده

افزاییِ تولیدمثلی این پدیده نیز، براي افراد از بین رفتـه یـا رو بـه    رزند در دنیاي مدرن، تاثیرات تناسبتعداد ف
کاهش گذاشته است. البته بدیهی است که همه کوششهاي انجام شده براي کسب ژنهاي بهتر، صرفاً با کسـب  

تر (صـرفاً  نهاي واقعاً متناسبخورند و در بعضی از موارد ممکن است شاهد کسب ژژنهاي متفاوت طاق نمی
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هـاي  از نظر تکاملی) براي یک زن باشیم اما حتی در این حالت نیز، باید درستی چنین انتخابی نسبت به هزینه
عیار و کامـل باشـند، خطـایی    ها) که تمام1آن، سنجیده شود. رفتن به دنبال ژنهاي برترِ مردان برتري (سوپرمن

هـاي مکـرر و   هـاي خـارج از کنتـرل، طـالق    هاي جنسی زیاد، ولنگـاري طلبیتواند تنوعاست که ثمره آن می
خیانتهاي زناشویی باشد.

نهایتهاي بیطلبی جنسی، نردبانی با پلههمیشه کم است؛ تنوع

(فروید).» گاه هم، خود آن مرد نخواهد شدشوهر، هرگز جانشین مرد مطلوب نیست و هیچ«

راتژي جنسی دوگانه و خیانت جنسی در زنان با این مطلب کـه زنـان، از   دادن عمل بر مبناي استارتباط
خالل روابط جنسی چندگانه یا فرازناشویی خود، به دنبال کسب ژنهاي متناسب هستند، اصالً بـه ایـن معنـی    
نیست که عمل برمبناي استراتژي جنسی دوگانه و خیانت زناشـویی در زنـان، لزومـاً بوسـیله تناسـب پـایین       

تبیین است. همچنین این مطلب به هیچ عنوان، به این معنـی نیسـت کـه اسـتراتژي     چنین زنانی، قابلشوهران 
گـوییم شـواهد   جنسی دوگانه و خیانت زناشویی، قابل پذیرش هستند یا باید باشند. توجـه کنیـد کـه مـا مـی     

مدت خود، یا کوتاهدهند که زنان از طریق روابط اواسط چرخه، روابط فرازناشوییپژوهشی و نظري نشان می
هستند. این گفته بدین معنی است که هر زنی، با هر شرایطی و داشـتن هـر   »ترمتناسب«به دنبال کسب ژنهاي 

تر از شـوهر  همسري، ممکن است تمایالت خارج از چارچوب داشته یا بر مبناي آنها عمل کند، زیرا متناسب
ها بـراي تـرجیح   ي زهاوي و فیشر، پسند و گرایش مادههافعلی، همیشه وجود دارد. بر طبق نظریات و تحلیل

هاي هر ). بدین معنی که ماده298-303؛ صص 2003انتهاست (رك به ریدلی، جذابیت در نرها، یک پسند بی
گونه، نه به دنبال یک حد مشخص یا متوسط از خصایص جذاب در نرها کـه بلکـه بـه دنبـال بـاالترین حـد       

2) در مـورد گونـه پرسـتوهاي معمـولی    1994همین زمینه، پژوهشهاي مـولر ( ممکن از آن صفات، هستند. در

ها براي خصایص جذاب در نرها، بود. او  با تغییر دم نرهـا از  انتهاي مادهتاییدکننده همین اصل یعنی پسند بی
ان بلندتر هایشها، با نرهایی که بطور مصنوعی دمطریق کوتاه و بلند کردن به طریق مصنوعی، دریافت که ماده

دادند؛ بـدین صـورت کـه هـر     انتها نشان میشده بود، آمیزش بیشتري داشتند و در زمینه این ترجیح، پسند بی
شد. چقدر طول دم پرنده نر بلندتر بود، بیشتر بوسیله جنس مقابلش انتخاب می

دام  بـه دنبـال   هایی مانند انسان، جـنس مونـث مـ   تواند موجب شود تا در گونه، میانتهاپسند بیپدیده 
اگر بخواهیم بروز و بکارگیري استراتژي جنسی دوگانه یا شرکایی بهتر از شریک قبلی یا شرکاي جدید برآید. 

له یـک امـر   ئد و ایـن مسـ  نگردفیت ژنتیکی باالتر مییبه دنبال مردان با کصرفاً،خیانت را با این گفته که زنان

1- Superman
2- Hirundo Rustica
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د بپذیریم که همه زنان بطور دائم به دنبـال مـردان بـا کیفیـت     توجیه کنیم، پس بایعادي استطبیعی و کامالً
، هیچ مردي، مـرد  یابداگر قرار باشد که هر زنی دنبال صفتی برود که در شوهر خود نمی.ژنتیکی باالتر باشند

امـا  زوجین وجود خواهد داشـت. بین همه در ،، یک خیانت فراگیر دائمیدر این حالتمتناسب نخواهد بود.
بوده و یـک مـرد در هـر موقعیـت و وضـعیتی کـه از نظـر        جذابیت یک مرد، امري نسبی که گفتیم، همانطور

همانطور که قبالً هـم  تر از تعدادي دیگر از سایر مردان خواهد بود. جسمی و جنسی قرار بگیرد، باز هم پایین
از آن محـروم شـده   اي خاص داده شده و مابقی، بطور کامل،اي نیست که به عدهبحث شد، تناسب، خصیصه

آیزنگ (روانشناسِ رفتارگرا) معتقـد بـود   باشند. هر فردي، براي خود، یک داستان موفقیت آمیز تکاملی است. 
هاي طبیعی موجود در ساختارهاي شخصـیتی، نیـاز دارد. تنـوع شخصـیتی موجـود در      که جامعه به همه تنوع

عه بوده و رسیدن به تنـوع ژنتیکـی سـاختارهاي    جامعه تا حدي به معنی تنوع ژنتیکی ساختارهاي ژنومی جام
هر مردي، داراي مجموعه کند. ژنومی در جامعه، برقراري شرایط براي توالد نسل عموم افراد سالم را طلب می

اي از خصایص متناسب تکاملی است که موجب انطباق او با محیط می شوند. اما ماجرا از این قرار است کـه  
ود را در انتخابهاي دو جنس و از جمله ترجیحات و رفتارهاي جنسی زنان نشـان  انتخاب جنسی که آن هم خ

، رفتار کند. این به این معنی است که زنان، همیشـه  »هاترینبقاي متناسب«دهد، تمایل دارد بر اساس قانون می
ایانی نیست زیـرا  وقت پها را، هیچگردند. این حرص و آزمندي براي رسیدن به برترینها، میبه دنبال برترین

هایی و...! این باعث می شود که هر هایی وجود دارند و از بین آنها هم، برترینها، باز هم برتریناز بین برترین
هر چند تمایز بین مردان آنقدر هست مردي با هر شرایطی، بطور بالقوه، هم یک برنده و هم یک بازنده باشد. 

بندي کرد، اما واقعیت این است که هر مرد متعلق بـه گـروه الـف،    بودن طبقهکه بتوان آنها را از نظر آلفا یا بتا
تواند براي یک زن خاص، یک مرد گروه ب باشد و هر مرد بتایی، ممکن است براي زن معینی، یـک مـرد   می

ها در زادهها، میل به چندگونگی ژنتیکیها و باز هم برترینانتهاي برترینامان و بیاگر به این مسابقه بیباشد. 
زنان را هم اضافه کنیم، به این نتیجه می رسیم که هیچ مردي، مستقل از اینکه چقدر از نظر تکـاملی متناسـب   
است، باز هم یک بازنده خواهد بود. زیرا هر مردي با هر میزان تناسب، در این مورد یعنی داشتن تنوع، از قبل 

میل بـه چنـدگونگی   شود. رزه، یک شکست خورده تلقی میو بدون نیاز به امتحان کردنِ شانس خود براي مبا
ژنتیکی زاده ها در زنان، موجب می شود تا این تضمین بوجود آید که هـر مـردي بـا هـر شـرایطی کـه دارد،       

نقش تناسب فردي خود زنان در انگیزه هنگامیکه به این مجموعه، آرامش صد در صدي و کامل نداشته باشد. 
تـر  تر و بغـرنج را، که در بخش قبل به آن پرداختیم اضافه کنیم، فرایند باز هم، پیچیدهبراي روابط فرازناشویی 

هاي آن، قابل شـمارش نیسـت زیـرا    طلبی جنسی در انسان، مانند نردبانی است که تعداد پلهتنوعخواهد شد.
آل را، می به جفت هاي ایدهناپذیر زنان براي رسیدن اندیشد. تمنا و اشتیاق پایانفرد، همیشه به باالتر رفتن می

جاه طلبی براي افزایش حداکثري موفقیت تولیدمثلی معادل اسـت بـا:   «توان در قالب یک فرمول خالصه کرد: 
». طلبی جنسیاستراتژي جنسی دوگانه، خیانت زناشویی و تنوع
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شناسی هورمونی نوسانات جنسی زنان در طول چرخه قاعدگیعلت
نوسانات رفتارهاي جنسی زنان در طول چرخه قاعدگی، یک دسته از در مورد چرایی تغییرات و 

پردازند. تغییرات هورمونی همگام با تغییرات در رفتارهاي ، می1تریا سطحیعلتهاي اولیهها، به پژوهش
ها که به تبیین و هاي علت شناسی اولیه، هستند. دومین دسته از پژوهشجنسی زنان، یکی از این حوزه

اند که در این فصل پردازند، همان تبیینات مبتنی بر روانشناسی تکاملیمی2تر یا نهاییهاي عمقیعلتاکتشاف 
گویند که مسائل قرار گرفته در این مورد بحث قرار گرفتند. به این علت به تبیینات گروه اول، تبیینات اولیه می

روبناییِ نوسانات در رفتارهاي جنسی طبقه (مانند تغییرات و نوسانات هورمونی)، به عنوان علل سطحی یا 
زنان، قابل قبول هستند. اما، خود علتهاي اولیه مانند تغییرات هورمونی نیز، نیاز به تبیین دارند. در مسیر تبیین 

- رسیم که جزو آخرین و غاییرفتارهاي جنسی، هر علتی خود علتی دیگر دارد تا اینکه به آخرین علتهایی می

ترین سطوح ترین و بنیاديايترین، ریشهاز آنجایی که تبیینات روانشناسی تکاملی، عمیقترین علتها، هستند. 
تبیینی هستند به آنها، تبیینات نهایی، غایی یا بنیادي گفته می شود. اینکه تغییرات هورمونی و سایر تغییرات 

دهند، بحثی روي میزیستی در زنان، همگام با نوسانات در رفتارهاي جنسی زنان در طول چرخه قاعدگی
تر، این جدا از اینست که اصالً چرا چنین نوساناتی در رفتارها یا هورمونها، وجود دارند. به عبارت روشن

هاي زیستیِ نوسانات در رفتارهاي جنسی، خود ریشه در فرایندهاي تکاملی دارند. تکامل، علّتها و همبسته
عمل شود. ژنها، در رأس ابزارهاي مورد استفاده تکامل هستند. نمی تواند بدون ابزارهاي میانجی زیستی، وارد 

هاي زیستی انسان را به آنها، تنظیمِ هورمونها، نوروترانسمیترها (مواد شیمیایی مغز)، نورونها و سایر مولفه
. شوندهاي زیستی، با استفاده از اصولِ روانشناسی تکاملی، قابل درك میعهده دارند. فعالیتهاي این مولفه

اي دیگر از زنان، اي از زنان را به طور مکرر، به ناحیه باالي لب عدههاي عدهدر یک مطالعه، پیراهن
دادند. بعد از مدتی، محققین شاهد افزایش هماهنگی در چرخه قاعدگی زنان گروه اول و دوم تماس می

گروه دوم، موجب هماهنگ ها، از طریق تحریک حس بویایی زنان شدند. مواد شیمیایی موجود در پیراهن
شدن چرخه قاعدگی این دو دسته از زنان می شد. همچنین مشاهده شد که زنانی که در یک مکان و براي 

شوند. هاي قاعدگی همزمان و هماهنگ، میهاي چرخهکنند، داراي دورهمدتی با یکدیگر زندگی می
کند)، هورمونها و بو که بدن از خود ساطع می(موادي داراي 3مشاهداتی اینچنینی، تاییدکننده نقش فرومونها

هاي همراه با آن مانند نوسانات جنسی است. سایر علل زیستی، در تنظیم چرخه قاعدگی و پدیده
تغییرات سطوح هورمونهاي مرتبط با چرخه قاعدگی در زنان، می تواند علت اولیه تغییرات در 

؛ 2000وك و پرت، -اي باشد (پنتونچهرهترجیحات جنسی آنها از جمله تغییرات در ترجیحات 

1- Proximate
2- Ultimate
3- Pheromone
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)، دریافتند که سطح استروژن که از 2008آپگار و همکارانش (-). گارور2009لوکاسزویسکی و رونی، 
تر، مرتبط است. رونی و هاي متقارنپذیرد با ترجیح بوي بدن مردان با چهرهمراحل چرخه قاعدگی تاثیر می

هاي حاکی از سطح ح استروژن بزاق دهان زنان، با ترجیح چهره) نیز، دریافتند که سط2008سیمونز (
نمایی هاي با مردانگی) نیز، بین ترجیح چهره2007تستوسترون باالتر، مربوط است. ولینگ و همکارانش (

باالتر و تستوسترون بزاق، همبستگی یافتند. مطالعات انجام شده در مورد چرایی این نوسانات و تغییرات، به 
اند که این تغییرات، هماهنگی و همزمانی با تغییرات هورمونی در زنان داشته و این تغییرات جه رسیدهاین نتی

هورمونی نیز، خود در جهت اهداف کارکردي و انطباقی زندگی تکاملی گونه انسان، هستند. سیستم هورمونی 
د که همین تغییرات، موجب داري داربدن زنان، از اوایل تا اواخر چرخه قاعدگی، تغییرات منظم و جهت

شود. بطور مثال، افزایش یا کاهش نسبت هورمونهایی مانند نوسان و تغییر در رفتارهاي جنسی آنها می
استروژن، پروژسترون و آندروژن در اواسط چرخه قاعدگی را، با تغییر در تمایالت مربوط به شریک جنسی 

آل از نظر زنان، همگامی دارد.ایده
، 1سازارتباط بین سطوح هورمونهایی مانند استرادیول، پروژسترون، هورمون لوتئین)، 2006پوتس (

هورمون محرك فولیکول، پروالکتین، تستوسترون و ترجیحات زنان براي بم و زیر بودن صدا را، مورد 
تر) با سطوح پروژسترون و افزایش ترجیح نماتر (بمسنجش قرار داد. او بین کاهش ترجیح صداي مردانه

چنین صدایی با سطوح پروالکتین، در زنانی که چرخه قاعدگی طبیعی داشتند، ارتباط یافت. این ارتباطات، در 
این مشاهدات، از جمله مدارکی هستند که کردند، یافت نشد.زنانی که از قرصهاي ضدحاملگی استفاده می

رات هورمونی زنان هستند چرا که دهند تغییرات مرتبط با چرخه قاعدگی، همزمان یا ناشی از تغیینشان می
.آیدمکانیسم اثر داروهاي ضدحاملگی، دقیقاً از طریق تغییر تاثیرات همین هورمونها بوجود می

هاي ضدحاملگی و پیامدهاي آن بر رفتارهاي جنسی زنانمصرف قرص
- ، میاند که مصرف قرصهاي ضدحاملگیهمانطور که در فصل اول مرور کردیم، پژوهشها نشان داده

تواند تاثیري جدي و شدید بر ترجیحات و انتخابهاي جنسی زنان، داشته باشد. این  تاثیرات، عموماً به شکل 
بازداري از انتخابهاي طبیعی زنان یا حتی برعکس نمودن آنهاست. یک سئوال کاربردي و مهم که بوسیله 

ست که آیا تغییراتی که قرصهاي ) مطرح شده، این ا2009بعضی از محققان (از جمله آلورنجی و لوما، 
توانند در مراحل بعدي، گذارند، میضدحاملگی بر ترجیحات و انتخاب زنان در مرحله انتخاب جفت می

تلویحات و پیامدهاي جدي بر متغیرهایی مانند رضایت و ثبات زناشویی، احتمال خیانت، طالق یا مسائل 
یابد. یکی در صوص در دو موقعیت، مصداق بیشتري میمربوط به تولیدمثل، داشته باشند؟ این سئوال، بخ

هاي ضدحاملگی مواقعی که یک زن، در مرحله انتخاب جفت و بخصوص انتخاب همسر درازمدت، از قرص

1- Luteinizing (LH)
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استفاده کند اما بعد از انتخاب و وارد زندگی مشترك شدن، مصرف آنها را قطع کند. دیگري در موقعی که 
ز قرص استفاده نکرده اما بعد از ازدواج، شروع به مصرف آنها کند. در یک زن در مرحله انتخاب همسر، ا

-هاي او، تحت تاثیر قرصموقعیت اول، یک زن، موقعی اقدام به انتخاب همسر کرده که ترجیحات و انتخاب

ها را کنار بگذارد، آیا تغییري در ها قرار داشته است. چنانچه زن مذکور، بعد از ازدواج، مصرف این قرص
دهد؟ چنانچه روي دهد، این تغییرات دقیقاً مربوط شش، ارزیابی و احساسات او نسبت به همسرش روي میک

هایی و به چه میزان هستند؟ و اینکه این تغییرات، چه تاثیرات احتمالی بر متغیرهاي مهمی مانند به چه حوزه
دوم، یعنی زمانی که یک زن، ثبات و رضایت زندگی زناشویی و احتمال خیانت و طالق، دارند؟ در حالت

کرده و حاال بعد از شروع کند که از قرص استفاده نمیزمانی اقدام به انتخاب همسر یا شریک جنسی می
شوند.کند نیز، همین سئواالت مطرح میرابطه، مصرف آنها را آغاز می

ه، منتظر جواب هستند. ها انجام شده و سئواالت زیادي در این زمینپژوهشهاي بسیار کمی در این زمینه
هاي ضدحاملگی، یکی از نقاط عطف تاریخ بشریت از نظر کاربردها، فواید و تاثیرات آنها بر ساخت قرص

گرفتن انقالب جنسی در هاي زندگی افراد و جامعه بوده است. اثر اختراع این داروها در شکلهمه جنبه
محققان انقالب جنسی در آمریکا، قرارگرفته است. آمریکا، یکی از موضوعاتی بوده که مورد پژوهش و تایید

هاي ضدحاملگی، تقریباً به عنوان یک برنامه رژیم خوراکی براي بسیاري از زنان، از آنجایی که مصرف قرص
اي از زندگی آنها در آمده است، توجه به پیامدهاي فردي و جمعی مصرف آنها مانند موارد حداقل در دوره

هاي ضدحاملگی بر تغییرات در (براي مطالعه در زمینه اثرات قرصهمیت است مذکور، بسیار حائز ا
ها بر مسائل جنسی و تولیدمثلی رك به ترجیحات مرتبط با چرخه در زنان و پیامدهاي استفاده این قرص

).2010آلورنجی و لوما، 

پذیري جنسیشناسی تفاوت دو جنس در انعطافعلت
زنان در رابطه با مردان، فعالیتهاي جنسی آنان با توجه به این شناختی و جنسیترجیحات زیبایی

متغیرها و نوسانات و تغییرات در رفتارها و ترجیحات جنسی زنان در تعامل با بافتارهاي ارتباطی و چرخه 
کننده فعالیتهاي برانگیز در روانشناسی تکاملی و جنسی است که هدایتقاعدگی، موضوعی بسیار کاوش

- اري از محققین بوده است. اما در رابطه با یکی دیگر از خصایص جنسی زنان یعنی انعطافپژوهشی بسی

پذیري پذیري جنسی بیشتر، موضوع کمی متفاوت است. اگر چه که خود موضوع تفاوت دو جنس در انعطاف
مسئله، شناسی تکاملی اینجنسی، مورد توجه و تحقیق بسیاري از پژوهشگران قرار گرفته اما در مورد علت

هاي کمتري انجام شده است. از یک نظر، این مسئله کامالً قابل درك و انتظار است. پردازي و پژوهشنظریه
جنسی در منظومه رفتارهاي جنسی دو جنس است که - پذیري جنسی، فقط یکی از خصایص رفتاريانعطاف

ر بخواهیم بدانیم که چرا دو جنس احتماالً درك آن، در یک چارچوب یکپارچه نگري کلی، بیشتر می شود. اگ
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در این خصیصه با همدیگر متفاوت هستند، باید آن را در بطن کلیت روانشناسی هر جنس درك کنیم. با این 
وجود تعدادي از فرضیات و یافته هاي هماهنگ با آنها، تا حدي به روشن سازي علل تفاوتهاي جنسی در 

ن است تبیینات ارائه شده بر دالیل اولیه یا نهایی تفاوت دو کنند. هر چند که ممکانعطاف پذیري، کمک می
گرایانه و کارکردي پذیري جنسی تمرکز کرده باشند اما همه آنها به نوعی به ارزش انطباقجنس در انعطاف

اي دارد که آن علت نیز، اي خود علت ثانویهتفاوتهاي جنسی در این خصیصه، تاکید دارند. هر علت اولیه
واند علتی دیگر داشته باشد اما این توالی علتها، در نهایت به علتهاي غایی یعنی کارکردهاي تکاملی تخود می

که محققی برجسته در زمینه تفاوتهاي دو جنس در 2000رسند (اغلب دالیل ذکر شده در ذیل از بومیستر، می
اند).رفتارهاي جنسی است، نقل شده

یري جنسی در دو جنسپذمحیطی بودن انعطاف- میزان زیستی
متخصصان ژنتیک رفتاري، یکی از مشخصات چربش تاثیرات عوامل زیستی یا محیطی بر شکل گیري 
صفات را، مقاومت آن صفت در مقابل تغییرات محیطی می دانند. در صورتیکه صفتی، وابستگی محیطی 

م تغییر در شرایط محیطی آنها رغکمتري نشان داده و قادر به مشاهده آن خصیصه در عده اي از افراد علی
باشیم، می توانیم فرض را بر این بگذاریم که آن خصیصه داراي یک مولفه زیستی قوي است. البته مولفه هاي 

توانند آن ویژگی مورد نظر را تغییر دهند. یافته هاي پژوهشی محیطی تغییر یابنده، باید همانهایی باشند که می
ی مردانِ متعلق به فرهنگهاي متفاوت، نسبت به رفتارهاي جنسی زنان متعلق نشان می دهند که رفتارهاي جنس

دهد که عوامل فرهنگی، در تغییر رفتارهاي جنسی به این فرهنگها، شباهت بیشتري با هم دارند. این نشان می
یشتر مردان نسبت به رفتارهاي جنسی زنان، توان کمتري دارند. توان کمتر فرهنگ و محیط، به معنی قدرت ب

توان نتیجه گرفت که رفتارهاي جنسی مردان، بیشتر از دهی به رفتارهاست. از این نظر، میزیست در شکل
شود. در مجموع، مسائل جنسی مردان بیشتر از زنان، سرشتی و زیستی زنان، بوسیله زیست آنها شکل داده می

است. این مسئله زمینه را براي منعطف تر و مسائل جنسی زنان بیشتر از مردان، تابع نیروها و عوامل فرهنگی 
شدن زنان از نظر جنسی، آماده می کند.

پذیري جنسیها، هورمونها و استعداد در انعطافژن
جفت کروموزم غیرجنسی و یک جفت کروموزوم جنسی است. 22هر فرد در مجموع، داراي 

هستند اما مردان یک xدو کروموزوم هاي جنسی، تعیین کننده جنسیت یک فرد هستند. زنان دارايکروموزم
در زنان، x) معتقدند که وجود دو کروموزم 2000دارند. بعضی از محققان (بومیستر، yو یک xکروموزوم 

شود تا به علت وجود دو نسخه از یک ژن، احتمال انعطاف پذیري جنسی به علت وجود دو نسخه باعث می
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تواند در مردان، میxحالیست که وجود فقط یک کروموزوم متفاوت از یک رفتار، باالتر رود. این در
رفتارهاي آنها را کمتر انعطاف پذیر کند. 

تستوسترون، تنها هورمونی است که بیشترین تاثیر را هم در رفتارهاي جنسی مردان و هم زنان دارد. 
می تواند باعث شود تا مردان، میزان بسیار بیشتري از این هورمون را در بدن خود دارند که این مسئله 

زیستی یعنی میزان تستوسترون، وابسته - رفتارهاي جنسی آنها به میزان بیشتري به یک عامل ثابت درونی
تواند موجب شود تا مجال بیشتري به عوامل بیرونی براي باشد. کمتر بودن میزان تستوسترون در زنان، می

ه شود. کننده رفتارهاي جنسی آنها باشند، داداینکه تعیین

تفاوت دو جنس در میل جنسی
پذیري جنسی، یک علت مطرح از بین نظریات مطرح شده در مورد علت تفاوتهاي جنسیتی در انعطاف

آنهاست. بومیستر، کاتانسی و بیشتر در ، میل جنسی کمتر مردانپذیري جنسی شده این بوده که علت انعطاف
دو جنس در میزان میل یا سایق جنسی، به این نتیجه )، با انجام پژوهشی در مورد تفاوت 2001وحس (

رسیدند که مردان بطور میانگین، میل جنسی بیشتري دارند. این محققان دریافتند که مردان، از نظر میزان فکر 
تر، کردن به مسائل جنسی، تمایل به ارتباط جنسی، تعداد شرکاي جنسی مطلوب، عالقه به اعمال جنسی متنوع

یی، میزان وقف کردن سایر چیزها بخاطر ارضاي جنسی، احتمال شروع بیشتر رابطه جنسی، میزان خودارضا
تر در ارتباط با جنس مقابل، میزان خیالبافی خودداري کمتر از ارتباط جنسی، تمایل به ارتباط جنسی زودهنگام

)، اعتقاد 2000میستر (گیرند. بوجنسی و ارزیابی از میل جنسی خود، در سطح باالتري نسبت به زنان قرار می
او معتقد کند. دارد که میل و انگیزش جنسی بیشتر، ممکن است انعطاف پذیري جنسی در مردان را کمتر 

تر، حاکی از یک سائق جنسی کمتر انعطاف پذیر و مستقل از شرایط و پذیري جنسی پاییناست که انعطاف
تري دارند و این تر و ضعیفنان میل جنسی مالیمریزي زیستی قوي، است. زاحتماالً وابسته به یک برنامه

دهد تا سایق جنسی آنها، آسانتر شکل داده شود.تفاوت اجازه می
تر در زنان ممکن است یکی از علل انعطاف پذیري جنسی بیشتر در آنها این عقیده که میل جنسی پایین

هر چند که به خوبی ثابت شده که میل هاي تکمیلی مورد بررسی قرار گیرد، زیراباشد، باید بوسیله پژوهش
پذیري جنسی باالتر در تر در آنها، منجر به انعطافتر است اما اینکه میل جنسی پایینجنسی در زنان ضعیف

رسد که فرض کنیم زمانیکه میل ما به چیزي کم آنها شود، مسئله دیگري است. البته این معقول به نظر می
پذیري ر حاضر به سازش، مصالحه و تغییر هستیم و این یعنی داشتن انعطافباشد، در مورد آن مسئله، بیشت

و وحس، کاتانسی هاي میل جنسی رك به بومیستر، (براي مروري جامع در مورد تفاوتهاي دو جنس در مولفه
2001 .(
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پذیري جنسیو انعطافالگوبرداري جنسی 
با رفتارهاي ،بخصوص دختران جوانرفتارهاي جنسی زنان و در فصل دوم ذکر شد، همانطور که 

یتواند حاکی از نوعمی،دهد. این همبستگینشان میايارتباط قابل مالحظه،جنسی دوستان و اطرافیانشان
،هاي ماهیهاکه در بعضی از گونهه الگوبرداري از رفتار جنسی سایر همجنسان خود در زنان باشد. مشاهده شد

کنند. به گیري میجفتشوند، انتخاب میتر مسنانماده ماهیبوسیله ري که نیانجوانتر با ماهانماده ماهی
انهمسرگزینی ماده ماهیهايرفتاراز اقدام به الگوبرداري ،یابیبراي جفت،جواناناین ماده ماهیتی،عبار
،راتژي جنسید. گفته شده که چنین استنگزینبر می،تر کرده و انتخابهاي آنها را به عنوان انتخاب خودبالغ
پیدارا ترمناسبنرهايچندان ماهر نیستند کمک کند تا ،ماده جوان که در انتخاب جفتانتواند به ماهیمی

به منظور ،یک الگوبرداري جنسیقالبتواند در ب،پذیري جنسی زنانشاید انعطاف، از این جهتکنند.
ظاهر شناختی و محیطی هستند،شرایط بومکه هماهنگ باها و راهبردهاي جنسی مناسبانتخاب استراتژي

هاي جنسی کنند تا ببینند که عمل بر مبناي کدام یک از استراتژياز این منظر، زنان به زنان دیگر نگاه میشود.
تر است. نماي بیرونی این الگوبرداري از محیط و رفتاري آنها، مناسب-از قبل ذخیر شده در خزانه جنسی

دهد.پذیري جنسی بیشتر، نشان میصورت تاثیرپذیري باالتر از محیط و انعطافزنان دیگر، خود را ب

نقش عوامل درونی و بیرونی در تفسیر انگیزش جنسی
وابستگی جنس مونث به عوامل محیطی در تفسیر و ادراك علل برانگیختگی، بیشتر است. تعدادي از 

اند که زنان، در صورتیکه )، نشان داده1995اکر، ؛ رابرتس  و پنب1992مطالعات (مانند پنباکر و رابرتس، 
اي، مقاومت بخواهند نشانه ها و عالئم برانگیختگی بدن مانند فشار خون، ضربان قلب، انقباضات معده

هاي آزمایشگاهی تخمین بزنند، تنفسی، درجه حرارت انگشتان و ارزیابی از سطوح گلوکز خون را در محیط
هاي طبیعی انجام شوند، بین درحالی است که هنگامیکه این آزمایشات در محیطکنند. این تر عمل میضعیف

زنی یا ادراك درست عالئم برانگیختگی وجود ندارد. محققان، دو جنس، تفاوتی از نظر میزان دقت در تخمین
یطها، دهند. در این محها و عالئم بیشتر محیطی در محیطهاي طبیعی نسبت میاین مسئله را به وجود نشانه

ممکن است که زنان با استفاده از عالئم محیطی، اقدام به ادراك و تفسیر برانگیختگی هاي خود کنند. رابرتس 
- هاي هیجانی و برانگیختگی خود را بر اساس اکتشاف مستقیم نشانهاند که مردان، پاسخو پنباکر، پیشنهاد داده

هاي اجتماعی و موقعیتی، بیشتر لیکه زنان، بر نشانهدهند. درحاهاي فیزیولوژیکی خود، مورد قضاوت قرار می
کنند. این مسئله، در مورد پاسخهاي جنسی که عالئم برانگیختگی در مردان، بارزتر و کمتر مبهم است تکیه می

هاي محیطی در تفسیر پاسخهاي جنسی، باعث شود تا زنان، تواند بیشتر هم صادق باشد. وابستگی به نشانهمی
ي جنسی بیشتري را در رفتارها و نگرشهایشان، نشان دهند.انعطاف پذیر
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پذیري در فعالیت جنسی و موفقیت تولیدمثلیانعطاف
توان به عنوان یک رویداد کلی تحلیل کرد و هم به پذیري جنسی بیشتر در زنان را، هم میانعطاف

ن پرداخت. یکی از مواردي که پذیري جنسی بیشتر آنان در هر یک از رفتارهاي معیبررسی علتهاي انعطاف
دادند، فراوانی و شدت فعالیتهاي جنسی در گذر زمان زنان در آن، انعطاف بیشتري نسبت به مردان نشان می

بود. فعالیت جنسی زنان، برخالف مردان که یک الگوي ثابت و یکنواخت دارد، پستی و بلندیهاي متعددي 
هایی از عدم فعالیت جنسی و فعالیت جنسی ، شامل دورهدهد. ممکن است که زندگی جنسی یک زننشان می

شود تا خطا در گذاري والدینی بیشتر و توانایی زادآوري کمتر در جنس مونث، موجب میزیاد باشد. سرمایه
تري براي تناسب تولیدمثلی و تکاملی او، به همراه داشته انتخاب شریک جنسی یا همسر، تبعات بسیار سخت

براي جنس مذکر، خطا در انتخاب شریک جنسی مناسب که الزام تعهدي براي او ندارد، در باشد. درحالیکه 
تر این است که نهایت به معناي هدر دادن مقداري انرژي و زمان است. به همین دلیل، براي زنان مطلوب

- باعث میزنان، 1گر بودنفعالیت جنسی خود را به نحوي تنظیم کنند که کیفیت فداي کمیت نشود. انتخاب

هاي طوالنی عدم فعالیت جنسی را، براي رسیدن به یک شریک جنسی مطلوب، تحمل شود تا آنها حتی دوره
تر است. زیرا تولیدمثل کنند. عالوه بر این، صبر کردن براي اینکه زمان مناسب برسد، براي زنان بسیار انطباقی

طلبد. براي یک زن لکه شرایط مناسب را نیز میبموفق یک زن، فقط نیاز به آمیزش جنسی و زادآوري ندارد، 
بیوه یا مطلقه، پیدا شدن سر و کله یک همسر جدید حمایتگر و ثروتمند و براي زنی که قصد خیانت زناشویی 

اندازي فعالیت جنسی مجدد هاي خوبی براي راهتوانند گزینهدارد یک مرد جذاب از نظر جنسی و جسمی، می
یا میل به آن باشند.

و پذیرندگی جنسی در زنانانتظارات نقش جنسی
شود که هر جامعه از هر یک از دو جنس دارد. طیف این انتظارات نقش جنسی، به انتظاراتی گفته می

شود. رفتارها و انتظارات وسیع بوده و از نحوه پوشش و رفتار کردن در جامعه تا انتخاب شغلی را شامل می
- از این الگوهاي از پیش تعیین شده مبتنی بر انتظارات نقش جنسی، تاثیر میفعالیتهاي جنسی مقبول نیز، 

توان یک بخش از نقشهاي جنسی یا پذیرند. تغییرپذیري بیشتر در رفتارها و نگرشهاي جنسی زنان را، می
جنس، نام برده شده، تلقی کرد. طبق این دیدگاه، رابطه جنسی دو 2نمایشنامه جنسیچیزي که از آن با عنوان 

پذیري نشان دهند. عمل بر اي است که از زنان انتظار می رود در الگوهاي رفتار جنسی خود، انعطافبه گونه
پذیري جنسی بیشتر در جنس مونث باشیم. این نوع از شود تا ما شاهد انعطافطبق این انتظارات، منجر می

به داشتن میل جنسیِ خودجوش اشاره کند. جنسی اشاره دارد تا اینکه 3پذیري، به اهمیت پذیرندگیانعطاف

1- Choicer
2- Sexual Script
3- Receptivity
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شواهدي همچون تحلیل تخیالت جنسی، تصمیم گیرنده اصلی در مورد رویدادن یا ندادن رابطه جنسی، 
)، 2000هماهنگی بین میزان ارتباط جنسی مورد نظر فرد و میزان ارتباط جنسی واقعی (رك به بومیستر، 

مه جنسی هستند. حاکی از تاییداتی نسبی براي فرضیه نمایشنا
هاسازگاري با عدم هماهنگی

پذیري جنسی بیشتر در زنان، معتقد است که یک الگوي دائمیِ فرضیه دیگر در مورد علت انعطاف
عدم انطباق، بین زمانی که یک زن میل به ارتباط جنسی دارد و زمانی که قادر به ارضاي آن است، وجود دارد. 

پذیر باشند که شود تا زنان، آن قدر انعطافرده شدن دلخواه آن، موجب میاین عدم انطباق بین میل و برآو
حتی زمانیکه میل درونی به ارتباط جنسی ندارند، حاضر به مشارکت مثبت و شایسته در رابطه جنسی شوند. 

شود تا احساس کنیم که تغییرات در رفتارها و فعالیتهاي جنسی زنان، از موقعیتی بههمین عامل باعث می
موقعیت دیگر یا در زمانهاي مختلف بیشتر است زیرا آنها در بعضی از موقعیتها، مطابق میل خود و در تعدادي 

کنند.دیگر از موقعیتها، مطابق میل دیگران، رفتار می

پذیريپذیري جنسی و تاثیرات کارکردي آن در انطباقانعطاف
زنان، تبدیل به یک فرایند بسیار سخت و گزینی در تواند موجب شود تا جفتپذیري، میانعطاف

پذیري از خود نشان دهد. در این حالت، همسرگزینی غیرقابل تغییر نشده و مطابق با شرایط، خاصیت انطباق
شناختی موجود صورت گرفته و احتمال انتخاب درست ناشی یا انتخاب شریک جنسی، مطابق با شرایط بوم

د. در شرایط بوم شناختی متفاوت، مردانِ با ویژگیهاي متفاوت، تناسب و براز هماهنگی با شرایط را باال می
بخت متفاوتی براي بقا و تولیدمثل موفق خواهند داشت و ممکن است که مردان موفق در هر دوره زمانی و 

هاي زمانی و مکانی دیگر، متفاوت باشند. این مطلب، بخصوص در رابطه با مکانی، تا حدي با مردان دوره
کند. به عبارت دیگر، هر چند که ژنهاي متناسب از نظر ن اقتصادي و جایگاه اجتماعی مردان، صدق میتوا

تواند تکاملی، با یک سري از خصایص ثابت بدنی و رفتاري همبسته هستند اما تعریف موفقیت اجتماعی می
- هاي مختلف از نظر مالكتا حدي به شرایط محیطی بستگی داشته باشد. شاید اینکه تفاوتی بین زنان فرهنگ

توان به همین مسئله مربوط دانست. از طرف هاي جذابیت جنسی، جسمی و رفتاري دیده نمی شود را می
دیگر، در صورتیکه تعریف مرد موفق در فرهنگهاي مختلف متفاوت باشد، بین زنان آن فرهنگها از نظر 

بینیم. این مسئله مطلوب، تفاوت میدهی به خصایص اجتماعی و موقعیتی در یک شریک یا همسراهمیت
هاي جنسی و همسرگزینی زنان در تعامل با شرایط را، تبیین کند. این تواند مفید بودن هماهنگی استراتژيمی

توانند رغبتان به ارتباط جنسی در یک موقعیت، میهاي امروز یا بیدهد که چرا سردمزاجبراي ما توضیح می
تواند براي زنان، پذیري زیستی و درونی، مییا موقعیتی دیگر باشند. انعطافمزاج هاي فردا همان آتشین

جا حاضر عمل کرده و به آنها کمک کند تا با هر شرایطی و تا حد ممکن، کنار بیایند. این همچون ابزاري همه
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ري و موفقیت کنار آمدن به نفع تناسب آنهاست. در این حالت، انعطاف پذیري بیشتر در زنان، همراه با سازگا
بالقوه باالتر آنها در کسب منابع مورد نیازشان از مردان خواهد بود. آنها از طریق کنار آمدن با شرایط، زمینه را 

اند. این در کردهبراي کسب منابع ژنتیکی، مادي، حمایتی و پرورشی الزم براي زادآوري موفق خود، آماده می
نقشی که زنان دارند عمدتاً به باروري، فرزندآوري و تولید حالی است که براي تولیدمثل موفق یک مرد،

پذیري گشته و نه فراهم آوري شرایط مناسب پرورشی. از همین رو، براي مردان، انعطاففرزندان سالم بر می
هاي جنسی معین و ثابت، جنسی کارکرد چندانی نداشته و شاید بهتر بوده که آنها از یک سري استراتژي

تبعیت کنند.

پذیري جنسی و استراتژي جنسی دوگانهانعطاف
گزینی نشان دهد. این پذیري در جفتتواند خود را به شکل انعطافپذیري جنسی، میانعطاف

هاي مشخص براي انتخاب یک شریک یا همسر نیست، بلکه به معناي پذیري، به معناي نبود مالكانعطاف
اینکه گفته افز است. هاي جنسی تناسبر چه بیشتر استراتژيفراهم کردن شرایط الزم، براي عملی کردن ه

به این معنی نیست که یک ،جنسی نشان می دهندها و ترجیحاتثباتی در رفتارشود زنان بطور باثباتی، بی
ثباتی این نظم بر این قرار گرفته که ما شاهد بی،نظم زي بنایی در رفتارهاي جنسی آنان وجود ندارد. در واقع

گرایانه دارد. مردان تر و انطباقنظمی ظاهري، خود ریشه در یک نظم عمیقاین بیباشیم.آنهافتار جنسی در ر
هاي خود را رها کنند. تعدادي از زنان، تر از نظر جنسی، بیشتر احتمال دارد که طالق گرفته یا خانوادهجذاب

کنند که از نسی، با مردانی ازدواج مینظرکردن ظاهري از داشتن یک همسر جذاب از نظر جسمی و جبا صرف
هاي پذیري، به معناي تغییر کامل و بنیادي مالكاجتماعی، جایگاه مطلوبی دارند. این انعطاف- نظر اقتصادي

کند تا نیاز انتخاب همسر و شریک جنسی از نظر زنان نیست، بلکه انتخاب به این سبک، فرصتی فراهم می
ت پدر خوب و ژن خوب، از طریق داشتن هر دو طبقه از مردان، فراهم شود. آوري موقعیاین زنان به فراهم

کند. در این کردن استراتژي جنسی دوگانه در آنان، مهیا میپذیري، در واقع شرایط را براي عملیاین انعطاف
کردن استراتژي جنسی دوگانهآوري شرایط مناسب براي عملیپذیري جنسی، فراهمحالت، کارکرد انعطاف

شود.بوده و به همین خاطر بوسیله انتخاب طبیعی، گزینش می

پذیري جنسی بیشتر در زنانگري مردان و انعطاففرضیه تسلط
توانسته در پاسخ به قدرت جنس مذکر پذیري جنسی در جنس مونث، در طول تکامل، میانعطاف

خواهند، انجام دهند. از نچه که آنها میکنند تا آشکل بگیرد. بر طبق این دیدگاه، مردان زنان را وادار می
اي با مردان شوند که تا اندازهآنجایی که مردان به دنبال ارضاي نیازهاي جنسی خود هستند، زنان مجبور می
اجتماعی و سیاسی باالتر آنها همراهی کنند. قدرت جسمانی مردان که بعدها نیز تا حدي در قدرت اقتصادي،
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تر هستند، تر و منعطفا از بین زنان، آنهایی که در رفتارهاي جنسی خود، مطیعنمود یافته، باعث شده ت
هاي متفاوت روانشناختی بین انتخاب شده و آنهایی که اینگونه نیستند با پرخاشگري روبرو شوند. توانمندي

نند راه را توااند نیز، میدو جنس، که خود به علت چالشهاي تکاملیِ پیش روي متفاوت دو جنس بوجود آمده
پذیري جنس مونث را بطلبند. حتی اگر مردان، هیچ وقت از براي تسلط و تفوق مردان فراهم کرده و انعطاف

قدرت جسمی و سیاسی خود استفاده نکنند و یا اینکه به ندرت استفاده کنند، این واقعیت که آنها می تواند از 
دهد. مانده و روابط آنها با زنان را تحت تاثیر قرار میاین توانمندیهاي خود استفاده کنند، بصورت پنهان باقی

در نتیجه این فرایند، تکامل ممکن است باعث شده تا مسائل جنسی زنان، در نتیجه نیاز به سازگارشدن با 
پذیرتر شده باشد. تکامل، بر اساس تر است، انعطافسیاسی قوي-جنس مذکر که از نظر جسمی و اجتماعی

ع و بیشتر ذیري جنس زنان، اقدام به انتخاب جنسی در آنها کرده و آنهایی را که کمتر مطیپمیزان انعطاف
پذیري پایین این و تولیدمثل موفق، حذف کرده است. در این شرایط، انعطافءاند، از گردونه بقاسرکش بوده

ي مردان سازگار کنند و این هاشده تا نتوانند خود را با رفتارها، انتظارات و خواستهدسته از زنان، باعث می
- گیري روابط مطلوب بین جنسی محدود کرده است. اگر این دیدگاه که انعطافمسئله، زمینه را براي شکل

پذیري جنسی بیشتر در زنان، در نتیجه اعمال قدرت مردان در طول تکامل بوده، درست باشد، ما می بایست 
پذیري جنسی باشیم و این در حالی است ها و نه فقط انعطافپذیري بیشتر زنان در سایر زمینهشاهد انعطاف

جانبه پذیري خاص در زنان را که گسترده و همهکه متخصصین تفاوتهاي دو جنس، تا به حال نوعی انعطاف
). البته از آنجایی که ارتباط جنسی یک زن، ارتباط بالقوه مهمی با 2000اند (بومیستر، باشد، گزارش نداده

پذیري این وفق یک مرد دارد، شاید بتوان انتظار داشت که مردان، در طول تکامل، فقط بر انعطافتولیدمثل م
هاي جنبه از رفتار زنان تاکید داشته و نتیجتاً، به این خاطر شاهد انعطاف پذیري وسیع زنان در همه جنبه

اند.فشار نبودهها، تحت پذیري در همه آن جنبهرفتاري و منشی نیستیم که آنها براي انعطاف

جستاري پژوهشی.
کمرویی؛ آیا صفتی منفعالنه است؟

گر بوده و منفعالنه، هر نري را نخواهد پذیرفت. اما چرا ما شاهد دانیم که جنس مونث، بسیار انتخابمی
بروز بیشترِ صفت کمرویی یا خجالتی بودن در زنان در مقایسه با مردان هستیم. آیا کمرویی بخصوص در 

شود تا بازي از دست آنها در رفته و آنها نتوانند فعاالنه موقعیتهاي تولیدمثلی نهاي انتخاب جفت، باعث نمیزما
شود که بروز کمرویی را بخصوص در هنگام و آمیزش جنسی را کنترل کنند. این سئوال وقتی جواب داده می

-مانند تا نبرد گوزناي ماده، منتظر میهتکاملی، باز تعریف کنیم. گوزن-انتخاب جنسی، به شیوه اي رفتاري

کنند. آیا می توان آنها را واقعاً گیري با نر غالب میهايِ نرِ با شاخهاي بزرگ پایان پذیرد و سپس اقدام به جفت
شوند تا کمرو دانست و یا اینکه آنها، یک رفتار انطباقی یعنی بازداري اختیارانه را در پیش گرفته و منتظر می

گیري کنند. این واکنش که براي ها، جفتترینتر شناخته شده و آنها بتوانند با متناسبیق، نر قويبه این طر
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-شود تا بتوانند نر غالب را تشخیص دهند. بر همین قیاس، صفت کمتر جراتتر است، موجب میآنها انطباقی

باشد که براي آنها، این مفیدتر است تواند به این خاطر تکامل یافته ورز بودنِ زنان در بعضی از موقعیتها، می
تر، عالوه بر حفظ جان ورزي پایینکه منتظر مانده تا مردان غالب تعیین شده و سپس همراه آنها شوند. جرأت

- آنها در هنگام نبرد مردان، منجر به بقا و تولیدمثل موفق، به دلیل همراه شدن با نر یا گروه نرهاي غالب می

ار کمرویی را در همه موارد نمی توان صفتی حاکی از رفتار منفعالنه تلقی کرد. اتفاقاً شود. بر این اساس، رفت
گیرد تا از این طریق، تواند حاکی از یک استراتژي فعاالنه در فرد باشد که فرد در پیش میبازداري به موقع، می
به هدفی معین برسد.
هرگاه که جنگی بین گروههاي مختلف تواند تبیین کند که چرا در طول تاریخ بشر،این مطلب می

اند. زنان، به عنوان منابع تولیدمثلی ارزشمند به شمار کشتهگرفته، گروه غالب، زنان گروه مغلوب را نمیدرمی
توانستند با این کار ضربه مهلکی به میزان موفقیت کشتند، میهایی از مردان که زنان را میروند. گروهمی

دانستند که بعد از غلبه بر یک گروه دیگر از باشند. از طرف دیگر، مردان، به خوبی میتولیدمثلی خودشان زده 
مردان، زنان آن گروه، با مردان گروه جدید سازش خواهند کرد. به همین خاطر، نیازي براي کشتن زنان گروه 

ه مردان داشته و دیدند. یک دلیل اینکه، زنان، قدرت جسمانی، اجتماعی و سیاسی کمتري نسبت بمغلوب نمی
خواهند زنده هاي زنده دیگر، میزنان، همانند همه ارگانیسماند. دلیل دوم اینکه، یاراي مقابله با آنها را نداشته

هاي تکاملی، براي آنها، مهمتر از اینست که کدام گروه از مردان و به چه مانده و تولیدمثل کنند و این رسالت
بند. هرچند در این مواقع، زنان گروه قدیمی نیز هنگام ورود به گروه جدید با یادلیل، بر سایر مردان غلبه می

شدن در گروه جدید، از دست دادن موقعیتهاي قبلی و لزوم مشکالتی مانند مسائل مربوط به پذیرش و ادغام
این مشکالت، هرحال،شوند اما بهتر مواجه میها و موقعیتهاي جدید و احتماالً موقعیت پایینسازگاري با نقش

عدم تمایل زنان گروه مغلوب به سازش با گروه غالب، بهتر از بکلی محوکردن خط ژنتیکی خود است. وجود 
نزدن به زنان گروه مغلوب، در گیري انطباق رفتاريِ آسیبتوانسته به عنوان عاملی براي جلوگیري از شکلمی

یعنی قتل و عام نکردن زنان گروه مغلوب مردان، عمل کند. پس حضور چنین انطباق رفتاري در مردان
(برخالف مردان آن گروه)، از وجود سازشکاري منعطف و وسیع در زنان با مردان گروه دشمن که بعد از تسلط 

وحولدرراخوداند کهمشتاقهمیشهزنانشوند، دارد. به مردان گروه دیگر، تبدیل به مردان گروه خودي می
. باشدبدنیقدرتیااجتماعیوشغلیجایگاهثروت،تواندمیقدرت،این. ددهنقرارقدرتمحورحوش

رو،ایناز. داردهمراهبهآنها،برايمادي،منابعجملهازرا همقدرتهاسایرغالب،گروهیکمردانباهمراهی
در تاریخ جهان، کنند.برپاباد،مناسبجهتدررا،خودهايدر هر زمان، خیمهتاممکن اس سعی کنندآنها

پذیري زنان، شرط بقاي گونه انسان بینیم. این سازشکاري و انعطافهاي بیشماري از این رویداد را مینمونه
اند. از بیست قرن اخیر، نوزده قرن آن، در هایی که مردان به راه انداختهبوده است. تاریخ بشر، پر است از جنگ

ت. اگر پس از هر جنگ، قرار بود زنان گروه مغلوب هم، همانند جنگ ملتها و گروهها با یکدیگر گذشته اس
اي به نام انسان وجود نداشت یا جمعیت آن بسیار ناچیز و مردان آن گروه، تار و مار شوند، امروز یا اصالً گونه

پذیري در مقابل تسلط مردان، به هیچ یعنی انعطافاندك بود. به همین دلیل، این مکانیسم رفتاري زنان
است. به عبارت رفتاريواکنشیکنوان، به معنی تحقیر جنسیتی آنان نیست. این روش رفتاري، صرفاًع

فصل چهارم: ريشه هاى تكاملى رفتارهاى جنسى



257

-گوید که زنان اینطور هستند و مردان اینطور. آن، مسائل را مورد قضاوت ارزشیدیگر، تکامل به ما می
ها، کامالً باز است.این یافتهدهد هرچند کامالً بدیهی است که راه براي بکارگیري و استفادهوجودي قرار نمی

پذیري بیشتر در زنان نیز، احتماالً از این مکانیسم تاثیر تربودن تعصبات نژادي و قومی و مهاجرتپایین
پذیرفته است. از منظر کارکرد تکاملی، زنان، دلیل و اجبار کمتري براي داشتن تعصبات گروهی دارند زیرا آنها 

توانند موفقیت تولیدمثلی داشته باشند. ها هم، مین پویاییبدون تاکید بسیار زیاد بر ای

به مجموعه 1مطالعات منش ملی.کننده ملیسازگاري به عنوان یک مکانیسم غربال
کرد که در حین و بعد از جنگ جهانی دوم و با هدف شناخت اي اشاره میشناسانهمطالعات مردم

شناسان و سایر شناسان، مردمروانشناسان، جامعهخصایص و ویژگیهاي هر ملت انجام شد. عالقه
متخصصین علوم به خصایص شخصیتی هر ملت و نقش گذشته آنها در بوجودآمدن نیمرخ رفتاري غالب 

یعلم،2یستیزیشناسمردماییشناسانسانآن جامعه نیز، به پژوهشهاي متعددي منجر شده است. 
اختالفاتوها و گروههاي انسانیانسانتغییراتواملتک،یبدنویستیزاتیخصوصبه بررسی کهاست

کیافرادانیمموجوديتفاوتهاهاي زیستیِریشهبه دنبال کشف،علمنیا. پردازدیمآنها،انیمیستیز
.استی،انسانمختلفيتهایجمعوهاگروهانیم، تفاوتهايگریدطرفازوگروه

گري ژنتیک رفتاري ملت، به نوعی آزمایشگاه غربالتوان گفت که تاریخ و گذشته هردر کل، می
کند که چرا آید، تا حدي تعیین میاست. آنچه که بر سر نیاکان یک مردم میو شخصیتی آن ملت بوده

کنند. این تعیین، عالوه بر اینکه بوسیله انتقاالت فرهنگی گونه رفتار میفرزندان نیاکان آن مردم، بدین
شود. درباره چرایی بعضی از صفات خلق و ق مداخالت ژنتیکی نیز وارد میگیرد، از طریصورت می

که تقریباً همه 3اندخویی، بخصوص صفات و رفتارهاي خلق و خویی منفی ما هم، کتابهایی نوشته شده
اند. هاي علمی این صفات و رفتارها نپرداختهآنها، غالباً سبک و سیاقی فقط توصیفی داشته و به ریشه

شده که رفتار ذکر شده در باال )، گفته1320یکی از این کتابها (سازگاري ایرانی. تالیف بازرگان، اما در
پذیري و انفعال هاي نوظهور و غیرقابل مقاومت، در تبیین سازگاريیعنی کرنش در مقابل قدرت

برده در همان اجتماعی مردم ما نقش دارد (البته این گفته مربوط به عقیده نویسنده کتاب نام- سیاسی
اي و البته سالهاي تالیف این کتاب، است). بر همین اساس، بعضی از متفکران معاصر، بطور حاشیه

گیري بعضی از روحیات ایرانیان مانند غیرتجربی، فرضیه نقش مزاج و خلق و خوي توارثی در شکل
)، شرایطی که ایرانیان 1320(اند. بر اساس عقیده بازرگان برانگیز را، مطرح کردهپذیريِ چالشسازگاري

هاي اند مانند شیوه تأمین معیشت آنها که غالباً کشاورزي بوده یا نحوه واکنش آنها به جنگداشته
هاي ملی گیري این ویژگی رفتاري ایرانیان کمک کرده است. برخی معتقدند که جنگمتعدد، به شکل

1- National character studies
2- Biological Anthropology

شناسی محمدعلی جمالزاده؛ جامعهتالیف)1345) تالیف مهدي بازرگان؛ خلقیات ما ایرانیان (1320سازگاري ایرانی (:بطور مثال-3
.علی محمد ایزديتالیف)1385چرا عقب ماندیم (تالیف حسن نراقی و) 1380خودمانی (
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گري شده، نوعی غربالشکست ایران میهاي دیگر داشته و منجر به مداومی که ایرانیان با ملت
توارثی در کل جمعیت را به دنبال داشته است. وقتی سرنوشت نهایی یک مبارزه شکست -شخصیتی

ایستند، غالباً خود و ژنهاي خود را هالك هایی که شجاعانه در مقابله دشمنان میباشد، آن افراد و گروه
می یا فکري و کالمی باشد. در عوض، کسانی که از توانسته فیزیکی و جسکنند. این شجاعت، میمی

اند، توانایی مالحظه با هر شرایطی را داشتهنظر ساختار ژنتیکی، توانایی انطباق و سازگاريِ رفتاري قابل
یافتند. بقا و تولیدمثل می

، شناسانه مهمی در ارتباط با این فرضیه مربوط به تکامل منش در ایرانیاننکات پژوهشی و روش
وجود دارد. اول اینکه، فرض سازگاربودن یک ملت در مقایسه با ملل دیگر، باید بطور تجربی ثابت شود. 

قبول و عملیاتی از مفهوم سازگاري ارائه شده و سپس به تر، ابتدا باید یک تعریف قابلبه عبارت روشن
که، سازگاربودن یک ملت، بررسی و مقایسه این صفت در مردمان ملتهاي مختلف، پرداخت. نکته بعد این

تواند به میزان وسیعی به سایر شرایط حاکم بر آن جامعه یا اعتقادات و نگرشهاي آنها و نه لزوماً می
توانند نتیجه نوعی تعاملِ میان تاریخی در آنها، مربوط باشد. رفتارها، می-شدگی ژنتیکینوعی غربال

، باشند. به عبارت دیگر، شاید اگر هر ملت دیگري شمول ما با شرایط محیطی معینهاي جهاناستراتژي
نیز، با شرایطی مواجه شود که مردمان یک کشور دیگر مواجه بوده یا هستند، واکنشها و برخوردهاي 

ناپذیر ژنتیکی مشترکی از آنها سر بزند اما این واکنشها موقتی بوده و داراي یک ریشه خشک و انعطاف
-نشده جامعهمل خلق و خوي سازگارانه در ایرانیان، یک فرضیه آزموننباشند. عقاید فوق درباره تکا

شناختی و تاریخی در زمینه ارائه یک الگوي تبیینی براي توضیح تعدادي از خصایص خلق و خویی 
بخش است که براي کشف میزان صحت جامعه ایرانی است. اما به هر حال، این فرضیه یک فرضیه الهام

هاي تجربی مفیدي باشد. بررسی نقش عوامل ژنتیکی و انداز پژوهشتواند راهیو قدرت تبیینی خود، م
هاي گوناگون، از موضوعات دادن به رفتارها و منش سیاسی و اجتماعی ملتتکاملی در شکل-تاریخی

شناسی است. خلق و خو و خصایص شخصیتی بسیار الزم و جذاب در حیطه روانشناسی و جامعه
عه، سهم بسیار زیادي در سرنوشت آن جامعه بازي خواهد کرد. از این رو، تحقیق اکثریت مردم یک جام

ترسازي خصایص منشی و رفتاري افراد یک جامعه، گامی بزرگ در این زمینه و تالش در جهت مطلوب
در جهت اعتالي وضع یک ملت خواهد بود.

هـا، وجـود آن را   همـه فرهنـگ  هایی براي نامیدن یک سري از رفتارهـا هسـتند کـه   حجب و حیا، واژه
هـاي  دانند. معمـوالً بـه مشـاهده بـازداري رفتـاري در موقعیـت      بخصوص در جنس مونث، خوب و ستودنی می

اي نیز با صفاتی مانند کمرویی شود. این صفات، همپوشانی قابل مالحظهارتباطی با جنس مقابل، حیا گفته می
توان مجموعه رفتارهایی دانست کـه  شده در فوق، حیا را نیز میبودن دارند. با توجه به مطالب گفتهو خجالتی

براي فرد دارنده آن (معموالً زنان)، ارزشهاي کارکردي و انطباقی مفیدي دارد. یکـی از ایـن منـافع کـارکردي،     
دادن حیا یا بازداري رفتاري در تعامالت، بوسیله ایجاد یک تصویر مطلوب از خود براي جنس مقابل است. نشان

دهند که او کند. چنین رفتارهایی، این پیام را به مرد مقابل مییک زن، چندین معنی را به طرف مقابل القا می
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الوصول که از نظر جنسی، براي همه مردان در دسترس باشد، نیست. هرچند که ممکن است واقعیت زنی سهل
ی هستند، ادراك احتمالِ خیانت زناشویی چیز دیگري باشد اما در هر حال، این رفتارها که حاوي پیام پاکدامن

کنند. این مسئله، در راحتیِ خیال یک مرد از رفتارهاي جنسی همسـرش و کـاهش   را از نظر یک مرد، کم می
این رفتارها، چنانچـه بازنمـایی واقعـی از    یک اضطراب عمیق و بنیادي یعنی عدم قطعیت پدري، موثر هستند.

آوري که نباشند در جهت منافع زن مانند فـراهم نفع مرد (و زن) و درصورتیتمایالت درونی یک زن باشند، به 
در اگر در یک مجلـس، زنـی   کنند.هاي جنسی انتخابی، عمل میگیري مخفیانه استراتژيشرایط براي درپیش

پیـام ارسـال   چندخواهد پوشاند، میزده مردي در آن طرف میز، چاك دامنش را میهاي بیرونچشممواجه با
حق ندارد به او خیره شـود یـا بـه عبـارت دیگـر، از نظـر جنسـی،        ،اینست که آن مردیک پیام احتمالی کند. 

تواند این باشد که مرد مذکور، بیش از این یا به این طریق، حق دسترسی جنسیپیشروي کند. پیام دیگر، می
در قرارداد ارتبـاطیِ شروط یک براي تعیین تواند نوعی الزام ندارد. در این صورت، این رفتار آن زن، میبه او را

، ممکـن اسـت   و در مـوقعیتی دیگـر  در مقابل مردي دیگـر ست که همین زن،اباشد. این درحالیحال تشکیل
بـه  چشم ناپـاك و نظر بد گري زنان، قطعاً در اسناد دادناین نوع انتخاببگذارد.هم چاك دامن را حتی بازتر 

- خواهد به او حق ورود به زندگی جنسیها و رفتارهاي مردي که یک زن نمینگاهگذارد. یک مرد هم، تاثیر می

شرمانه، به خود بگیرنـد درحالیکـه همـین حرکـات از جانـب مـردي       توانند عنوان ناپاك و بیاش را بدهد، می
رفتـاري  یکی از کارکردهايِ به این ترتیب، نفس هم هستند. دهنده اعتماد به نفس و عزتشده، افزایشانتخاب

.اسـت هاي جنسی افراد جنس مقابـل،  شود، تنظیم دلبخواهانه و موقعیتی پیشرويکه حجب و حیا نامیده می
دهند. کامالً برعکس، آنها در بعضـی شـرایط،   این مطالب، به این معنی نیست که زنان، حجب و حیا نشان نمی

، ممکن است این رفتارها را، بعضی از زنانت که کنند. اما مسئله این اسبطور کامالً خوددار و بازدارنده عمل می
کنـد و در مواقـع دیگـر،    عـذرا بـازي آنهـا گـل مـی     بسته به شرایط و موقعیت، نشان دهند. بعضی وقتها، مریم

آنها هـم، فقـط بـراي زمانهـا و     ختم انعام و چادر نمازشوند و البته ممکن است زلیخاهاي غیرقابل کنترلی می
شده باشند. همه این رفتارها، در جهت تنظیم و مهیاکردن محیط بیرونی و شـرایط،  موقعیتهاي خاصی درست 

کند.هاي جنسی آنها، عمل میسازي و تداوم استراتژيبراي پیاده
تواننـد در  نیز، میهاي جنسی دهند. استراتژياجتماعی روي نمیمتن رفتارها و روابطفقط در ،تزویرها

هر جنس، براي افزایش تناسب خود، ترفندهایی دارد که .هداف انطباقی بروز یابندقالب رفتارهایی مزورانه و با ا
کاري رفتاري در ارتباطات جنسی، ترفندي است که بوسـیله هـر   کنند. پنهانهاي اصلی کمک میبه استراتژي

(نشان باشد تواند حیاي وابسته به موقعیت رود. عنوان کالمی و بیرونی این سبک رفتاري، میدو جنس بکار می
. یکی از این 9؛ فصل 2006هاي تکاملی دیگري نیز دارد؛ بطور مثال رك به داوکینز، دادن حجب و حیا، ریشه

دهی جنبه تبادلی به ارتباطات تعاملی و جنسی در روابـط بـین دو   آوري مقدمات الزم براي شکلموارد، فراهم
کنیم).جنسی، بیشتر صحبت میجنس است. در فصل بعد، در مورد نظریه تبادل اجتماعی و 

چند رفتار جنسی زنان که مورد بحث ما در این کتاب بودند یعنی تغییرات مرتبط با چرخه در رفتارها 
طلبی جنسی، استراتژي جنسی دوگانه و خیانت جنسی، با رفتارهاي جنسی و و ترجیحات جنسی، تنوع
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یا تکامل همزمان 1تکاملیصل سوم معرفی کردیم، همغیرجنسی مردان نیز مربوطند. یکی از مفاهیمی که در ف
هاي مختلف نسبت به یکدیگر بود. گفتیم که در حالت هاي تکاملی در دو جنس از یک گونه یا گونهانطباق

کند تا تغییرات جسمی و رفتاري بیابد که او را نسبت به خطرات و ها، هر گونه سعی میتکاملی گونههم
ها، در یک مبارزه سیستم ایمنی بدن ما و انگلهاي مهاجم دیگر، محافظت کند.تهدیدهاي ناشی از گونه

بري کوشند تا خصایص خود براي توانایی حملهها میتسلیحاتی همیشگی براي ارتقاء خود، هستند. انگل
ها را تشخیص داده و کوشد تا طیف بیشتري از انگلبیشتر را بهبود بخشند و سیستم ایمنی بدن ما می

ها و در مقابل، افزایش مهارتهاي شکارچیان آنها، نمونه وشهاي غلبه بر آنها را بیابد. چابکی بیشتر خرگوشر
- اند و این در واقع یکی از پیشرفتارهاي انطباقی، صرفاً براي خود فرد سازشیتکاملی بود. دیگري از این هم

یک انطباق یا سازگاري را از نظر اي، ویژگیهايشود تا بپذیریم خصیصههایی است که موجب میشرط
هاي هر جنس ترشدن انطباقتکاملی بین دو جنس از یک گونه، افزایش، بهبودي و پیچیدههمتکاملی دارد. اما 

هاي خودخواهانه جنس دیگر را در بر می گیرد. هر یک از اعضاي یک جنس و بطور کلی براي جبران انطباق
زدن به تناسب دیگري افزایش تناسب تکاملی خود. در این بین، آسیبهر فردي، در تالش مداومی است براي 

کند. به این خاطر، هر جنس، به و از جمله اعضاي جنس مقابل نیز، به پیشرفت منافع تکاملی فرد، کمک می
هاي تحولی در جنس دیگر را بکند. بطور نمونه، در طول تکامل، براي یابد تا جبران مکانیسمنحوي تکامل می

یدن به حداکثر موفقیت تولیدمثلی، مردان، فریبکارتر شده و بیش از پیش، عالقمند به روابط بدون تعهد رس
دهند. از طرف اند و در عوض زنان، بیش از پیش، نسبت به مقاصد مردان، احتیاط و شکاکیت به خرج میشده

رفتارها و ترجیحات جنسی مرتبط با سازي و مقابله با تغییرات دراند که براي خنثیدیگر، مردان مجبور بوده
طلبی جنسی، استراتژي جنسی دوگانه و خیانت زناشویی در زنان، مجهز به یک سري از چرخه قاعدگی، تنوع

گذاري والدینی در جنس مونث عموم اي شوند. همانطور که گفتیم، سرمایههاي مقابلهها و شیوهتاکتیک
این موجب می شود تا جنس مونث و مذکر، داراي یک سري از پستانداران از جمله انسان، بیشتر است و

دهی به رفتارهاي جنسی دو جنس و رفتارهاي معین شوند. یکی دیگر از متغیرهاي بسیار اثرگذار در شکل
ایجاد تفاوتهاي جنسی در بین آنها، مفهومی به نام اطمینان از والد بودن است.

اطمینان از والد بودن و قطعیت پدري
هاي او، متعلق به خودش ، به میزان اطمینان یک والد از اینکه زاده2یم که اطمینان از والد بودنگفت

شود. اطمینان یک زن از اینکه فرزند درون شکمش، هستند و نه عضو دیگر از اعضاي هم جنس، گفته می
ردي که همبستر متعلق به خودش است و نه زنی دیگر، صد در صد است. به زبان علم ژنتیک، او با هر م
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کس شود، در هر حال مطمئن است که نیمی از ژنهاي فرزند در حال تکوین او، از خودش است و نه از هیچ
تواند صد کند. در حالت عادي، یک مرد، تقریباً هیچ وقت نمیدیگر. این مسئله در مورد یک مرد صدق نمی

خود اوست و نه مردي دیگر. چرا که در صد مطمئن باشد که فرزندي که همسرش حامله است، متعلق به
همسر او ممکن است با مردان دیگر نیز، همبستر شده و از آنها حامله شده باشد. به همین خاطر، می گوییم 

، در مردان، صد در صد نیست. مردان براي جبران این 1که اطمینان از پدر فرزند خود بودن یا قطعیت پدري
می زنند که منجر به شکل گیري یک سري از رفتارها و راهبردهاي عدم قطعیت، به مجموعه روشهایی دست

از همسر، یکی از این روشهاست.نگهبانی خاص در آنها می شود. راهبردهاي نظارتی، حفظ، مراقبت یا 
حسادت جنسی مرد به منظور جلوگیري از خیانت زن و همچنین نظارت بر همسر به منظور ممانعت از 

بالقوه به او، از جمله راهبردهاي انطباقی مردان است که ریشه تکاملی دارند نزدیک شدن شرکاي جنسی 
). اهمیت قطعیت پدري براي مردها باعث 2005و گوتز و همکاران، 1997؛ باس و شاکلفورد، 2000(باس، 

یلر و نوزادان تازه متولد شده، در اوان تولد، شباهت بیشتري به پدر خود داشته باشند تا مادر (مشود تا می
ها را بیشتر شبیه پدرانشان ببینند تا مادرها، افراد خانواده و دوستان نیز، تمایل دارند که بچه). 2008کانازاوا، 

مادرانشان و از این طریق، آنها را از اینکه پدر حقیقی کودك هستند، خاطرجمع سازند. رفتاري که به آن، 
د، شدیداً نسبت به شباهتهاي کودك به پدرش، حساس همچنین، افراگفته شده است. 2کردن پدرهاخاطرجمع

تفاوت هستند. بخصوص مادران، مشتاق ذکر کردن چنین بوده و به شباهتهاي کودك به مادرش، نسبتاً بی
شباهتهایی هستند که این مسئله، مطابق با انتظار بوده و به عنوان یکی از تاکتیکهاي اطمینان دادن به پدر از 

). 1992کند (ویلسون و دیلی، ند خودش است، عمل میاینکه او والد فرز

راهبردهاي حفظ جفت یا مراقبت از همسر
هایی را در وجود مردان تکامل، براي کنترل سیاست جنسی دوگانه و خیانت جنسی در زنان، مکانیسم

و خیانت در زنان نهاده که نتیجه بکارگیري آنها بوسیله مردان، کاهش هر چه بیشتر احتمال ارتباطات دوگانه 
است. تکامل می توانسته در برابر تمایل افزایش یافته زنان به ارتباط جنسی با مردي به غیر از همسر در 
اواسط چرخه قاعدگی یا سیاست جنسی دوگانه آنان، چندین راهکار را در وجود مردان قرار دهد. یکی از این 

کند شریکش در اواسط چرخه قاعدگی (یا ساس میراهکارها، این است که شوهر یک زن با هر فردي که اح
ماند این است که یک مرد، هر زمان دیگر) به او جذب شده است، در بیفتد. دومین راهکار که به طنزي می

اجازه کامیابی به همسرش را بدهد! هر چند این غیرطبیعی نیست که فکر کنیم این امکان وجود دارد که در 
شان، هر اند که براي کنترل سیاست جنسی دوگانه همسرانمردانی وجود داشتهطی تکامل انسان، گروهی از 
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گرفتند اما چنین مردانی، دو متغیر مهم از نظر تکاملی یعنی امکان یک از دو راهبرد اول و دوم را در پیش می
دنیاي حاضر، دادند. اما چرا مردانبقا و توانایی انتقال ژنهاي خود به نسل بعد را، در معرض خطر قرار می

هاي جنسی ترین راهکارهاي خود در برخورد با سیاستراهکارهاي ذکر شده در باال را الاقل به عنوان اصلی
گیرند؟ شان در پیش نمیدوگانه همسران

در مورد راهبرد اول، هر چند این راهبرد، بطور نظري راهبردي موثر است، اما در عمل، کامالً کارآمد 
تواند همه مردانی که همسرش به آنها جذب شده است را یک مرد چطور و چگونه مینیست. اول اینکه، 

تشخیص دهد؟ و دوم اینکه آیا براي یک مرد، این امکان وجود دارد که همه مردان بالقوه خطرناك از این نظر 
و فقط را کشته و یا از نزدیک شدن آنها به همسرش، جلوگیري به عمل آورد؟ انسان موجودي اجتماعی است

تواند به بقاي خود ادامه دهد. از طرف دیگر، یک گروه از مردان، با مردي که قصد در گروه است که می
زدن به هر مردي که همسرش به او تمایل پیدا کرده را دارد، چطور برخورد خواهند کرد؟ دیگر اینکه، آسیب

ها شود و قصد ارتباط با آنها را داشته به طور بالقوه، تعداد مردانی که همسر یک مرد، ممکن است جذب آن
باشد، بسیار زیاد است. در این حالت، آیا این انطباقی است که یک مرد تمرکزش را بر روي دورکردن مردان 
دیگر قرار دهد. دست آخر اینکه، براي یک مرد، این نه مقدور است و نه مطلوب که کل زمان خود را، صرف 

طلبد که زمان فرد، صرف ند. تناسب و داشتن بقا و تولیدمثل موفق، میدورکردن سایر مردان از همسرش ک
تهیه غذا، سرپناه و سایر مسائل نیز شود. هر چند هنوز هم در دنیاي مدرن فعلی، مردان بعضی وقتها، از این 

ا نیست. اما کنند اما بطور معمول، این راهکار، اولین یا عمده ترین راهکار مورد استفاده آنهراهکار استفاده می
-گرفتند، خط ژنتیکیراهکار دوم؛ آن دسته از نیاکان مذکر ما که راهبردهایی مانند راهبرد دوم را در پیش می

اند که این ژنهاي خود را به نسل بعد هم انتقال دهند. شان کاهش یا منقرض شده و فرزندانی از خود نداشته
- مان باروري که احتمال حاملگی یک زن به اوج خود میاین دسته از مردان، به این خاطر که در مهمترین ز

اند، امکان اینکه همسرانشان از مردان دیگر و نه از خود رسد، نظارتی بر ارتباط جنسی همسران خود نداشته
هاي خود در خزانه ژنتیکی، آنها حامله شوند را باال برده و شرایط را براي بقاي ژنهاي مردان دیگر و امحاء ژن

هاي به ارث برده فرد است، کردند. از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در شخصیت، ژنیفراهم م
ورزانه این مردان، هنگام مرگ آنها و همراه با هاي موثر در رفتارهاي غیرتهاي این مردان و از جمله ژنژن

ش می گرفتند و اجازه ارتباط جنسی با اند. از طرف دیگر، مردانی که راهبرد سوم را در پیمردهخود آنها، می
هاي بعد موجب انتقال و گسترش هاي خود به نسلدادند با گسترش ژنمردي دیگر را به همسرانشان نمی

اند. نتیجه این شدههاي آینده میهاي شخصیتی مربوط به رفتاهاي کنترل جنسی همسر، در مردان نسلژن
انی شده که از راهکار سوم (و با توجه به شرایط، تا حدي نیز از فرایند، گسترش و ازدیاد نسل به نسل مرد

اند. سومین راهکار، همان راهکاري است که طبیعت در طول تکامل، در راهکار اول و دوم)، استفاده کرده
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، به 2هاي نگهبانی از جفت/ همسرتاکتیکیا 1حفظ جفت/ همسرراهبردهاي وجود مردان، قرار داده است. 
شود که یک مرد، به منظور جلوگیري از خیانت همسر یا آسیب دیدن رابطه ایی گفته میمجموعه روشه

). این راهبردها، تنوع زیادي داشته و می توانند بسته 2005گیرد (شاکلفورد و همکاران، زناشویی، در پیش می
شان دهند. اما به ویژگیهاي شخصیتی مرد، شرایط فرهنگی، هنجارها و قوانین هر جامعه، تا حدي تغییر ن

، 4راهبردهاي هیجانییا غیرهیجانی و 3راهبردهاي قاطعانهمحققان، انواع این راهبردها را به دو دسته کلی 
یا سرسختانه، توأم با شدت عمل و یا خشونت هستند. راهبردهاي قاطعانهاند. راهبردهاي تقسیم کرده

- تر و بیمنزل یا ارتباط با جنس مقابل)، مستقیمسرسختانه (همانند اعمال محدودیت از نظر بیرون رفتن از 

کند مستقیماً رفتارهاي حاکی از خیانت شریک را کنترل کند. این تر بوده و یک مرد بوسیله آنها، سعی میپرده
راهبردها، جنبه نظارتی بارزي دارند. درحالیکه، راهبردهاي هیجانی (مانند خرید هدیه و ابراز عشق و عالقه)، 

هیجانات طرف مقابل تکیه کرده و از این طریق، سعی در جلوگیري از خیانت شریک دارند (براي عمدتاً به
). بخشی از مفهوم راهبردهاي حفظ جفت 2008کیبین، مرور انواع این راهبردها رك به باس، شاکلفورد و مک

نوان غیرت، رفتارهاي هاي مراقبت از همسر در فرهنگ ما، معادل با آن چیزي است که از آن با عیا تاکتیک
هاي رفتاري آن در فرهنگ ما، ورزانه یا تعصب مردانه، یاد می شود. مفهوم غیرت یا تعصب و همبستهغیرت

یا حسادت زناشویی نیز، براي 5بخصوص به راهبردهاي سرسختانه نزدیک است. عبارتهایی همانند حسادت
اند. یک تفاوت ظرف بین حسادت ان، بکار رفتهبیان احساسات و رفتارهاي نظارتی و حاکی از نگرانی مرد

تواند این باشد که حسادت جنسی یا زناشویی به زناشویی و راهبردهاي نظارت یا مراقبت از جفت، می
که راهبردهاي شود، درحالیکند هم گفته میهیجاناتی که یک فرد نسبت به رفتارهاي همسرش تجربه می

ایی عملی و رفتاري به منظور نظارت یا مراقبت از جفت، هستند. واژه نظارت بر جفت، غالباً شامل راهبرده
ورزي، به این واژه بیشتر نزدیک دهد. در فرهنگ و زبان ما، لغت غیرتحسادت در زبان ما، معناي دیگري می

ورزي را بهاست. به همین خاطر، در این کتاب، در مورد این واژه نیز، ما بنا به فراخور حال، واژه غیرت
عنوان معادل استفاده خواهیم کرد. 

راهبردهاي نظارت بر جفت و چرخه قاعدگی
مشاهده شده که رفتارهاي حفظ جفت مردان، چه بصورت رفتارهاي انحصارطلبانه و چه بصورت 

). این یافته تاییدي a2006یابد (پیلسورث و هاسلتون، گذاري افزایش میتوجه به شریک، در مرحله تخمک
یابند که در اواسط چرخه قاعدگی می بایست نظارت، مراقبت و ن مدعا که شوهران نیز، خود درمیاست بر ای
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)، بین میزان 2002اي دیگر نیز (گانگستاد و همکاران، کنترل بیشتري بر شرکایشان اعمال کنند. در مطالعه
شده شدن گزارشبکارگیري راهبردهاي حفظ جفت در اواسط چرخه قاعدگی بوسیله یک مرد و میزان جذب

به مردي به غیر از شریک اول بوسیله زنان، ارتباط یافت شد. به این معنی که، هر چقدر که تمایل به ارتباط 
داد، به همان نسبت هم، جنسی با مردي به غیر از شریک یا همسر اول، در اواسط چرخه افزایش نشان می

یافت.ت در شریک آن زن، افزایش میاحتمال بکارگیري راهبردهاي نظارت بر یا مراقبت از جف
شان، گذاري چرخه قاعدگی همسراناند که مردان، در مرحله تخمکتعدادي از مطالعات نشان داده

دهند نسبت به مرحله لوتئال چرخه قاعدگی، رفتارهاي مبنی بر مالطفت، توجه و محبت بیشتري نشان می
). دو مطالعه نیز 2006؛ هاسلتون و گانگستاد، 2002؛ گانگستاد و همکاران،b2006(پیلسورث و هاسلتون، 

شوند تر میشان، نسبت به آنها، حسودتر و انحصارطلبگذاري زناناند که مردان، در مرحله تخمکنشان داده
دهند که در اواسط چرخه زنان نیز، گزارش می). 2006؛ هاسلتون و گانگستاد، 2002(گانگستاد و همکاران، 

سایر مراحل چرخه، ابراز عشق، تعریف از جذابیت، انحصارگرایی جنسی و حسادت قاعدگی، نسبت به
؛ هاسلتون و گانگستاد، 2002کنند (گانگستاد، ثورنهیل، و گارور، بیشتري از طرف شوهرانشان دریافت می

اي شرک) نیز، به این یافته رسیدند که مردان در اواسط چرخه قاعدگی 2002گانگستاد و همکاران (). 2005
، رفتارهاي مراقبت از جفت بیشتري را چه بصورت رفتارهاي انحصارطلبانه و چه بصورت رفتارهاي خود

- بوده (مانند تلفن1ترزنگدهند. زنان، گزارش دادند که در این مرحله، شرکایشان گوش بهتوجهی، نشان می

کردن وسایل شخصی همسر) و رسیکردن به منظور اینکه بدانند همسرانشان کجا هستند و یا وازدن یا بررسی
باشند.) می2بیشتر خواهان گذراندن وقت با آنها (انحصارگرایی زمانی

با جفت )، پژوهشی را به منظور بررسی ارتباط رفتارهاي مراقبت از 2006هاسلتون و گانگستاد (
در روزهاي نزدیک دهد، انجام دادند.تغییرات در میل جنسی زنان که به موازات چرخه قاعدگی آنها روي می

کرده) و گذاري، هم زنانی که در یک رابطه پایدار با فردي از جنس مقابل بودند (مانند زنان ازدواجبه تخمک
بودن بیشتري دارند. آنها، تمایل بیشتري هم زنان مجرد، گزارش دادند که نسبت به جسم خود، احساس جذاب

دادند. زنان نشان میاست مردان دیگر را مالقات کنند،براي شرکت در مجامع اجتماعی یعنی جایی که ممکن
دادند. در این دوره زمانی، این گذاري گزارش میزنی فرازناشویی بیشتري را در دوره تخمکمتاهل، الس

ها، دهیشان گزارش کردند. البته گزارشبیشتري را از طرف شرکايجفت زنان، همچنین رفتارهاي مراقبت از 
کردند. رفتارهاي مراقبت شان را از نظر جنسی، پایین ارزیابی میشد که شرکايدر زنانی دیده میاز همه بیشتر 

هماهنگ با مراحل چرخه، به جذابیت جسمانی خود زنان نیز وابسته بود. به این صورت که، افزایش جفت از 

1- Vigilance
2- Monopolization of time
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که زنان با شد، درحالیی، بیشتر بوسیله زنان کمترجذاب تجربه مجفتاواسط چرخه در رفتارهاي مراقبت از 
کردند.را، در سراسر چرخه، تجربه میجفت جذابیت جسمانی باالتر، این رفتارهاي مراقبت از 

هاي جذاب از نظر جنسی در زنانراهبردهاي نظارت بر جفت در مردان و ویژگی
تماعی باالتر مشاهده شده که مردان، حسادت بیشتري نسبت به رقبایی که ویژگیهاي حاکی از تسلط اج

کنند (دیجیسترا و دهند، تجربه مینمایی بیشتر چهره] نشان میگرایی جسمی باالتر [مانند مردانگیو تسلط
تر (که مورد ترجیح هاي عریض)، دریافتند که مردانِ با شانه2001). دیجیسترا و بانک (2002؛ 2001بانک، 

ورند. آزنان هستند)، حس حسادت بیشتري در مردان بوجود می
هاي مردان دیگر بوسیله مردانی که نمایی چهره)، بر نحوه ارزیابی مردانگی2006بوریس و لیتل (

کردند، پرداختند. آنها دریافتند که شوهرانِ زنانی که کردند یا نمیزنانشان، قرص ضدحاملگی استفاده می
دیگر را در اواسط چرخه قاعدگی نمایی چهره مردان کردند، میزان مردانگیداروهاي ضدحاملگی مصرف نمی

زنی تخمینشان، باالتر از مراحل اولیه چرخه قاعدگی، ارزیابی کردند. این نوع سوگیري ادراکی یا بیششرکاي
تواند نمایانگر نوعی حساسیت تکاملی مردان مبنی بر آنچه که نمایی چهره مردان دیگر، میدر مورد مردانگی

یابند و روشی براي پیشگیري از خیانت شرکاي خود، باشد. براي ب میزنان در اواسط چرخه قاعدگی جذا
- که احتمال خیانت زنانشان باالست، نسبت به دیگر رقبا، بیشمردان انطباقی بوده که بخصوص در زمانی

زنی ادراکی، به این دلیل در مردان تخمین). این مکانیسم بیش2006حساسیتی نشان دهند (بوریس و لیتل، 
تر و شدیدتر شده و براي پیشگیري از خیانت، به عنوان نوعی مداخله ده که موجب واکنش سریعطراحی ش

تر، عمل کند. هر چه سریع
دهند که بیشتر احتمال دارد که از راهبردهاي کنند، گزارش میتر ازدواج میمردانی که با زنان جذاب

-اند. این مطلب، ممکن است نشانزدواج نکردهنظارت بر جفت استفاده کنند تا مردانی که با چنین زنانی ا

بیشتر در زنان زیباتر در مقایسه با زنان کمتر جذاب، نسبت به خیانت باشد. زنانی احتماالًپذیري دهنده آسیب
اند هم، بیشتر احتمال دارد که تمایالت مربوط که با مردان کمتر جذاب (از نظر جنسی و جسمی) ازدواج کرده

تر هستند با مردي به غیر از شوهر اول خود داشته باشند تا زنانی که شوهرانشان، جذاببه ارتباط جنسی 
).2006(بوریس و لیتل، 

جستاري پژوهشی.
حجاب؛ یک راهبرد مراقبت از همسر

حجاب، یکی از موضوعات مورد بحث در جوامع اسالمی بوده است.  بعضی از روانشناسان پوشش یا 
دانند که عملکرد آن، حفظ قطعیت پدري براي یک راهبرد مراقبت از همسر میتکاملی غربی، حجاب را
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)، در کتاب خود درباره حجاب 2000کنند. کارترایت (مردانی است که حجاب را براي زنان خود، مقرر می
اینطور می نویسد:

اي، براي زنان، مقرر شده است اما گیرانهاگر چه در قرآن، پوششِ نه چندان سخت"
شیدن روبنده در مالء عام، یک فرض ضروري اسالمی نیست و منشأ فرهنگی این رسم، چندان پو

شود، بازداشتن روشن نیست. عملکرد حجاب که توسط دخترانِ پس از سن بلوغ رعایت می
مردان از برقراري روابط عاشقانه [با آنها] است. از نظر تکاملی، این ابزاري است که مردان، در 

."کنندرانه، بوسیله آن، از قطعیت پدري خود، اطمینان حاصل میجامعه مردساال

شدن هاي باستان، مجازات خوردن میوه ممنوعه بوسیله آدم و حوا، برهنهدر کتب ادیان الهی و اسطوره
آنها ذکر شده و این حاکی از حساسیت روان بشري درباره بدن خود و پوشش آن، است. حجاب، اختراع ادیانی 

تر براي زنان نسبت به مردان، در اعصار گذشته تقریباً اغلب الم نبوده و بخصوص، پوشش کاملمانند اس
المثل آفریقایی، نگرانی و اضطراب تکاملی مردان در مورد خورد. یک ضربهاي رایج، به چشم میفرهنگ

را اینطور بیان نقش پوشش مناسب زن به عنوان یک راهبرد مراقبت از جفت ارتباط پوشش و قطعیت پدري و 
در دین یهودیت، قوانین معینی در مورد تعریف ."پوشش زن، به قیمت آرامش دل شوهر است": کندمی

-تر بود. بطور مثال، در بین ملتگیرانهپوشش قابل قبول وجود داشت که در واقع از قوانین اسالمی نیز، سخت

شریعتقوانین(مجموعههالخااساسشاندند. برپوهاي یهودي قدیم، زنان باید صورت و کف دستها را نیز می
کهاستواجبزنانشود)، برتشکیل مییهودیانرسوموآدابهمچنینوهاحاخاموتلمودتنخ،ازکهیهود
شود. بر اساس این میدانستهبرهنگینوعیزنان نیزآوازصدايشنیدنتورات،اساسبربپوشانند.راسرموي

توانستند میهمسایگانزد،حرف میاشخانهدروقتیکهبودبلندقدريبهصدایشزنیرمجموعه قوانین، اگ
- دستوتماسنگیا،قانوناساسبر.دهدطالقرااومهریهپرداختبدونداشتحقمردبشنوند،صدایش را

بیگانه،مردوزنایحود،قانوناساسبر. نیستجایزندارند،نزدیکیخانوادگیوابستگیکهمرديوزندادن
ازمهیتزانامبهايپردهوسیلهبهمردانوزنانیهودي نیز،هايکنیسهدر. اندشدهمنعهم،باکردنخلوتاز

بعد از یهود، مسیحیت نیز، احکام این شریعت را درباره . )2012شوند (دانشنامه اینترنتی ویکیپدیا، میجداهم
ها، زنان را به پوشش کامل و دوري از ها و کاردینالو بعد از آن پاپحجاب، استمرار بخشید. حواریون مسیح

) دو اسقف 53، ص الهی؛ زن و آزادي(به نقل از حکیمخواندند. عقاید کلمنت و ترتولیانهاي جسمی میآرایش
کامل زن، به غیر از زمانی که در خانه حضور دارد، باید در حجاب"بزرگ مسیحی درباره حجاب زنان این بود: 

ها به سوي او مانع گردد. زن نباید صورت شدن چشمتواند از خیرهپوشاند میباشد زیرا فقط لباسی که او را می
کردن به صورتش وادار به گناه نماید. براي زن مومن عیسوي، در خود را عریان ارائه دهد تا دیگري را با نگاه

ر آراسته شود و حتی زیبایی طبیعی او نیز باید مخفی نظر خداوند، پسندیده نیست که نزد بیگانگان به زیو
."گردد زیرا براي بینندگان خطرناك است
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میالدي16قرندریهوديعروسیکتصویر) 1راست؛ -. به ترتیب از باال: حجاب در ادیان یهودي و مسیحی4- 8تصویر 
) تصاویري از حجاب زنان یهودي 4و 3ختر یهودي ایرانی در زمان قاجار، ) عکس دو د2لوور)، موزه(درنقاشیبر اساس یک

هاي مسیحی.) تصاویري از پوشش راهبه6و 5ارتودکس در همین سالهاي اخیر،  

دهند که مسئله این قوانین و سنن ادیان ابراهیمیِ پیش از اسالم یعنی یهودیت و مسیحیت، نشان می
اي ها، این موضوع، مسئلهه جامعه عربِ زمان اسالم نبوده و در همه فرهنگپوشش، یک ابداع فرهنگی مربوط ب

- هایی با طرحکشورها نیز، غالباً لباسملیلباسبرانگیز و حساس قلمداد شده است. جالب اینجاست که توجه

، از دهد کشورهاي مختلف، الاقل در زمان معرفی ملیت خود از طریق لباسهاي کامل هستند که این نشان می
کنند.گري بدن مردم خود را تبلیغ کنند ابا میاینکه عریان

برخالف تصور رایج، حجاب، اول بار در زمان اسالم وارد فرهنگ ایرانی نشد، هر چند در بعد از اسالم، 
هايِ به جاي ها و حجاريها، مجسمهتر شد. تصاویر زنان ایران باستان که بر اساس نقاشیکمی سختگیرانه

دهند که زنان ایرانی اند، مدرکی دال بر این مطلب هستند. این اَسناد نشان میاز آن دوران ترسیم شدهمانده
پوشانده پوشیدند که به غیر از موهاي سر، بقیه نواحی بدن را کامالً میهاي کاملی میدر این دوران نیز، لباس

است.
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هاي فوق تصاویر بازسازي شده از نحوه پوشش زنان در چند دوره زمانی مختلف سعک: حجاب در ایران باستان.4-9تصویر 
مانده از هاي برجايکاريها و کندهها، حجاريدهند. بازسازي این تصاویر، با استفاده از نقوش، مجسمهدر ایران باستان را نشان می

ها، صورت گرفته است.این دوران

اي زیادي در کشورهایی مانند ما که قوانین مشخصی در مورد هدرباره پوشش مناسب و حجاب، بحث
برانگیز بوده است. پرداختن به ریشه هاي آن دارند، در گرفته است. در واقع این مسئله یک موضوع چالش

هاي پوششی مختلف در جامعه، فراتر از مباحث و اهداف این کتاب است. اما یک حجاب و تبعات داشتن سبک
شناختی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي یک ر اینجا، این است که احتماالً شرایط نژادي، بومنکته قابل ذکر د

هاي جامعه، از جمله عوامل تاثیرگذار در آزادي پوشش، هستند. به همین دلیل، ممکن است نتوانیم نسخه
از مردان کشور واحدي را در مورد این مسئله، براي فرهنگهاي مختلف بپیچیم. تصاویر زیر، واکنش تعدادي

دهند. مشاهده این عربستان سعودي را نسبت به افتتاح اولین فروشگاههاي لباسهاي زیر زنانه نشان می
کند! تر میها، محتاطها، احتماالً ما را نسبت به عقیده آزادي پوشش در همه فرهنگواکنش
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سعودي نسبت به افتتاح اولین مراکز فروش : واکنش تعدادي از شهروندان مذکر کشور عربستان 4-10تصویر 
لباس زیر زنانه (بدون شرح!).

پذیرد. جوامع، معموالً هاي انسانی آن جوامع، تاثیر میهاي تکاملی گروهتکامل دین در جوامع، از مولفه
شناسند و مطابق با آن، پذیراي سنن مذهبی، قومی و فرهنگیاز طریق یک شم غریزي، خود را تا حدي می

هاي مهمی همانند رفتارهاي جنسی، تا حدي صدق شوند. این شناخت از خود، بخصوص در حوزهمعینی می
اي، براي سالها، پذیراي یک سري از قوانین و آداب خاص بوده و مردمان آنها، کند. چنانچه فرهنگ یا جامعهمی

اي را در آن رسوم و اي پایدارکنندهخواهند دست از این سنن و رسوم بکشند، ممکن است بتوانیم کارکردهنمی
بخشی به رفتارهاي اعضاي خود، موجب برقراري ثبات سنن، بیابیم. این کارکردهاي پایدارکننده، از طریق نظم

نشدن آنها با قوانین و هنجارهاي شوند. در صورت نبود آن سنن و قوانین و جایگزینو انسجام در جامعه، می
هاي رود که نظم اجتماعی و امنیتی جامعه، به خطر بیفتد. نژادها و قومیتبخش جدید، بیم آن میانسجام

شناختی و هم به دلیل ساختارهاي اجتماعی متفاوت، هاي مهم زیستانسانی مختلف، هم بواسطه تفاوت
ده یابند. نوگرایان، باید به این نوع از خرد جمعی، به دینظر خود میقوانین و هنجارهاي متفاوتی را، مطلوب

انگارانه، به یک چشم نگاه کنیم و بخواهیم که رسوم تري نگاه کنند. اینکه جوامع مختلف را، بطور سادهشایسته
شناسانه است. و قوانین یک دسته از آنها را، به گروهی دیگر، منتقل یا تجویز کنیم، غفلت از این حقایق مردم

می، همانند کشورهاي غربی، یک نمونه از این پیشنهاد برداشتن قوانین حجاب در بعضی از کشورهاي اسال
غفلت است. 

زنانمردان و آگاهی از مراحل چرخه قاعدگی 

خفته تواند چیزي را بر شما آشکار کند، مگر آنچه را که در سحرگاه دانش شما، نیمکس نمیهیچ«... 
.(جبران خلیل، پیامبر و دیوانه، قطعه درباره آموزش)...» بوده باشد. 

داند، توانید او را از آنچه میداند یاد دهید. فقط میتوانید به یک نفر چیزي را که خودش از قبل نمیشما نمی«
(گالیله).[!]» باخبر و آگاه سازید 
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-، روانشناس باسوادي بوده است. بخصوص، احتماالً آگاهی او از ذهن نیمه1به نظر مولف، جبران خلیل

توجه بـوده اسـت. او بارهـا در    حتویات دانش این قسمتهاي کمتر هشیار ذهن ما، قابلهشیار و ناهشیار ما و م
دانسته و او فقط آنها را به کالم در آورده، صحبت می کند. در دنیـاي  اشعارش از آنچه که مخاطبش از قبل می

. هر کـدام از مـا،   حقیقی نیز، بخش زیادي از آگاهی و دانش ما از دنیا را، محتویات ذهن ناهشیارمان می سازد
در هر روز، واکنشهاي متعددي نسبت بـه مسـائل مختلـف نشـان مـی دهـیم کـه ناشـی از مقـدار زیـادي از           

پردازشهاي ناهشیار ذهنی ما است.
گذاري ان ماده که فرا رسیدن مرحله تخمکگذاري در زنان، برخالف تعدادي از پستانداردوره تخمک

دهد، مهبل در این دوره زمانی نشان میمشاهده مانند تغییر رنگبلبدنی قاهاي در آنها، خود را از طریق نشانه
گذاري ماند. به همین خاطر، فرض بر این است که فهم مردان از زمان فرارسیدن مرحله تخمکنسبتاً پنهان می

-استفاده میهایی اینکه مردان از چه نشانهگیرد. هاي غیرمستقیم صورت میهمسرانشان، بیشتر، از طریق نشانه

اند کنند تا بدانند زمان باروري چرخه قاعدگی همسرانشان رسیده است را به متغیرهاي گوناگونی نسبت داده
اي (رابرتس و همکاران، افزایش جذابیت چهره)، 2004تغییرات ظریف در چهره (رابرتس و همکاران، که 

افزایش تقارن )، 1996و همکاران، 2گ)، تغییر در میزان عدم تقارن (منین2003؛ هوقس و گالوپ، 2004
سینق و ؛2003ثورنهیل و همکاران، ؛ 2009اي یا تغییر در بو و زیر و بمی صدا (برایانت و هاسلتون، چهره

تر کنندهتغییر در انگیزه زنان براي پوشیدن لباسهاي تحریک)، 2003؛ هوقس و گالوپ، 2001برونستاد، 
)، افزایش ارزیابی فرد از جذابیت خود (هاسلتون و 2007ن و همکاران، ، هاسلتو2008(دورانتی و همکاران، 

)، حرکات بدنی و طریقه 2002هاي جنسی (گانگستاد و همکاران، )، افزایش میل و خیالبافی2006گانگستاد، 
؛ سینق و 2004هاي غیرمستقیم (رابرتس و همکاران، و شیوه)2012رفتن (فینک، هوگیل و النگ، راه

این تغییرات که مردان هم نسبت به آنها حساس هستند (پیپیتون و گالوپ، اند. از آن جمله)2001، برونستاد
تواند ) و پیامهاي منتج از آن، بوسیله مردان، قابل درك و کشف بوده و می2004؛ رابرتس  و همکاران، 2008

خه قاعدگی آنها را، تبیین بعضی از رفتارهاي آنان مانند افزایش احساس جذب شدن به زنان در اواسط چر
- اي که چرخه قاعدگی طبیعی داشته و از قرص)، زنان رقاصه2007کند. در یک پژوهش (میلر و همکاران، 

کردند، در دوره باوري چرخه قاعدگی خود نسبت به دوره لوتئال، به ازاي هر هاي ضدحاملگی استفاده نمی
هاي ضدحاملگی استفاده هایی که از قرصالی بود که رقاصهگرفتند. این در حدالر بیشتر انعام می20ساعت، 

االصل بود که شعرهایش را ، معروف به ِجبران خلیل، شاعري آمریکایی و لبنانیKhalil GibranGibranِجبران خلیلِ جبران-1
سی موجود است. اشعار ذکر شده در این کتاب، از هاي متعددي از اشعار این شاعر در زبان فارگفت. ترجمهبه زبان انگلیسی می

نجف دریابندي (نشر کارنامه) است.
2- Manning
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دادند. این نتایج، حاکی از آن بودند که زنانی که از کردند، چنین افزایشی را در کسب درآمد نشان نمیمی
کنند، در اواسط چرخه، بر جذابیت آنها افزوده می شود، به نحوي که این هاي ضدحاملگی استفاده نمیقرص

تواند جسمی، رفتاري یا هر دو باشد بوسیله مردان اطرافشان دریافت شده و منجر به بیت که میافزایش جذا
همچنین، در این دوره زمانی، نحوه تعامل زنان با سایر مردان متفاوت شود. دهی بیشتر در آنها، میواکنش

ر می رسد نقش بارزي در که به نظ) 2006؛ هاسلتون و گانگستاد، 2002گانگستاد و همکاران، است (از جمله 
زنی فهم مردان از مرحله تخمک گذاري زنانشان بازي می کند. در هر دو بررسی فوق، افزایش در میزان الس

کننده افزایش تالشهاي بینیزنان در اواسط چرخه قاعدگی با مردانی به غیر از همسر اول، بطور آماري پیش
نی، بطور کامل نبود که این به این معنی است که مقداري از بیمردان براي مراقبت از همسر بود. اما پیشی

گرفت. بطور گذاري همسر، صورت میهاي حاکی از فرارسیدن مرحله تخمکبینی، بوسیله سایر نشانهپیش
ها مانند تغییر خالصه، مردان از طریق عالئمی مانند تعامالت همسرانشان با مردان دیگر به عالوه سایر نشانه

گذاري آنها ظاهر، بوي بدن، رفتار، فعالیتها، رفتارهاي پوششی و آرایشی آنها، پی به مرحله تخمکدر چهره و
- دهند که مردان، بطور تلویحی و غیرمستقیم، از فرارسیدن مرحله تخمکبرند. این مشاهدات، نشان میمی

و کنترل نظارت بر گذاري و همچنین تغییرات و تمایالت زنان در این مرحله، آگاه بوده و سعیِ در 
همسرانشان در این دوره از چرخه دارند. 

جستاري پژوهشی.
گذاري پنهان در زنانکارکردهاي انطباقی تخمک

-برخالف تعدادي از پستانداران ماده که فرارسیدن مرحله تخمک گذاري در آنها، خود را از طریق نشانه

-دهد، دوره تخمکهبل در این دوره زمانی نشان میهاي بدنی مستقیم و قابل مشاهده مانند تغییر رنگ م

گذاري در زنان، نسبتاً پنهان مانده و یا نشانه هاي مستقیم و واضحی که در جنس مونث سایر گونه ها دیده 
شدن نواحی اطراف واژن ها، دوره فحل، با رنگیمی شود را نشان نمی دهند. بطور مثال، در ماده شامپانزه

هاي دیگر، جنس ماده در کل طول چرخه قاعدگی ن در انسان، برخالف اغلب گونهمشخص می شود. همچنی
خود، پذیرش جنسی نشان می دهد. در اغلب گونه هاي دیگر، دو جنس فقط در حوالی دوره تخمک گذاري 
است که با همدیگر آمیزش می کنند. در واقع، از نظر کارکرد تولیدمثلی، چنین سبکی یعنی آمیزش متمرکز 

وره باروري، انطباقی تر محسوب می شود. پس چرا تکاملِ جنس مونث در انسان، به گونه اي پیش نرفته در د
در دوره هاي زمانی عقیم، جلوگیري کند؟ در که از اتالف انرژي و وقت بی مورد ناشی از آمیزش هاي جنسی 

ذاري پنهان دارد، چندین نظریه تخمک گها در سایر گونه، اینکه چرا جنس ماده در انسان، برخالف مادهمورد 
ارائه شده است. 
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بر طبق نظر بیکر، دوره تخمک گذاري پنهان در زنان از جمله بزرگ ترین و . استراتژي جنسی دوگانه
اصلی ترین حربه ها یا سالح هایی است که در زنان تکامل یافته تا به آنها در فرایند جستجو براي انتخاب 

فزا براي بچه هایشان، کمک کند. دوره تخمک گذاري پنهان، پنجره باروري را از ژنهاي معین و خاص تناسب ا
نظر شوهران پنهان نگه می دارد تا در صورت لزوم، بتوانند استراتژیهاي جنسی خود را عملی کنند. از طرف 

زنان، پذیرندگی جنسی مداومدیگر، زنان می توانند در کل دوره چرخه قاعدگی، آمیزش جنسی داشته باشند. 
پیوند مستحکمی را بین او و شریکش برقرار می کند اما در همان حال، کانونی براي چند شوهري، اگر مناسب 

این پذیرندگی ).2000آورد؛ این همان چیزي است که ما در واقعیت هم می بینیم (کارترایت، بوجود میباشد،
د، گیج و سرگردان کند چرا که او بطور مداوم جنسی مداوم، می تواند همسر اول را در مورد قطعیت پدري خو

با همسر خود آمیزشهاي جنسی داشته است، هر چند که ممکن است مقاربتهاي او با همسرش در دوره باروري 
زن که منجر به حاملگی او شده است، نبوده باشد.

آن،ست که ااین،نانگذاري پنهان در ز، کارکرد انطباقی تخمک1بابا در خانهطبق نظریه .بابا در خانه
براي ارتباط جنسی ،از زمان مناسب براي باروريعدم اطالع دقیقبه علت آن زنان،همسرانتا شود باعث می

این انگیزه مداوم جنسی، براي اطمینان آنها از اینکه باالخره همسر خود را بارور پیدا کنند.دائم، انگیزه 
این باعث می شود تا پدر فرزندان، انرژي یت پدري، الزم است. خواهند کرد و همچنین براي اطمینان از قطع

به اصطالح، تبدیل به یک باباي همیشه در و به دنبال زنان دیگر نرود.کردهخود را صرف خانه و فرزندان خود 
توانست زمان دقیق باروري را در جنس مونث خانه شود. در غیراینصورت و در صورتی که جنس نر می

داشت و در سایر زمانها، لزومی قط در زمان باروري بود که در اطراف جفت خود حضور میتشخیص دهد، ف
دید زیرا تولیدمثل موفق، از طریق همان تعداد دفعات ارتباط جنسی که در زمان باروري براي این کار نمی

گرفت.داد، صورت میجنس ماده روي می

از فصل هشتم)، که یک رفتار 8- 1رك به نمودار هاي همنوعان دیگر (آسیب به زاده.پدران متعدد
هاست، شرایط را براي بقا و تولیدمثل موفق تر زاده هاي خود، از طریق فراهم آوري متداول در بسیاري از گونه

منابع بیشتر براي آنها، تعدیل می کند. هر چقدر که رقباي فرزندان کمتر باشند، تعداد زاده هاي خود و در 
ک گذاري پنهانم، معتقد است که تخ2نظریه پدران متعددبقاي ژنهاي خود، افزایش می یابد. نتیجه امکان ا،

یک زیرا هیچ،مردان متعددي که با یک زن آمیزش جنسی دارند، به فرزندان آن زن صدمه نزنندتاباعث شده 
دیگر. در این حالت، مذکور است یا مردانپدر فرزندان زنخودش حدس بزند که آیا او توانسته دقیقاًنمی

گذاري پنهان و آمیزش جنس ماده با نرهاي متعدد، منجر به ابهام در پدر بودن می شود. یک گروه از تخمک
گذاريِ یک گروه ماده از این پرندگان، بیست تاي آنها را بوسیله جدا پرنده شناسان، بعد از پایان دوره تخم

ققین، مشاهده کردند که شش ماده از این بیست بیوه آزمایشی، کردن آنها از نرهایشان، بیوه کردند. این مح
بعد از دو روز، به جفتگیري با نرهاي جدید رغبت نشان دادند. سه تاي آنها نیز، عمالً دست به این کار زدند. 

1- Daddy at home
2- Many fathers
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باز این ماده ها سعی می کردند با نشان دادن اینکه بارور و پذیرا هستند، نرها را گول بزنند. وقتی تخمها، سر 
اي براي اینکه بدانند نر دیگري جوجه ها را بوجود آورده یا نه، نداشتند. این فریب، کردند، نرها هیچ وسیلهمی

آمیز بود و نرهاي جدید، درست مانند پدران واقعی، به نگهداري از جوجه ها حداقل در چند مورد موفقیت
ا، باعث می شود تا بپنداریم که آنها، بیوه هاي مشغول می شدند. مشاهده چنین رفتارهایی از طرف این ماده ه
). درحالیکه از منظر تبیینات غایی، این 1998خوشحالی هستند که فقط به دنبال لذت می گردند (دیاموند، 

ماده ها، از طریق این رفتارهایشان، قصد ایجاد ابهام پدر بودن در نرهاي دیگر را داشتند. آنها از این طریق، می 
ها وه بر جلوگیري از آسیب دیدن جوجه هایشان بوسیله نرهاي دیگر، شانس امکان پرورش جوجهتوانستند عال

هاي گروهی و در کنار یکدیگر، رایج بوده بوسیله آنها را نیز، بوجود آورند. در دوره تکاملی زندگی انسان، زندگی
توانسته به مردان متعدد، میگذاري و ارتباط جنسی بااست. تحول این رفتار یعنی پنهان شدن زمان تخمک

ها کمک کند (براي مطالعه بیشتر درباره رابطه تخمک گذاري پنهان، اینکه چرا زنان در حفظ و پرورش از زاده
زنان، پذیرایی جنسی تقریباً دائمی داشته و اینکه چرا در انسان، برخالف سایر حیوانات، لذّت، اولین انگیزه و 

، فصل چهارم).1998ی است و نه تولیدمثل موفق رك به دیاموند، هدف هشیارانه از فعالیت جنس

گیري انطباقی حیاتی به نام غیرتشکلتکامل و 

(منبع؟).» هیجان، بدون شناخت، کور است و شناخت، بدون هیجان، فلج«

ورزي و غیرت در مردان، این است که در طول تکامل، آن دسته از دانیم که ریشه نظارتحال می
- شدن خط ژنتیکی خود میاند، خود منجر به منقرضورزي نداشتهدانی که نسبت به همسرانشان غیرتمر

شدند. این مردان، به علت اینکه به رفتارهاي جنسی و نتیجتاً اینکه همسرانشان از خودشان یا مردان دیگر 
علق به مردان دیگر باشند تا اند، موجب می شدند تا فرزندان همسرانشان، بیشتر متبارور شوند توجهی نداشته

خودشان. بدیهی است که نداشتن فرزندي از خود، باعث می شده تا ژنهاي پدر و از جمله ژنهاي مربوط به 
ورزي ، به نسل بعد انتقال نیابند. در عوض مردانی که از توانایی حسادت و نظارت جنسی الزم نداشتن غیرت

از خیانت همسرانشان و در نتیجه بارورشدن همسرانشان از مردان برخوردار بودند با رفتارهاي نظارتی خود، 
دیگر جلوگیري کرده و احتمال اینکه فرزندان همسرانشان، متعلق به خودشان و نه مردان دیگر باشند را 

ورزي مردانه، در طول تکامل انسان افزایش شده تا میزان ژن غیرتدادند. این روند، موجب میافزایش می
(براي بحثی بیشتر در زناشویی در مردان دنیاي مدرن استورزي غیرتت پدري، ترجمان همان قطعییابد. 

). حسادت و رفتارهاي نظارتی و مراقبتی در 2000ورزي در مردان رك به باس، هاي تکاملی غیرتمورد ریشه
لت، به این واقعیت یافته است. اولین عهاي روانشناختی تحولترین انطباقمردان، احتماالً یکی از قدیمی

توانسته شود که وجود این انطباق، براي تولیدمثل موفق جنس نر، بسیار ضروري بوده و نبود آن، میمربوط می
- اند، متوقف کند. دوم اینکه، وجود شکلاز ابتداي هرم خط ژنتیکی، گسترش نسل نرهایی که آن را نداشته
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-همسري یا چندزنی است، مشاهده مییابی آنها تکجفتهایی که نظامهایی از این انطباق، در غالب گونه

شود.

ورزي جنسی با خیانت همسرارتباط غیرت
اي است به از نظر تکاملی، احساس حسادت در نرهاي هر گونه و از جمله در مردها، پاسخ سازگارانه

شناختی با آنها یستگذاري والدینی گذشته و آینده آنها براي فرزندانی که نسبت زشدن سرمایهخطر تلف
کنند (کینزي و درصد، برآورد می30درصد با میانه 70تا 15ها، میزان خیانت در زنان را بین تخمینندارند.

). برآوردها براي مردان 1987؛ هایت، 1994؛ لومن و همکاران، 1997؛ گانگستاد و ثورنهیل، 1953همکاران، 
). 1994و لومن و  همکاران، 1948؛ کینزي و همکاران، 1983درصد است (تامپسون، 50تا 25متاهل، بین 

شناختی مختلف، بوم-میزان فرزند نامشروع حاصل از روابط فرازناشویی، با توجه به بافتارهاي اجتماعی
هاي بدست آمده در مورد مشروعیت )، اقدام به مرور داده2006اي، آندرسون (در مطالعهبسیار متفاوت است. 

آزمون 1ها هزارها، از دهشده در سرتاسر دنیا بدست آمده بودند، کرد. این دادههاي انجامپژوهشفرزند که از 
سنجش مشروعیت فرزند، بدست آمده بودند. او دریافت که میزان نامشروع بودن فرزند در بین مردانی که به 

گري پزشکی) بین ه به علت غربالبودن فرزند مراجعه کرده بودند (مانند مراجعدالیلی به غیر از آزمون مشروع
که در آنها، اطمینان از پدر فرزند خود درصد بود. این پدرها، جزو گروهی7/1درصد با میانه 8/11تا 4/0

این میزان، براي مردانی با قطعیت پدري پایین مانند مردانی که شدند.شد، محسوب میبودن باال تلقی می
6/55تا 14زمون مشروعیت فرزند را داده بودند، بسیار باال و بین خودشان بصورت داوطلبانه درخواست آ

شاید در صورت نبود پیشرفتهاي تکنولوژیک مانند قرصهاي درصد، قرار داشت.8/29درصد با میانه 
هایی با ها و جوامع، از سمت پراوالد بودن به سمت خانوادهضدبارداري و همچنین تغییر رویه خانواده

دهند این آمارها، نشان میبود.یافته، این ارقام و آمار، به مراتب باالتر هم میکشورهاي توسعهفرزندان کم در 
شوند، کم نیست. از طرف دیگر، که میزان خیانت زنان و فرزندان نامشروع، به آن میزان هم که پنداشته می

ند نداده بودند با پدرانی که هایی که پدران، خودشان درخواست آزمون مشروعیت فرزتفاوت آماري بین نمونه
کند که نباید شک مردان خودشان درخواست آزمون مشروعیت فرزند داده بودند، ما را به این نکته هدایت می

)، در کتاب خود: 2000شناسی روانی تلقی کرد. باس (مورد، حساسیت نابجا یا ناشی از آسیبرا، همیشه بی
، تجربه بالینی یک روانپزشک »عشق و ارتباط جنسی، الزم استورزي نیز همانندهوس خطرناك: چرا غیرت«

کند که به عنوان تاییدي جالب و دیگر بر این مسئله، قابل ذکر است. این روانپزشک، با زوجینی کار را ذکر می
شدند. بیشتر دریافت کرده و به او ارجاع داده می2کرده که در آنها، شوهران، تشخیص حسادت بیمارگونهمی

1- Tens of thousands
2- Morbid Jealousy
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وفا هستند، داشتند. ن شوهران، جزو مواردي بودند که هذیاناتی در مورد اینکه همسرانشان از نظر جنسی بیای
باشد، به دلیل اعتقاد این درمانگر به اینکه حسادت شدید، یک بیماري روانپزشکی است که قابل درمان نمی

ست. تعدادي از زوجین، پیشنهادات او ترین پیشنهادش به این دسته از زوجین، جدایی یا طالق بوده امتداول
اي به سرنوشت بیمارانش عالقمند بوده، بعد از چند ماه با آنها پذیرفتند. به دلیل اینکه او، بطور مشتاقانهرا می

یابد که در کرده تا درباره نحوه روند امور، از آنها سئواالتی بکند. در کمال تعجب، او در میتماس برقرار می
تعدادي از بیمارانش با تعداد زیادي از مردانی که شوهران آن زنان به آنها حساسیت داشتند، نهایت، زنانِ

ارتباط جنسی برقرار کرده بودند. تعدادي از این زنان، واقعاً با آن مردان که مورد شک شوهرانشان بودند، 
ان، عالئم خیانت را حس کرده ازدواج کرده بودند. این تجربه بالینی نشان داد که در تعدادي از موارد، شوهر

کردند که حسادت دادند و ادعا میبودند اما از آنجایی که همسرانشان، از خود معصومیت و بیگناهی نشان می
شوهرانشان غیرمنطقی است، شوهران نیز مشکل را ناشی از وضعیت روانی خود تلقی کرده و حاضر به خاتمه 

دهند که بین شک یک مرد به خیانت ربی دیگر نیز، نشان میمطالعات تج).2000شدند (باس، ارتباط می
- پژوهش). 1988همسرش و میزان احتمال خطر رویدادن خیانت آن زن، ارتباط وجود دارد (دیلی و ویلسون، 

شان در طی دوره باروري شرکایشان بیشتر افزایش دهند که مردانی که رفتارهاي انحصارطلبانهها، نشان می
شان به ، تمایلاند که آن زنان در اواسط چرخه قاعدگیردانی هستند که با زنانی جفت شدهیابد، همان ممی

؛ گانگستاد و همکاران، b2006یابد (پیلسورث و هاسلتون،شرکاي خارج از چارچوب زناشویی افزایش می
ه میزان رفتارهاي )، دریافتند ک2002بطور مثال، گانگستاد و همکارانش (). 2006؛ هاسلتون و گانگستاد، 2002

حفظ همسر از طرف شوهر با احتمال خیانت واقعی یک زن در اواسط چرخه که بر طبق گزارش خود زنان 
این مسئله نشان دهنده این است که یک تعارض در عالقه بین زنان و شوهرانشان، آمد، رابطه دارد.بدست می

خواهی چرخه قاعدگی وجود دارد که دوره گشندر مورد توجه زنان به مردانی به غیر از شوهرانشان در طی 
شود (گانگستاد و ثورنهیل، منجر به توجه فزاینده مردان به شرکایشان در طی این دوره از چرخه قاعدگی می

2008.(
)، راهبردهاي مراقبت از همسر در مردان، میانجی بین دو 2007در پژوهش کیقبادي و همکارانش (

تواند راز خشونت به او، بود. افزایش احتمال پرخاشگري در این موقعیت، میمتغیر شک به خیانت همسر و اب
ناشی از احساس ناکامی مردان که بخاطر موثر نیفتادن بکارگیري این راهبردها براي ممانعت از خیانت 

دهد، باشد. در این موقعیت، مردانی که با استفاده از راهبردهاي نظارت بر همسر، قصدهمسرانشان روي می
کنترل همسران خود را دارند، چون در نهایت موفق به پیشگیري از رفتارهاي حاکی از تمایل به خیانت، 

کنند. شوند، اقدام به خشونت میداده نمیخیانت در حال وقوع یا روي
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شوند، ورزي که در اواسط چرخه قاعدگی بیشتر هم میبنابراین راهبردهاي نظارت بر همسر یا غیرت
طباقی است که در جهت کاهش احتمال خیانت و حامله شدن یک زن بوسیله مردي دیگر، در راهکاري ان

مردان تحول یافته است.

رفتارهاي نظارت بر همسر و میزان خطر مربوط به تناسب
در مردان، با میزان احتمال خیانت جنسی در ورزانهغیرتمشخص شده که رفتارهاي حفظ همسر یا 

ت از نظر تولیدمثلی و تکاملی، ارتباط دارد. هنگامی که احتمال خیانت باال رود یا تبعات زنان و تبعات آن خیان
یابند. به طور مثال، فلین نیز افزایش میورزانهغیرتزاتر باشد، رفتارهاي تکاملی آن براي مردان، هزینه

آشنا دارند که این با مردان نا1تري)، دریافت که مردان در صورت حضور همسر، تعامالت خصمانه1988(
دهد که جزو بارورترین سالهاي عمر زنان از نظر تولیدمثلی است. بر همین تعامالت، در سالهایی روي می

هاي حفظ همسر مردان (مانند ابراز حسادت، زیر نظر )، دریافتند که تاکتیک1997قیاس، باس و شاکلفورد (
ر به همسر)، بطور مثبتی با دو شاخص قدرت بالقوه گرفتن فزاینده رفتار همسر، ابراز عالقه و تعهد بیشت

تولیدمثلی شرکایشان یعنی سن و جذابیت آنها، همبستگی دارد.
یکی از زمانهاي خطرناك و داراي تبعات انطباقی جدي براي مردان، تغییر رفتارهاي جنسی مرتبط با 

احتمال کمتربه غیر از همسر، چرخه قاعدگی است. زنانی که متاهل هستند، در زمان آمیزش جنسی با فردي
هاي ضدحاملگی استفاده کنند تا هنگام ارتباط جنسی با همسرانشان (ثورنهیل و گانگستاد، دارد که از قرص

برد. تعدادي از ). این مسئله، احتمال بارور شدن آنها از مردانی به غیر از شوهرانشان را باال می 1999
گذاري چرخه قاعدگی به سر می که شرکایشان در حوالی دوره تخمکانیاند که مردان در زمپژوهشها، دریافته

برند یعنی زمانی که احتمال حاملگی به حداکثر رسیده و اطمینان از پدر زیستی و واقعی فرزند خود بودن 
شوند (پیلسورث و تر و دلسوزتر میتر، عاشقبیشتر از هر زمان دیگر تهدید می شود، حسودتر، انحصارطلب

). پیلسورث و هاسلتون 2006؛ هاسلتون و گانگستاد، 2002؛ گانگستاد، ثورنهیل و گارور، b2006تون ،هاسل
)a2006گیرند که اگر زنان به طور کامل در طول تکامل انسان باوفا ها، اینطور نتیجه می)، با مرور این پژوهش

هاي نظارت بر همسر تاکتیکگرفت. حسادت جنسی مرد و بودند، رفتارهاي ضدخیانت در مردان شکل نمی
تکاملی زنان، است.-اي از خیانت در طول تاریخ زندگی جنسیمردان، پیشنهادکننده وجود تاریخچه

کیفیت رابطه زناشویی، تغییر در میزان احتمال خیانت و راهبردهاي نظارت بر همسر
گی، قابل توجه و مهم یکی دیگر از نکاتی که در مورد تغییرات رفتار جنسی مرتبط با چرخه قاعد

آل براي اند که ارزیابی زنان از جذابیت شرکایشان به عنوان شرکاي ایدهها، نشان دادهاست اینست که پژوهش

1- Agonistic
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یا )b2006هاي همسر (پیلسورث و هاسلتون، یک رابطه درازمدت مانند ارزیابی آنها از منابع مالی و دارایی
)، 2006؛ هاسلتون و گانگستاد، b2006ن (پیلسورث و هاسلتون، میزان رضایت آنها از ارتباط با همسرانشا

در پژوهش دورانتی تاثیري بر نوسانات و تغییرات در رفتارهاي جنسی مرتبط با چرخه قاعدگی آنها، ندارد. 
تر بودند بیشتر احتمال داشت که در دوره با ) نیز، هر چقدر که زنان، از همسران اول خود راضی2008(

نماتر، گرایش نشان دهند. هر چند این مسئله، هاي بدنوري باال، به سمت پوشیدن لباساحتمالی بار
تواند ناشی از تمایل بیشتر زنانِ راضی از زندگی زناشویی بینانه تفسیر شود، میدرصورتیکه بصورت خوش

) اما 2009وما، نماتر باشد (آلورنجی و لخود، براي حفظ و نگه داشتن همسر، از طریق پوشیدن لباسهاي بدن
شان، رغم عمل بر طبق ترجیحات شخصیتواند این باشد که این زنان، مطمئن هستند که علیدلیل دیگر می

زندگی مشترکشان پایدار خواهد ماند.
دهند که تمایالت و اقدام براي برقراري رابطه با فردي به غیر از همسر در اواسط این یافته ها نشان می

توان بوسیله عوامل ارتباطی و محیطی زنان مانند میزان رضایت زن از شوهر یا یچرخه قاعدگی را، نم
ویژگیهاي شوهر، توجیه نمود. به عبارت دیگر، این تغییرات مرتبط با چرخه، ممکن است در هر زنی و با هر 

گفت که براي توان شرایطی مشاهده شده و ربطی به شوهر و ویژگیها و رفتارهاي او نداشته باشند. نتیجتاً می
دادن مردان و تشویق آنها به اینکه با همسران خود، توان از تغییر کاهش این تغییرات و تمایالت، احتماالً نمی

زاد داشته و ربطی به ویژگیها یا جست، چرا که این تغییرات ماهیتی درونتعامل بهتري داشته باشند سود
رفتارهاي شوهران ندارند.

کارکردي براي تداوم رابطهورزي؛ یک هیجانغیرت
هاي تکاملی عمیقی دارد که براي موفقیت و تکثیر موفق نیاکان ما و تداوم نسل ورزي، ریشهغیرت

اي یک صفت منفی انسانی تلقی کرد که براي حذف آن بشري، حیاتی بوده است. نباید آن را بطور ناشایسته
ی از افراد، به آن اعتقاد دارند. این هیجان، نه تنها براي باید کاري کرد و این در واقع همان کاري است که بعض

... هیجان "دارنده آن انطباقی و ضروري است، بلکه براي طرف مقابل و رابطه نیز، مفید و کارکردي است. 
ها، شدن، رسانهداري، پدرساالري، فرهنگ، اجتماعیگوییم از سرمایهمی1ورزياي که ما به آن غیرتپیچیده

تواند حالت میورزي غیرتگیرد. هر چند که بعضی وقتها، رنجوري نشأت نمیشخصیتی یا رواننقایص 
هاي آن، آور خود قرار گیرد اما اکثریت دورهبیمارگونه به خود گرفته و بر انتهاي طیف خطرناك و مرگ

یی که متوجه ارتباطات اي کارآمدي هستند که براي کنار آمدن با تهدیدهاابرازات مفیدي از راهبردهاي مقابله
).2، فصل 2000(باس، "اندهستند، طراحی شده

1- Jealousy
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شود ورزي، به نوعی موجب حفظ و ارتقاء عشق میپیشنهاد شده که حسادت زناشویی یا همان غیرت
تواند به عنوان عالمتی از مراقبت تفسیر شده و ). حسادت یک همسر، می1986؛ متس، 2000(دوگش، 

، به یک رابطه درازمدت متعهد بوده و آماده ورزغیرتاین عقیده شود که همسر موجب افزایش باور به 
گذاري بر آن است. از طرف دیگر، افرادي که معتقدند شریک آنها مورد توجه دیگران است و با سرمایه

و دهند، ممکن است ادراك آنها از ارزش همسرانشان یا از جذابیت احسادت به رقباي بالقوه واکنش نشان می
)، از تعدادي از زنان و مردانی که با هم 1986متس (افزایش یافته و عالقه آنها به شریکشان، زیادتر شود. 

ازدواج نکرده بودند اما بطور رمانتیک (عشقی) با هم ارتباط داشتند خواست تا یک پرسشنامه مربوط به 
یت فعلی ارتباطات آنها، جویا شد. سال بعد، با این افراد تماس گرفت و از وضع7حسادت را پر کنند. او 

درصد مابقی، از هم جدا شده بودند. با 75کنندگان، با یکدیگر ازدواج کرده و درصد از آن شرکت25تقریباً 
سال قبل آن افراد، او دریافت که میانگین نمرات 7هاي حسادت متعلق به هاي مربوط به پرسشنامهتحلیل داده

و باالتر از میانگین نمره این متغیر در 168هایی که با هم ازدواج کرده بودند ورزي زناشویی براي آنحسادت
) در مورد عملکرد 2000ها هماهنگ با عقیده باس () بود. این یافته142گروهی که از هم جدا شده بودند (

راد ورزي در افغیرت"ورزي در موفقیت افراد در ازدواج است: موثر و حیاتی حسادت زناشویی یا غیرت
(براي بحثی در "شوددهند دیده میرنجوري یا ناپختگی نشان نمیکامالً بهنجاري که هیچ عالمتی از روان

).9، فصل 2000ورزي بین زوجین رك به باس، مورد منافع بالقوه غیرت

اي از مردان، آشکارا ناحساسندیک تضاد؛ پس چرا عده
توجهی یک مرد به رفتارهاي آمده باشد که اگر بیشاید تا این لحظه، براي شما هم این سئوال پیش

جنسی همسرش و آمیزش جنسی او با سایر مردان، آینده تولیدمثلی آن مرد را به خطر انداخته و او را با خطر 
کند، پس چرا نسل مردانی اینچنینی، تا االن، بطور کامل منقرض نشده است. انقراض خط ژنتیکی مواجه می

رسد که درصد چنین مردانی، بسیار کم ز تعداد چنین مردانی در دست نیست اما به نظر میهرچند آمار دقیقی ا
حساسیتی یا نشان ندادن غیرت، در تناسب تکاملی و گسترش باشد. اما با این وجود، با توجه به تاثیر شدید بی

دهنده ین موارد واقعی نشانخط ژنتیکی یک مرد، وجود همین درصد کم هم، نیاز به تبیین دارد. در ابتدا، باید ب
کنند که توجهی یک مرد به رفتارهاي جنسی همسرش و مواردي که به غلط این برداشت را در ما ایجاد میبی

دهد، تمایز قائل شد. اول اینکه، در اغلب یک مرد به آمیزش جنسی همسر خود با سایر مردان اهمیت نمی
- شان به آنها خیانت میگیرند، از اینکه همسرانخود قرار میموارد، مردانی که مورد خیانت زناشویی همسران

شود کند، دلیل بر این نمیکنند، اطالعی ندارند. صرف مشاهده زنی که حتی آشکارا به همسر خود خیانت می
توجه باشد، زیرا این آشکاربودن رابطه که همسر آن زن، نسبت به این مسئله آگاهی داشته و نسبت به آن بی

از چارچوب، براي دیگران و نه براي همسر آن زن، است. خارج 
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اما گذشته از مردانی که ممکن است به غلط در زمره آن گروه از مردانی قرار گیرند که نسبت به ارتباط 
رغم دهند، هستند مردانی که ممکن است واقعاً و علیجنسی همسر خود با سایر مردان حساسیت نشان نمی

توجهی نشان داده یا آن را تحمل کنند. علل این مسئله نسی همسر خود، به این امر بیآگاهی از ارتباطات ج
پردازیم.متعدد بوده که در اینجا ما بطور مختصر، به زیربناي احتمالی این علل می

گفتیم که از منظر تناسب تولیدمثلی، ارتباط جنسی یک زن با مردان دیگر، براي همسر آن زن، بسیار 
رود که مردان، در این شرایط، بسیار برانگیخته شده و دست به است. از این رو، انتظار میتهدیدکننده 

ورزانه بزنند. اما سناریویی را تصور کنید که در آن، یک مرد داراي تناسب رفتارهاي پیشگیرانه و ممانعت
فس او)، بر اساس یک نسبی پایین واقعی یا فرضی (طبق عقیده خود فرد و بر مبناي اعتماد به نفس و عزت ن

شده و بر سر آن موافقت حاصل شده، با یک زن داراي تناسب باالتر قرارداد ناگفته و نانوشته و یا حتی گفته
هاي او درباره آن زن) وارد یک معامله یا واقعی یا فرضی (طبق عقیده خود مرد و بر مبناي باورها و پنداشت

شدن یک یا تعداد مشخصی فرزند از آن رداد، آن زن حاضر به آبستنشود. بر اساس این قراتبادل با آن زن، می
هاي جنسی بعدي او با مردان دیگر باشد. در دهد که آمیزشمرد شده و در عوض، آن مرد، به آن زن اجازه می

شد. اي را براي هر دو طرف، در بر داشته باتوانسته سود دوجانبههایی میها، چنین معاملهمحیط تکاملی انطباق
شده، به ازاي گذشتن از مقداري از قابلیت تولیدمثلی همسر خود، قادر به مردي که وارد اینگونه از روابط می

شدن آنها نیاز به یک همسر داشته است. آن زن نیز، به این شده که براي پیدایش و بزرگداشتن فرزندانی می
هاي او یعنی فرزندانش، چه فرزندانی که از نکردن حاملین ژشده که همسر او براي بزرگطریق، مطمئن می

گرفته، سعی و تالش خود را در هاي آنها از سایر مردان شکل میخود آن مرد بوده و چه فرزندانی که نطفه
- تواند به تناسب باالتر طرفین، منجر میکند. این تنها مسیري نیست که میآوري منابع مادي میجهت فراهم

بخاطر شرایط مادي، موقعیت اجتماعی، شغلی و غیره همسرش، حاضر به تحمل شود. یک مرد، ممکن است
-رسد که زیر همه این پذیرش آمیزشرفتارهاي آمیزشی خارج از چارچوب او شود. در مجموع، به نظر می

توانند منجر به افزایش شانس بقا و هاي فرازناشویی همسر، دریافت منافعی مطرح باشد که در نهایت، می
مثل موفق مرد و/ یا همبستگان ژنتیکی او (تناسب فراگیر) شوند. این مسئله درباره زنان نیز کامالً صدق تولید

کند.می
تواند عالمت عدم توجه به رفتارهاي جنسی همسر و از جمله ارتباطات او با مردان دیگر، همچنین می

شکالت وخیم در رابطه که خبر از یک رابطه مغشوش و آشفته که تداوم آن مورد عالقه مرد نیست باشد. م
تواند عوارض و پیامدهایی مانند انفعال نسبت به آنچه که براي رابطه روي دهند میالوقوع آن میپایان قریب

کند و یا بینی میدهد یا رفتارهاي طرف مقابل را در پی داشته باشد. از نظر مردي که پایان رابطه را پیشمی
تواند غیرضروري به نظر برسد. در بعضی جه به رفتارهاي جنسی همسر، میحتی خود خواهان آن است، تو

شدن همسر با مردان دیگر آغوشمواقع، حتی ممکن است شاهد تحریک غیرمستقیم یا مستقیم مرد براي هم
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تواند به منزله یکی از مجوزهاي الزم براي مردي که شدن آن، میباشیم. ارتباط همسر با مردي دیگر و فاش
خواهان رهاکردن و فرار از یک رابطه ناخواستنی است، عمل کند. جدایی و طالق از یک همسر خود

دهی بیشتر از هاي محیطی و حقوقی بیشتر مانند همدلی و حقبرندهخیانتکار، بسیار آسانتر و توأم با برگ
طرف اطرافیان و مراکز قانونی مانند هیئت منصفه و قضات است. 

هاي جنسیگیري استراتژيلتکامل و فرایند شک
ها، گیري انطباقیکی از نکاتی که سعی شده مکرراً در این کتاب مورد تذکّر قرار گیرد، نحوه شکل

هاي تکاملی گیري انگیزهها، رفتارها و در یک نگاه کلی، فرایند تکامل و تحول در انسان، است. شکلاستراتژي
کند اي زیستی است. یک مرد، آگاهانه و هشیارانه به این فکر نمیهانسان، عمدتاً ناهشیارانه و تحت مکانیسم

بایست در مورد که براي افزایش حداکثري موفقیت تولیدمثلی، تناسب تکاملی و گسترش ژنهاي خود، می
داند که چه روشی همسرانش، رفتارهاي نظارت بر همسر نشان دهد. در واقع در این حالت، خود فرد هم نمی

کند. اتفاقی که در اینجا ناسازگارانه است. این انتخاب طبیعی است که این مطلب را تعیین میسازگارانه یا
ها، آن دسته از مردانی که تحت تاثیر یک دهد اینست که در طول تکامل و در محیط تکاملی انطباقروي می

خود و بخاطر پیامد طبیعی خودبهاند، دادهجهش ژنتیکی روي داده، رفتارهاي ذکر شده در باال را نشان می
ورزي را نداشتند، محکوم به میرایی رفتارهایشان، موفق به گسترش ژنهایشان می شدند. آنهایی که ژن غیرت

کند. یک زن، آگاهانه ژنهایشان و حذف از خزانه ژنومی، بودند. همین مسئله در مورد زنها هم صدق می
کننده ژنهاي خوب و بایست دو پدر که یکی فراهمی، میگیرد که براي داشتن موفقیت تولیدمثلتصمیم نمی

کننده منابع خوب است را، براي فرزندان خود ذخیره نگه دارد تا موفق به پرورش فرزندان دیگري فراهم
سالمی شود که آنها هم، ژنهاي او و از جمله ژنهایی که چنین استراتژیهایی را رقم می زدند را، به نسلهاي بعد 

هاي جنسی از خود هاي انتخابی و استراتژيشرایط به این نحو بوده که زنانی که چنین مکانیسمببرند. بلکه
شدند که نسبت به سایر زنان همتاي خود، بیشترین موفقیت را در تولیدمثل و در اند، موفق مینشان می داده

ز طی صدها و هزارها نسل، هاي خود را داشته باشند. این فرایند، بعد انتیجه بیشترین گسترش ژنتیکی ژن
هاي جنسی بوده، شده منجر به یک رانش ژنتیکی شدید در گونه انسانی که به نفع زنانی با چنین استراتژي

هایی هایی باشند که چنین استراتژياست. نتیجه این بوده که اکثریت یا همه زنان فعلی، از نسل مادر بزرگ
یه بگیرند.جنسی را، از طریق توارث، از نیاکانشان هد

توان به دو دسته گیرند را، میراهبردهایی که مردان به منظور افزایش قطعیت پدري خود در پیش می
کننده از خیانت همسر مانند راهبردهاي مراقبت از همسر و بندي کرد: الف) راهبردهاي پیشگیريکلی طبقه

دادن اي گروه اول، عمدتاً در قبل از رويکننده یک خیانت احتمالی رویداده. راهبردهب) راهبردهاي جبران
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روند تا از این روابط جلوگیري کنند. اما راهبردهاي گروه روابط جنسی خارج از چارچوبِ شریک بکار می
دادن حقیقی چنین روابطی، در پیش و یا رويدوم، عموماً در بعد از شک به اینکه چنین روابطی روي داده

اي انطباقی چنین روابطی براي جنس نر کاسته شود. در قسمت قبل، درباره هشوند تا از هزینهگرفته می
راهبردهاي مراقبت و نظارت بر همسر صحبت کردیم. در ذیل، مروري هم به یکی از راهبردهاي جالب گروه 

انگیز و جالب در روانشناسی جنسی و تکاملی اندازیم. رقابت اسپرمی، موضوعی تقریباً اَخیر، بحثدوم می
ت که کمتر هم به آن پرداخته شده است.اس

هارقابت اسپرم

هاي شما و سخنان سخن؟ اندیشهاي از دانش بیمگر دانش سخن، چیزي است به جز سایه«... 
اي که سابقه دیروزهامان را در خود نهفته دارند، و سابقه هایی هستند از حافظه سربستهمن، موج

یامبر و دیوانه، قطعه درباره مرگ).(جبران خلیل، پ» روزهاي کهن را... 

شناختی مردان که در طول تکامل و در پاسخ به آن دسته از رفتارها و تغییرات ریخت» 1هارقابت اسپرم«
کند. این عبارت، کنایه از رقابت مردان براي بارورکردن زنان به رفتارهاي جنسی زنان ایجاد شده، اشاره می

شود. کتاب کالسیک رقابت ها میاعی از آن، شامل رقابت واقعی بین اسپرماست هر چند خواهیم دید که انو
انگیزي را در این زمینه مطرح ) نوشته شد، ادعاهاي جالب و بحث1996ها که بوسیله بیکر و بلیس (اسپرم

شناختی، آناتومیک، فیزیولوژیک و رفتارهایی که به عنوان مصادیق رقابت اسپرمی کرد. خصایص ریخت
شوند، متعدد هستند. ه میشناخت

منطق تکاملی رقابت اسپرمی
-مدت هستند، پس باید زنانی هم باشند که بطور غیر تکهاي جنسی کوتاهاگر مردان داراي استراتژي

). می دانیم که مردان، تمایالت شدیدي براي 2005کنند (شاکلفورد، پوند و گوتز، شوهرانه، جفت یابی می
. اگر زنان نیاکانی ما، هرگز وارد ارتباطات جنسی کوتاه مدت نمی شدند، مردان نمی تنوع طلبی جنسی دارند

طلبی جنسی داشته باشند (اسچمیت و همکاران، توانستند به نحوي تکامل بیابند که میلی شدید براي تنوع
ن هر دو براي اثبات این نظر که روابط جنسی گذرا در بی، 2001؛ اسچمیت، شاکلفورد و باس، 2003؛ 2001

جنس و در بین نیاکان ما بطور گسترده وجود داشته، دالیل و شواهد متعددي آورده شده که براي مروري بر 
). میزان وسعت روي دادن رقابت اسپرمی در 171-196، صص 2008این موارد، می توانید رك به باس، 

ی داشته است. عالوه بر این، جمعیتهاي نیاکانی، تا حد زیادي به میزان خیانت جنسی در جنس مونث بستگ

1- Sperm Competition
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فراگیر بودن و قدرت حسادت جنسی در جنس مذکر، شواهدي را از تاریخ تکاملی خیانت در جنس مونث و 
). 2006کند (شاکلفورد، بنابراین شاید همچنین رقابت اسپرمی، فراهم می

اند که ان شکل گرفتهدر مجموع، فرض بر این است که همه این تغییرات و رفتارها، به این دلیل در مرد
هاي اینکه انتخاب طبیعی چنین ابزارها و اسلحه"جبران روابط فرازناشویی احتمالی زنان را بکنند. 

اي را طراحی کرده، به این معنی است که چیزي براي مبارزه وجود داشته که باعث شده این هوشمندانه
).1996رایت، ("ها، شکل بگیرنداسلحه

در نرها و رقابت اسپرمیشناسی تناسلیریخت

(منبع؟).» اندموجودات زنده، اسناد تاریخی«

که یکی از اصول تکاملی در تبیین ارتباط کارکرد و ساختار اندامهاست، به ما اصل تناسب ساختار با کارکرد
مراه بایست با کارکرد و عملکردي خاص نیز، هگوید که از نظر تکاملی، ساختاري خاص در یک اندام، میمی

کند. بین نرهاي شناختی اندامهاي تناسلی مردان، همین نکته صدق میباشد. در مورد آناتومی و ریخت
ها، شکل و ... تفاوت وجود دارد. بدون شک، این ها، از نظر اندازه آلت، بیضههاي مختلف نخستیگونه

اند.، سازگار شدههاي متفاوت، اتفاقی نبوده و به منظور اهداف تکاملی خاصیتفاوتهاي گونه

افزایش حجم و وزن بیضه . هااندازه بیضه در نرها و میزان روابط ولنگارانه جنسی در ماده
در جنس نر، پاسخی سازگارانه است که براي افزایش تولید اسپرمهاي آماده براي انزال و به منظور جایگزین 

تناسلی اندامهاي جنس ماده، شکل - يکردن اسپرمهاي خود با اسپرمهاي مردان قبلی در مسیرهاي ورود
هاي هر گونه، یک گزارش و سندي دال بر میزان ماجراجویی جنسی جنس مونث آن اند. اندازه بیضهگرفته

).1996گونه در طول اعصار است (رایت، 
کردن توانند از طریق واردهاي بیشتري تولید کرده، در نتیجه، نرها بهتر میهاي بزرگتر، اسپرمبیضه

هاي بیشتر، با سایر رقباي خود، رقابت کنند. به همین خاطر، اندازه بیضه ها در جنس مذکر یک گونه، پرماس
در مورد نسبت اندازه بیضه به وزن بدن، مشاهده شاخص خوبی از میزان رقابت اسپرمی در آن گونه، است. 

بیشتر باشد، به همان میزان، شده که هر چقدر که وزن بیضه نسبت به وزن کل بدن، در جنس مذکر آن گونه 
ها به ولنگاري جنسی و روابط چندشوهري در جنس مونث آن گونه، بیشتر است. بطور مثال، نسبت وزن بیضه

ها، تابع است که اگر وزن بیضهها، کمتر است. این درحالیوزن کل بدن در گوریل، نسبت به شامپانزه
هاي یک گوریل چند صد پوندي، از یک اشتیم که وزن بیضهدبایست انتظار میمستقیمی از وزن بدن بود، می

ها، معموالً در یک نظام چندزنی (یک نر با چند ماده) و شامپانزه چند ده کیلوگرمی، بسیار بیشتر باشد. گوریل
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ها کنند، حال آنکه روابط جنسی متعدد (چند نر/ چند ماده) در بین شامپانزهبا ولنگاري جنسی کم زندگی می
خواهی که همزمان با اواسط چرخه خود (دوره گشن1ها در دوره فحلاست، بطوریکه بعضی از مادهرایج 

قاعدگی آنهاست)، ممکن است تا بیش از چند ده آمیزش نیز داشته و اسپرمهاي ده تا پانزده شامپانزه نر را در 
ها ها و شامپانزهمابین گوریلآوري کرده باشند. نسبت وزن بیضه به وزن بدن در انسان، چیزي واژن خود جمع

دار نبوده و در عین حال ها خویشتندهد، جنس ماده در انسان احتماالً به اندازه ماده گوریلاست که نشان می
ها، ولنگاري جنس مونث و رقابت اسپرمی، نادر است. در گوریلها هم، ولنگار نیست. به اندازه ماده شامپانزه
دهند. درصد از وزن بدن او را تشکیل می3یل، نسبتاً کوچک بوده و فقط هاي گوربر همین اساس، بیضه
هاي نسبتاً بزرگی ها، بیضهها بسیار ولنگار بوده و بر همین اساس، جنس نر در شامپانزهبرعکس آن، شامپانزه

مقدار بوده و ها در انسان، بین این دو دهند. اندازه بیضهدرصد از وزن بدن او را تشکیل می30دارد که حدود 
دهد که پیشنهادکننده سطوح متوسطی از ولنگاري جنس مونث و درصد از وزن بدن را تشکیل می8حدود 

). 2006رقابت اسپرمی در گذشته تکاملی ما، است (شاکلفورد و گوتز، 

میانگین طول آلت تناسلی مردان که در .هاارتباط طول و شکل آلت تناسلی با رقابت اسپرم
اند که به رقابت اسپرمی مردان کمک ها بلندتر است را، از جمله مواردي دانستهبت به سایر نخستیانسان نس

اي براي جانشین کردن اسپرمهاي مرد دارنده می کند. اندازه بلندتر آلت تناسلی، می توانسته پاسخ سازگارانه
آلت در اند، باشد. ر ارتباط داشتهتر نسبت به مردانی که قبالً با زن مورد نظتر در مسیري عمقیآلت طویل

رسد. درحالیکه در انسان، متر میمتر و در اُرانگوتان، به چهار سانتیحالت نعوظ، در گوریل فقط به سه سانتی
رسد و این در حالیست که بدن این دو گونه میمون، از بدن انسان متر (به طور میانگین) میبه سیزده سانتی

). به عبارت دیگر، نسبت طول آلت تناسلی در جنس نر گونه انسان، نسبت به 1998بزرگتر است (دیاموند، 
ها است.ها و اُرانگوتاناندازه بدنش، بیشتر از همین نسبت در گوریل

: نسبت اندازه بدن، اندازه آلت و اندازه بیضه در جنس نر 4-6شکل 
بدن، فلشها، هاي بسته، اندازه کل. دایرههاانسان و سه گونه دیگر از نخستی

ها را نشان می دهند. همانطور که می اندازه آلت تناسلی و نقاط سیاه، اندازه بیضه
ها بیشترین است. رتبه دوم از آن ها به کل بدن، در شامپانزهبینید نسبت اندازه بیضه

انسان است. از نظر نسبت طول آلت تناسلی به اندازه کل بدن، جنس نر انسان، رتبه 
).1994خود اختصاص داده است (شکل برگرفته از شورت و باالبان، نخست را به 

1- Oestrus

اوران گوتانهشامپانز

گوریل انسان
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و قطر بزرگتر حشفه نسبت به 1همچنین فرض بر این است که شکل آلت تناسلی، وجود لبه کرونال
تناسلی بوجودآمده براي جایگزینی اسپرم در مردان، هستند. تاثیر - هاي آناتومیکیساقه آلت، از جمله انطباق

سازي ارتباط جنسی بوسیله آن، مورد یژگیهاي ذکر شده، در پژوهشی و بوسیله آلت مصنوعی و شبیهاین و
بررسی قرار گرفت که نتایج، تاییدکننده تاثیر ساختمان آلت تناسلی با فرضیات رقابت اسپرمی بود (گالوپ و 

).2003همکاران، 
شناسی تناسلی ث هرگونه با ریختهاي مشاهده شده بین رفتارهاي جنسی جنس مذکر و مونهمبستگی

اند. این واژه را مطرح کرده2شناسی ریختیمردمنرهاي آن گونه، تا حدي بوده که بعضی از محققین، اصطالح 
شناسی تناسلی آنها دارد. مردان اشاره به ارتباطات احتمالی بین نژادها و قومیتهاي مختلف انسان با شکل

هاي مردان چینی دارند که این میزان، بیشتر از آن چیزي است که اندازه بیضههایی با دو برابردانمارکی، بیضه
نیز، دو برابر مردان 3رود. مردان نژاد قفقازيهاي بدن مردان چینی و دانمارکی، انتظار میاز تفاوت در اندازه

ر جمعیتهاي انسانی میزان رقابت اسپرمی که د). از طرف دیگر، 2000کنند (کارترایت، چینی، اسپرم تولید می
نیاکانی ما روي داده، به میزان خیانت جنسی در جنس مونث، بستگی داشته است (شاکلفورد، پوند و گوتز، 

تناسلی، با تفاوت در رفتارهاي جنسی دو -اینکه آیا تفاوتهاي نژادي و قومیتی از نظر آناتومیکی). 2005
موضوع پژوهشهاي بعدي خواهند بود (رك به هاروي و می، جنس در آن نژادها و قومیتها، ارتباط دارند یا نه، 

هاي بیجاي توانند موجب تجدید نظر مردان بعضی از قومیتها در فخرفروشیها احتماالً می) (این یافته1989
شان شوند!). آنها در مورد اندازه دستگاه تناسلی

مردان این قاره، آلت تناسلی خود را در اروپاي قرون پانزده و شانزده میالدي، مرسوم بود که بسیاري از
ها اي در قسمت جلوي شلوار و بر روي بیضهپوشاندند. کودپیس، پوششی محفظهدان میبا کودپیس یا بیضه

). این رفتارهاي نمایشی 1971شد بزرگی آلت تناسلی، هر چه بیشتر نمایان شود (موریس، بود که باعث می
- رابطه با آلت تناسلی مردان وجود دارد که براي زنان، مهم و تحریکدهد که چیزي در در مردان، نشان می

اند که زنان، به طول و اندازه دور آلت تناسلی شرکاي کننده است. در تایید این مطلب، پژوهشها اثبات کرده
و لور، فردریک و پپلو، 2002؛ فرانکن و همکاران، 2001دهند (رك به ایسنمن، جنسی خود اهمیت می

دهی باشد. هر کدام از کننده بخشی از این اهمیتتواند تبیینشناختی، میرقابت اسپرمی ریخت).2006
خصایص بدن، قابلیت توارث باالیی دارند و اندازه بخشهاي مختلف آلت تناسلی هم، از این قاعده مستثنی 

-هاي افزایشکی از شاخصنیستند. از طرف دیگر، همانطور که گفتیم، اندازه بلندتر آلت تناسلی در مردان، ی

تواند به معنی دهنده بخت یک مرد در رقابت اسپرمی است. براي یک زن، وجود این خصیصه در پسرش، می
تواند اشتیاق زنان به آلت تناسلی مجهزکردن او با سالحی موثرتر در کارزار تولیدمثل باشد. این مسئله، می

1- Coronal ridge
2- Physical Anthropology
3- Caucasians
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نها براي آمیزش جنسی با یک مرد و حتی خیانت زناشویی بلندتر و قطورتر را توجیه کرده و در تصمیمات آ
باره رك به گونه و منتج از مصاحبه فردي با تعدادي از زنان در اینآنها، اثرگذار باشد (براي شواهدي حکایت

اي از مردان، نسبت به طول ). (البته این مسئله نباید موجب نگرانی بیجا در مردان شود. عده2005النگلی، 
سلی خود، حساسیت بیش از اندازه داشته و نگران عدم رضایت همسرانشان از اندازه آلت تناسلی آلت تنا

درصد زنان، از اندازه آلت تناسلی 85)، درحالیکه 2006خود هستند. در پژوهش لور، فردریک و پپلو (
درصد از 45ند. درصد از مردان، از اندازه آلت تناسلی خود رضایت داشت55همسران خود راضی بودند، فقط 

دهد که مردان  ممکن است آنها هم دوست داشتند که اندازه آلت تناسلی خود را افزایش دهند. این نشان می
در تخمین اندازه آلت مطلوب و رضایتبخش براي همسرانشان، دچار اشتباه شده و در تخمین نظر زنان، دچار 

تواند به این نگرانی فزایش اندازه آلت تناسلی هم، میاي درباره روشهاي ابرآورد شوند. تبلیغات رسانهبیش
شان، حساس کند). مردان دامن زده و آنها را بطور نادرستی، نسبت به اندازه آلت تناسلی

ها سربازان زیاد شوید؛ رقابت اسپرمی و تعداد اسپرم
-عدد می400ود هاي قابل بارور یک زن که به حدهاي یک مرد در مقابل تعداد تخمکتعداد اسپرم

رسند، بسیار بیشترند. فرض شده که یکی از علل تعداد زیاد اسپرمهاي میکروسکوپی در هر انزال یک مرد که 
رسد، خنثی کردن اثرات روابط جنس ماده با نرهاي دیگر است. این زیادي میلیون می300تا 200به حدود 

رمهاي شرکاي دیگر شریک که سلولهاي اسپرمی هاي یک مرد از اسپتواند در جهت سبقت اسپرماسپرمها می
تواند به گذارند، خدمت کند. تعداد زیاد اسپرمها در هر انزال مرد، میخود را در مجراي تناسلی او به جا می

واسطه اندازه کوچک هر اسپرم، سرعت حرکت آنها را نیز تسهیل کرده و به رقابت اسپرمی یک مرد، کمک 
کند. 

شدهریزي و مقدار خطر احساسیم: میزان اسپرمیک سوپاپ قابل تنظ
هایی با تولیدمثل جنسی که جنس ماده مایل است با بیش از یک نر آمیزش کند، یک استراتژي در گونه

دهنده شانس پدري براي نر، تنظیم تعداد اسپرمهاي تولیدي در ارتباط با احتمال آمیزش ماده با دیگر افزایش
اند، مدت زمانی که یک زوج با یکدیگر از زمان آخرین مقاربت صرف کرده).2000نرهاست (کارترایت، 

کند اما با میزان اسپرم انزال شده بینی میبطوري منفی، میزان اسپرم انزال شده در مقاربت بعدي زوج را پیش
به مدت ). مردان، میزان انزال خود را، با توجه 1993در خودارضایی بعدي، همبستگی ندارد (بیکر و بلیس، 

کنند. اما این زمان دور ماندن از همسر که با میزان احتمال بالقوه خیانت روي داده همبستگی دارد، تنظیم می
شود.تنظیم، فقط در مورد آمیزش جنسی با همسر و نه در مورد هر گونه فعالیت جنسی، اعمال می
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ضایی در زمان جدا ماندن از همسر، ریزي در مقاربت و خوداراین یافته یعنی تمایز میان میزان اسپرم
- شده مردان، با توجه به کارکردهاي انطباقی و تولیدمثلی صورت میدهد که تنظیم میزان اسپرم انزالنشان می

گیرد و این مکانیسم، پیامد جانبی و ساده ناشی از اجتناب از مقاربت جنسی، نیست. هر چقدر که این مدت 
کنند تا بیشتر بوده و در نتیجه مردان، میزان اسپرم انزال شده خود را بیشتر میزمان بیشتر باشد، احتمال خیانت 

از این طریق با اسپرمهاي انزال شده احتمالی قبلی موجود در واژن همسرانشان، رقابت کنند. آنها از طریق 
زان قبلی انزال شده، آوري سربازان بیشتر، به منظور نبرد با سرباافزایش میزان اسپرم انزال شده، سعی در فراهم

دارند. اسپرم انزال شده بیشتر، این کارکرد را دارد که ممکن است از تعداد اسپرمهاي رقیب مردان قبلی بیشتر 
شده و آنها را از معرکه خارج کند. به این طریق، شانس بارورکردن تخمک بوسیله اسپرمهاي مرد دوم (شوهر) 

رود. را، باال می

دهی هوشمندانه اسپرماختصاصهمه اجزاء هوشمندند؛
توان انتظار داشت که بر بر است، پس میاز آنجایی که تولید اسپرم، از نظر جسمی، یک فعالیت هزینه

مردان، میزان اسپرم و انزال خود را در پاسخ به شرایط متعدد، تنظیم کنند که به آن اساس اصول نظریه تکامل،
توان انتظار داشت که مردان، در مواردي شده است. به طور مثال، می، گفته1اختصاص دهی هوشمندانه اسپرم

که در معرض نشانه هاي حاکی از رقابت اسپرمی یا خیانت شریک قرار بگیرند، میزان انزال و اسپرم بیشتري 
ود تولید کنند تا از این طریق در فرایند رقابت اسپرمی، موفق شوند. در عوض، در شرایطی که این نگرانیها وج

زا هم ندارد، جنس نر، نیازي به رقابت و تولید انزال و اسپرم بیشتر که براي او از نظر فیزیولوژیکی، هزینه
هاي انزال تواند کیفیت اسپرماست نداشته و نتیجتاً انزال خود را کاهش دهد. عالوه بر تعداد، بدن مردان می

ه در جریان است، تنظیم کند. حرك اسپرم، یکی از اي کشده را هم، با توجه به اثرات تناسبی فعالیت جنسی
که پزشکان به منظور 2شود. در روشهاي لقاح در لوله آزمایشگاههاي سالمتی و کیفیت آن، تلقی میشاخص

شوند. میزان ترین اسپرمها انتخاب میکنند نیز، متحركایجاد سلول تخم و قرار دادن آن در رحم استفاده می
انِ حاصل از لقاح مصنوعی، نسبت به نوزادان حاصل از آمیزش طبیعی، تا دو برابر گزارش معلولیتها در نوزاد

). یکی از دالیل این مسئله به همین مطلب یعنی ارتباط قابلیت 2004شده است (به نقل از فیش و براون، 
-ول تخمک میگردد. در آمیزش طبیعی، اسپرمی موفق به باردار کردن سلتحرك اسپرم با سالمتی آن، بر می

شود که بیشترین تحرك را از خود نشان دهد، درحالیکه در تلقیح مصنوعی، ممکن است اسپرمهایی که 
هاي با حداکثر توانایی تحرکی نباشند. از آنجایی که شوند تا از آنها سلول تخم ساخته شود، اسپرمانتخاب می

1- Prudent Sperm Allocation
2- IVF (In Vitro Fertilization)
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تواند منجر به انتخاب اسپرمهایی ن مسئله میها با سالمتی کلی آنها همبستگی دارد، ایقابلیت تحرك اسپرم
شود که از باالترین میزان سالمتی برخوردار نیستند.

هاي حاصل از خود ارضایی، حجم بیشتر، میزان کلی اسپرم بیشتر هاي مقاربتی در مقایسه با انزالانزال
ه نقل از شاکلفورد، پوند و ؛ ب1989، 2دارند (زاوس و گودپاسچر1و میزان باالتري از قابلیت تحرك اسپرمی

هاي آمیزشی بیشتر شناختی طبیعی و متحرك، در انزالهاي از نظر شکل). همچنین، درصد اسپرم2005گوتز، 
، 3کنند (سافیکیتیس و میاگاواها، در آزمونهاي متعدد کارکرد اسپرم، بهتر عمل میبوده و در نتیجه این انزال

تر به هاي باکفایتدهی هوشمندانه اسپرمدهنده اختصاصها، نشانافته؛ به نقل از همان منبع). این ی1993
هاي حاصل از خودارضایی که توانند منجر به تولیدمثل موفق شوند در مقایسه با انزالانزالهاي آمیزشی که می

و کمتر شناختی غیرطبیعی هاي از نظر شکلارزش تولیدمثلی ندارند، است. عالوه بر این، میزان بیشتر اسپرم
تواند یک کارکرد خودارضایی نیز باشد. به این طریق، رها شدن از دست متحرك در انزالهاي خودارضایی، می

تر را افزایش دهد.هاي سالمتواند احتمال تلقیح تخمک بوسیله اسپرمهاي معیوب در خودارضایی، میاسپرم
دارضایی افزایش نیافته و فقط در آمیزش اینکه میزان اسپرم انزال شده در بعد از جدایی، در هنگام خو

اي تنظیم ) نیز، حاکی از این است که بدن مردان، به گونه1993(بیکر و بلیس، دهدجنسی افزایش نشان می
دهد. خودارضایی، شده که میزان انزال را به نحوي انطباقی و کارکردي و نه بدون توجه به شرایط، افزایش می

ن ندارد و در نتیجه، لزومی ندارد که یک مرد، در خودارضایی بعد از جدایی از ارزش تولیدمثلی براي مردا
همسر، میزان انزال خود را افزایش دهد.

رفتارهاي مقاربتی و مدت زمان جدایی از همسر
ذهن مردان، سندي مبنی بر و حاکی از سابقه و پیشینه تکاملیِ رفتار گذشـته زنـان اسـت و بـالعکس.     

شـوند، از  که عبارتند از رفتارها و حرکات آمیزشی که در حین مقاربت جنسـی انجـام مـی   4تیرفتارهاي مقارب
دیده شده که با افزایش زمـان جـدایی   اند.جمله دیگر مصادیق رفتارهاي حاکی از رقابت اسپرمی دانسته شده

-د، دخول عمیـق تر دیدن همسر خوبین مرد و زن و شک مرد به خیانت همسر، مردان با مواردي مانند جذاب

-هاي بیشتر و افزایش دادن زمان مقاربت، واکنش نشـان مـی  تر و شدیدتر آلت در حین مقاربت، تعداد دخول

).2003دهند (به نقل از گالوپ و همکاران، 
اند، از جمله اینکه علت مشاهده بعضـی از  براي مشاهده چنین رفتارهایی، تبیینات دیگري نیز ارائه شده

تر دیدن همسر و میل بیشتر براي آمیزش جنسی با او بعـد از تجربـه   ی در مردان مانند جذابرفتارهاي مقاربت

1- Sperm motility
2- Zavos & Goodpasture
3- Sofikitis & Miyagawa
4- Copulation behaviors
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توان ناشی از افزایش جذابیت جنسی و برانگیزانندگی شریک که به علت فاصله یک مدت زمان جدایی را می
تواند جذابیت آید، دانست. به عبارت دیگر، شاید صرف جدایی فیزیکی مرد از همسرش، میزمانی بوجود می

کننـد. میـزان   تر، این فرضیه را نفـی مـی  و برانگیزانندگی همسر را در نظر او، افزایش دهد. اما مشاهدات دقیق
کند، به مدت زمانی که شریک آن مرد از اسپرمی که یک مرد در هنگام آمیزش جنسی، وارد واژن شریکش می

اط جنسی آن مرد تا زمان سـنجش میـزان اسـپرم انـزال     دید او دور بوده و نه به فاصله زمانی بین آخرین ارتب
).1995شده، وابسته است (بیکر و بلیس، 

) نشان داد که براي 2003یک پژوهش آزمایشگاهی با سیستم تناسلی مصنوعی (گالوپ و همکاران، 
بالً قرار داده اینکه شکل آلت تناسلی بتواند به عنوان یک ابزار موثر در رقابت اسپرمی عمل کرده و اسپرمهاي ق

75شده در مسیر تناسلی زن را به عقب یا بیرون از دستگاه تناسلی هدایت کند، آلت تناسلی باید حدود 
کننده این باشد که چرا مردان، بعد از تجربه درصد از طول خود را وارد واژن کند. این یافته می تواند توجیه

تري دارند (همان منبع). هاي عمیقبت اسپرمی)، دخولاحتمال خیانت و رقاافزایشجدایی از همسرانشان (و 
تر (دفعات بیشتر دخول) در حین آمیزش تر و فراوانهاي عمیق) نیز وجود دخول2005گوتز و همکاران (

اي دیگر از مردانی که براي مدت زمان بیشتري از همسرانشان جدا شده بودند، تایید جنسی را، در نمونه
کردند.

بتی و احتمال خیانت همسررفتارهاي مقار
)، به بررسی این مسئله پرداختند که آیـا مـردان تحـت خطـر بـراي رقابـت       2005گوتز و همکارانش (

آیند، به چـه نحـو؟   کنند که به اصالحِ خیانت جنسی شرکاي مونث خود برآیند و اگر بر میاسپرمی، سعی می
دخول آلـت تناسـلی در واژن، میـانگین عمـق     رفتارهاي آمیزشی سنجش شده عبارت بودند از: تعداد دفعات 

دخولها، تعداد دخولهاي عمیق و طول مدت آمیزش جنسی. این رفتارهاي آمیزشی، داراي کـارکرد جـایگزینی   
اسپرم هستند، به این نحو که کمک می کنند تا اسپرمهاي مرد دوم یا شوهر، جایگزین اسپرمهاي شریک قبلـی  

هده کردند که مردانی که با زنانی ازدواج کرده بودند که آن زنان، آنها را در در مسیر تناسلی زن، شود. آنها مشا
دادند، بیشتر احتمـال داشـت کـه    معرض خطر مکرر رقابت اسپرمی یعنی میزان احتمال خیانت باالتر قرار می

دست به این رفتارهاي آمیزشی بزنند. 

آمیزش جنسی اجباري و احتمال خیانت همسر
هاي حاکی از خیانت جنسی احتمالی شریک، رابطه شده که هنگام مشاهده نشانهاین فرضیه داده

تواند این کارکرد را براي او داشته باشد که موجب شود اسپرم او در زمانی جنسی اجباري بوسیله یک مرد، می
رد که خطر باالیی از حامله شدن همسرش بوسیله مرد دیگري وجود دارد، در مسیر تناسلی زن، قرار گی
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). در واقع، مشخص شده که رفتارهاي اجباري در آمیزش جنسی بوسیله مرد، 1992(ثورنهیل و ثورنهیل، 
بینی و تبیین باشد، بوسیله گري مرد قابل پیشطلبی و کنترلبرخالف تصور، بیشتر از آنکه بوسیله تسلط

. در حمایت از این دیدگاه و )2006و گوتز و شاکلفورد، 2007شود (گوتز، بینی و درك میخیانت زن، پیش
بوسیله شوهر را می توان جزو راهبردهاي رقابت اسپرمی یک مرد تلقی 1این ایده که آمیزش جنسی اجباري

) دریافتند که رابطه جنسی اجباري مرد در یک رابطه صمیمانه، بطور مثبتی با 2006کرد، گوتز و شاکلفورد (
دهی مردان و همچنین هده کردند که بر اساس خودگزارشهاي همسرش، همبستگی دارد. آنها مشاخیانت
- دهی زنان از شوهرانشان، مردانی که از آمیزشهاي جنسی اجباري بیشتري در روابطشان استفاده میگزارش

کردند با زنانی ازدواج کرده بودند که آن زنان یا قبالً سابقه خیانت داشتند یا بیشتر احتمال داشت که خیانت 
تواند یک تاکتیک زوجین بوسیله شوهر، میضیه که اجبار جنسی و آمیزش جنسی اجباري بینکنند. این فر

رقابت اسپرمی باشد، بطور مستقیم و غیرمستقیم بوسیله پژوهشهاي زیادي مورد تایید قرار گرفته است (رك 
). 2006و گوتز و شاکلفورد، 2007به گوتز، 

نزالهاي حاکی از رقابت اسپرمی و تنظیم اصحنه
از نظر نقش رقابت اسپرمی در موفقیت تولیدمثلی، براي مردان، انطباقی این است که نامتمایل به رقابت 
با سایر مردان باشند. زنانی که با سایر مردان ارتباط جنسی نداشته و فقط با یک مرد ارتباط دارند، جزو این 

هایی که در آنها، شاهده شده که دیدن صحنهشوند. از طرف دیگر، مموقعیتهاي بدون رقیب و حریف، تلقی می
تواند برانگیختگی جنسی مردان را افزایش دهد. بطور نمونه، یک زن با چندین مرد رابطه جنسی دارد، می

اند که به تصویر کشیدن هاي محتوایی تصاویر آشکار جنسی بر روي سایتهاي اینترنتی، نشان دادهتحلیل
تر از آنهایی هستند که شامل یک مرد و چندین شوند رایجو چند مرد میاي که شامل یک زن فعالیت جنسی

دهد که ممکن است تصاویر دسته اول، بوسیله مردان ترجیح داده شوند (شاکلفورد، زن هستند. این نشان می
- توان با اصول انطباق). این تضاد ظاهري، منجر به طرح این پرسش شده که این یافته را چگونه می2006

هاي حاکی از رقابت اسپرمی که بطور بالقوه یانه رقابت اسپرمی تبیین کرد؟ به عبارت دیگر، چرا صحنهگرا
زاتر باشند، انگیز و خطرناك باشند، بجاي اینکه اجتنابتوانند براي تولیدمثل موفق یک مرد، چالشمی

کند که از آنجایی که می)، در جواب به این سئوال، اینطور بحث 2002تر هستند. پوند (برانگیزاننده
که مجارى ترشحى بیضه(2هاي دفرانسها در کانالبرانگیختگی جنسی، موجب افزایش میزان انتقال اسپرم

شدن ، مردان نیاکانی ما ممکن است از برانگیختهشودمیشوند)اسپرمها از طریق آن به پیشابراه هدایت می
توانسته منجر به شدن، میبرده باشند. چرا که این برانگیختههاي حاکی از رقابت اسپرمی، سود بوسیله نشانه

1- Forced In-Pair Copulation
2- Vas deferens
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- افزایش قدرت مقابله یک مرد در نتیجه افزایش انتقال اسپرمی در مجاري دفرانس او، شده باشد. دیدن صحنه

- هاي حاکی از وجود رقابت اسپرمی است که شکلهاي ارتباط جنسی یک زن با چندین مرد، یکی از نشانه

کند. اگر چه که بر طبق انتظارات ما، یک مرد، به دنبال آمیزش جنسی با نیسمی را فراهم میگیري چنین مکا
زنانی نیست که آن زنان، متمایل به ارتباط با مردان دیگر بوده و ممکن است زحمات او را با بوجود آوردن 

این موقعیتها، براي مردان رقابتهاي شدید اسپرمی، هدر دهند. اما از آنجایی که بعضی وقتها، قرار گرفتن در 
کرده است. طبق این تبیین، افزایش اي خاصی را طلب میشده، بکارگیري رفتارهاي مقابلهناپذیر میاجتناب

تواند به عنوان یک زنگ خطر و میل به هاي حاکی از رقابت اسپرمی، میبرانگیختگی یک مرد نسبت به صحنه
تر را افزایش دهد. طریق، شانس او براي رقابت اسپرمی مطلوبجبران یا خنثی کردن آن عمل کرده و از این

)، 2005هاي اخیر نیز مورد حمایت قرار گرفته است. کیلگالون و سیمونز (این عقیده، بوسیله پژوهش
هاي حاکی از رقابت اسپرمی را به تصویر ها، نشانهدیدند که آن عکسهایی را میدریافتند مردانی که عکس

-کردند که بدون نشانهکردند تا مردانی که تصاویري را مشاهده میتري تولید میهاي رقابتیانزالکشیدند، می

هایی از رابطه جنسی دو مرد و یک زن یعنی هاي رقابت اسپرمی بودند. این مردان، بعد از مشاهده عکس
در 1ي داراي قابلیت تحركهاهاي حاکی از رقابت اسپرمی بالقوه براي یک مرد، درصد باالتري از اسپرمعکس

دیدند که در آنها صرفاً سه زن، حضور داشتند. کردند تا زمانی که تصاویري میانزالشان تولید می
تري را هاي خطر رقابت اسپرمی، انگیزه جنسی فزایندهاین ایده که مردان ممکن است در پاسخ به نشانه

یا 2تعویض همسرهایی از ارتباطات جنسی مانندسبکهاي حکایتی مردانی که در تجربه کنند، بوسیله گفته
کنند نیز، تایید شده است. در تعویض همسر، عده اي از مردان، اقدام به تعویض شرکت می3تبادل همسر

همسران خود با یکدیگر می کنند. از نظر تکاملی، تشویق شریک خود به اینکه با مردي دیگر آمیزش جنسی 
زیرا خطر بارور شدن او بوسیله مردي دیگر را باال می برد. رسدطباقی و نامعقول میداشته باشد، به نظر غیران

یک دلیل می تواند این باشد که پس چرا عده اي از مردان، اقدام به چنین سبکهایی از رفتار جنسی می کنند؟
ا مردي دیگر، )، صحنه هاي دیدن آمیزش جنسی همسر ب1981بر طبق گفته هاي خود چنین مردانی (تالسی، 

دهند که آنها، بعد از مواجه از نظر جنسی، براي آنها برانگیزاننده است. عالوه بر این، چنین مردانی گزارش می
کنند. رفتار تعدادي اي نسبت به شرکایشان تجربه مییافتهجنسی شرکایشان با مردان دیگر، میل جنسی افزایش

زمانی میل جنسی زیادي نسبت به شرکایشان دارند که خود دهد که آنها، بخصوص از این مردان، نشان می
هاي آمیزش جنسی همسر ). دیدن صحنه1999شاهد آمیزش جنسی شرکایشان با مردي دیگر باشند (گولد، 

تواند طلیعه یک برانگیختگی جنسی بوجود آمده در نتیجه مشاهده رقابت اسپرمی بوسیله با مردان دیگر، می
شناختی در فرایند هاي آسیببعدي باید مشخص کنند که احتماالً چه مکانیسمهاي مرد، باشد. پژوهش

1- Motile
2- Mate swing
3- Mate swapping
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کردن خود از نظر جنسی، شود، بخاطر برانگیختهبرانگیختگی جنسی چنین مردانی وجود دارد که باعث می
هایی از روابط جنسی بزنند. باید توجه داشت که مکانیسمهاي روانشناختی درگیر در دست به چنین سبک

کنند، احتماالً موارد متعدد دیگري به غیر از رقابت اسپرمی را نیز رهاي زنانی که اقدام به چنین روابطی میرفتا
گیرد.در بر می

جستاري پژوهشی.
هاي انتخاب جفت در مردانهیچ زنی واکسینه نیست؛ تاثیر رقابت اسپرمی بر مکانیسم

(حضرت علی (ع)).» شیداز زنان بد بپرهیزید و مراقب نیکانشان [نیز] با«

بر اساس اصول تکامل و شرایط الزم براي داشتن حداکثر موفقیت تولیدمثلی، این به نفع مردان است 
که هنگام انتخاب همسر، زنانی را انتخاب کنند که آن زنان، کمترین میزان رقابت اسپرمی را به آنان تحمیل 

کاي آنها، بوسیله خودشان و نه مردان دیگر بارور شوند، کنند. بدین نحو، آنها می توانند از اینکه شرمی
اطمینان حاصل کنند. بطور نمونه، زنانی که در یک رابطه درازمدت قرار نداشته و روابط جنسی زودگذر و 

دهند. نتیجتاً، این زنان باید به متعدد با جنس مقابل ندارند، میزان خطر پایینی براي رقابت اسپرمی نشان می
کاي کوتاه مدت، مطلوب ارزیابی شوند. زنانی که رابطه درازمدتی نداشته اما روابط جنسی کوتاه مدت عنوان شر

ممکن است میزان خطر متوسطی در رقابت اسپرمی نشان دهند. زنانی که یک رابطه درازمدت متعددي دارند،
سیله مردان و به عنوان شرکاي که بوشوند و در نتیجه هنگامیدائماً بوسیله همسر اولشان تلقیح میدارند،
گیرند، باید نسبت به زنان گروههاي قبلی، کمترین جذابیت را به خود مدت مورد ارزیابی قرار میکوتاه

)، 2004). هماهنگ با این فرضیه، شاکلفورد و همکارانش (2006اختصاص دهند (شاکلفورد و همکاران، 
ریک زن بالقوه، ازدواج کرده است، احتمال اینکه مایل به که مردان تصور می کنند یک شدریافتند که زمانی

رسد. مورد بعدي از مدت با آن زن باشند، به کمترین حد خود میپیگیري براي برقراري رابطه جنسی کوتاه
اما نظر کمترین جذابیت برانگیخته شده، هنگامی بود که مردان تصور می کردند که زن مذکور، ازدواج نکرده

کردند که آن شریک گذرایی با سایر مردان دارد. هنگامی که مردان مورد مطالعه، تصور میروابط جنسی
بالقوه، ازدواج نکرده و روابط جنسی گذرایی هم با سایر مردان ندارد، میزان ارزیابی جذابیت، به حداکثر خود 

ت که حتی دختران و زنانی رسید. نتیجه این یافته، یک تلویح مهم اجتماعی نیز در پی دارد و آن این اسمی
مدتی با جنس مقابل دارند نیز، ممکن است از چنگال تمایالت که نه رابطه درازمدت (مانند ازدواج) و نه کوتاه

هاي این مبنی بر روابط جنسی خارج از چارچوب و بدون تعهد مردان، در امان نباشند. در واقع، بر طبق یافته
که شرایط ي مردان، بیشترین جذابیت را دارند. بطور خالصه، درصورتیپژوهش، چنین زنان یا دخترانی، برا

-تواند مورد مناسبی براي مردان باشد. هر چند رفتارهاي دختران و زنان، میفراهم باشد، هر دختر یا زنی می

ی هاي جنسی چنین مردانی عمل کند اما نتیجه کلرويگر بر سر راه پیشتواند به عنوان یک مانع یا تسهیل
این است که، ممکن است هیچ زنی، بطور مستقل، از دست شهوت و هوسهاي مردان، در امان نباشد. به همین 
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کننده از روابط هایی که بطور حتم می توانند جلوگیريدلیل، نباید به ویژگیهاي یک زن به عنوان مشخصه
ناخواسته جنسی او باشند، کامالً اعتماد کرد. 

هاي مبارزه و اسپرمهاي بارورکننداسپرم
(شاکلفورد، پوند کنند تقسیم می،2گراتالشو 1ايمبارزهمحققین رقابت اسپرمی را به دو بخش رقابت اسپرمی

با توانایی یکدیگر براي بارور هاي رقیب، بطور فعاالنهاي، اسپرم. در رقابت اسپرمی مبارزه)2005و گوتز، 
آید. رقابت اینجا، رقابت به شکل یک مبارزه آشکار و صریح در میشوند. در کردن سلول تخمک، درگیر می

کند تا سلول هاي رقیب، هر کدام تالش میگرا، بیشتر شبیه یک مسابقه است که در آن، اسپرماسپرمی تالش
مانندي هستند که ، داراي زائده قالب3اي از موشها به نام موش چوبهايِ گونهتخمک را بارور کنند. اسپرم

دهد تا به یکدیگر چسبیده و یک قطار متحرك از چندین هزار اسپرم را تشکیل دهند این آنها اجازه میبه
تواند باعث بوجود آمدن تسهیل در قطارها، تحرك و سرعت بیشتري نسبت به اسپرمهاي منفرد داشته که می

). هر چند، دالیلی 2005؛ به نقل از شاکلفورد، 2002بارورکردن سلول تخمک شود (مور و همکاران، 
) وجود دارند مبنی بر اینکه در پستانداران، 1998هایی آزمایشگاهی (گومندیو و همکاران، تئوریکی و یافته

گیرد، اما نتایج بعضی از مطالعات در انسان، گرا به خود میرقابت اسپرمی، بیشتر شکل رقابت اسپرمی تالش
اي، هستند. ی یعنی رقابت اسپرمی مبارزهتر رقابت اسپرمدهنده نوع آشکار و صریحنشان

تصور کنید که سردار یک هنگ نظامیِ متشکل از تعدادي سرباز، هستید. ماموریت شما، غلبه بر 
نیروهاي دشمن و بدست آوردن یک یاقوت درشت که در قلعه روبروي شما قرار دارد، است. چه آرایش 

توانند تاکتیکهاي مختلفی اتخاذ ها، نرها میدر جنگ اسپرمگیرید؟ نظامی براي انجام این ماموریت در پیش می
توانند مقادیر زیادي اسپرم تولید کنند، تالش نمایند تا اسپرم رقیب را به کناري برانند، موانع کنند: آنها می

انزال ). 2000آیند (کارترایت، هایی تولید کنند که فعاالنه درصدد انهدام رقبا بر میآمیزش ایجاد کرده یا اسپرم
در مایع هاي متفاوت است. ها و اندازهیعنی داراي اشکال، ریختچندشکلیهاي پستانداران، شامل اسپرم

هایی وجود دارند که قدرت باروري یا حرکتی ناچیزي دارند. رفتارها و شکل انزال مردان، میزانی از اسپرم
هاي مردان دیگر در مسیر ورودي از حرکت اسپرمهاي بسیار طویل که مانع ها، مانند دمتعدادي از این اسپرم
گیري این فرضیه ) منجر به شکل1995شوند و قدرت کم باروري آنها (بیکر و بلیس، آلت تناسلی زنان می

در ابتدا هاي مردان دیگر است. ها، اساساً غیربارورانه و در جهت مبارزه با اسپرمشده که کارکرد این اسپرم
چند شکلی بودن، نتیجه خطاي رشدي در فرایند رشد تعدادي از اسپرمها است. اما فرض شده بود که این 

ها، بخاطر خطاهاي مربوط به تقسیم سلولهاي )، پیشنهاد دادند که چندشکلی بودن اسپرم1988بیکر و بلیس (

1- Contest competition
2- Scramble competition
3- Apodemus/ sylvaticus
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است. ها) نبوده و در عوض، منعکس کننده یک تقسیم کار انطباقی و کارکردي در بین اسپرم1جنسی (میوزي
آنهایی که سلول تخمک را به یا2هاي بارورکننده تخمکاسپرمها را پیشنهاد دادند:آنها، دو طبقه از اسپرم

یا کامیکازي (کامیکازي نام خلبانی ژاپنی است که در جنگ جهانی 3مرگهپیشهاي اسپرمو آورند چنگ می
بارورکنندهآنها پیشنهاد دادند که اسپرمهاي .دوم، هواپیمایش را بطور انتحاري، به ناو آمریکایی کوباند)

اند. ریزي شدهدهند، براي بارورکردن سلول تخمک، برنامهکه قسمت کمی از انزال را تشکیل میتخمک
هاي کامیکازي تشکیل داده که کارکردشان، جلوگیري از بارورشدن درحالیکه بیشترین بخش انزال را، اسپرم

شوند، هاي کامیکازي که خود به چند نوع تقسیم میسایر مردان است. اسپرمهاي سلول تخمک بوسیله اسپرم
گفته دهند. این کار را از طریق ایجاد مانع در مناطق استراتژیک درون مسیر تولیدمثلی جنس مونث، انجام می

- ب کشتهشده که قطرات اولیه انزال، موجب تسهیل انتقال اسپرم شده ولی تعداد کمی از قطرات انتهایی، موج

هاي بارورکننده شوند. قطرات اولیه، همچنین، از اسپرمشدن اسپرمهاي حاصل از روابط احتمالی بعدي می
کش به جامانده از انزال مردان قبلی، تخریب شوند. این سربازان کنند تا مبادا بوسیله مواد اسپرممحافظت می

-بندند تا اسپرمکنند و قطرات انتهایی، جاده را میمیکننده باز هاي بارورخط مقدم انزال، جاده را براي اسپرم

هاي رقباي بعدي، وارد معرکه بارورسازي تخمک نشوند.

اي بیکر و بلیس به منظور بررسی فرضیات خود، مطالعه. هاي کامیکازي و نبردي آشکاراسپرم
ه هنگامی که درون ). آنها مشاهده کردند ک274، ص 1995ترتیب داده و نتیجه آن را گزارش دادند (

هاي یک مرد وجود هایی از دو مرد متفاوت با هم ترکیب شوند، نسبت به زمانی که فقط انزالآزمایشگاه، انزال
ها، خواهیم بود. آنها، ها و افزایش مرگ و میر اسپرمهاي بیشتر، کاهش سرعت اسپرمدارد، شاهد چسبندگی

هاي مرد دیگري مواجه هاي یک مرد با اسپرمهنگامی که اسپرمها را به این طریق تفسیر کردند که این یافته
هاي رقیب را سد ، پیشرفت اسپرم4هاي سدکنندهاسپرمشوند، زیرگروهی از اسپرمهاي کامیکازي، به نام می

هاي ، به این اسپرم5گرتخریب- هاي جستجوگراسپرمهاي کامیکازي، به نام کرده و سپس نوعی دیگر از اسپرم
هاي کامیکازي و نتیجه پژوهش ذکر شده، آورند. البته، فرضیه اسپرمکنند و آنها را از پا در میله میرقیب حم

و شورت، 1997مورد بحث و انتقادات مهمی نیز قرار گرفته است (بطور مثال رك به برکهد و همکاران، 
1998.(

1- Meiotic
2- Egg-getters
3- Kamikaze
4- Blockers
5- Seek-and-destroyers
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هاها در برانگیختن رقابت اسپرمنقش ماده
زند اما نباید تصور کرد که در فرایند رقابت رقابت اسپرمی از نرها سر میرغم اینکه رفتارهايعلی

گیرند تا به رقابت اسپرمی بین مردان روشهایی که زنان در پیش میکنند. ها منفعالنه عمل میاسپرمی، ماده
میزش جهت دهند، بسیار متعدد و متنوع هستند. تاثیر جنس مونث، ممکن است قبل از، در حین و بعد از آ

اي، عمدتاً با نرهاي بسیاري جفتگیري کند تا مطمئن شود که اسپرمی ممکن است مادهجنسی، اعمال شود. 
ترین یکی از کلیسازد که از توانایی رقابت برخوردار است. و یا بطور معکوسی، تخمکش را باردار می

هاي جنسی خود دن آمیزشگرانه را که شامل، انتخاب یک شریک جنسی خاص و منحصرکرروشهاي اعمال
تواند منجر به نماي بیرونی تعهد به مردي خاص شود اما به هرحال، ریشه به او است، در پیش بگیرد. این می

رسانی رقابت اسپرمی به نفع یک شریک دلخواه است. آن، رفتار انتخابی یک زن به منظور به حداقل

گرایانه را توانند یک انطباق انتخابزنان می.هاي گزینشی زنان و میزان احتمال باروريارگاسم
شدن یک زن از مردان با اعمال کنند که طراحی شده تا رقابت اسپرمی را دستکاري کرده، موجب حامله

احتماالً کیفیت ژنتیکی باالتر شده، اسپرم مردان با کیفیت باالتر را در بدن و سیستم تولیدمثلی زن نگه داشته و 
گرایانه، ارگاسم نام دارد بهبود یک علقه ارتباطی با آن مردان، شود. این انطباق انتخابموجب ایجاد، حفظ و

دانند. این همسري را ترکیبی ظریف از همکاري و تعارض میروانشناسان تکاملی، ازدواج و تک). 2010(واد، 
هانی باشد تا آشکار و ترکیبِ همکاري و تعارض، رمزگونه بوده و ممکن است در بسیاري از مواقع، بیشتر پن

ارگاسم روشن. یکی از این ابرازات رمزگونه و پنهان تعارضات، مکانیسم ارگاسم در زنان و تاثیرات آن است. 
گزینشی، از جمله مواردي است که نشان می دهد زنان، در رقابت اسپرمی، پذیرش منفعالنه نشان نداده و 

هاي مردان مورد انتخابشان، کمک کنند.مشوند تا به پیروزي اسپرخود نیز دست به کار می
ها به سوي دهانه رحممنجر به انقباضاتی در نواحی لگنی شده که به صعود اسپرمارگاسم در زنان، 

-هاي مرد انتخاب شده میگیري حوضچه اسپرمی از اسپرمکند. این خود منجر به شکل(سرویکس) کمک می

دهد.رسیدن آنها به رحم و بارورکردن تخمک را افزایش میشود و احتمال حرکت این اسپرمها و احتمال
دهد. نتیجتاً، ارگاسم در زنان، احتمال باروري را افزایش می

اي در مردان، همبستگی دارد. در فصل اول، دیدیم که میزان تجربه ارگاسم در زنان با میزان تقارن چهره
ن، در مدت زمان کمتري موفق به همخوابگی با آنها شده و تر، بعد از آشنایی با زناهاي متقارنمردان با چهره
تر است. تجربه باالتر میزان ارگاسم با اي پایینهاي شرکایشان نیز بیشتر از مردانی با تقارن چهرهمیزان ارگاسم

- تیتواند پاسخی باشد مبنی بر یک فرایند انتخاب ناهشیارانه زیساي باالتر در زنان، میمردان با تقارن چهره
هاي بیشتري از مرد مورد نظرش انتخاب کند (قابل توجه شود تا یک زن، اسپرمتکاملی که موجب می

گیري گزینشی عالقمندان به روانشناسی باروري و ناباروري!). بدین نحو، ارگاسم گزینشی، منجر به اسپرم
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اینکه، زنانی که با مردانی ازدواج ) مدارکی ارائه دادند مبنی بر 1995ثورنهیل، گانگستاد و کومر (خواهد شد. 
کرده بودند که عدم تقارن نوسانی پایینی داشتند (حاکی از کیفیت نسبتاً باالتر ژنتیکی) بطور معناداري، 

هاي آمیزشی بیشتري را نسبت به زنانی که با مردان با عدم تقارن باال ازدواج کرده بودند، گزارش ارگاسم
تر ازدواج کرده ) نیز، دریافتند که زنانی که با مردان از نظر جسمی جذاب2000دادند. شاکلفورد و همکاران (

بودند نسبت به زنانی که با مردان کمتر جذاب ازدواج کرده بودند، بیشتر احتمال داشت که بگویند در آخرین 
اند.آمیزش جنسی که با همسرانشان داشتند، ارگاسم را تجربه کرده

را بر روي کارکرد و نقش ارگاسمهاي زنان، در میزان احتمال باروري از ) پژوهشی 1993بیکر و بلیس (
هاي تک شوهرانه، زنان، کننده این مطلب بود که در موقعیتهاي آنها، پیشنهاد. دادهشرکایشان انجام دادند

افزایش دادند. آنها احتمال می دادند که این استراتژي زنان، به منظور تعداد اسپرمهاي حفظ شده را کاهش می
می احتمال حامله شدن باشد. اما در دوره هاي زمانی همراه با خیانت، آنها، الگوي ارگاسم هایشان را تغییر 

دادند. در این مواقع، تغییراتی پنهانی در الگوي ارگاسمهاي آنها روي می داد که باعث می شد از نظر تعداد 
باشد. این استراتژي، احتماالً منجر به افزایش موفقیت اسپرم ها، نتیجه به نفع اسپرم شریک رابطه فرازناشویی

شد. نتایجی که بیکر و بلیس با بررسی شرکاي فرازناشویی در رقابت اسپرمی با شریک دائم یک زن، می
شد. اول اینکه، بطور تاثیرات رویدادها و زمان ارگاسم در زنان، به آنها دست یافتند شامل موارد ذیل می

دقیقه بعد از انزال، بوسیله بدن 30هاي وارد واژن شده بوسیله انزال مرد، در طول از اسپرمدرصد35میانگین، 
شد. روي دادن یا ندادن و زمان ارگاسم زنان در ارتباط با مقاربت جنسی و انزال مردان، هم بر زنان، طرد می

ز آمیزش جنسی بعدي تاثیر هاي حفظ شده از آمیزش جنسی فعلی و هم تعداد اسپرمهاي حاصل اتعداد اسپرم
دادند، منجر به سطوح دقیقه بعد از انزال مرد روي می45دقیقه قبل تا 1هایی که بین گذاشت. ارگاسممی

دقیقه قبل از انزال 1شدند. عدم ارگاسم یا رسیدن به ارگاسم در زمانی بیش از ها میباالتري از حفظ اسپرم
رسید که اسپرمهاي حاصل از شد. به نظر میها میاري و پذیرش اسپرمتري از نگهدمرد، منجر به سطوح پایین

آورند. کارآمدي هاي آمیزش بعدي جلوگیري به عمل میروز، از حفظ اسپرم8یک آمیزش جنسی، به مدت 
- یافت اما میهاي آمیزشهاي بعدي، با گذشت زمان از آمیزش جنسی، کاهش میاین ممانعت از حفظ اسپرم

مقاربتی، به هاي بیناش باقی بماند. ارگاسم، در همان سطح فعلی1مقاربتیهاي بینارگاسمیق توانست از طر
هایی که از طریق خودارضایی یا تحریک هاي شبانه یا احتالم)، و ارگاسمهاي خودجوش (ارگاسمارگاسم

هاي ه بوسیله ارگاسمشود. این تثبیت ایجاد شدآیند، گفته میبوسیله شریک (به شکل غیرآمیزشی) بوجود می
شد. اینطور بحث شده که هاي حاصل از مقاربتهاي بعدي میمقاربتی، خود منجر به کاهش نگهداري اسپرمبین

شود محتویات بخش باالیی واژن، به آورد که باعث میرا بوجود می2ارگاسم در زنان، یک مکانیسم مکشی

1- Inter-copulatory
2- Blow-such
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و در صورت نبود این مواد، شامل 2اسپرم و ماده منیکشیده شوند. این محتویات یا شامل 1سمت دهانه رحم
مقاربتی، از طریق انتقال این مواد اسیدي واژن به سمت دهانه هاي بینشوند. ارگاسممایعات اسیدي واژن می

قلیایی بودن یک ماده -به میزان اسیديPHدهند (مواد مخاطی دهانه رحم را کاهش میPHرحم، میزان 
دهنده شود. هر چقدر که کمتر باشد، نشانگذاري می، نمره14تا 1روي یک طیف و از شود که بر گفته می

پایین یعنی محیط اسیدي، قدرت حرکت خود PHها در . اسپرممیزان باالتري از اسیدي بودن یک ماده، است)
انه رحم و شدن مواد اسیدیته به سمت دهمقاربتی، کشیدههاي بیندادن ارگاسمرويدهند. را از دست می

شوند که از آن به بعد سعی هایی میشدن یا کاهش قدرت حرکت اسپرمموجب کشتهاین نواحی، PHکاهش 
هاي شریک اول دارند به حفره دهانه رحم، رسوخ کنند. این روند پی در پی، موجب بلعیده شدن اسپرم

هایی مکرر ن یافته، خودارضاییگردد. شاید ایبوسیله رحم و کم شدن قدرت مانور اسپرمهاي شریک دوم، می
کنند که در روزهاي بعد از آمیزشهاي جنسی را، تبیین کند. این زنان احساس میبعضیبعضی از زنان پس از 

- ناپذیري دوست دارند خودارضایی کنند. خودارضایی موجب میاز آمیزش با یک شریک دلخواه، بطور کنترل

- سمت تخمک هدایت کنند و در عوض از حرکت اسپرمهاي انزالشود تا آنها، اسپرم شریک مورد نظر را به 

هاي شریک اول یا همسر) به سمت رحم، جلوگیري به عمل آورند. به این طریق، هاي بعدي (مانند انزال
مقاربتی، زنان را در دستکاري و کنترل بر آبستن شدن بوسیله اسپرمهاي این یا آن هاي مقاربتی و بینارگاسم

دریافتند که زنانی که یک شریک درازمدت و یک یا تعداد بیکر و بلیس در نهایت، دهند. مرد، یاري می
کننده اسپرم کمتري در ارتباط با هاي حفظبیشتري شریک خارج از چارچوب داشتند، بطور معناداري ارگاسم

اسپرم کننده شان نسبت به شرکاي خارج از چارچوب، داشتند. این زنان، ارگاسمهاي حفظشریک اصلی
دادند.بیشتري در آمیزشهایی که با شرکاي خارج از چارچوب خود داشتند، گزارش می

این مشاهده که بعضی وقتها، مردان درباره رسیدن همسرانشان به ارگاسم، نگرانی داشته و همچنین این 
کنند، نسی میوانمود به تجربه ارگاسم در حین آمیزش جمشاهده که زنان، اغلب براي راضی کردن شریکشان، 

). اما نکته 1995کند که ارگاسم زنان، داراي ارزش انطباقی است (ثورنهیل، گانگستاد و کومر، پیشنهاد می
بسیار مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که، نتایج پژوهشهایی مانند موارد فوق، نباید 

ء تعبیر و درك درست این نتایج، یکی از کلیدهاي اصلی مورد  نگرانی یا اضطراب نابجاي افراد شود. عدم سو
تر از مردان براي رسیدن به این مقصود است. میانگین دفعات رسیدن به ارگاسم در زنان، اساساً بسیار پایین

کند. در مردان، رسیدن به ارگاسم، همراه است. این مسئله، بخصوص در مورد ارگاسمهاي مقاربتی، صدق می
شود. این در ر انزال بوده و آمیزش جنسی در یک مرد، تقریباً در تمامی موارد، به ارگاسم ختم میناپذیاجتناب

). 2007رسند (آلتوف، حالی است که فقط یک سوم از زنان، در همه آمیزشهاي جنسی خود، به ارگاسم می

1- Cervix
2- Seminal
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د که براي درصدي از زنان، کنند. عالوه بر این، هر چنوقت تجربه نمیدرصد کمی از زنان نیز، ارگاسم را هیچ
رسیدن به ارگاسم، جزء الینفک رغبت، رضایت و لذت آنها از آمیزش جنسی است اما بطور کلی، اهمیت 

دانند، ارگاسم براي زنان، کمتر از مردان بوده و آنها، رسیدن به ارگاسم را به آن میزان که مردان ضروري می
د. بنا به همین دالیل، به ارگاسم نرسیدن یک زن در کننالزمه یک رابطه جنسی رضایتبخش تلقی نمی

جانبه قرار گیرد. نرسیدن به ارگاسم در زنان، آمیزشهاي جنسی با همسرش، نباید مورد سوء تعبیر و تفسیر یک
علل متعددي داشته و از ناتوانی سرشتی براي رسیدن به ارگاسم تا دالیل بحث شده را شامل می شود. به 

م گزینشی در زنان، نباید تنها علتی باشد که در صورت نرسیدن یک زن به ارگاسم، به همین خاطر، ارگاس
آید. همانطور که ذکر شد، ارگاسم گزینشی در زنان، مشخصات و مختصات خود را دارد و براي ذهن ما می

گزینشی اش، نتیجه مکانیسم ارگاسم رسیدن به این نتیجه که نرسیدن به ارگاسم یک زن در رابطه زناشویی
نگرانه در مورد کشف علل شدن چندین نشانه و عالمت باشیم. اتخاذ دیدگاهی یکپارچهاست، باید شاهد جمع

مورد یک مرد در مورد نرسیدن به ارگاسم در زنان، از نگرانی، اضطراب، استرس، تردید و پریشانی بی
یدا کنیم.تر پکند تا نسبت به آن، دیدگاهی صحیحهمسرش کاسته و به ما کمک می

اي را به روي ما بگشاید که ممکن است که خیالبافی جنسی، پنجره.هاي جنسی در زنانخیالبافی
تکاملی را که برانگیزاننده رفتار جنسی در انسان -هایی روانشناختیاز طریق آن، بتوانیم آن دسته از مکانیسم

هاي فرد، برخالف رفتارهاي بیرونی او در ازيهستند، ببینیم. عالوه بر این، بیشتر احتمال دارد که رویاپرد
ها، . به همین دلیل، این خیالبافیجهان واقعی، از تاثیر هنجارهاي اجتماعی، قوانین یا عوامل اجتماعی بگریزند

توانند گویاي تمنیات و تمایالت اصیل و مکنونات درونی و واقعی فرد باشند. بیشتر از رفتارهاي واقعی، می
ها، حاکی از دهد که در بعضی از موارد، تعدادي از این خیالبافیهاي جنسی در زنان، نشان میبافیمطالعه خیال

ها در تواند امکان قرار گرفتن اسپرمتمایل زنان به برانگیختن رقابت اسپرمی هستند. ارتباط با چندین مرد، می
لول تخمک را افزایش دهد. این مسیر تناسلی یک زن و رقابت اسپرمهاي این مردان براي بارور کردن س

تواند منجر به شناسایی تواناترین اسپرمها و بارور شدن یک زن بوسیله آن اسپرم، شود. هانت رقابت، می
اش، گزارش درصد از زنان مورد مطالعه18)، دریافت که 2005؛ به نقل از شاکلفورد، پوند و گوتز، 1974(

اط جنسی چندگانه که در آنها، خودشان را در حال ارتباط جنسی هایی، مبنی بر ارتبدهند که خیالبافیمی
درصد از 41)، 1985فوهل و گود (کنند، دارند. در مطالعه آرندت،همزمان با دو یا بیشتر از دو مرد تصور می

دادند. پرایس و میلر هایی با محتواي ارتباط جنسی با دو مرد را گزارش میزنان مورد مطالعه، خیالبافی
خیالبافی مرجح گزارش 10) نیز، گزارش دادند که رابطه جنسی همزمان با بیش از یک مرد، در بین 1984(

شده بوسیله یک نمونه از زنان یک دانشکده، بود. اگر خیالبافی جنسی، منعکس کننده تمایالت و ترجیحات 
نمایه شدن جنسی است که ممکن است بعضی وقتها تبدیل به عمل شوند پس این پژوهشها، گویاي
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-شاید دفعات افزایشموقعیتهاي برانگیزاننده رقابت اسپرمی در تعدادي از خیالبافی هاي جنسی زنان، هستند. 

شود را یافته آمیزشهاي جنسی با شوهر و مردان دیگر که در اواسط چرخه قاعدگی بعضی از زنان دیده می
ت اسپرمی از طریق مواجه دادن عملی اسپرمهاي هم، بتوان بر اساس همین تاکتیک زنان یعنی برانگیختن رقاب

).2000مردان متفاوت با همدیگر، تبیین کرد (کارترایت، 

جستاري پژوهشی.
رقابت اسپرمی، زبان و معناشناسی کالم در فعالیتهاي جنسی

شوند، معناشناسی کالم، از موضوعات جالب است. تحلیل محتوايِ گفتگوهایی که بین افراد جاري می
اي را درباره آنچه که بطور آشکار و پنهان، در بین افراد رد مالحظهتوانند به ما کمک کنند تا اطالعات قابلمی

شود، بدست بیاوریم. بنا به مالحظات فرهنگی، قادر نیستیم که در اینجا، محتواي بعضی از این و بدل می
دهند، بطور دقیق عیت یا در دنیاي هنر روي میمکالمات را که بین زنان و شرکاي فرازناشویی آنها، در عالم واق

مشغولی افراد درگیر در این روابط، با بیان کنیم. اما تحلیل محتواي تعدادي از این گفتگوها، حاکی از ذهن
همان متغیرهاي تکاملی همیشگی مانند رقابت اسپرمی و موفقیت تولیدمثلی است. خاطرات و تخیالت جنسی 

ردان و زنان درگیر در این روابط، درباره مایع منی، اسپرم، دخول، لذت از فعالیتهاي و عبارات و جمالتی که م
جنسی خاص، نواحی تناسلی، تولیدمثل، باروري، حاملگی و غیره، در زمان آمیزش جنسی یا سایر زمانهاي 

ها، از لطیفهتامل در این حیطه هستند. محتواي بعضی کنند، از جمله شواهد قابلارتباط با معشوق بیان می
ها و هایی با مضمون روابط فرازناشویی و رمانهاي فیلمتحلیل کالمی تعدادي از گفتگوهاي بین شخصیت

هایی با مضمون رقابت اسپرمی، دارند.مایهداستانهاي اینچنینی نیز، درون

هارقابت اسپرمی در سایر گونه
رفتارهایی که مربوط به رقابت اسپرمی دانسته و ها و حیوانات، شایع بودهرقابت اسپرمی در سایر گونه

هایی مجهز است که ، به شاخک1اي از سنجاقکآلت تناسلی گونهشوند. ها هم دیده میاند، در سایر گونهشده
اي از در گونه). 2006هاي قرار داده شده در جنس مونث را بر دارند (شاکلفورد، درصد اسپرم99توانند تا می

ده نر در شرایطی که آشیانه را ترك کرده و جفت او اقدام به آمیزش با نري دیگر کرده باشد، از پرندگان، پرن
طریق نوك زدنهاي مکرر به محل تجمع اسپرم در مجاري تناسلی ماده، سعی در برگرداندن اسپرمها کرده و 

حدودمیانگینبطور،روزیکطولدرمذکر،جنس،2اي پرندهگونهدرکند. سپس اقدام به آمیزش جنسی می
ازنقلبه؛2004موگوت،(باشدداشتهجنسیآمیزشخودجفتباتاگرددمیبرآشیانهبهباردوازده

).2008ثورنهیل،وگانگستاد

1- Damselfly
2- Raptor

فصل پنجم: كاربست و بحث در يافته هاى روانشناسى جنسى - تكاملى



299

هاي بیشتري را در مجراي ها، جنس مذکر، در صورت حضور یا بوي نري دیگر، اسپرمدر بعضی گونه
یابیِ جنس مونث و جایگاه رها، همچنین به نسبت جنسی، وضعیت جفتگذارد. نتناسلی جفت خود باقی می

دهند. نشان داده شده که ها، حساسیت نشان میگیري کردن با مادهنرهاي دیگر از نظر جذابیتشان براي جفت
ها، هماهنگ با شرایط تحمیلی محیطی از نظر میزان رقابت اسپرمی، دستگاه تناسلی جنس نر در بعضی گونه

اي از نسل از زاد و ولد در گونه10یابد. یک مورد از آن، افزایش معنادار در اندازه بیضه بعد از فقط یرشد م
هاي همراه با سطوح باالي رقابت اسپرمی مواجه داده شوند، است (هوسکن که با محیطدر صورتی1هاحشره

). 2005؛ به نقل از شاکلفورد، پوند و گوتز، 2001و وارد، 
تواند زمانی که اسپرم درون بدن اوست، نسبت به لقاح تخمکش با هر کدام از همچنین مییک ماده، 

خوار سیاه، بعد از بارورشدن تخمکهایش، در مقابل پرنده حشره).1997ها، اعمال سلیقه کند (ریتز، اسپرم
نرهاي با رتبه پایین وحشی ماده، بطور فعالی، اسپرمهاي متعلق به2مرغکند.نزدیک آمدنهاي نرها مقاومت می

گیري از آنجایی که جفت). 2005؛ به نقل از شاکلفورد، پوند و گوتز، 2000زند (پیزاري و برکهد، را پس می
ها شود، این فرضیه معقول است که میان خویشاوندان نزدیک، ممکن است باعث کاهش تناسب ژنتیکی زاده

کنند. به هایی را اعمال میند تخمک آنها را باردار سازد، نظارتدهها، نسبت به اسپرمی که نهایتاً اجازه میماده
که )، دریافتند که زمانی2000؛ به نقل از کارترایت، 1996عنوان تاییدي بر این فرضیه، اولسون و همکارانش (

وري در (براي مریابد ها شبیه باشند، احتمال تولید فرزند از این وصلت، کاهش مینرها از نظر ژنتیکی به ماده
هاي زیستی و روانشناختی دو جنس در زمینه رقابت اسپرمی رك به شاکلفورد، پوند و گوتز، مورد انطباق

). 2007؛ شاکلفورد و گوتز، 2005

1- Yellow dung flies
2- Fowl
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-ها و تحلیلفصل پنجم: بکارگیري و بحث در یافته

تکاملی-هاي روانشناسی جنسی

موضوعات مورد بحث در این فصل:
تکاملی- ها و نظریات روانشناسی جنسیارگیري یافتهبک
لیبرالیسم جنسی و تبعات جنسی، اجتماعی و فرهنگی آن
 اصل تبادل جنسی و تعامل آن با آزادي جنسی در یک جامعه
دوسویه و تنظیم رفتارهاي جنسی در اجتماع-سویهاصل کنترل یک
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؟ورزياندوزي یا دانشدانش؛هدف نهایی علم

(منبع؟).» کردنآموختن، سفري است از دانستن تا عمل«

».خوش دارم فراموش کنم!،ورزیدن رارسم! اما اندیشهبه سروري می،از آن،اندیشه داشتن؟ باشد«
خواهد. استوار، آزاد و دلیر می دود، گاهی بر نویسم: پا نیز، همواره، همراهی نویسنده را میتنها با دست نمی«

.(نیچه)»ی بر کاغذدشت، گاه

ها علم، همچون آب روان و یا خون در بدن، در صورتی مفید و نافع است که در جریان باشد و به بخش«
).1388، 1پور(نیلی» و طبقات گوناگون اجتماعی برسد

اماکنند.پر هستند از جمالتی که مهمترین مرحله پژوهش را به ما معرفی می،تحقیقروشهايباکت
- ریزي روش پژوهش و نه هنگام جمعن مرحله پژوهش، نه مرحله ارائه فرضیه است، نه هنگام طرحمهمتری

بدون واقعاً مهمترین مرحله هر پژوهش، بکارگیري نتایج آن در قالب عمل است. آیا .آوري یا گزارش داده ها
مهمترین یک علم قائل شد.اي برايگونه سود و فایدهتوان هیچمی،هاي پژوهشیکاربست عملی نتایج و یافته

کنیم تا به زندگی بهتر ما ورزي و بکارگیري دانش است. ما پژوهش میهاي دانشهنگامهمرحله پژوهش، 
ي از تالیفاتی که در حوزه ربسیاکمک کند و نه اینکه پژوهش کنیم تا فقط فعالیت علمی کرده باشیم. 

گیري و بکارگیري سعی در نتیجه،شوندنوشته میلیتکام-جنسیروانشناسیتکاملی و از جملهروانشناسی 
دارد. بعضی از مولفین به دها در متن مسائل فردي و اجتماعی ندارند. علل متعددي براي این مسئله وجوداده

هایی که آنها در کتاب گیرينتیجهبه علتممکن است اً که بعددارنداین روش، سعی در فرار از قضاوتهایی 
ر به بررسی نظریات و ایدئولوژیهاي دحاضر یا قا،. بعضی دیگر از مولفینگریبانگیرشان شود، خود کرده اند

اندیشند که به این می،انرژي و زمان بر است نیستند. تعدادي دیگر نیز،بسیار متعددي که نقد هر یک از آنها
-ینکه خواننده خود از پس تحلیلگیریها یا تلویحات کاربردي را باید به عهده خود خواننده گذاشت یا انتیجه

- هم که نمییآید. بعضی از مولفینمیها برهاي مورد نیاز براي رسیدن به تلویحات منتج از یک سري از یافته

کردن تلویحاتی که هاي رایج اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حرفی بزنند، از مطرحمشخواهند برخالف خط
کنند. ، اجتناب میندکل در تضادهاي مشممکن است احساس شود با این خط

-در کاربردي کردن داده ها مورد غفلت واقع می،بوسیله این نوع برخوردهاکهايرسد نکتهبه نظر می

اندوزي. البته بعضی از دانشورزي است و نه صرفاًآوري دانش، دانشهدف نهایی از جمع،ست کهاشود این
ها یا بررسی کردن یافتهکنند که عدم بحث در مورد کاربرديا میبجا هم) ادعنویسندگان (و بصورت کامالً

.1380شناسی دانش و دانشمندان. اصفهان: نشر مرغ سلیمان، آسیبپور.نیلیمهدي -1
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ها و نظریاتی را که ورزي در رابطه با یافتهبه این معنی نیست که مولف قصد دانش،تلویحات اجتماعی آنها
ورزي فقط به وسیله بحث در داده ها حاصل نشده و در بسیاريکرده، ندارد. آنها اعتقاد دارند که دانشمطرح

حتی خوانندگان غیرمتخصص هم از تلویحات کلی یافته هاي پژوهشی و اقداماتی که متعاقب ،از مواقع
مقدمه ،هر چند که نظر و عقیدهاما مسئله اینجا است کهآگاهی از این یافته ها باید صورت گیرد، آگاه هستند. 

شود. رقم زده می،حرفنه فقطو بعضی وقتها بیشتر بوسیله حرکت ،ورزيدانشهستند ولیعمل و اقدام 
دانند این برداشت از واقعیت فوق بوسیله بعضی از مولفین که خود را فقط دانشمند علوم طبیعی و رفتاري می

دانان، کارگزاران ها به حرکت، کار فعاالن اجتماعی مانند سیاستمدارن، حقوقاست که، تبدیل شدن اندیشه
است که متاسفانه یک شکاف بزرگ بین محققین، ت. این درحالیشناسان اساجتماعی و فرهنگی و جامعه

» دانندمی«پردازانی که پردازان با کارگزاران عملی جامعه وجود دارد. محققین و نظریهورزان و نظریهاندیشه
ي). این سعد- داران عالم را درم نیستداران عالم را کرم نیست/ کرم(درم» توانندمی«غالباً همانهایی نیستند که 

ها و شدن و بکارگیري دادهشکاف بین دانستن و توانستن، منجر به مشکالت و تاخیرات اساسی در عملی
ترین علل عدم تفاهم در بین افراد تواند یکی از اساسیشود. در واقع این خود میهاي علوم در جامعه، مییافته

از این واقعیت که سیاستمداران و سایر مشغول در بخشهاي مختلف اجتماع، باشد. دانشمندان معموالً 
هاي علوم به اندازه کافی مطلع نبوده و دانش آنها حداکثر به دانستن کارگزاران اجتماعی و فرهنگی، از یافته

شود، گله دارند. سیاستمداران نیز دانشمندان را به شناسی و علم سیاست محدود میتئوریهاي قدیمی جامعه
ها و قانونمندیهاي اجتماعی هاي پژوهشی در قالب چارچوبل به بکارگیري یافتهروي و عجله در میزیاده

ها و نظریات توان به عملی کردن یافتهکنند که چطور میکنند. آنها این انتقاد را به دانشمندان وارد میمتهم می
یدها و نبایدهایی که از برتافته از علوم رفتاري و اجتماعی اندیشید، درحالیکه خود دانشمندان هم در مورد با

شوند، اتفاق نظر کلی ندارند. عالوه بر این، بعضی از سیاستمداران هم مدعی هستند که ها استنباط میاین یافته
فکرساالري بوده که با روح دموکراسی اجتماعی و گرایی و روشنهاي علمی به معناي نخبهکردن یافتهکاربردي

سرنوشتشان، هماهنگی ندارد. تمام این مشکالت گفته شده، متعلق به گیري مردم درباره خود وحق تصمیم
جوامعی است که در آنها، قصد، تمایل و اراده براي عملی کردن علم، وجود دارد. در مورد کشورها و جوامعی 

روند، شرایط براي کاربردي شدن که هنوز بر مبناي نظریات صرفاً ایدئولوژیکی و بررسی نشده به پیش می
هاي مردم هستند. بینند، توده، به مراتب دشوارتر هم هست. در این بین، آنهایی که بیش از همه آسیب میعلم

هایی شوند که آن به ظاهر نخبگان نیز، تحت کنترل مکانیسمآنها قربانی عدم اتفاق نظر مسئوالن و نخبگانی می
را با معادالت شخصی آنها از درست و روانشناختی هستند که همه چیز و حتی سیاستهاي کلی و خُرد جامعه

آمیزند.نادرست یا خوب و بد، به هم می
کند و هاي خود را ارائه میروانشناسی تکاملی به عنوان یک علم، فقط به مطالعه رفتار پرداخته و یافته

این علم کنند،هاي خود اجتناب میگذاري بر مبناي یافتههمانطور که سایر علوم تجربی، از قضاوت و ارزش
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هاي هر رشته علمی، چه بصورت آشکار کند. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، یافتهنیز به همین سبک عمل می
ناپذیر است. و چه بصورت پنهان، تلویحات و نتایج مهمی را در دل خود دارند که پرداختن به آنها، اجتناب

چندین سطح قابل استفاده هستند. سیاستهاي تلویحات و نتایج کاربردي پژوهشهاي روانشناسی تکاملی، در 
در اینجا نیز، ترین سطوح هستند. هاي فرديِ زندگی افراد، از جمله اصلیاجتماعی و قانونی کلی و سبک

هاي روانشناسی تکاملی در حیطه رفتارهاي جنسی، برداشتها و تلویحات مهمی را بخصوص براي یافته
دانان و عالقمندان به فلسفه اخالق، در بر دارد. مداران، حقوقمحققین علوم رفتاري و اجتماعی، سیاست

هاي روانشناسی تکاملی در حیطه رفتارهاي جنسی، از جمله مواردي است که شدن نتایج یافتهکاربردي
نگرشی نسبتاً تادر این کتاب، مولف سعی کرده تاثیرات زیاد و مهمی در بهبود وضعیت جوامع انسانی دارد. 

هاي ذکره شده را ر را در پیش بگیرید. به این معنی که هر چند قضاوت در مورد نحوه کاربرد یافتهنگیکپارچه
از طرح بخشهاي ،ایم اما در عین حالها به عهده خود خواننده گذاشتهحدي و در مورد بعضی از جنبهتا

ایم.نیز اجتناب نکردههعمده در این زمین
سـازي علـوم بـوده و    اي حسـاس در فراینـد عملـی   یـک علـم، نقطـه   ها و نظریات کردن یافتهکاربردي

شـمار بحثهـایی اسـت کـه بـین افـراد       هاي خود را دارد. این تبدیل سازي علم به عمل، همراه با بیحساسیت
گیرد و همچنین همراه با انتقادهاي متعدد طرفداران رویکردهاي مختلف از همدیگر است. ایـن  مختلف در می

در رشد علمی و عقلی بشر بوده و نباید منفی تلقی شود. اما آنچه که در این بین مهم اسـت  یک فرایند طبیعی
توانایی تحمل تفکرات مخالف و دیدگاههاي رقیب است. این خود نیازمند داشتن ذهنـی بـاز، کنـار گذاشـتن     

د شنیده باشید. گرایانه به مسائل است. شاید صحبت از این خصوصیات را زیاتعصبات و اتخاذ رویکردي واقع
و شاید شما هم به این نتیجه رسیده باشید که بجز از طریق تالشهاي زیاد، مصرّانه و عملی، رسـیدن بـه آنهـا    
واقعاً  شعار باشد. ما باید بار معنایی کلمات را درك کنیم و در استفاده از آنها، خست الزم را به خـرج دهـیم.   

-ترین و دنیاپرسـت را به زهد تشویق کردند درحالیکه خود طماعتاریخ انسان پر است از زاهدانی که دیگران

ترین افراد بودند. پر از فیلسوفانی که مردم را به نوشیدن شربت حکمت و خرد دعوت می کردنـد درحالیکـه   
اي عملی نبرده بودند. رسـیدن بـه ذهنـی بـاز و بـدون تعصـب، نیازمنـد        خودشان از گنجینه دانش خود، بهره

محدودیتها و بنیادهاي تفکري از پیش موجود ذهن دارد. ما ابتدا باید نحوه کار کردن ذهـن را  شناخت موانع، 
بشناسیم تا بتوانیم به نحوه استدالل کردن آن نیز پی ببریم. مولف سعی کرده تا در فصل آخر ایـن کتـاب، بـه    

هاي روانشناسی تکـاملی  فتههاي علمی و از جمله یاتعدادي از دالیل و علل پذیرش یا مقاومت نسبت به یافته
بپردازد. بنا به عللی، ترجیح داده شد که این فصل در آخر کتاب قرار گیرد، درغیراینصورت، این فصل قبـل از  

شد (یکی از علتهاي این چیدمان این بود که براي فهمیدن بعضی از نکات این فصل فصل حاضر قرار داده می
ب بود). دانستن بندهاي ذهن به ما کمک مـی کنـد تـا بتـوانیم از     نیاز به دانستن مطالب فصول بخش دوم کتا

ورزیمان، اعتماد کنیم. بـه همـین   توانیم به صحت فرایند اندیشهدست آنها خالص شویم. درغیراینصورت نمی
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دلیل، شدیداً و بطور جدي اعتقاد دارم که دانستن درباره علل ناهشیار و هشیار پـذیرفتن یـا مقاومـت ورزي،    
کنـد  هاي علوم، حقایق و عقاید، به ما کمک میکشیدن یا تاییدکردن یافتهکردن و به چالشیا مخالفتموافقت 

کـنم کـه بـا    تا با احتمال بیشتري به حقیقت و آنچه که درست یا نادرست است، برسیم. از این رو، توصیه می
به میزان نیاز خود براي خواندن عناوین مباحث مطرح شده در فصل آخر و پیمایش احساسات شهودي خود، 

کنید، ابتدا فصل آخر را خوانده و سـپس  مطالعه در مورد مباحث گفته شده پی ببرید. چنانچه احساس نیاز می
به مطالعه این فصل بپردازید. پیشنهاد نویسنده، دو بار خواندن فصل آخر است، یکـی قبـل از فصـل فعلـی و     

یکی هم هنگام تمام کردن کتاب. 

آگاهی و حقوق شهروندي در جامعه مدرنحقِّ داشتن 

-تر از آنها، براي دانستن دانستهآزادي بیان، نه فقط براي فریاد زدن بر سر بیداد و بیدادگر است... بلکه مهم«

؛ اخالق خدایان).1384(سروش، ...» هاي خود با دیگران است. هاي دیگران و در میان نهادن دانسته

).(نیچه» ته نماینده اندیشه دمکراتیک استاساساً و ناخواس،دانشمند«

در دنیاي کنونی، بقا دیگر فقط از طریق چنگ و دندان انداختن، شدنی نیست. اکنون زمان آن رسیده که «
».سوزیمدیر یا زود میباید بدانیم تا بتوانیم بمانیم و اگر نیاموزیم 

».ند!دانترین کتاب دنیا: آنچه که مردان درباره زنان مینازك«

دانان، آگاه شدن افراد از مسائل اولیه و اساسی زندگی را جزو حقوقی می دانند شناسان و حقوقجامعه
که هر حکومت یا نهاد مسئولی باید به شهروندان خود ارائه کند. اساسی بودن این حقوق، همانند اساسی 

قانونطبقبرآموزشهاي اولیه است. بودن حقوق زیستی و اجتماعی اولیه مانند حق داشتن سرپناه، تغذیه و 
حقوقجزووآزادعمومی،هايدانشواطالعاتانتشاروکسبجهتدرتالش،1اطالعاتکسبدرآزادي
در واقع، یک دیدگاه، حکومتها را موظف به آموزش شهروندان خود در . شودمیتلقیجامعهدرفردهرفردي

دادن است. در این حالت، دولتها چنین مواردي را باید تر از اجازهبودن، فراداند. موظفمورد این مسائل می
توان به حساب ضعف جزو وظایف خود قلمداد کرده و ناتوانی یا عدم کوشایی آنها در انجام آنها را، می

هاي علمی در مورد رفتارهاي ورزي یا اشکال در ساختار مدیریتی آنها دانست. نتایج پژوهشاساسی، غرض
هاي مهمی دانست که هر کس حق کسب آگاهی در مورد آنها را توان یکی از حوزهسان را هم، میجنسی ان

دارد. نیمی از هر جامعه را جنس مقابل تشکیل داده و ارتباطات ما با جنس مقابل ما، یکی از اثرگذارترین 

1- Freedom of Information
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اه اقتصادي ما، است. هاي زندگی ما از کیفیت زندگی گرفته تا سالمت روان، جسم و رفعوامل بر همه جنبه
تواند موجب افزایش درك این افزایش آگاهی عمومی افراد از خصایص و ویژگیهاي جنس مقابل، نه تنها می

دو جنس از همدیگر شود بلکه صرف ارائه دانش، تجهیز هر یک از دو جنس به مهارتهاي الزم براي تعامل 
دهد.موفق با جنس مقابل را افزایش می

ان از رفتارهاي جنسی مردان، نیازهاي آنها، استراتژیهاي جنسی آنها و حتی توانایی آگاهی عمومی زن
توانند تمایل مردان به ارتباط دهند که زنان، بهتر میبندي آنها، بیشتر از مردان است. پژوهشها نشان میطبقه

. مردان در سنجش جنسی بدون تعهد را از طریق مشاهده ظاهر و زبان بدنی مردان، مورد سنجش قرار دهند
کنند. زنان حتی در سنجش میزان تمایل به ارتباط جنسی بدون تعهد سایر زنان تر عمل میاین مسئله ضعیف

گذاري کنند. این مسئله، علل متعددي دارد. اول اینکه، تفاوت دو جنس در سرمایهتر عمل مینیز، موفق
هاي رفتار جنسی، شاهد ده تا در بعضی از جنبهافزایی باعث شوالدینی و سایر چالشهاي مربوط به تناسب

-تر در زنان باشیم. دوم اینکه، مسائل جنسی زنان، پیچیدگی بیشتري نشان میهاي بیشتر و دقیقتحول انطباق

تر و آشکارتر است. به همین خاطر، شناخت زنان از تر، عینیدهد درحالیکه مسائل جنسی مردان، صریح
رد تا بالعکس آن. سوم اینکه به دلیل وجود نقشهاي سنتی در جامعه، مردان زمان گیمردان، آسانتر صورت می

بیشتري را به فعالیتها و کار اختصاص می دهند. این مسئله وقت کمتري را براي آنها به منظور مطالعه، تحقیق 
یشتري براي گذارد، درحالیکه زنان، وقت بو گفتگو با سایر همجنسان در مورد خصایص جنس مقابل باقی می

هاي خاصی براي پذیريرسد که مردان، نقاط ضعف و آسیباین مسائل دارند. عالوه بر این، به نظر می
شده در مورد رفتارهاي جنسی زنان، دارند. هاي کسبپذیرش آگاهی

در اولین بخش، به بحث در مورد یک مسئله مهم مطرح شده در فصول قبل یعنی آن دسته از خیانتهاي 
پردازیم. تغییر در ترجیحات و رفتارهاي جنسی زنان که همگام یی که مرتبط با تناسب افراد هستند، میزناشو

روند. زنان با چرخه قاعدگی یا مرتبط با بافتار رابطه هستند، یکی از تعارضات اساسی دو جنس، به شمار می
مراحل مختلف چرخه قاعدگی و ممکن است بعد از ازدواج یا در حین ارتباط تعهدآمیز با یک مرد یا در 

گذاري، بخصوص در اواسط آن، اقدام به رابطه با مرد یا مردانی دیگر کنند. از نظر تناسب تولیدمثلی و سرمایه
تواند براي یک مرد بسیار گران تمام شود. به همین علت، می بینیم که در سرتاسر جهان، این پخش عالقه، می

اشویی همسرانشان، شدید و احتماالً همراه با خشونت است. بحث در واکنش مردان نسبت به خیانتهاي زن
مورد علل خیانت جنسی و زناشویی، یکی از مباحث مهم در روانشناسی جنسی است.
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او یا من؛ مسئول کیست؟
اي معتقدند که گفتن این حقیقت که بخشی از ریشه هاي تمایالت زنان به روابط خارج از عده

اخذ ژنهاي تناسب افزا به منظور افزایش موفقیت تولیدمثلی از طریق زادآوري فرزندانی چارچوب را تمایل به 
سازد، می تواند باعث شود تا زنانی که اقدام به چنین روابطی می کنند، تمایالت زناء با تناسب باالتر می

نند. آنها نگرانند که خواهانه خود را با این ادعا که این تمایالت به علت نقصی در همسرانشان است، توجیه ک
ممکن است بعضی از افراد موافق با روابط زناشویی خارج از چارچوب، از این مطلب سوء استفاده کرده و 

تر بوده و اینکه آنها به علت بگویند که زنان اقدام کننده به چنین روابطی، صرفاً به دنبال ژنهاي متناسب
روند. همسران خود، به دنبال روابط خارج از چارچوب مینارضایتی در رسیدن به میزان مناسب تناسب در 

هایی که ممکن است براي روابـط خـارج از چـارچوب زناشـویی در زنـان      تراشیبراي رفع چنین بهانه
مطرح شوند، چندین جواب را می توان ارائه داد. اول اینکه، بین جذابیت جسمانی با تناسـب تکـاملی بـاالتر    

)، نه فقط در مردان، بلکه در زنان نیز ارتباط یافت شده است. در حقیقـت، ارتبـاط   (سالمتی و تولیدمثل موفق
بطوریکه بعضی از محققین (رك به ویدن بین جذابیت جسمانی و تناسب، در زنان بیشتر از مردان بوده است،

تـر و  موفـق تواند حاکی از باروري) معتقد شده اند که جذابیت جسمانی در زنان است که می2005و سابینی، 
سالمتی قابل توارث بیشتر باشد و در مردان این ارتباط، چندان چشمگیر نیست.

طلبانه جنسی در مردان یا خیانت آنها را هم با ایـن ادعـا کـه    اینکه آیا می توان تمایالت تنوعنکته دوم
، توجیه کرد؟ مکرر نشـان  تر هستندتر و متنوعاین مشکل مردان نیست و آنها فقط به دنبال زنان بارورتر، سالم

داده شده که بین نسبت کمر به باسن یک زن و نیمرخ هورمونی و همچنین میزان زایمان موفـق او، ارتبـاط و   
کند او فقط بـه  اش که اذعان میهمبستگی وجود دارد. حال، آیا می توانیم دلیل یک مرد براي خیانت زناشویی

تر بوده و این مکانیسم سرشتی، بطور ارادي بوسـیله او انتخـاب   هاي جسمی حاکی از باروري باالدنبال نشانه
شوند که هر مـردي بتوانـد رفتارهـاي    نشده است را بپذیریم؟ آیا پذیرفتن این تبیینات و توجیهات، باعث نمی

خیانت خود را توجیه کند؟
جود داشته باشد، آنها، تفاوت وهاي ژنتیکیپاسخ بعدي اینست که، حتی اگر بین مردان، از نظر قابلیت

آوري این مسئله باز هم دلیلی بر قبول پذیرش خیانت یک زن نیست. اگر آن زن مذکور، تمایلی به جمع
اما مشکل بایست به دنبال ازدواج با چنین مردانی باشد. تر دارد، پس میهاي حاوي ژنهاي متناسباسپرم

تر است، اینست که تمایل به انتخاب ژنهاي متناسبهایشان، وابسته به پویایی هايبسیاري از زنانی که خیانت
اند. به عبارت دیگر، مردان این زنان، اساساً و از همان ابتدا، در بدست آوردن چنین شوهرانی مشکل داشته

جذاب از نظر جسمی که از نظر سایر شرایط نیز براي ازدواج مناسب باشند، از همان اول در لیست 
اند چرا که در غیر اینصورت، این زنان مطمئناً با چنین ج با این زنان حضور نداشتهکاندیداهاي حاضر به ازدوا

کردند. بدین نحو، کمبود را باید به خود زن نسبت داد و نه به همسرش. همانطور که در مردانی ازدواج می
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گونه ها و از فصل قبل گفتیم، خیانتهاي جنسی مرتبط با انتخاب ژنهاي متناسب تر، که در جنس مونث سایر 
هایی صورت می گیرد که خودشان از نظر دهد عموماً بوسیله آن دسته از مادهجمله پرندگان هم روي می

تناسب در وضعیت پایینی بوده و نتیجتاً نتوانسته بودند نرهاي داراي تناسب باال را جفت درازمدت خود کنند. 
-تر در زنانی است که اقدام به خیانت جنسی میاییندر انسان نیز، شواهد متعددي گویاي ارتباط بین تناسب پ

؛ 2001همکاران،وجانستون؛2006همکاران،وفینبرگ؛2006هاسلتون،وپیلسورث(از جمله کنند
ییزناشويانتهایخییکردن مسئول نهادایپيبرا).2006گانگستاد،و؛ هاسلتون2005همکاران،وگانگستاد

-یبه نظر ماماسپر بال قرار داد. ياز دو جنس را به نحوکیتوان هر یدر زنان، میتکاملهاييایمرتبط با پو
واضح نجایاست. آنچه که در ا» انداختنفیحردانیتوپ را در م«شتریگونه اظهار نظرها، بنیکه ارسد

انتخاب کرده انشیاز مردان را به عنوان کارگران زندگيازنان، عدهنکهیاست که اقتیحقنیارفتنیاست، پذ
است.یو نه منطقیپدران فرزندانشان، نه عادالنه، نه اخالقایرا به عنوان معشوقه گریدياو عده

نکته چهارم در جواب به این مطلب این است که حتی در صـورت وجـود تفاوتهـاي قابـل تـوارث و      
به شکل یک طیف تناسب در خواهند ژنتیکی در مردان، باید به این نکته توجه کنیم که این تفاوتها در نهایت 

آمد که هر مردي در جایی از این طیف قرار می گیرد. بدیهی است که باالي هر باالتري، باز هم باالتري وجود 
دارد. چنانچه هر زنی بخواهد به دنبال مردي با تناسب قابل توارث باالتر از شوهرش باشد، آنگاه شاهد جامعه 

زنان به دنبال مردي به غیر از همسرانشان هستند. در چنین جامعه اي، ازدواج و اي خواهیم بود که در آن همه 
معناست. ضمن اینکه چنین فرایندي، براي مردان نیز قابل تصور است. اینکه هـر مـردي بـه    خانواده اساساً بی

بهانه میل به یافتن تناسب و باروري باالتر، دنبال زنان دیگر باشد.
-نت جنسی به معناي رفتارهاي مربوط به خیانت زناشویی، در زنانی روي مینکته پنجم اینست که خیا

دهد که متاهل باشند. به عبارت دیگر، از رفتارهاي جنسـی زنـان مجـرد و بـدون شـوهر، حتـی در صـورت        
توان به عنوان خیانت یاد کرد زیرا این زنان در هر حال نسبت به هیچ مرد خاصی، تعهـد  ولنگارانه بودن، نمی

ند (هر چند نسبت به جامعه و خودشان تعهد دارند). مشکالت موجـود در رابطـه بـا اسـتراتژي جنسـی      ندار
کنند، این کار را در پناه داشتن شوهر یـا شـریکی   دوگانه یا مختلط، این است که زنانی که اقدام به خیانت می

کننـد. از نظـر   م کرده است مـی که شرایط اقتصادي، روانشناختی، رفاهی و اجتماعی مناسبی را براي آنها فراه
اجتمـاعی امـن   -تکاملی، داشتن هوسهاي تند و تیز در زمانی که مردي وجود ندارد تا یک پناهگاه اقتصـادي 

براي یک زن فراهم کند، غیرانطباقی است. این به نفع یک زن است که از حاملگی بدون سرپرست کـه کـامالً   
نظر کند. همانطور که گفتـیم، چنـین   گذاري والدینی است، صرفهدر تضاد با منافع تولیدمثل موفق او و سرمای

شـدن یـک زن   که بعد از متاهلهایی، چرایی جذابیت رابطه با مردي دیگر را، بخصوص و درصورتیمکانیسم
توان در تضاد کامل کنند. با این وصف، عمل بر مبناي استراتژي جنسی دوگانه را، میصورت بگیرد، تبیین می

عدالتی را به همراه دارد. چنانچه زنی ولیه و انسانی هر مردي تلقی کرد. این مسئله، در ذات خود بیبا حقوق ا
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-آوري بذرهاي موجود در بدن مردان جذاب را کنترل کند، البته کـه مـی  خواهد تمایالت خود براي جمعنمی

با یک مرد مشخص، نشود. زنان تواند این کار را در چارچوب زندگی مجردي انجام داده یا وارد رابطه قانونی
خواهند، ارضا کننـد. امـا، ایـن ارضـا بایـد در      طلبی جنسی خود را، درصورتیکه خود مینیز، باید بتوانند تنوع

چارچوب یک سري شرایط معین و مشخص و بدون صدمه زدن به سایر اعضاي جامعه و از جمله همسـران  
هاي مکرر با مردان دلخواه ولی در هـر زمـان فقـط بـا یـک      جحل داراي این شرایط، ازدواآنها باشند. یک راه

ترین جوامع هم، در پیش گرفتن کارانهترین و محافظهگیرانهشریک رابطه داشتن، است. مطمئناً حتی در سخت
این سبکهاي جنسی، نسبت به خیانت در زندگی زناشویی، با مخالفت کمتري مواجه خواهد شد. امـا مشـکل   

طلبی خود را به منصه ظهور برسـانند. زنـانی کـه    این زنان تمایل دارند از طریق آن، تنوعدر روشی  است که 
کنند، این تمایالت را در چارچوب زندگی مشترك خـود و بعـد از   رانی جنسی میطلبی و هوساقدام به تنوع

در دوران مجردي، دهند. درحالیکه، همین زنان، ممکن است اینکه همسرانی دائمی اختیار کردند هم، بروز می
دار باشند که میل کمی به رابطه با مردان داشته یا اصالً میلـی بـه ارتبـاط    دخترانی به ظاهر پاکدامن و خویشتن

-ترین روشها براي ارضاي هوسهاي خود میترین و پرمنفعتهزینهجنسی بدون تعهد ندارند. آنها به دنبال کم

مردان جذاب، مدت زیادي براي آنها نمانده و یا حاضـر بـه تقبـل    دانند که گردند. این گروه از زنان، چون می
کردن بـا  شوند، تنها راه توأم با بیشترین ضریب اطمینان را، ازدواجهاي مادي و غیرمادي زندگی آنها نمیهزینه

حال، برقراري روابط جنسی با مردان دیگـر  یک مرد حاضر و قادر به تأمین شرایط مادي و اجتماعی و در عین
طلبانـه  کند که مسئله، بیشتر از اینکه به موانع دشوار جامعه بر سر ارضاي غرایز تنوعدانند. این مشخص میمی

خواهنـد در قالـب   اي از زنان میگردد که عدهجنسی زنان و رنج آنها از این موانع برگردد، به چارچوبی برمی
خود را ارضا کنند.زیغرادسته ازنیاآن،

روس و راهکارهاي پیشِتعارضات دو  جن
براي حل مسائل، دشواریها، مشـکالت و تعارضـات جنسـی در جامعـه در سـطح کـالن، راهکارهـا و        

شـناختی داده شـده اسـت. طیـف ایـن      هاي متعددي از طرف بسیاري از مکاتـب فکـري و جامعـه   ایدئولوژي
قـرار دارد. راهکارهـاي مکاتـب    کاري شدید تا آزادگرایی جنسی کامـل، ها، از محافظهراهکارها و ایدئولوژي

گردند (مانند کمونیسـت) یـا اینکـه    هاي آن مکتب خاص اعالم میمختلف، یا رسماً و آشکارا بوسیله اعالمیه
شـوند. در اینجـا، مـا قصـد مـرور همـه       بطور تلویحی و غیررسمی از یک مکتب یا مکاتب خاص، منتج مـی 

شناختی، سیاسی و فرهنگی را نداریم. در واقع مطرح کردن راهکارهاي ارائه شده بوسیله مکاتب متعدد جامعه
خطوط فکري و عقاید بسیاري از این مکاتب نیز، بیهـوده اسـت. مشـکل مشـترك در مـورد بسـیاري از ایـن        
ایدئولوژیها، این است که بسیاري از راهکارهایی که بوسیله آنها ارائه شده یا می شوند، براي همه اعضاي هـر  

هاي یک جنس یـا بخشـی از   ش نیستند چرا که هر یک از آنها، عمدتاً با عالیق و خواستهدو جنس قابل پذیر
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توانند عالیق همه اعضـاي هـر دو جـنس را بـرآورده سـازند.      اعضاي یک یا دو جنس هماهنگی داشته و نمی
خـاص درك  ايتکامل، دو جنس را در شرایطی قرار داده که قابل قبول بودن و غیرقابل قبول بودن را به شیوه

اساسـاً بـا اصـول اولیـه روان     کنند. از این جهت، بسیاري از راهکارهاي ارائه شده بوسیله مکاتب مختلف،می
انسان، سازگار نیستند. در اینجا، ما در ابتدا به تعدادي از همین راهکارهاي ارائه شده بوسیله افراد یـا اصـناف   

تر از تر و حتی در بعضی از موارد، مضحکنظرات، ضعیفپردازیم. همانطور که خواهیم دید بعضی از اینمی
آن هستند که بتوانند مسائل و مشکالتی که در ارتباط با موضوعات مهمی همچون ارضاي نیازهاي جنسـی در  

شوند را حل کنند. با وجود این، مطرح کردن بعضی از این این راهکارها از این نظر که بدانید جامعه مطرح می
از معضالت جنسی، چه نظراتی ارائه شده و سطح بعضی از آنها چقدر پایین اسـت، خـالی از   در مورد بعضی

کنند که احساس استیال و درماندگی در مـورد مسـائل و   لطف نیست. بعضی از این نظرات، براي ما آشکار می
بـه نحـوي   تعارضات جنسی در جامعه، تا چه حد بر ذهن بعضی از حتی متخصصین و مولفین هم غلبه یافته،

تـرین نظامهـاي   ترین و معـروف کنند. سپس به یکی از رایجکه به هر راهکاري را که به ذهنشان بیاید، بیان می
شناختی که داعیه حل تعارضات و مشکالت مربوط به مسائل جنسـی را دارد یعنـی لیبرالیسـم جنسـی،     جامعه

پردازیم.می

رد ارضاي نیاز جنسی مردان، استراتژي جنسی یکی از مشکالت و تعارضات مهم و مطرح شده در مو
تناقضات رفتاري و ترجیحی زنان در انتخاب همسر و شریک جنسی، از جمله مباحث دوگانه در زنان است.

دانیم، استراتژي جنسی دوگانه باعث می شود تا گروهی همانطور که میداغِ علمی و فرهنگی بوده است.
مدت برسند، هاي جنسی در چارچوب روابط کوتاهف به کامرواییمحدود از مردان یعنی مردان گروه ال

ماند، ارضاء در قالب روابط درازمدت است. از آنجایی که درحالیکه براي مردان گروه ب چیزي که باقی می
مدت و درازمدت از نظر میزان تعهدات اقتصادي، روانشناختی و اجتماعی که براي یک مرد ایجاد روابط کوتاه

مدت، به میزان زیادي به زیان بسیار متفاوت هستند، تمایز زنان در انتخاب شریک براي روابط کوتاهکنند می
شود. عالوه بر این، به دلیل خاصیت انطباقی روابط جنسی متعدد با زنان مختلف براي مردان گروه ب تمام می

آنان به روابط درازمدت است که همین مدت و متعدد، بسیار بیشتر از عالقه مردان، عالقه آنها به روابط کوتاه
شود. ناکامی وقتی باز هم بیشتر می شود که مطلب، منجر به افزایش احساس ناکامی در مردان گروه ب می

دهد. در این حالت، این تنها امید مردان گروه ب استراتژي جنسی دوگانه زنان، خود را در زمان تاهل نشان می
هاي اصلی چکاناید. همانطور که در فصل قبل دیدیم، اتفاقاً تاهل، یکی از ماشهگرهم، به ناامیدي و ناکامی می

ها، نوسانات وابسته به چرخه بروز استراتژي جنسی مختلط در زنان است به نحوي که اکثریت پژوهش
- دادند. وجود آزادیهاي بی حد و مرز و نگرشهاي سهلقاعدگی را فقط در زنان متاهل و نه مجرد گزارش می

تواند به آبیاري هر چه بیشتر استراتژي جنسی مختلط در گیرانه نسبت به روابط جنسی پیش از ازدواج نیز، می
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دهند تعداد بیشتر شریک جنسی زنان در قبل از زنان بینجامند. این عقیده، بوسیله پژوهشهایی که نشان می
سو هستند. حال ببینیم که متخصصین و ازدواج با احتمال باالتر خیانت در بعد از ازدواج رابطه دارد، هم

روند، چه مولفین غربی، در مورد نحوه حل این مشکالت که البته بیشتر، مشکالت مردان گروه ب به شمار می
نظري دارند.

هیچ مردي مسئولیت ندارد
صادي یک راهکار اینست که زنان حق داشته باشند با مردان متعدد ارتباط برقرار کنند، اما مسئولیت اقت

و اجتماعی آنها به عهده هیچ مرد معینی نباشد. مردان احتماالً با چنـین پیشـنهادي مشـکلی ندارنـد (احتمـاالً      
کنند!). اما این راهکارها در تضاد با روانشناسی و استراتژیهاي جنسی زنان است. تامین مناسب استقبال هم می

ر زنی است. از طرف دیگر، روانشناسـی زنـان و از   اقتصادي، روانی و اجتماعی، از جمله مهمترین نیازهاي ه
وزن، متقارن و بدون تمایز با مردان متعـدد  اي تحول یافته که رابطه همجمله استراتژي جنسی دوگانه، به گونه

توانند در یک زمان واحد، از نظر جنسی، عاطفی و غیـره، دو مـرد   کند. عموم زنان نمیرا، براي آنها دشوار می
-دازه دوست داشته و با آنها عادالنه رفتار کنند. ماهیت عالقمندي به جنس مقابل در زنان، به گونهرا به یک ان

کند.اي است که قطبی شدن در رابطه را اجتناب ناپذیر می

شدهمردان و مسئولیت پخش
و اي زنـان بـوده  یک راهکار دیگر این است که گروهی از مردان، مسئول تامین مالی، حمایتی و توجه

در عین حال، زنان بتوانند شرکاي جنسی خود را خود انتخاب کنند. به عبارت دیگر، زنان، هم حـق انتخـاب   
شوهر و هم حق انتخاب معشوق را از بین مردان اطرافشان داشته باشند. در عـین حـال، پـاداش مردانـی کـه      

حقیقـت، ایـن راه حـل، همـان     شوهران این زنان هستند، ارضاي جنسی توافقی بوسیله همسرانشان باشد. در 
راهکاري است که در طول تکامل بیش از بعضی از سایر راهکارها مورد انتخاب جنس مونث قرار گرفته و با 

طرفه (!)  به اجرا درآمده است. این راهکار همان چیزي است که اسـتراتژي جنسـی دوگانـه بـراي     توافق یک
اهکار اینست که هیچ مردي دوست ندارد نقـش همسـر را   انجام آن تکامل یافته است. مشکل مربوط به این ر

خواهند در لباس معشوق، ایفاي نقش کنند.داشته باشد و همگی می

صبر کنید؛ نه صبر نکنید! بتامردان 
) در یکی از مجالت معروف (مجله روانشناسی 2009توصیه یک متخصص روانشناسی بالینی (پلوسی، 

شود، به عده اي از مردانی که از او درباره استراتژي جنسی دوگانه سئوال ) که براي عموم مردم چاپ می1روز

1- Psychology Today
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کننـد، بـه عنـوان شـرکاي     ... مردانی که احساس مـی "خواهند، این است: شده و از او در این باره راهکار می
طـات  مدت زنان، جذاب نیستند [مردان گروه ب] بهتر است که صـبر کننـد، زیـرا زنـان بـاالخره از ارتبا     کوتاه
هـاي آقـاي   [!]. این توصـیه "آیند. ...مدت متعدد خسته شده و در جستجوي یک همسر درازمدت بر میکوتاه

هـاي هـر   اي از از مردان و جلوگیري از تشویشرسد بیشتر براي آرام نگه داشتن عدهروانشناس که به نظر می
رسیدنِ فصل ازدواج یک زن هم، بـه  رسد. اما حتی آور به نظر میچه بیشتر اجتماعی است، مضحک و حیرت

طلبی و تنـوع خـواهی جنسـی، رو بـه اتمـام      مدت و گذرا، عشرتاین معنی نیست که میل او به روابط کوتاه
تواند فقط به این معنی باشد که بعضی از زنانی که تـا بـه حـال، فقـط اسـتراتژیهاي      گذاشته است. ازدواج می

قصد تعویض این استراتژي با استراتژي جدیـدتري بـه نـام اسـتراتژي     اند، کردهمدت را دنبال میجنسی کوتاه
جنسی مختلط را دارند. در کشورهایی مانند آمریکا، فصل ازدواج براي زنان، معموالً اواخـر دهـه سـوم عمـر     

هـاي در دسـترس را بـراي ازدواج    ترین گزینـه است و این دوره، آخرین دوره سنی است که یک زن، مناسب
دوست باشند تا از مجرد است که در این سنین، زنان به دنبال مردانی مطیع، همسرمحور و خانوادهدارد. طبیعی 
پناهی اقتصادي یا اجتماعی، اطمینان حاصل کنند. این، داستانِ همان حلواي نسـیه اسـت کـه بـه     نماندن و بی

داشـته و دنـدان بـر جگـر     دهد. آنها باید صبر و تحمـل اي از مردان، وعده کودکانه خرید شکالت را میعده
بگذارند. اگر هم در این دنیا، بخت با آنها یار نبود، حتماً در آن دنیا، با حوریان بهشتی از آنها پذیرایی خواهـد  

شد! اما بهشت، براي مردان گروه دیگر، همینجا، آماده و مهیاست.
مردان گروه ب، )، معتقد است که توصیه به1994برخالف این متخصص، نویسنده دیگري (شارك، 

ماند که به آنها بگوییم صبر کنید تا یک براي اینکه صبر کنند تا زمان ازدواج زنان از راه برسد، همانند این می
- هاي غذاي سایرین (مردان گروه الف) خودشان را سیر کنند یا اینکه تهماندهمهمانی تمام شود و سپس از ته

انی مانند او این است که به این مردان آموزش دهیم تا از نظر سیگارهاي آنها را بکشند! راهکار نویسندگ
رفتاري، هر چه بیشتر به مردان گروه الف شبیه شوند تا آنها هم، زودهنگام به ضیافت دعوت شوند. به 

خواهد کاالي سالم و دست اول شود و اگر مردي میدوم نصیبشان میدوم، زنان دستعبارتی، مردان دست
خودش هم باید دست اول باشد. نویسندگانی که طرفدار این دیدگاه هستند در کشورهاي داشته باشد پس 

دهند، بیشتر غربی بسیار زیاد بوده و روز به روز نیز بر تعداد کتابهایی که با تفصیل این راهکار را شرح می
در زیادي نیز دارند.شوند، فروش بسیار بندي میطبقه1آموزش اغواگريشود. این کتابها که جزو کتابهاي می

هاي داغ تالیف و آموزش مهارتهاي ارتباطی براي جذب جنس مقابل در فرهنگ واقع، یکی از حوزه
دامنه این بحثها و تبعات اجتماعی آنها، آنقدر گسترده بوده که در کشورهاي آمریکایی، همین موضوع است.
اقدام به نشر و پخش تفکرات و » 2خوبانقالب مردان«اند که تحت عنوان غربی، گروههایی شکل گرفته

1- Seduction Manuals
2- Nice guy revolution.
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کنند. این گروهها، از طریق برگزاري سمینارهاي آموزشی، چاپ کتاب، برگزاري کارگاههاي هاي خود میایده
هاي رادیو و تلویزیونی، سعی دارند تا به مردان متعلق به گروه مردان ب بیاموزند که چرا آموزشی و برنامه

گذرانهاي خوش«داده و چگونه می توانند تغییر کنند تا به مردان متعلق به گروه باید رفتارهاي خود را تغییر
اند. تعدادي از هاي اعتقادي و منطق این راهکار، متعدد اما به آسانی قابل دركریشهنزدیک شوند. » جذاب

گروه الف یا مردان جزو کدامین گروه (از نظر زنان، اعتقاد دارند که اینکه یک مرد آمیزي، آنها، بطور مبالغه
او شخصیتیجذابیت وهابه رفتار،) قرار بگیرد، بیشتر از اینکه به ظاهر و جذابیت جسمانی او مربوط باشدب

تر توان این مردان را از نظر زنان، جذابهاي آموزش تغییر رفتار، می. به همین دلیل، با برنامهمربوط است
تی که زنان یک جامعه، احساس کنند که مردان هر دو گروه را در اي از آنها هم معتقدند که تا وقعدهکرد.

چنته خود دارد، اوضاع و احوال به همین طریق خواهد بود. آنها معتقدند، به همین دلیل، شاید بد نباشد که 
گرا و همسرمحور را بچشند. این فقدان براي مدتی هم که شده، زنان، طعم از دست دادن مردان خوبِ خانواده

د کمک کند تا در پیگیري استراتژیهاي جنسی خود تجدید نظر کنند. گروهی نیز معتقدند که براي زنان، شای
رفتاري مردان گروه الف، همانند جذابیت اثرات یک ماده اعتیادزا براي یک -هاي جذابیت جنسیشاخص

واد مخدر، در شرایط رغم آگاهی از عوارض منفی مربوط به ممعتاد است. همانطور که یک فرد معتاد، علی
نظر کرده و مواد را ترك کند، زنان کنندگی و خوشایند یک ماده اعتیادزا صرفتواند از اثرات نشئهعادي نمی

پوشی کنند. شاید حتی توانند از جذابیت بعضی از رفتارها و خصایص شخصیتی مردان الف، چشمنیز نمی
شود تا مردانی که از نظر رفتاري و نیم. این منجر میبتوانیم این حالت را نوعی اعتیاد زیستی قلمداد ک

شخصیتی جذابیت کمتري براي زنان دارند یعنی مردان گروه ب، همیشه نیازمند یادگیري یک سري از مهارتها 
بوسیلهنماترمردانههايچهرهادراكرغم اینکهدیدیم که علی، در فصل قبلو رفتارها باشند (در همین راستا

دهند). هایی را ترجیح میاست اما با این وجود، آنها چنین چهرهبیشترخطرادراكباتوأمآنان،ظرناززنان،
حل، اصالً تا چه حد عملی است، از جمله سئواالتی است که جوابهاي علمی، مستند و اینکه آیا این راه

خوبی آموزش دهیم تا به نحوي اي در مورد آن وجود ندارد. آیا مردان گروه ب را می توانیم به پژوهش شده
رفتار کنند که احساسات جنسی زنان را برانگیزند؟ حتی در صورت مثبت بودن جواب فوق، در مورد 
خصایص ظاهري مانند جذابیت چهره اي و بدنی این مردان چه کاري می توانیم بکنیم؟ تحقیقات نشان می 

یک دشواري بزرگ براي افراد تلقی کرد. هر چند کردن وزن را هم باید دهند که حتی فعالیتهایی مانند کم
اي از افراد بدست اند موفقیتهایی را در کاهش وزن عدهبرنامه هاي رژیم غذایی و ورزشی مناسب، توانسته

هاي غذایی براي کاهش وزن قرار می گیرند، پس از مدت زمان آورند اما اکثریت کسانی که تحت رژیم
گردند. نورونهایی در مغز وجود دارند که مسئول تنظیم وزن بدن از کم ود بر میاندکی، دوباره به وزن اولیه خ

به زیاد هستند، به نحوي که در مقابل تالشهاي افراد براي کاهش وزن، مقاومت جدي می کنند. حال جاي این 
اي مالحظهو قابلتوانیم در مورد اضافه وزن بسیاري از افراد، کارهاي واقعاً موثر سئوال است که درحالیکه نمی
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توانیم از مردان را تغییر دهیم؟ آیا میاياي عدهتوانیم سایر خصایص بدنی و چهرهانجام دهیم، چطور می
تنه به باالتنه آنها مورد توجه و دلخواه زنان قرار اي از مردان را به نحوي بِکشیم که نسبت پایینپاهاي عده

اي و بسیاري دیگر از سایر صفات بدنی نمایی چهرهتقارن و مردانگیبودن بدن، قد، بو، گیرد؟! میزان عضالنی
اي از جمله خصایصی هستند که همراهی آنها با یک مرد به اندازه یک عمر خواهد بود. همانطور که و چهره

-هدهند این خصایص، به میزان زیادي ژنتیکی بوده و البته ژنها هم، غیرقابل تغییرند. آیا راپژوهشها نشان می
حل نهایی این موضوع، انواع و اقسام جراحی پالستیک است؟! 

هاي آموزشی، حتی در مورد شخصیت و رفتارها هم، تغییر، کار آسانی نیست. هر چند به مدد برنامه
پذیر است اما آیا آموزش مهارتهاي ارتباطی و رفتاري و مداخالت روانشناختی، تغییر بسیاري از رفتارها امکان

افزا است؟ شوند که مشاهده آنها براي زنان، از نظر جنسی جذابیتا شامل رفتارهایی هم میاین رفتاره
کردن موضوعات مورد بحث در زمان تعامل با یک زن، احتماالً کار شاقی نیست اما آموزش روش عوض

اي، نحوه قامت، تپل، مودب، سر به زیر و آرام، بخواهد خصایص بدنی، چهرهتصور کنید که یک مرد کوتاه
یابی و جنسی یک مرد گروه رفتن، تعامالت، عالیق و سالیق، شخصیت، ارزشها، رفتارهاي اجتماعی، جفتراه

اوالً 1الف را بیاموزد تا شاید بتواند دل همکار مونث خود را براي رسیدن به ارضاي جنسی بدست آورد!
جنسی یک زن -دهد تا بتواند غرایز بدوياینکه، چرا یک مرد، باید تغییراتی در شخصیت و رفتارهاي خود ب

برد؟ هاي طرفدار حقوق زنان را، باال نمیرا برانگیزاند؟ آیا درخواست معادل همین خواسته از زنان، فریاد نظام
دوم اینکه، چه مقدار انرژي، زمان و هزینه باید صرف شود تا یک مرد، بتواند طبق ترجیحات و تمایالت 

طبعی، صفتی بسیار جالب و اي از زنان، رفتار کند. بطور مثال، البته که شوخغیرضروري و حتی مضر عده
اي از هوش و کارکرد هماهنگ بخشهاي مختلف سیستم مغزي فرد دانسته کننده است که حتی نشانهجذب

). اما آیا این منطقی است که یک مرد، میزان زیادي از زمان و انرژي 2008شده است (رك به گهر و میلر، 
هاي رفتاري او، باعث بشوند بازي را یاد بگیرد به امید اینکه آموزهود را صرف کند تا هزار و یک شامورتیخ

خوان طبعی خود را ارتقا داده و دل زن مورد نظرش را جلب کند. تازه بعد از گذشتن از هفتتا او حس شوخ
تر، چرا که امکان دارد دلقکی بامزهرستم، باز هم معلوم نیست که چنین مردي، شاخ دیو را شکسته باشد، 

اثربخشی نسبی این حل، حقیقت اینست که تعدادي از مشاهدات، حاکی از البته با وجود تمام مشکالت مربوط به این راه-1
، رفتاري و شخصیتی مردانی که در يیافتن خصایص اعتقادبه دلیل تغییر،مقداري از اثربخشی آموزشهاي آنهاراهکار هستند. 

- به نظر می. استگروه الفرفتاري مردان -الگوهاي اعتقاديتغییر دادن آنها به سمت در جهتکنند ها شرکت میاین برنامه

ایناثربخشیدرنیز،هستیمسهیمآنهاما درهمهکهتکاملی-هاي شناختیاساس مکانیسمییر رفتارها بررسد که تنظیم و تغ
اخالتی با توان جزو مدباشد. با این وجود، مداخالت مبتنی بر این راهکار را، نمیداشتهموثرينقشآموزشی،هايبرنامه

تواي آموزشی کتابهاي آموزش اغواگري اطالع حاصل کنید رك به اثربخشی زیاد تلقی کرد (اگر همچنان عالقمندید از مح
).1994شارك، 
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درسهاي خود را بهتر، از بر کرده باشد! رواج چنین روندي، باعث هدر رفتن مقدار غیرقابل تصوري از میزان 
شود. قوه عقالنی، هوش، انرژي روانشناختی، خالقیت، منابع مادي و زمان، از طرف مردان یک جامعه می

توانند مقدار زیادي تولید، باروري و شدن، میب و درست مصرفهایی که در صورت هدایت مطلوانرژي
آبادانی را براي جامعه، به ارمغان بیاورند. روندي که در نتیجه پرداختن غیرضروري براي تغییر خود در جهت 

ترین و تواند بسیار کند یا متوقف شوند. نیاز جنسی، از اصلیتشفی غرایز ابتدایی جنس مقابل، می
ن نیازهاي انسان است که درصورتیکه افراد بین این نیاز و سایر نیازهاي انسانی قرار بگیرند، قدرتمندتری

دهند. براي مردي که در ارضاي نیازهاي جنسی خود مانده، فرصتی براي خالقیت اولویت را به این نیاز می
رضا کند، همه قوت و ماند چرا که اندیشیدن به اینکه میل جنسی خود را چگونه اعلمی و هنري باقی نمی

گستره ذهن او را، به خود مشغول خواهد کرد. چنین درخواستهایی از مردان، به مانند اینست که مردان نیز، 
اي، براي جذابیت جسمی و جنسی زنان، وضع کنند. آیا چنین بینانهمعیارهاي بسیار سطح باال و غیرواقع

ارضاي نیازهاي جنسی، نباید براي مردان و زنان، تبدیل چیزي، باعث نخواهد شد تا اغلب زنان، ناکام شوند؟
هاي هرچند غیرمنطقی و غیرضروري خود را، به به مجوزي براي اینکه جنس مقابل بخواهد و بتواند خواسته

جنس مقابل تحمیل کند، شود.
ادي هایی از روانشناسی مانند ژنتیک رفتاري و روانشناسی شخصیت، حجم زیهاي اخیر، شاخهدر دهه

اي از واریانس تفاوت افراد در خصایص مالحظهدهند درصد قابلاند که نشان میهایی را ارائه کردهاز داده
است که ژنها، عملیسازند. آیا این منطقی و اساساً شخصیتی را، عوامل زیستی و از جمله ژنهاي آنان، می

دان، دستکاري شوند تا آنها بتوانند به ارضاي اي از مرهورمونها، نوروترانسمیترها و سایر عوامل زیستی عده
ترین نیازهاي خود برسند؟ یکی از ابتدایی

را » مردان گروه ب، شبیه به مردان گروه الف شوید«موارد فوق، فقط بخش کمی از ماجراي راهکار 
که درصورتیتوان کاري کرد؟ هر مردي، حتی طلبانه جنسی زنان هم، میسازد. آیا در مورد تمایالت تنوعمی

تواند اش جذابیت جنسی داشته باشد، در هر حال ثبات داشته و نمیاز نظر ظاهري و رفتاري، براي معشوقه
طلبانه خود را هم ارضا کنند؟ تغییر یابد. با این وصف، آیا باید بپذیریم که زنان، تمایالت تنوع

لیبرالیسم جنسی

).کارل مارکس(» ف آزادي دیگران استکس مخالف آزادي نیست؛ نهایت امر، مخالهیچ«

شده براي حل و فصل مسائل و مشکالت افراد در ارتباط با هاي ارائهلیبرالیسم جنسی، یکی از گزینه
گرایی است. خواهی و آزادي، در لغت به معناي آزادي1ارضاي نیازهاي جنسی در جامعه، بوده است. لیبرالیسم

1- Liberalism
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زه دادن به شهروندان جامعه به منظور آزادي در نحوه انتخاب سبک و روش از نظر اجتماعی نیز، به معناي اجا
زندگی است. البته این آزادي، خود باید در یک چارچوب مورد توافق به نام قانون، قرار گیرد. این قانون نیز 

و سلب آزاديآشکارانباید با آزادیهاي فردي در تناقض باشد. در این مکتب، بسیاري از رفتارهایی که 
شناختی و شوند. این مکتب جامعهمخالف منافع جمعی یا منافع سایر شهروندان نباشند، مجاز شمرده می

هاي متعددي تاثیر پذیرفته، رویکردي است که به میزان وسیعی در گیري آن از زمینهسیاسی که شکل
هاي از بهترین گزینهشناسان و تجارب کشورها، یکیکشورهاي غربی پذیرش یافته و بنا به اذعان جامعه

هاي مختلف مانند اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و تواند خود را در حوزهحکمرانی در جوامع است. لیبرالیسم، می
هاي مثبت و منفی خاص تواند همراه با جنبههاي مختلف، میغیره، نشان دهد. گسترش لیبرالیسم در حوزه

هاي اي با هم ندارند. ممکن است که بعضی از جنبهمالحضهها، لزوماً ارتباطات قابلخود باشد. این جنبه
هایی از لیبرالیسم فرهنگی یا لیبرالیسم اقتصادي، هماهنگ با رشد اقتصادي جامعه باشد درحالیکه جنبه

تواند معکوس هم شود. در اینجا ما قصد پرداختن اجتماعی در تضاد با منافع جمعی قرار گیرند. این حالت می
پردازیم لیبرالیسم در مسائل جنسی یا اي که به آن میها یا نقد لیبرالیسم را نداشته و تنها جنبهجنبهبه همه این 

چارچوب در جوامع لیبرال، فقط بخشی از هاي جنسی بیلیبرالیسم جنسی است. مسئله تبعات منفی آزادي
لیبرال یا - حث ما، جوامع سنتیتر در اینجا و در بدهد. موضوع بسیار مهمموضوع آزادي جنسی را تشکیل می

آزادگرا، است. منظور از این جوامع، کشورهایی هستند که اگرچه در ظاهر، قانون مدنی و - کارمحافظه
هایی از بدنه اند اما در عمل و بطور آشکار یا پنهان، در بخشکار و سنتیاجتماعی و هنجارهاي جامعه، محافظ

برند. این . این جوامع، از تناقض در ساختارها و قواعد خود، رنج میخود و یا بطور گسترده، لیبرال هستند
کند. تر میتر و پیچیدهچارچوب و خارج از کنترل قوانین و هنجارها را، بسیار بغرنجموضوع، مسئله آزادي بی

اي همانطور که خواهیم دید، تبعات منفی آزادي جنسی در جوامع لیبرال، هرچه که باشد، وجود چنین پدیده
تر خواهد بود. علت هم اینست که جوامع لیبرال، الاقل تا حدي بر لیبرال، بسیار مخرب-کاردر جوامع محافظه

لیبرال، بر -کاراند حال آنکه جوامع محافظهپایه تعریف خود از آزادي و حد و حدود آن، بازساخت شده
دي خود، قرار دارند. به همین خاطر، از این مبناي توافقات هنجاري و قانونی آشکارا متفاوت از واقعیات وجو

به بعد، ما هنگام توصیف پیامدها، اثرات و تبعات منفی لیبرالیسم جنسی، بطور مکرر، درباره این مسئله که آنها 
تر از جوامع آشکارا لیبرال هستند، متذکر نخواهیم شد.تر و مخربلیبرال، بسیار بزرگ-کاردر جوامع محافظه
هاي وجودي ال، مجبور هستند که در مورد رفتارهاي جنسی یعنی یکی از مهمترین جنبهجوامع لیبر

ها در همه جوامع، راهکارهایی را بیندیشند که با اساس و بنیادهاي انسان و یکی از اثرگذارترین مولفه
هستیم، ایدئولوژیکی لیبرالیسم هماهنگ باشد. راهکار و ایدئولوژي جنسی که در کشورهاي غربی شاهد آن

غالباً لیبرالیسم جنسی است. در اغلب این جوامع، اکثریت رفتارهاي جنسی که در چارچوب قانون بوده و 
هاي ارتباطی و جنسی، از براي طرفین درگیر، خطري جسمی نداشته باشند، مورد تایید هستند. دامنه این شیوه
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یرد. لیبرالیسم جنسی، تبعات خاص خود گرا در بر می2و ارتباط جنسی جمعی1همسري تا تعویض همسرتک
بینیم. تعدادي از مفروضات، اصول و پیامدهاي این را دارد که تعدادي از آنها را امروزه در جوامع لیبرال می

اي از افراد هاي اساسی رفتار انسان مانند تناسب در بقا و تولیدمثلی عدهنظام اجتماعی، در تضاد با پویش
دموکرات را مورد تحلیل -در بخش بعد، ابتدا یکی از مفروضات اساسی جوامع لیبرالگیرند. جامعه قرار می

- کوتاه قرار داده و سپس به بررسی تعدادي از پیامدهاي جنسی برقرارشدن نظامهاي لیبرال در یک جامعه می

پردازیم.

: لیبرالیسم، دموکراسی و عدالتعدالتآزادي یا جمهوريِجمهوريِ

خود،منافعخاطربهمطلقه،حکومتوآریستوکراسیودموکراسیازحکومتمختلفاَشکال"
کشورآنحکومتبرايکهاستچیزيعدالت،وحقکشوري،هردرکنند.میوضعقوانین

بنگرينیکاگررواینازاست،حکومتدستدرقدرتکشورها،همهدرچونوباشدسودمند
من. باشدسودمندقويبرايکهچیزي: نیستبیشزچییکجاهمهدرعدالتکهدیدخواهی

عدمیاظلمازمنمقصود... است. ترقوينفعازعبارتعدالتواستقدرتدرحقکهگویممی
حاکمیکحالِبا مالحظه [توجه به]کامالًمنمقصودواستآنوسیعمعنايعدالت،
. گیردمیدستبهرامردماموالتمام،تقدروحیلهباکهشودمیروشن[زورگو]العنانمطلق
جايبهسازد،خودبردهوبندهنیزراآنانخودمردم،اموالگرفتنازپسکسی،چنیناگرحال
ستموظلمازکهکسانیزیرا. نامندمیسعادتمندوخوشبختبنامند؛دزدومتقلبراويآنکه

"ترسندمیآنارتکابازخوداینکهنهارند؛دوحشتآنتحملازکهاستاینبرايگویندمیبد
).1387فرهنگی،وعلمیانتشارات. زریابعباسترجمه. یل دورانته. وتاریخ فلسف(سقراط. 

کردن خود و اي در دست او براي مفتضحدادن: مظهر قدرت هر شهروند و وسیلهتعریف رأي«
ه کمک آن، اکثریت، احمقانه بودن اي ساده که بگیري: وسیلهکردن کشورش. تعریف رأيتباه

).1911، 3(آمبروز بیرس» کند!مقاومت را براي اقلیت، ثابت می

» هاجمجمهداده شده بوسیلهيمغزها و نه تعداد رأيشمردن رأیعنییواقعیدموکراس«
(منبع؟).

ه فکر رسد که در بین تمام مردم، فقط عقل است که عادالنه تقسیم شده زیرا همبه نظر می«
).دکارت(» کنند که به اندازه کافی عاقلند!می

1- Mate Swapping/ Swinging
2- Communal Sex

.1386هیرمندي، نشر فرهنگ معاصر، فرهنگ شیطان (کتاب طنز)، ترجمه رضی-3
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شاید یکی از مفاهیم واالي اجتماعی و انسانی که در حق آن اجحاف بسیار زیادي نیز صورت گرفته، 
گویند بدون اینکه به بسیاري از سئواالت هاي مختلفی، از آزادي میها و نظاممفهوم آزادي باشد. مسلک

فرمول آزادي باید بر اساس نظرات چه کسانی نوشته شده و حد و حدود آن ند. اساسی درباره آن بپرداز
؟ اصالً آیا باید براي آزادي حد و حدودي قائل شد؟ آیا رأي اکثریت، معیار قابل قبولی چگونه تعیین شود

و تواند بسیار متفاوتجواب افراد و گروهها به این سئواالت، میبراي براي تعریف مرزهاي آزادي است؟ 
تر و زور تبلیغی تر و فریبندهمتعدد باشد. در این بهبوهه، آن گروه ایدئولوژیکی که رنگ و لعاب قشنگ

تصور کنید که در یک جمعیت کنند. بیشتري دارند، موفقیت بیشتري در کسب موافقان و طرفداران، پیدا می
درصدي 20جامعه، به گروههاي درصد70اي معین بوده و مابقی درصد از جامعه، موافق گزاره30معین، 

درصدي را باید 30تقسیم شوند و هر یک گزاره دیگري را انتخاب کنند. در این شرایط، آیا رأي این گروه 
دانیم که که همه میرأي اکثریت به حساب آوریم. چرا رأي همه افراد باید برابر همدیگر تلقی شود، درحالی

هاي گیري درباره مسائل مختلف، متفاوت است؟ حتی اگر محدودیتیمتوانایی ذهنی افراد گوناگون براي تصم
شناختی و هاي جامعهفعلی جوامع بشري را پذیرفته و به همین شرایط موجود گردن بنهیم، آیا آنچه که نظام

یابند؟ آیا به فرض وجود آزاديدهند، واقعاً در متن اجتماع هم تحقق میسیاسی درباره آزادي به ما وعده می
- گیري، براي افراد مختلف، عادالنه و مساواتها، نتیجه این آزادي در تصمیمظاهري براي بعضی از انتخاب

طلبانه است؟
یکی از مفروضات نیازهاي برقراري لیبرالیسم، است. دموکراسی، یکی از همراهان و در واقع پیش

شود تا شاهد گسترش بیشتر میجوامع لیبرال، این است که دادن حق انتخاب و رأي به افراد، موجب 
فرض درست کند. آیا واقعاً این یک پیشاین نیز گسترش عدالت را آسانتر میدموکراسی در جامعه باشیم.

- است که در همه شرایط صدق کند؟ از یک طرف، داشتن حق رأي، هنگامی موجب افزایش دموکراسی می

هاي سیاسی دیگر با قرار دادن هم مانند تمام نظامشود که خود در یک چارچوب معین قرار نگیرد. لیبرالیسم
کند تا از بین انتخابهاي از پیش موجود، دست افراد در یک چارچوب اولیه و از پیش موجود، آنها را وادار می
نامیم واقعاً و در همه موقعیتها منجر به افزایش به انتخاب بزنند. عالوه بر این، آیا آنچه که ما دموکراسی می

توان گیري در امور تاکید دارد. اما آیا تا چه حد میشود؟ دموکراسی بر خرد جمعی براي تصمیمت میعدال
تواند در واقع بسیار محدود و در حد تعداد نمایندگان یک مجلس باشد را، تصمیمات این خرد جمعی که می

دانیم را ما نمایندگان مردم میاین افراد براي همه یا اکثریت جامعه، مفید و در جهت گسترش عدالت دانست؟ 
درحالیکه آنها ممکن است فقط نمایندگان طبقاتی محدود و خاص از یک جامعه باشند.

هاي آنها از سابقه ارتباطی افراد با جنس مقابل، خواه واقعی و خواه نمادین، بر نحوه نگرش و برداشت
دیدن در روابط قبلی، فعلی و روابطی که فرد گذارد. بطور نمونه، سابقه یا احتمال آسیبدیگر تاثیر میهم

گیریهاي او از تواند بر برداشتها، احساسات و نتیجهیم،کند در آینده با جنس مقابل خواهد داشتفرض می
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- از جنس مقابل نمایان مییهاي کلجنس مقابل موثر باشد. این سوابق ارتباطی که خود را به شکل طرحواره

شد. حال هاي حقوقی، هنجاري و اخالقی، تحمیل خواهندو مخالفت فرد با گزارهموافقتربکنند، نهایتاً
،هایی که در هر یک از آنهاجمجمهرأي افراد، یعنی رأي گیري فکر کنید؟ يأدرباره مفهومی به نام ر،دوباره

آنچه که برخاسته از همین تجارب محدود، نشسته است.هایی صرفاًمغزهایی با تجارب متفاوت و اندیشه
بگیریم که در نهایت به نفع جامعه و مصالح کلی افراد و یخواهیم تصمیماتست که اگر میامسلم است این

شخصی قرار نباید مبناي این تصمیمات را احساسات، هیجانات و نظرهاي کامالً،نظامهاي اجتماعی باشد
هاي خود تصمیمدو جنس توجه کرده و به رفتارهاي جنسی هر یک ازباید صرفاًگیري،دهیم. هنگام تصمیم

مبناي مشاهدات واقعی قرار دهیم.را بر
قدرتدادنچرا که باعثباشد،حکومتیهايفرمبدترینازیکیدموکراسی،کهکردمیفکرافالطون

او . دشوکنند، میاستثماررافقرااینکه ثروتمندانبرايراهبازکردن و آزادگذاشتنوسوادبیمردمتودهبه
آل براي حکومت در کشورها، حکومت فیلسوفان حاکم یا حاکمان فیلسوف است. اعتقاد داشت که شیوه ایده

شد که در علوم در زمان او، فلسفه اصالحی کلی بود که به دانش اشاره داشت. فیلسوف، کسی تلقی می
گذرد. در زار و پانصد سال میاز زمان حرف افالطون تا االن، بیش از دو همتعارف زمان خود، سرآمد بود.

ساالري همراه بوده اما در این مدت، هرچند دموکراسی در کشورهاي پیشرفته، تا حدي با حکمرانی شایسته
کل، او نه تنها آرزوي خود را به گور برد، بلکه هنوز هم، آن آرزو برآورده نشده است. آیا دموکراسی به 

یعنی ،دموکراسی واقعیگیریهاي بهتر خواهد شد. جر به تصمیمشود، منشکلی که اکنون در جوامع دیده می
در این زمینه، تشبیه فعالیت اندامهاي بدن به اعضاي . هاجمجمهتعداد رأي برآمده از مغزها و نه رأي شمردن 

هر شخص، یک سلول مفید از یک بدن است که بشریت "جالب است: 1)1986جامعه بوسیله کلود وریلهون (
ود. سلول پا، نباید تعیین کند که آیا دست حق دارد چیزي را بردارد یا نه. این مغز است که باید شنامیده می

برد. لزومی شده بوسیله دست، مفید باشد، سلول پا هم از آن سود میتصمیم بگیرد و اگر آن چیز برداشته
ت طراحی شده است. پا، قادر ندارد که پا هم نظر بدهد زیرا پا، براي حرکت بدن که مغز هم جزیی از آن اس

نیست که درباره خوب یا بد بودن آن چیزي که دست برداشته، قضاوت کند. رأي انتخاباتی، فقط وقتی مثبت 
، توسط 2است که معلومات و سطح فهم و قدرت عقالنی برابري در بین افراد وجود داشته باشد. کوپرنیک

کسی بود که [در آن موقعیت و درباره این موضوع] از درك اکثریتی از مردم ناالیق محکوم شد زیرا او تنها 
. بر همین "تواند زنده بمانددهند، نمیکافی و باالیی برخوردار بود. ... بدنی که همه سلولهاي آن دستور می

1- Claude Vorilhon
یرا بسط داد و به صورت علمیمنظومه شمسيمرکزدیخورشهیو شانزده بود که نظرقرن پانزده شناسستارهک،یکوپرنکالسین-2

در مرکز کائنات قرار نیزمآن زمان،که برخالف تصور دیرسجهینتنیبه ایها مطالعه و رصد اجرام آسمانپس از ساليدرآورد. و
.به دور آن در حال گردشندنیاز جمله زمتارایسریاست و سایاست که در مرکز منظومه شمسدیخورشنیندارد، بلکه ا
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پزشک کاراتر نظر یک دندانپزشک در مورد بیماري لثه یک بیمار، به مراتب از مجموع نظرات ده چشمقیاس، 
که گذار، حتی درصورتی، چه دلیلی وجود دارد که بپذیریم نمایندگان یک مجلس یا نهاد قانوناست. حال

در توانند در مورد یک مسئله نظر بدهند. تعداد آنها زیاد باشد، بهتر از تعداد محدودي از نخبگان علمی، می
پردازش اطالعات تنظیم گیري که بر اساس میزان صحت، عمق و جامعیت گیري، کیفیت فرایند تصمیمتصمیم

تر است. واضح است که گیري کنند، بسیار مهمشوند تا تصمیمشود از تعداد اشخاصی که دور هم جمع میمی
شدن آن ، فقط در صورتی صحت دارد که دور هم جمع»عقل چند نفر بهتر از یک نفر است«این جمله که 

، نیازي به سیاهی لشکرهایی که تکرار و مکرر همدیگر چند نفر، واقعاً چیزي به ماجرا اضافه کند! میدان تفکر
عالوه بر این، هنجارسازان هر جامعه خود نباید دهند، ندارد.بوده و فقط همدیگر را مورد الگو قرار می

سازي دموکراسی واقعی روي جوامعی است که قصد پیادههاي پیشِناهنجار باشند و این مسئله یکی از چالش
را دارند. 

وه از افراد جامعه که در طول تاریخ و همیشه، بر تصـمیمات، نظـرات و عقایـد مـردم تـاثیرات      یک گر
برانگیز است که چـرا افـراد و بخصـوص    . این یکی از موارد شدیداً تعجب1دهنده دارند، افراد مشهورندشکل

ـ مردم عامه، در انتخاب سبک زندگی خود، از یک ورزشکار یا بازیگر معروف، الگو مـی  د. یـک قهرمـان   گیرن
فوتبال یا هنرپیشه، فقط نهایتاً در حرفه خود موفق بوده، پـس چـرا انتخابهـا و قضـاوتهاي او دربـاره مسـائل       
مختلف، متعدد و بسیار پیچیده فردي و اجتماعی هم، باید مورد تایید و الگوبرداري قرار گیرد. شاید یک علت 

قهرمانان دیروز باشند. دیدن عکـس فـرد معـروف مـورد     این است که مشاهیر امروز، در نظر ذهن تکاملی ما، 
آورد که هنگام مشاهده شـوالیه از سـفر   مان در صفحه اول روزنامه، همان حسی را در مغز ما بوجود میعالقه

آمد که باعث موفقیت گروه و بقاي قبیله شده بود. یاد آن روزهـا بخیـر! در آنجـا،    اي در ما بوجود میبرگشته
توانسـت در  مان را زیارت کنیم. چنین قهرمانی موفقی، احتماالً نمیایستادیم تا قهرماناده میهمه در حاشیه ج

کردیم تا شاید ما هم به ها هم، حداقل بیشتر از ما، راه خطا برود و به همین خاطر، ما از او تقلید میسایر زمینه
در دنیاي مدرن، مسائل را اشـتباه و  هاي مغزي عصرحجري ما، هاي شخصی نائل شویم. اما این پالسموفقیت

شـدن  هایی که باعث مشـهور و معـروف  دانیم که تواناییکنند. همه ما، بخوبی میانگارانه تفسیر میبسیار ساده
شوند، به هیچ عنوان ربطی به توانایی آنان در زمینه قضاوت درباره سبک زندگی یک ورزشکار یا هنرپیشه می

شود. هر وقت شان تمام میر نیز، ممکن است صرفاً از آن چیزي دفاع کنند که به نفعآل، ندارد. افراد مشهوایده
مان روبرو شدیم، باید از خود بپرسیم که آیا نظرات او در مورد که با تفکرات و عقاید فرد معروف مورد عالقه

ی، جـذابیت و سـایر   زندگی ما هم، کفایت و کارآمدي دارد؟ آیا ما نیز، همان ثروت، معروفیت، قدرت اجتماع
مان را داریم که این نظرات بتوانند درباره ما هم تناسب داشته باشـند؟ نکتـه   خصایص فرد مشهور مورد توجه

ها، دولتها و حکومتها، باید به افراد معروف و مشهور اما غیرمتخصص و عالم هم، اجازه دیگر اینکه، آیا رسانه

1- Celebrities
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دانیم، ذهن انسان و به میزان بیشتري را بدهند؟ همانطور که میتحت تاثیر قرار دادن گسترده تفکرات عمومی 
کند. مورد الگوبرداري جامعه از افراد مشهور، از آن جمله است. با توجه به این ذهن افراد عامه، بسیار خطا می

مسئله، آیا این به مصلحت کلی و فراگیر جامعه است که ذهن افـراد آن را، در معـرض دیـدگاههاي سـنجیده     
و در بحبوبه استقرار یـک نظـام   2012ده و صرفاً خودمدارانه مشاهیر هنري یا ورزشی قرار دهیم. در سال نش

دهـد کـه   نفر در یک مسابقه فوتبال، کشته شدند. این نشان مـی 70تاسیس سیاسی مصر، بیش از جدید و تازه
مسابقات ورزشی، قهرمـانی و  هاي اجتماعی اینچنینی مانندجامعه و بخصوص جوانان، تا چه حد براي پدیده

تواند براي جامعه، مفید و البته خطرناك باشد. یکـی از مـوارد   شوند. این، میشهرت، اعتبار و اهمیت قائل می
که در زمین فوتبال خوب گـل  خطرناك براي جامعه، تعمیم زمین فوتبال یا گیشه سینما به جامعه است. فردي

توانند لزوماً همانهایی باشند که در میدان کنند نمیفیلم، خوب بازي میهاياي که در صحنهزند یا هنرپیشهمی
جامعه هم، بهترین عقاید را دارند. قرارندادن هر چیز در جاي خود و بطور نمونه معیار گرفتن نظر یک هنرمند 

تلویزیونی در زمینه خانواده و سبک زندگی زناشویی، مثالی از این قضیه است.
-دگان، یک بحث همیشگی در زمینه دموکراسی در جامعه بوده است. چه کسانی میگیرنمسئله تصمیم

بایست در مورد مسائل ارتباطی بین دو جنس، قانون وضع کرده، پیشنهاد داده، راهکار ارائه داده و توانند و می
ید بـه ایـن   ها را تعیین کنند. آیا نخبگان یک جامعه، بامشِ هنجارهاي رسمی و غیررسمی و حرکت رسانهخط

ها بر اساس انتخاب عامه مردم صورت بپذیرد؟ همانطور که بحث خواهیم کرد، گیريمسئله بپردازند یا تصمیم
-گیریهـا، مـی  گیریهاي افراد، از بسیاري از عواملی تاثیر می پذیرد که مداخله این عوامل در این تصمیمتصمیم

» افراد«و هماهنگ با منافع شخصی خودشان، بگرداند. واژه گیریهاي افراد را بیش از حد فردگرایانهتواند نتیجه
-گیري و ارائه قانون یا هنجارها هستند نیز، مـی حتی شامل طبقه مسئول یک جامعه که در نوك پیکان تصمیم

-هایی به غیر از مکانیسـم شود. هیچ دلیلی نداریم که فرض کنیم افراد طبقه مسئول یا تحصیلکرده، با مکانیسم

شوند، حتی اگر انتظار داشته باشـیم کـه افـراد    سازد به جلو رانده میرفتار و افکار طبقات عامه را میهایی که 
هـاي خودمدارانـه   این طبقات، دانش بیشتري درباره مسائل داشته و یا حتی بینش بیشتري نسبت به مکانیسـم 

توانـد باعـث موفقیـت    کند بلکـه مـی  نمیترمدارانهآدمی داشته باشند. دانش بیشتر، نه تنها فرد را لزوماً جامعه
تر برد کاال).اش نیز شود (چو دزدي با چراغ آید/ گزیدههاي خودمدارانهراندن مکانیسمبیشتر او در پیش

کنند که در یک جامعه آزاد، همه افراد، آزادیهاي اساسی را خواهند داشت. در نظامهاي لیبرال، فرض می
توانیم پاهایمان را دراز کنیم یعنی آزادي داشته باشیم اما فقط تا زمانی ییک مکان صمیمانه و راحت، همه م

به قول ویکتور کوزن، آزادي هایمان دیگران را آزار ندهد. که پاهایمان به هم برخورد نکرده یا بوي جوراب
دهیم. زمانی حقیقی آن نیست که هر چه میل داریم انجام دهیم، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم، انجام 

توانیم یک نظام را آزاد و در عین حال عادل تلقی کنیم که آزادیهايِ گروهی از افراد، به آزادیهاي دیگران می
اي از افراد، تنظیم شده است. دموکراسی و صدمه نزند. آزادي که در آن عدالت نباشد فقط مطابق با منافع عده
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ي حکومتی در دنیاي ما هستند اما در شکل فعلی خود، همراه هالیبرالیسم، هرچند از جمله متجددترین شیوه
اند.با چالشهایی مهم از جمله برقراري عدالت در مقابل آزادي، مواجه

عدالتی بزرگ؛ لیبرالیسم جنسی و توزیع نامتوازن ارضاي جنسی در جامعهبی

(امانوئل کانت).» اَرزدبا محو شدن عدالت، زندگی به زحمتش نمی«

که طبل را در تا زمانی،که بوده است؟ از آنِ طبل. سالطینزبانی از آنِترین گشادهون قاطعاکنت«
-میفکر«». ها باقی خواهند مانداختیار دارند همیشه بهترین سخنور و بهترین برانگیزاننده توده

ازنینگراجزشودعالیبازیگريبهتبدیلخوب،دیپلماتیککهنیستآنازمانعچیزهیچکنم
هایی در اختیار ما براي آنکه اشیاء را زیبا، جذاب و مطلوب نمائیم، چه شیوه").(نیچه»وقارومرتبه

اند؟ در این نفسه این چنین نبودهداریم؛ اشیایی که زیبا و جذاب نیستند و به عقیده من هرگز فی
یزي را که تلخ است رقیق آموزند. مثالً آنها چهایی وجود دارد که پزشکان به ما میمورد، شیوه

هایی نیز وجود دارد که کنند. اما شیوهکنند یا به برخی مواد، مخلوط شکر یا شراب اضافه میمی
ها، عبارتند از ها و ترفندها هستند. از جمله این شیوههنرمندان دائماً در حال ابداع اینگونه شیوه

ا محو شوند و چشم مجبور شود جزئیات که] بسیاري از جزئیات آنهدور شدن از اشیاء تا [جایی
مشاهده [مشاهده از منظري جدید] کند. ما از -دیگري به اشیاء نسبت داده و بتواند آنها را باز

توانیم روشهاي زیر را از آنها فرا گیریم: نگریستن به تریم. اما میهاي دیگر عاقلهنرمندان در زمینه
آنها رؤیت شوند؛ قراردادن اشیاء در موقعیتی که قسمتی اي خاص که فقط مقطعی از اشیاء از زاویه

اي از آنها پوشیده مانده و چشم فقط منظري از آنها را مشاهده کند؛ مشاهده اشیاء از طریق شیشه
البته اي که کامالً شفاف نباشد. رنگی یا در نور غروب خورشید؛ و پوشاندن اشیاء از سطح یا پوسته

-در جایی که هنر متوقف شده و زندگی آغاز شود، معموالً تمام میاین قدرت ظریف هنرمندان، 
تر از آن، شاعران چیزهایی بگذار ما، که متفاوت هستیم، شاعران زندگی خویش، و مهمشود.

؛ آنچه که از هنرمندان 299(نیچه، حکمت شادان، قطعه "کوچک و عاديِ زندگی روزمره خویش باشیم!
آنها را از غارتگران در امان کهدهدم مقتدري که به گروهی وعده میغارتگر و حاک). «1باید آموخت

به سود خود دست ،بدارد، از بنیاد موجوداتی همسان هستند، فقط دومی به روشی متفاوت از اولی
).(نیچه»یابدمی

ق (صاد..» و بال ما بریدند و در قفس گشودندپرچه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد«...
سرمد).

1389نشر نیل، احمد و همکاران،ترجمه آل -1
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اي بی پر و بال، لطفی در حق او نیست. این، روشی مزورانه و شریرانه بازگذاشتن درِ قفسِ پرنده«
». هاستبراي سپردن او بدست گرگ

تصور است. یک دیدگاه در مورد پیامدهاي آزادگراییِ جنسی افراطی در جامعه، چندین پیامد قابل
اي برقرار خواهد شد و در این مالحظهعدالت جنسی به نحو قابلکند که در یک جامعه تمام آزاد،فرض می

اش را ارضا کند. اما شواهد واقعی در جوامع آزاد تواند بنا به شرایط خود، نیازهاي جنسیشرایط، هر کسی می
بینانه نیستند. هر چند اصطالح لیبرالیسم، این تفکر را به ذهناز نظر جنسی، تاییدکننده این دیدگاه خوش

اي که لیبرالیسم جنسی برقرار است، اغلب افراد محروم یا ناکام نمانده و هرکس کند که در جامعهمتبادر می
تواند آزادانه به ارضاي نیازهاي خویش در هر چارچوبی که دوست دارد بپردازد اما واقعیت، چیز دیگري می

است.
- ، به نحوي برابرگرایانه آسیب ببینند. این آسیبتوانیم بپنداریم که در جوامع آزاد، همه یا اغلب افرادمی

ها، ناشی از تخریب تعهدات اخالقی و انسانی، نبود قوانین قاطع و سخت براي پیشگیري یا بازداري از عدم 
- شدن بنیان خانواده، اخالق جنسی و از این قبیل، است. به نظر میجنسی، ضعیف-رعایت تعهدات اخالقی

از منشأ دیدگاه قبلی که معتقد به توزیع عادالنه محصوالت یک جامعه آزاد از نظر رسد که این دیدگاه نیز، 
کند تا بطور جنسی است، تاثیر پذیرفته باشد. به عبارتی، این دیدگاه نیز همانند دیدگاه قبلی، سعی می

خواهیم دید، میل به اي، پیامدهاي منفی یک جامعه آزاد را، براي همه افراد، برابر ببیند. همانطور که خوشبینانه
هاي تواند موجب شود تا ما پیچیدگیانگاري مسائل است که میدیدن چنین جوامعی، نوعی سادهعادالنه

درونی مسائل را مورد غفلت قرار دهیم. به هر حال، شواهد قابل مشاهده و عینی در جوامع لیبرال، گویاي 
گذارد هاي لیبرالی صحه نمینقاط قوت و ضعف نظامبودن توزیع پیامد سومی هستند که نه تنها بر عادالنه

هاي اخالق جنسی بر افراد یک جامعه هم، است.بلکه حاکی از ناهماهنگی و نامتوازنی در اثرات چنین نظام
بطور مستقیم یا غیرمستقیم ،هاي ناموسیلقتو هاها، خودکشی و دیگرکشیبسیاري از اعتیادها، سرقت

(مانند مانند محرومیت و ناکامی جنسی یا تهدیدهاي جنسیناسی جنسی انسانبه مسائل جنسی و روانش
اند انجام شده2زیستی ذهنی-یا به1پژوهشهایی که درباره شادکامید.نگردبر میسرقت همسر بوسیله رقبا) 

بط هاي اصلی و مهم رضایت از زندگی کیفیت رواکنندهبینیدهند که یکی از پیشبطور باثباتی نشان می
صمیمانه و بخصوص روابط جنسی است به نحوي که اهمیت این روابط در رضایت از زندگی، اغلب حتی 

؛ دینر، اُیشی و 2005پائولو و موریس، بیشتر از سطح تحصیالت، درآمد یا وضعیت شغلی فرد است (دي
کند تا هر کس میاین عقیده که لیبرالیسم کمک).2005و مروسزك و اسپیرو، 2005، لوکاس، 2005لوکاس، 

به بیشترین حق خود از کامروایی و ارضاي جنسی برسد، بیشتر یک شعار تبلیغاتی بوده که واقعیتهاي مهمی 
1- Happiness
2- Subjective well-being
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هاي یک جامعه لیبرال و همچنین روانشناسی گیري از پتانسیلمانند تفاوت افراد در قابلیتهاي اولیه براي بهره
گیرد. یک مسابقه دو را تصور نسی آنها را، در نظر نمیهاي ججنسی دو جنس مانند ترجیحات و استراتژي

اند. اما یک نفر از آنها، پیاده است، نفر دیگر کنندگان، پشت خط و آماده حرکتکنید که در آن، همه شرکت
گوییم که آنها آزادند که بعد از شنیدن صداي سوار بر اسب و نفر سوم هم، سوار اتومبیل خود. به همه آنها می

وع مسابقه، حرکت کنند. این سناریوي به ظاهر مضحک، شبیه آن چیزي است که لیبرالیسم در مورد سوت شر
کردن جنس هاي اثرگذار در جذبافراد، از نظر مولفهدهد.سهم افراد از ارضاي جنسی در جامعه، انجام می

هاي ارتباطی و منديها و توانمقابل از قبیل وضعیت اقتصادي و اجتماعی، جذابیت جسمی و جنسی، مهارت
افراد از نظر عوامل فوق، خود به خود، مالحظه بینفردي و سایر عوامل، متفاوت هستند. تفاوتهاي قابلبین

شود تا در منجر به تفاوتهاي شگرف، از نظر توزیع عادالنه روابط و ارضاي جنسی، خواهد شد. این باعث می
اي، با ابزارها و امکانات بهتر وارد شده و در نتیجه، از همان عدهمسابقه دوِ ترتیب داده شده بوسیله لیبرالیسم،

ناپذیر اي دیگر، چه شرکت کنند و چه نکنند، بازندگی، اجتنابشدن وارد شوند و براي عدهاول، براي برنده
باشد. عالوه بر این، وجود استراتژیهاي جنسی خاص در دو جنس مانند استراتژي جنسی مختلط در زنان یا 

رجیح زیاد مردان براي جذابیت جسمانی نیز، به این توزیع نامتوازن و ناعادالنه ارضاي جنسی، دامن خواهد ت
تري اي، مردان یا زنانی که از نظر طبقه اقتصادي یا جذابیت جسمانی در وضعیت مطلوبزد. در چنین جامعه

خود اختصاص خواهند داد درحالیکه هاي جنسی جامعه را به قرار دارند، بخش زیادي از روابط و کامروایی
شود تا مردان سایرین، در موقعیت بدي قرار خواهند گرفت. استراتژي جنسی دوگانه در زنان، باعث می

مدت جنسی، همه یا بخش زیادي از روابط جنسی کوتاه مدت را از آنِ خود کنند تر براي روابط کوتاهجذاب
ماند. این گروه همچون ازدواج، باقی مییا شق غالب، روابط درازمدتی چاره درحالیکه براي سایر رقبا، تنها راه

از مردان، حتی در مورد روابط درازمدت مانند ازدواج نیز، دچار تردید و نگرانی خواهند بود زیرا همواره خود 
ي بینند. عدم توزیع متوازن ارضارا در معرض خطر ابراز استراتژي جنسی دوگانه از طرف همسرانشان، می

شود. درجنسی، در جمعیتها و گروههاي حیوانی نیز، که به نوعی نظام لیبرال بر آنها حاکم است، مشاهده می
آمیزشهاىکلازدرصد88نرها،ازدرصد1،4بزرگهاىفُکروىبر) 2006داوکینز،ازنقلبه(مطالعهیک

دت و بدون تعهد، براي جنس مونث انسان، مارتباط جنسی کوتاه.کردندمىخودآنازرا،شدهمشاهدهجنسى
کار را شده است. به همین دلیل، چنانچه آنها قصد انجام اینها، بسیار گران تمام میدر محیط تکاملی انطباق

هاي منفی این ارتباطات را به حداقل برسانند و این، کردند تا هزینهها را از مردان انتخاب میداشتند، بهترینمی
گونه از ارتباطات شوند. بوجودآمدن تا فقط درصد بسیار کمی از مردان، موفق به برقراري اینشودباعث می

تواند منجر به این شود که بطور مثال در یک جمعیت معین، بیست لیبرالیسم جنسی در جامعه انسانی نیز، می
انبوهی از سایر مردان، که براي درصد از مردان، هفتاد درصد از آمیزشهاي جنسی را تصاحب کنند. درحالی

1- Elephant seals
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هاي زیاد و یا خودارضایی تنها راههاي ارضاي جنسی، روابط درازمدت و آن هم توأم با مسئولیتها و اضطراب
لیبرال، به میزان بسیار بیشتري برجسته بوده و درصد مردان خوشبخت -باشد. این موضوع، در جوامع سنتی

راندن تمایالت جنسی خود سته از افرادي که به هر علتی، در پیشکند. در این جوامع، آن درا، باز هم کمتر می
کاري، عدم آگاهی تر هستند، نه تنها از طریق مسئله نابرابري اولیه بین افراد، بلکه همچنین از طریق پنهانموفق

ت شوند، به اکثریکار و باطن لیبرال جامعه میطبقات دیگر جامعه و سایر شرایطی که باعث ظاهر محافظه
اي رسند. چیزي که متاسفانه امروز، در جامعه خودمان هم شاهد آن هستیم. ما در جامعهموقعیتهاي جنسی می

ها و صدها زن کنیم که یک مرد، به دلیل وضعیت مادي مناسب یا جذابیت جسمانی مطلوب، با دهزندگی می
اش را ارضاء کند نیازهاي جنسیعی میکه جوانی دیگر، از طریق اعتیاد به خودارضایی، سارتباط دارد درحالی

کند چرا که به توانایی تعهد دختران امروزي، اعتمادي ندارد. آزادي بدون برابري، وجود عملی و واقعی ندارد. 
چنین آزادي، مانند در دست داشتن کوپنی باطله است. براي اینکه بتوانید از رستوران محله خود، غذاهاي 

آزادي، باید پول هم داشته باشید. آنهایی که آزادي نامحدود در جامعه را، لذیذ سفارش دهید، عالوه بر
دانند، بخوبی از این مغلطه آگاهی دارند.هماهنگ با منافع همه افراد می

به ، در جوامعی مانند جامعه ما، دوگانه زنانجنسی يگسترش استراتژهاي بی قید و بند بر تاثیر آزادي
هاي بیشتري را به دنبال خواهد داشت. در جوامع غربی، رشد و نمو و باز هم آسیب،زنان به ازدواجازیعلت ن

تر از جوامعی مثل جامعه ما بروز استراتژي جنسی دوگانه در زنان، به علت اینکه نرخ ازدواج، بسیار پایین
ن ازدواج هاي مربوط به زماهایی که درون خود دارد، آسیبعدالتیاست، به هر حال و با وجود همه بی

کمتري را به دنبال دارد. در آنجا، اگر زنی بطور همزمان با چندین مرد ارتباط دارد، بیشتر احتمال دارد که این 
اتفاق، در زمانی که او متاهل نیست روي بدهد، زیرا همانطور که گفتیم، نرخ ازدواج رسمی در این کشورها، 

در عوض، در جوامعی مانند کشور ما، به علت اینکه ازدواج تر از کشورهایی مانند کشور ما است. بسیار پایین
هاي مهم اقتصادي و اجتماعی پیوند خورده، اکثریت زنان، قصد ازدواج دارند و براي زنان، با مشوق

کنند. بروز استراتژي جنسی دوگانه در زنانی که که شرایط ازدواج براي آنها فراهم شود، ازدواج میدرصورتی
عدالتی بسیار بیشتري را هاي سنگین ازدواج براي مردانِ چنین جوامعی، بی، به علت مسئولیتکنندازدواج می

دارد. در حق مردان درگیر در این ارتباطات، روا می
اجتماعی - توان با ادعاهاي نظامهاي سیاسیهاي آشکاري در عدالت جنسی را، نمیقطعاً، چنین تناقض

توان متوجه شد که یک د، هماهنگ دانست. با توجه به این واقعیتها، میلیبرال در مورد حقوق شهروندي افرا
توانند اي از مردان و زنان و نه همه، تمام خواهد شد. این عده، میجامعه لیبرال از نظر جنسی، به نفع عده

ی جنسی عدالتدر این بیکنند. همان گروههایی باشند که خواهان نشر چنین نظامهایی بوده و آن را تبلیغ می
اي از عدهیا فقیر و مردان کمترجذابکه ، درحالیانندرقافله را می،ثروتمند و زنان/ یابزرگ، مردان جذاب و

داري گذشته است، غافله کنند که دوران ارباب و رعیتی یا بردهها فکر میبعضیمانند.از قافله عقب می،زنان
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، بدون آنکه هرگز خودشان هم خبردار شوند، حق خود و حتی اياز اینکه فقط شکل آن تغییر یافته است. عده
اي و کنند. شعارهاي تبلیغاتی، آوازهاي رسانهحقوق جنسی خود را، به اربابان ناخوانده خود، واگذار می

هاي شبانه مأمورهاي شب جنسی، ما را به یاد آوازخوانی- گرایانه بعضی از نظامهاي اجتماعیفریادهاي هوچی
که ، درحالی»مردم آرام بخوابید که شهر در امن و امان است«زدند: اندازد. آنها فریاد میگذشته میدر شهرهاي

هاي همراه با شدند. رسانهوقت شنیده نمیدر واقع شهر پر از فریادهاي ناشی از ظلم و جورهایی بود که هیچ
ن، آرامش و عدالت وجود دارد را، نظامهاي جنسی آزاد نیز، فقط یک منظر از شهر و آن هم منظري که در آ

هاي بزرگی نهفته است. توصیفات خود از عدالتیدهند. درحالیکه زیر پوست این عدالت ظاهري، بینشان می
- زنند که حرف دیگران از سایر زوایاي قضیه، اصالً قابلزوایاي مورد انتخاب را هم، به نحوي بلند فریاد می

هایمان را فریب هاي ما را گرفته و دل، چشمبینانهکاذب و امیدهاي غیرواقعانتظارات،ابتدادرشنیدن نباشد! 
ها، با مشاهده واقعیتهاي عینی در جامعه زوال هاي تبلیغاتی این نظامکه هنر رسانههنگامی،در انتهااما دهند.می
ي خودخواهانه افراد از . ما همواره شاهد طرفدارخواهد کردپر هاي تلخ را فقط حقیقتهایمانچشمیابد، می

نظامهایی هستیم که بیشترین منفعت و موفقیت تولیدمثلی و تکاملی را، براي آنها به همراه دارد. از این رو، این 
، هر کس باید خود تالش کند و در حد تالش خود، از حداقل در شکل کنونی آنهاعقیده که در جوامع لیبرال، 

اي فریبانه است که راه را براي ابراز استراتژیهاي عدهتر یک وعده عواممند خواهد شد، بیششرایط جامعه بهره
کند. البته که این به بینند، هموار میقاعده میاز افراد که نفع خود را در برقراري یک جامعه از نظر جنسی بی

- بیشتر مردان، نمینفع شاه و درباریان است که فریاد بزنند؛ مردم آرام بخوابید که شهر در امان و امان است! 

دانند که از زرق و برق یک اجتماع آزاد جنسی، چیزي نصیب آنها نخواهد شد و آنها، بیشتر از اینکه از این 
هایی که در آنها، ارتباطات هاي خود را خواهند گذاشت. فیلمجو، سودي بدست بیاورند، سرمایهبازار مکاره

شوند که اغلب رو موجب نعوظ آلت مردان میشود، از اینآزاد جنسی یا خیانت زنان به نمایش گذاشته می
- کنند. آنها، بطور سادهپنداري و همانندسازي میذاتآورند، همتماشاچیان، با قهرمانی که زنان را بدست می

اي، خود را فقط به جاي مردي که زنان با او ارتباط آزاد دارند یا مردي که هنرپیشه زن خیانتکار بر لوحانه
کنند که آنها خود ممکن است روزي یک مرد اي فکر نمیگذارند و حتی لحظهدهد، میخود ترجیح میشوهر 

کردند نه نعوظ به این احتماالت هم فکر میاگر همیشه محروم از ارتباط جنسی یا شوهر مورد خیانت باشند (
هاي آزادگرایانه ا نادقیق مکتب. بیشتر مردان، با شنیدن شعارهاي جذاب ام!)گرفتندمیظاختالل نعوآلت بلکه 

کنند. این کشند، نشخوار ذهنی پیدا میهایی که انتظارشان را میجنسی، فقط با آرزوهاي خود و نه واقعیت
شعارها و وعده و وعیدها، پوشاننده بخشهاي مهم و تلخی از حقیقت، هستند. این ماجرا، یادآور داستان ترووا 

زرگی که ظاهراً به آنها هدیه داده شده بود، خبر نداشتند. اگر این مردان، از است که افراد شهر از درون اسب ب
یافتند، با رسند، اطالع میمیزان درصد مردانی که در یک جامعه آزاد، به کامیابی جنسی بسیاري از زنان می

حد و آزادي بیهاي بطور کاذب بزرگ، به استقبال اجتماعی که در آن، سایر همتایانشان،چنین اعتماد به نفس
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خواهند بپذیرند که اغلب آنها، سوگلی دانند یا نمیرفتند. آنها، غالباً نمیحصر زنان را خواستار هستند، نمی
هاي شهر فرنگ، زحمتهاي جنسی و جذابی براي اکثریت زنان، نخواهند بود. گرچه آنها در ساخت زیبایی

ها و البته خواهند برد. این شهر فرنگ، میراث مشقتبسیاري را متحمل خواهند شد اما خود لذت کمی از آن
گروهی از ناآگاهی آنهاست که براي تعدادي از همتایان زیرك خود و زنان، برجاي خواهد گذاشت.

سازي حقیقت شان نه فاشدهند که رسالتها و گروههایی تشکیل میرسانهجالدترین افراد یک جامعه را
اي باشد، است. گروهی از آنها، خود نیز اشراف ه مطابق با منافع عدهبلکه قلب و تحریف آن به نحوي ک

گویند، ندارند. آنها، بلندگوهایی نویسند و میکنند، میکاملی به درستی و عمق آنچه که معتقد هستند، ادعا می
شود میکنند. بلندي صداي آنها هم، موجب این توهم در آنها هستند که صرفاً حرفهاي دیگران را منعکس می

-اي دیگر از این اربابان رسانه، خود، جزو گروهی هستند که تبلیغ ایدهکه فکر کنند واقعاً حق با آنهاست. عده

دور از حقیقت جامع، اول از همه به نفع خودشان است.اي ولی بههاي شیک رسانهبنديهایشان در قالب بسته
ها،فروشندگان آنيد برانآور باشخود منفعتدارانیخرياز آنکه براشیب،کیدئولوژیايهااز نظامیبعض

گسترش آزادي جنسی در جامعه، عموماً همراه با مصرف منابع مادي و غیرمادي یک جامعه .هستندسودآور 
اي محروم و اي که در آن، عدهجامعهاي خاص از زنان و مردان خواهد بود.طلبانه عدهدر جهت منافع لذت

اي از مردان، فقط ممکن است بتوانند شوهران خوبی اي، عدهاند. در چنین جامعهاي غرق در ولنگاريعده
هاي زیادي خواهند کرد. الباباي دیگر، هم به عنوان معشوق و هم به عنوان همسر، فتحباشند و عده

شدنکردن شرایط اجتماعی براي پیادهفراهمبعضی از حتی متخصصین و دانشمندان، معتقدند که
سازي نژادي در جامعه است. آنها ممکن صدا براي بهوسر، روشی آرام و بیزنانتژي جنسی دوگانه استرا

هاي مختلف، دانیم که میزان تناسب ژنتیکی افراد در زمینهاست اینطور استدالل کنند که، از یک طرف، می
- اشند دست از تولیدمثل و باقیاي از افراد، براي اینکه حاضر بمتفاوت است. از طرف دیگر، قبوالندن به عده

هایی از خود بردارند، نه مقدور و نه مطلوب است. مقدور نیست، به این خاطر که، افراد بسیار گذاشتن زاده
نبودن هم، به این شان با خودشان متوقف شود، بپذیرند. مطلوبکمی حاضرند این مسئله را که خط ژنتیکی

الزام به نداشتن فرزند مواجه شوند، دست از تالش براي حفظ بنیان اي از مردان، با خاطر که، چنانچه عده
تواند به قیمت از دست دادن ارتباطات خود با جنس مقابل یا نگهداري خانواده، خواهند کشید. این مسئله، می

ه، آن، به شدت بکاهد. جامعيتولیدقدرتاز نیروي کار مورد نیاز جامعه تمام شده و از ايتوجهمقدار قابل
هاي جدید، به همه مردان نیاز ندارد اما براي اینکه از نظر اقتصادي و اجتماعی، سر پا هرچند براي ایجاد نطفه

، وامع امروز همبایستد، همه مردان باید فعال باشند. پس بهتر است که اجازه دهیم نیروهاي پنهان طبیعی، در ج
کردند. به این طریق، بلوا و آشوبی به پا نشده و فرایند همان کاري را بکنند که در زمان غارنشینی انسان، می

درست باشد ،هاچینی این استدالل. شاید قسمتهایی از مقدمهخواهد دادسازي نژادي هم، به کار خود ادامه به
شود تا مطمئن باشیم گیریها، اینطور نیست. اولین و مهمترین نکته اینکه، چه چیز باعث میاما در مورد نتیجه
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دهد. همانطور که بحث شد، اوالً، ها را براي نسل بعد، شکل میترین نطفهانتخابهاي جنسی زنان، متناسبکه
ترین، اصطالحاتی قراردادي و دربرگیرنده آنچه که براي بقا و تولیدمثل، مفید و ضروري تناسب و متناسب

هاي ارزشمندي در سنجش میزان را، مالكشود. اینکه در دنیاي جدید، بتوانیم میزان بقا و تولیدمثلهستند، می
انگیز است. دوم اینکه، همانطور که بارها مورد تذکر قرار موفقیت یک انسان در نظر بگیریم، اولین نکته بحث

اي از تکامل بشر است که در آن، براي بقا و هاي دورهگرفت، انتخابهاي جنسی زنان، بیشتر هماهنگ با چالش
- هاي دنیاي مدرن، بهصفات خاص جسمی و رفتاري، مورد نیاز بوده است. مالكتولیدمثل موفق، یک سري

،یک سیستم ایمنی قويجنسی ما، همچنان ثابت باقی مانده است. البته که داشتن-روز شده اما ذهن تکاملی
ا مسئله کنند امبدن عضالنی و قامت بلند، به بقا و تولیدمثل فرد دارنده آن، حتی در دنیاي جدید، کمک می

براي زندگی در دنیاي یابند، هاي جنسی خود جذاب میبسیاري از صفاتی که زنان، در معشوقهاینست که 
تکلیف ما در برخورد با زنی که با این تفاسیر،شوند. تلقی نمیحیاتی یا انسانیمدرن، دیگر به اندازه قبل، 

کش خود زحمتبازي، به همسرِدن یا عشقرا براي باردارشاندامو خوشبخاطر این صفات، جوانکی یاغی
-هاي بعد، مفید واقع میآیا باید قبول کنیم که انتخاب این زن، براي جامعه و نسل؟دهد، چیستترجیح می

با توانایی بدنی، مالزم ،بوده و موفقیت در آنهايمدرن، همراه با خطرهاي بسیارشود. زندگی در عصر پیش
هیکل و نیرومند اما از نظر رفتاري و روانشناختی، هایی که از نظر بدنی، قويفهبوده است. اما آیا تشکیل نط

! به همین منوال، بسیاري از خصایص جذاب ؟سازي نژادي استسرکش و ضداجتماعی باشند، واقعاً نوعی به
ادي، به سازي نژتوان در زمره همین صفات و مشخصات دانست. دوم اینکه، بهاز نظر جنسی براي زنان را، می

انجام است. سوم اینکه، همانطور که در واقع شود هم، قابلمردمروشهاي متعدد دیگري که مورد قبول عموم
هاي اند، همبستگیگفته شد، اغلب پژوهشهایی که در حیطه ارتباط سالمتی با زیبایی انجام شدهمفصل چهار

ه اگر زیبایی ظاهر، مالك تناسب ژنتیکی قرار اند. پس مشخص است کباالتري را، در زنان و نه مردان، یافته
توان درباره تناسب ژنتیکی آنها قضاوت صحیح کرد تا مردان. و بر همین گیرد، از روي ظاهر زنان، بهتر می

متقاضیان ،سازي ژنتیکی بر مبناي فاکتورهایی مانند ظاهر انجام شود، زناناساس، اگر قرار باشد نوعی به
اي از هایی با تناسب باالتر، باید عدهخواهند بود تا مردان. پس چرا براي داشتن نسلبهتري براي این مسئله

مسئله ؟گري کردشوند؛ چرا زنان را نباید وارد این نظام غربالرحمی اجتماعی، قربانیو با چنین بیمردان 
ین شکل اصالح خزانه ترهزینهسازي ژنتیکی، به این شکل را، کمکند که بهبعد اینکه، چه چیز تعیین می

، و آن هم تعداد زیاد و در واقع اکثریت آنهااي از مردانژنتیکی جامعه تلقی کنیم. آیا احساسات و وجود عده
چرا دردها، ؟بدانیمقبول، قابلشدن آنهاقربانیدر مقابلاهمیت است که برپایی چنین امري را، اینقدر بی

-ماندناي از افراد شود. و مسئله آخر اینکه، روزگار پنهاننثار عدهها و مشکالت چنین روشی، باید فقطهزینه

ها گذشته است. باید به این فکر کرد که هرچند رسیدن به جامعه اي که در آن، همه یا اغلب کاريها و پنهان
رسند،مردان، به بینش و آگاهی وسیع و الزم درباره آنچه که در بطن جامعه در حال روي دادن است، می
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هاي ناپذیر است. باید به این هم اندیشید که آگاهیهاي فزاینده، امري اجتنابدشوار است اما انتشار آگاهی
تواند به دنبال داشته باشد. نباید به این تفکر می،تک اعضاي جامعه و پیامدهاي آن، چه تاثیراتی رابعدي تک

باشد! ، قبل از طوفانی، آرامشاجتماعفعلیکه جامعه آرام است، چندان اعتماد کرد، چه بسا که آرامش 

جستاري پژوهشی.
هاي جنسیتضادهاي طبقاتی و تضاد در استراتژي

نظري و بی«... ». زمانی خالف ذوق ماست که خالف خودپسندي ما باشد،خودپسندي دیگران«
).(نیچه...» غرضی، نه در آسمانها خریداري دارد و نه روي زمین. بی

» خواهیم!قیب؛ شخص پست فطرتی را گویند که خواهان همان چیزي است که ما میتعریف ر«
).1911(آمبروز بیرس، 

(نیما یوشیج)....» خردحق را مییک نوعِ،هر سري«... 

».با من که بخوابد فرشته است، با تو اما فاحشه!«

جنسی معین، متعدد -اي رفتاريهوابسته افراد از نظامها و سبک-دهنده طرفداري منفعتعوامل شکل
بوده و از ویژگیهاي زیستی افراد گرفته تا جنسیت، سبکهاي تربیتی و اعتقادي اخذ شده در دوران کودکی، 

گیرد. هوش، شخصیت، عوامل جسمی، جغرافیایی، اقتصادي، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی را در بر می
-گیري خردهتوانند منجر به شکلفاوت داشته و این تفاوتها، میافراد در هر یک از عوامل فوق، با همدیگر ت

ها، کنند. تشکیل این اصناف و گروهگروههایی در جامعه شوند که براي کسب منافع صنفی خود، تالش می
گیرد. هر فرد با توجه به محاسبات شدن و شعاردادن آشکار، صورت نمیلزوماً بطور رسمی و با دور هم جمع

رسد که به کدامین صنف یا گروه تعلق داشته و پیش انجام شده در ذهن خود، به این نتیجه میتکاملی از 
افزا است. نتیجه این تالشهاي فرديِ افراد متعلق به دفاع یا عدم دفاع از چه مواضعی براي او بیشتر تناسب

سترش نظامهاي جنسی گروههاي متفاوت جامعه، در حمایت از وجود و گزیرگروههاي مختلف، در تالش خرده
هاي جنسی متنوع و گاه متعارض است. کند. نتیجه نهایی این فرایند، پیدایش ایدئولوژيمعین، بروز پیدا می

ائتالفات پنهان و ناهشیار و قراردادهاي نانوشته ازلی و (احتماالً ابديِ) تواند زمینه را براي بوجودآمدن این، می
شود تا افراد مختلفی که از نظر منافع ف، فراهم کند. این پدیده باعث میهاي مختلبینِ افراد متعلق به صنف

گیرند، از یک سريِ معین از هنجارها، قوانین و رفتارهاي جنسی تناسب افزا، در گروههاي مشترك قرار می
نها تکاملی آ-جنسی خاص، دفاع کنند. عقاید مشترك افراد متعلق به این گروهها، تحت تاثیر محاسبات ذهنی

کننده هم، ممکن آیند که خود افراد امضاءها، قراردادها و ائتالفاتی بوجود میاي از بیعتو در قالب مجموعه
هاي جنسیتکنند، آگاهی نداشته باشند. هایی عمل مینامهاست از اینکه دارند بر اساس مفاد چنین پیمان

جنسی - هاي جسمیپایین، مردان و زنان با جذابیتمتفاوت، مردان و زنان طبقات اقتصادي یا اجتماعی باال و
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متفاوت، افراد با ویژگیهاي زیستی، ژنتیکی و هورمونی مختلف، افراد متعلق به نظامهاي مختلف اعتقادي و 
هاي جنسی خاص، زا بودن استراتژيگذار بر منفعتشدن متغیرهاي تاثیرسایر زیرگروههاي برآمده از جورچین

دهند. نتیجه این تعارضات و هاي جنسی معین، تمایل نشان میري از استراتژيهر یک به سوي یک س
اي از زیرگروهها و اصناف و به ضرر بقیه تمام خواهد شد. در اینجا، بطور مستقیم ها، غالباً به سود عدهکشمکش

شخصی جنسی و طبقاتی، براي به فعلیت رساندن عالیق جنسی، درونیا غیرمستقیم شاهد مبارزات بین
ها، شخصیتها، طبقات، تربیتهاي جنسی، ایدئولوژیها و در یک کالم، ها، جسمها، ژنهستیم؛ جنگ هورمون

مبارزه ژنهاي خودخواه براي رسیدن به حداکثر تناسب و موفقیت تولیدمثلی. طرفداري از انواع نظامهاي 
دان و زنان، به منظور رسیدن به جنسی را در بین دو جنس یا بین خود مرتواند یک جنگ دروناخالقی، می

هاي مطابق با منافع شخصی، بوجود آورد. ممکن است مردان طبقات باال که زر و زور بیشتري بهترین گزینه
دانند که به این طریق، زنان بیشتري خواهند داشت. دارند، میل به آزادگرایی بیشتر داشته باشند چون می

زن جنس برتر است یا زنان باید کامالً آزاد «جنسی، این شعار که براي این مردان یا مردان جذاب از نظر
، حتی اگر اعتقاد درونی هم به آن نداشته باشند، پل خوبی براي رسیدن به تناسب تولیدمثلی بیشتر »باشند

اي از زنان است. پس تعجبی ندارد که آنها، طرفداران این شعارها شوند. بر همین قیاس، ممکن است براي عده
یابند، چسبیدن به آرمانهاي هاي زناشویی سنتی را جذاب نمیطلبی که زندگیمزاج و شدیداً تنوعسیار گرمب

کاري یا آزادگرایی جنسی که در افراد، تا حدي بوسیله محافظهکارانه، چندان معنادار نباشد.اخالقی محافظه
تواند بر نوع نگاه فرد نسبت به قوانین میگیرد،شرایط زیستی و بخشی نیز بخاطر شرایط تربیتی آنها شکل می

گرایی، فرهنگ و مربوط به ازدواج، خیانت و ارتباط بین دو جنس تاثیر بگذارد. عوامل اجتماعی مانند مذهب
در مجموع، ها نیز، نقش مهمی در آفرینش ذهن افراد در مورد مسائل ارتباطی و جنسی در جامعه، دارند. رسانه
ع واي خاص تعصب نداشته باشد. همه افراد تعصب دارند، فقط جهت و نبه مسئلهکس نیست که نسبتهیچ

اي به اي به این سمت و عدهدر مورد هر موضوعی، عدهمتفاوت است.همدیگربا ،لئتعصب آنها نسبت به مسا
گیري است.سوي دیگر، گرایش می یابند. نداشتن جهت نیز، خود یک نوع جهت

مهم در بوجود آمدن تعارضات بین دو جنس و راهکارهایی که هر یک در جنسیت، یکی از متغیرهاي
پیش می گیرد تا به موفقیت تولیدمثلی خود بیفزاید، است. اما آن تنها عاملی نیست که طرفداري از و ترویج 

در جاهاي مختلف، همچنین تا حدي در مورد نقش در این کتاب،شود. نظامهاي جنسی مختلف را باعث می
شد. بررسی ی مانند جذابیت جسمانی و خصایص زیستی مانند سطوح هورمونها و نقش ژنتیک، اشاره عوامل

نقش همه عوامل نامبرده در فوق، فراتر از این کتاب است اما در قسمت بعد، به نقش یک عامل مهم از این 
پردازیم.مجموعه عوامل یعنی اقتصاد می

اقتصاد و انتخاب استراتژي جنسی

اییتوان،کسیاز جمله تجمالتی است که هر،زاديآ«». اندیشیر سر سفره چه داري تا بگویم چگونه میبگو ب«
).مارکس(» کسب آن را ندارد
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(احمد شاملو).» گیرندسخت است فهماندن چیزي به مردمی، که براي نفهمیدن آن، پول می«

همگی روزه سکوت کنیم که اي کاش بریم، آرزو میوقتی به ماهیت سازنده رفتارهاي انسان پی می«
!».گرفتیممی

. این یکی از جمالت کلیدي و مکرراً بازگوشده بین طبقات استیِتتاریخ مبارزه طبقا،تاریخ همه جوامع
هاي مطرح کفایتیِ بخش زیادي از اندیشهشناس بزرگ، کارل مارکس است. هر چند در طول سالها، بیجامعه

ادي بنیان گذاشته شده بوسیله این اندیشمند بزرگ یعنی کمونیست اثبات شده اقتص- شده در نظام سیاسی
گیرد. او اعتقاد داشت که اي از نظریات مارکس، همچنان مورد تایید و تاکید قرار میمالحظهاما بخش قابل

ت و هاي اجتماعی از جمله مناسباگیري بسیاري از جنبهعوامل اقتصادي از جمله مهمترین عوامل در شکل
روابط بین افراد است. تعبیر و تفسیر او از ازدواج و تشکیل خانواده نیز، اساساً تبیینی اقتصادي بود. نزاع بین 

ترین مفاهیم نظریات اوست. او معتقد بود که طبقات اقتصادي باال، از طبقات اقتصادي مختلف، یکی از محوري
حل مشکالت اجتماعی را هم، در بوجود آوردن یک د. راهبرنزحمات طبقات پایین یا کارگر به نفع خود بهره می

دید.جامعه بدون طبقه می
، در حال »کنیاي تا بگویم چگونه فکر میبگو بر سر کدامین سفره نشسته«گفت آنجا که مارکس می

وژیهاي اشاره به تاثیر عوامل اقتصادي بر ایدئولوژیهاي مورد دفاع ما بود (هر چند تاکید اولیه او بر ایدئول
اقتصادي مورد دفاع افراد بود). اقتصاد، از جمله عوامل مهمی است که تاثیر آن بر باورها و رفتارهاي ما، به 

ترین شکل خود مانند توانایی قدمت تاثیر عوامل اقتصادي بر تناسب تکاملی ماست. توانایی اقتصادي، از ابتدایی
هاي تناسب ما داشته و ن، تاثیر بسیار زیادي بر همه جنبهآوري آذوغه تا اشکال پیچیده آن در دنیاي مدرجمع

گزینی زنان براي روابط دارد. توجه به وضعیت اقتصادي طرف مقابل، از مشخصات همیشگی مالکهاي جفت
مدت است. بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر، در هر دو گونه از روابط بین دو جنس یعنی درازمدت و کوتاه
دت، برد، متعلق به مردان طبقات اقتصادي باال در مقایسه با مردان طبقات پایین است. در مدرازمدت یا کوتاه

هاي هاي بین انتخابهاي جنسی زنانِ طبقات اقتصادي باال و پایین، همپوشانیمورد زنان نیز، هر چند مشابهت
هاي خاص و معین سوق جهتزیادي دارد اما عامل اقتصاد به تنهایی آنقدر قوي است که انتخابهاي آنها را در

دهد.
ترین شکل فعالیت اقتصادي اند. عمدهبطور تاریخی و تکاملی، زنان از نظر اقتصادي به مردان وابسته بوده

آوري آنچه که مرد به دو جنس در طول تکامل، شکارکردن و کار در بیرون از خانه بوسیله جنس مذکر و جمع
هایی، ذهن دو جنس را آمیخته با است. چنین تبادل و بده و بستانآورد بوسیله جنس مونث، بوده خانه می
هایی از نقشی که هر یک از طرفین باید در یک زندگی مشترك داشته باشند کرده است. افراد، معموالً برداشت

امل کنند که انگار آنها تفویضاتی غیرقابل تغییر و محتوم هستند. همین عوبه نحوي با این برداشتها برخورد می
باعث می شود تا تغییر دادن هنجارها و قوانین نانوشته اي که بطور خودآگاه یا ناخودآگاهانه در روابط بین 

افراد و از جمله دو جنس در جریان است، به سختی صورت بگیرد.
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با توجه به کامالً آشکار بودن تاثیرات مربوط به عوامل اقتصادي بر تقریباً هر جنبه از رفتار آدمی، چه
انتظاري می توانیم در مورد تاثیر این عامل بر استراتژیهاي جنسی در پیش گرفته شده بوسیله مردان و زنان 

دانستند. بطور کلی، طبقات اقتصادي مختلف داشته باشیم؟ پیشینیان ما، زر، زور و زن را همراه همدیگر می
ساز و بسیار جذاب از نظر زنان غیر سرنوشتگردد،  زنان نیز می چرخند. داشتن یک متمعموالً هر جا که زر می

تواند مردان طبقات باالي اقتصادي را در موقعیت فرادستی از نظر اعمال یعنی توانمندي اقتصادي و مالی، می
توانند تمایالت خود از نظر استراتژیهاي جنسی قرار دهد. این مردان، بسیار بیشتر از مردان طبقات پایین، می

ر پیش بگیرند. آنها در مزیت جذب و داشتن همزمان تعداد زیادي از زنان هستند. توانایی روابط چندگانه د
تواند خود را در طرفداري از نظامها و ایدئولوژیهاي جنسی معینی که هماهنگ با براي داشتن زنان متعدد، می

ن نظامهاي معین، منافع شخصی است، نشان دهد. هر چند در شرایط متفاوت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، ای
توانیم نفع پنهان شده در ذات همه این نظامها براي افراد طرفدار توانند متفاوت باشند اما با دقت بیشتر، میمی

پذیر نباشد که بر روي روابط چندگانه کار، امکانآنها را ببینیم. شاید براي مردان متمول یک جامعه محافظه
تواند گزینه خوبی براي گذاري زیادي بکنند. اما چندزنی، میمایهمدت و گذرا با زنان مختلف، سرکوتاه

بینیم. در عوض، در کشورهاي آزاد، مردان جایگزینی باشد. چیزي که ما در بعضی از کشورهاي عربی می
ثروتمند، نیاز چندانی براي سرپوش گذاشتن بر استراتژیهاي جنسی آزاد و چندگانه و روابط متعدد خود با زنان 

شناسی مربوط به هر یک از این دو سناریوي فوق متفاوت بینند. هر چند که مزایا، معایب و آسیبف نمیمختل
و جنسی با تمایالت و ملزومات موفقیت گزینی جفتاست اما در هر دو موقعیت، شاهد مطابقت نظامهاي 

نده بوسیله مردان طبقات تولیدمثلی مردان ثروتمند، هستیم. ما همچنین ممکن است شاهد تغییرات القا شو
اقتصادي باال در آنچه که در جامعه در جریان است، باشیم. همانطور که مد، معموالً زاینده تمایالت و اقدامات 

اي هاي ضمنی عدهزنیتوانند نتیجه رأيطبقات باالست، هنجارهاي جنسی و پس از آن قوانین جنسی هم، می
ات باال و پایین نیز، ممکن است در اتخاذ استراتژیهاي جنسی خود، از مردان طبقات باال باشند. زنان طبق

تفاوتهایی را نشان دهند. یکی از نگرانیهاي عمده زنان طبقات پایین یعنی اقتصاد، می تواند منجر شود تا 
اي، پافشاري آنها بر روابط توأم با تعهد و ازدواج، بیشتر باشد. آنها ممکن است بطور مصلحت اندیشانه

اي از دختران و زنان طبقات پایین اقتصادي، ممکن است به منظور دارتر شوند. بطور معکوسی، عدهشتنخوی
مدت، متمایل به روابط جنسی گذرا و متعدد شوند. هدف اقتصادي کسب اهداف اقتصادي درازمدت و کوتاه

مادي فوري از شرکاي تواند کسب همسر براي ازدواج و هدف اقتصادي کوتاه مدت، کسب منابع درازمدت می
مدت و متعدد که فقط با هدف مدت باشد. اما زنان طبقات باالي اقتصادي، نیازي براي داشتن روابط کوتاهکوتاه

بینند. آنها ممکن است احساس کنند که به علت داشتن پشتوانه اقتصادي کسب منابع مادي ناچیز باشد، نمی
گین، طبقه اقتصادي باالتر با جذابیت جسمانی بیشتر همبستگی تر یا جذابیت جسمانی باالتر (بطور میانقوي

بینند. مدت براي رسیدن به روابط درازمدت نمیبخش کوتاهپوشی از روابط لذتدارد)، نیازي براي چشم
تر تواند به عنوان الگویی براي دختران و زنان طبقات پایینرفتارهاي جنسی زنان این طبقات، همچنین می

ل کند.اقتصادي، عم
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اقتصاد و توانایی اقتصادي، یکی از عوامل مهم در توانایی فرد براي رها شدن از یک سري موانع بیرونی 
براي پیاده کردن استراتژیهاي جنسی خود، است. داشتن امکاناتی مانند مسکن، اتومبیل و سایر امکانات و 

اند، بتواند از بند قوانین و هنجارهاي کند تا درصورتیکه الزم بدتجمالت مادي، به یک مرد یا زن کمک می
اي رهایی پیدا کند. او ممکن است احساس کند که براي داشتن یک زندگی موفق بیرونی، تا حد قابل مالحظه

اش کامالً همرنگ دیگران و که در آن بتواند احترام دیگران را کسب کند، الزم نیست که در رفتارهاي جنسی
تواند ص در صورت عدم استحکام عواملی مانند قوانین و هنجارها، اقتصاد میجامعه شود. به یک معنی، بخصو

فرد را از محدودیتهاي بیرونی، تا حد زیادي، رهایی ببخشد. آزادي منتج از داشتن شرایط اقتصادي مطلوب، 
توانند چنین کاالي لوکس و تجمالتی راچیزي نیست که هر کسی توان کسب آن را داشته باشد. کسانی می

تواند در گرایش یا عدم گرایش فرد به بخرند که توانایی کسب آن را داشته باشند. رسیدن به چنین رهایی، می
هاي جنسی خاص، تاثیرگذار باشد.مجموعه نظام

در مورد چگونگی قوانین جنسی در جامعه، نه تنها بین دو جنس، بلکه در هر جنس نیز ممکن است 
گروه در یک جنس، یکی افزاي هر خردهباشد. استراتژیهاي جنسی تناسببین اعضاي آن تعارض وجود داشته

شود تا هر گروه با توجه به شرایط گیري این تعارضات است. این عامل منجر میاز عوامل موثر بر شکل
هاي جنسی را با تناسب اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی خود که وجود یا عدم وجود یک سري از استراتژي

کند، به قضاوت در مورد قوانین جنسی جامعه بپردازد. تعدادي از مردان طبقات باالي ه میبیشتر همرا
طلبی جنسی در زنان نداشته باشند زیرا سرمایه اقتصادي، ممکن است نگرانی از بابت افزایش رفتارهاي تنوع

اي جنسی یا همسر، اقتصادي، منبعی است که آنها را همیشه در ارتباط با زنان و جذب آنان به عنوان شرک
گرداند. حتی شاید آزادگرایی جنسی زیاد به نفع این مردان تمام شود زیرا امکان ابراز تنوع طلبی موفق می

جنسی را به آنها می دهد اما در همین موقعیت، وضع در مورد مردان طبقات پایین می تواند کامالً متفاوت 
یا سن یک مرد با آن دسته از ایدئولوژیهاي جنسی که او باشد. این مسئله در مورد ارتباط جذابیت جسمانی 

کند. مردانی که سطوح آندروژن باالتري دارند، معموالً داند نیز، صدق میارزشمند و قابل احترام می
تواند بر نگرش آنان نسبت به مسائل جنسی برخوردهاي بیشتري با جنس مقابل داشته که این مسئله می

گذارد. یک مرد با تجارب و سابقه موفق در جذب زنان، احتمال دارد که نگرشی متفاوت مرتبط با زنان، تاثیر ب
- گرا و یک مرد خوشنسبت به رفتارهاي جنسی زنان داشته باشد تا یک مرد کمتر موفق. یک مرد خانواده

هاي حقوقی، مشهایشان نسبت به رفتارهاي جنسی زنان در جامعه و خطگذران، ممکن است در نگرش
جتماعی و سیاسی، روندهاي متفاوتی در پیش بگیرند. استراتژیهاي جنسی افراد و موفقیت آنها در شرایط ا

گرایی، اخالقیات درونی و سایر رفتارهاي فرد، تواند بر کمیت و کیفیت هنجارگرایی، قانونفعلی محیطی، می
کاري گرا، طرفدار محافظهقه خانوادهتاثیر بگذارد. ممکن است ما با گروهی مواجه باشیم که در آن، مردان طب

اخالقی و مردان جذاب و خوشگذران، طرفدار اخالق آزادگرایانه باشند (البته شواهد حاکی از پیچیدگی بیشتر 
بین نگرشهاي جنسی افراد و خصایص افراد است. بطور مثال، بین میزان باالتر هورمون آندروژن یک مرد و 

نان، رابطه مثبت وجود دارد. مردان با سطوح باالتر آندروژن، همانهایی کارانه نسبت به زمش محافظهخط
ترند). هستند که براي زنان جذاب
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بندي بر مبناي هر خصیصه یا عاملی که در نظر بگیریم و بر اساس هر طبقه از افراد، بر اساس طبقه
درست یا نادرست، منطقی یا  شان، در مورد آنچه که خوب یا بد، تاثیر شرایط بیرونی بر تناسب تکاملی

کنند. نگر، اقدام به قضاوت مینگرانه و کلغیرمنطقی و عادالنه یا ناعادالنه است و نه بر اساس یک دید یکپارچه
کینظرات یحتایو از هنجارهاي جنسی معین پاپ یقیموسمعروف خواننده کیدفاع بر این اساس،

هاي سود و زیان تکاملی خودشان باشند. از این رو، بازتاب تحلیلتواند صرفاً، میاستاد دانشگاهدانشمند و 
تعجبی ندارد که ببینیم مردانی که از نظر زنان، شرایط یا موقعیتهاي جذاب دارند مانند تعدادي از هنرپیشگان 

- میمشهور یا بازیکنان معروف ورزشی، مردان متمول و ثروتمند و سایر مردانی که از نظر زنان جذاب ارزیابی

اي از آزادي جنسی زنان دفاع کنند. چرا که آنها در واقع در حال مبارزه براي کسب چاکانهشوند، بطرز سینه
گروههاي اقتصادي، اجتماعی و شغلی زنان، از یک سري موفقیت تولیدمثلی خودشان هستند. طرفداري خرده

هاي خودمحوري در انتخاب استراتژيتواند صرفاً بازتاب همیناز هنجارها و قوانین جنسی معین نیز، می
رسد. افراد، عموماً به دنبال گزینی باشد. در اینجا، حرف از حتی حقّ و ناحقّ زدن هم، مسخره به نظر میجفت

روند. آنها فقط در پی بازتعریف حقانیت در غالب منافع خودشان هستند. دانستن این نکته، حق و حقیقت نمی
ر اینطور باشد که هست، متاسفانه دیگر جایی براي بحث و گفتمان در بسیاري از بسیار ناامیدکننده است. اگ

ها، هر یک از گروهها، نه به دنبال اکتشاف ماند. به این خاطر که در بسیاري از این بحث و جدلموقعیتها نمی
یدار ندارد حقیقت، آنقدر خرنشاندن حقایق مورد دلخواه خودش هستند.حقیقت بلکه صرفاً درصدد به کرسی

شان دهند که پاي منافعهاي خود زحمت میکه بسیاري از ما را به حرکت وادارد. افراد، عموماً وقتی به حنجره
اندازند، باز هم بیشتر احتمال دارد که میها داد و فریاد راه که آن حنجرهدر بین باشد. بدیهی است که، زمانی

آن روبرو هستیم. مشکل، در بسیاري مسئله و حل بازتعریفما با موضوعِ منافع شخصی، مطرح باشد. در اینجا،
اي از افراد با آنچه که باید در نبودن حقیت و درستی امور، بلکه ناهماهنگی منافع عدهاز مواقع، نه مشخص

شود تا الزم باشد که ما در بعضی مواقع،، باعث میمسئلهاین عمل پذیرفته شده و بدان عمل شود، است.
یم. بطور کلی، بحث و جدل، درصورتیکه هر یک از شکنهم آن را بو در جاهایی نیمبیشتر کخود را سکوت

دهی، فقط درجائیکه بخشی و آگاهیطرفین، به حقایق امور آگاهی وافی و کامل دارند، بیفایده است. روشنی
کند.افراد، واقعاً به دنبال حقیقت هستند، معنا پیدا می

گروهها، تفاوت در شرایط و در نتیجه تفاوت در منافع و عالیق جنسی نشان خردهنه تنها در جامعه، 
دهند، بلکه یک فرد نیز ممکن است در انتخاب باورها و طرفداریهاي جنسی خود، نوسان نشان دهد. ممکن می

دگی آنها، است که تعریف زشت و زیباهاي رفتاري، از نظر افراد، همگام با تغییر در خصایص، شرایط و چرخه زن
دوست و دشمن ابدي وجود ندارد، آنچه که ابدي «تغییر بیابد. افراد، غالباً مطابق با این فرمول چرچیل که 

روند. یک زن جوان و جذاب از نظر جنسی، ممکن است در این سنین که کبک او پیش می» است منافع است
حد و دهند، از عقاید آزادي جنسی بیمیخوابگی به او خواند و مردهاي جذاب زیادي پیشنهاد همخروس می

- حصر پشتیبانی کند. درحالیکه همین زن، ممکن است در سنین میانسالی و زاییدن چند شکم فرزند و زمانی

تواند آرایش داشتن همان یک همسر خود هم مجبور است تا میهایش فروکش کرده و براي نگهکه جذابیت
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شدن شأن و شرافت انسانی بوسیله اخالق جنسی نه و دم از آلودهکاراگرایی محافظهکند، حرف از اخالق
هاي زودگذرشان هم بخت و پا به سن گذاشته که فصل عیش و نوشاي از دختران دمولنگارانه بزند. عده

ور و البته منظآیدنمیشاز مرد مجرد خوشآسمان و زمین،خوانند که گذشته، دائماً این آیات وحیانی را می
. یک مرد ثروتمند نیز، ممکن است همانی نباشد که بعد خودشان استقطعاً ،م از آسمان و هم از زمین، هآنها

- از ورشکستگی مالی خود بود. یک مادر، در زمانیکه نسبت جنسی به سمت تعداد بیشتر جنس مونث میل می

بدیل به مادري سنتی و اهل گیرد، تکه شرایط بد اقتصادي، اجازه ازدواج را از اغلب مردان میکند یا زمانی
شود که اعتقاد دارند آن ارتباطات جنسی دختران که در چارچوب ازدواج نباشد، پرورش دختر پاکدامن می

که دخترك نازنینش بزرگ شده و به سن باز، در بعد از ازدواج و هنگامیکاري است. یک مرد زننوعی کثافت
اي را بازي کند که حرف از وارستگی هنجارهاي هه و جاافتادهتواند نقش همان پدر زن موجازدواج رسیده می
که ثروتمند هستند نسبت به زند. افراد، ممکن است هنگامیکارانه نگهدارنده بنیان خانواده میسنتی و محافظه

هاي آنها بیشتر از جنس که تعداد همجنسشدن، زمانیزمان فقر، هنگام جذابیت در مقایسه با زمان فرتوت
که این نسبت برعکس است، هنگام تجرد در مقایسه با تاهل، هنگام نداشتن ابل است در مقایسه با زمانیمق

فرزند نسبت به داشتن فرزند و حتی هنگام داشتن فرزند پسر در مقایسه با فرزند دختر و در بسیاري از شرایط 
بستگی به این دارد که در هر زمان و دیگر، نوسان و تغییر در عقاید و نگرهاش جنسی نشان دهند. این، تماماً

موقعیت، چه چیز را هماهنگ با تناسب خود، ارزیابی کنند.
دهند که تاثیر ژنها و سایر عوامل زیستی مانند هورمونها هم، بر نوع گرایشات هاي اخیر، نشان مییافته

اي که هرکس، این بهبوههشد. در اخالقی، سیاسی و رفتاري فرد، بیش از آن چیزي است که قبالً فکر می
اجتماعی، تجرد/ تاهل و در کل مصالح خودش -ها، شرایط سنی، اقتصاديها، هورمونحقایق را از چشم ژن

نما از مصالح جمعی اي تمامبیند، اعتقاد به اینکه گرایشات ایدئولوژیکی همه افراد، بتواند نمایانگر آیینهمی
ل مهم از مجموعه دالیل براي این مسئله است که چرا بحث و جدل باشد، شبیه یک افسانه است. این یک دلی

بین احزاب و اصناف سیاسی و اجتماعی درباره اینکه قوانین و هنجارهاي جنسی یک جامعه، چه و چگونه باید 
واقعاًگیریهاي خرد و کالن ما باید بر اساس مصالح برد. به همین خاطر، تصمیمباشند، غالباً راه به جایی نمی

اي هاي علمی، پنجرهجامعه و نه سلیقه و تجارب فردي افراد، بنیان گذاشته شود. در این میان، پژوهشجمعی
گشایند (در فصل تر از حقیقت و آنچه که بیشتر به صالح جمعی جامعه است، به روي ما میتر و جامعکامل

مختلف، در طرفداري آنها از هاي تکاملی اخالق، به نقش منافع صنفی گروههايهشتم و در بخش ریشه
پردازیم).ایدئولوژیهاي جنسی متفاوت، می

جامعه به مثابه کلونی زنبورها
توان تبعات جنسی، اجتماعی، فرهنگی و  اقتصادي در تعدادي از جوامع امروزي، به وضوح می

دهند، مشاهده کرد. یکی از آزادیهاي که به مرد و زن اجازه دنبال کردن آزادانه استراتژیهاي جنسی خود را می
کند. در کلونی زنبورهاي ) این کشور را به کلونی زنبورهاي عسل تشبیه می1994مولفین آمریکایی (شارك، 

فصل پنجم: كاربست و بحث در يافته هاى روانشناسى جنسى - تكاملى



335

آوري غذا، ترمیم النه، توان یافت. وظیفه اصلی زنبورهاي کارگر، جمععسل، سه گروه متمایز از زنبورها را می
ریزي کردن شرایط مناسب براي تخمدن با متجاوزین احتمالی و فراهمتغذیه نوزادان، محافظت از کندو، جنگی

ریزي است. در کلونی، گروهی از زنبورهاي نر هم یافت ملکه است. وظیفه ملکه، تغذیه، استراحت و تخم
ریزي است. این شوند که تنها کار آنها، آماده بودن براي آمیزش جنسی و باردار کردن ملکه در زمان تخممی

نده، مردان گروه ب را به زنبورهاي کارگر، زنان را به ملکه و مردان گروه الف را به زنبورهاي نر، تشبیه نویس
گیرند همانند زنبورهاي کند. از نظر او در جوامعی مانند آمریکا، وظیفه مردانی که در طبقه بتا قرار میمی

ها ان طبقه دیگر (زنبورهاي نر!) و ملکهکارگر، جمع آوري منابع و فراهم کردن شرایط براي لذت بردن مرد
اي یعنی زنان، است. او معتقد است که از نظر ارضاي جنسی و کامروایی در زندگی، جامعه همچون معرکه

ها، . مردان گروه ب بازنده3و تماشاگران2ها، بازنده1هاتوان یافت: برندهاست که در آن سه دسته از افراد را می
در این دیدگاه، افتد، هستند. اي نیز فقط تماشاگر آنچه که اتفاق میها و عدهلف، برندهزنان و مردان گروه ا

د. مردان ننکموفق عمل میخود،هستند که در اغواگري و ارضاي نیازهاي جنسییها مردان خوشگذرانبرنده
کردن در جذب ناموفق عملمانندشوند. این بازنده بودن بنا به علل متعدديبازنده تلقی میب،متعلق به گروه 

زنان و ارضاي نیازهاي جنسی خود، شکست در زندگی زناشویی مانند جدایی و طالق، شکست در وفادار 
شوند که وارد میدان نشده و فقط از یکسانی تلقی م،گرها همداشتن همسر و از این قبیل است. مشاهدهنگه

توانند وارد گود شوند و اگر شوند چه سرنوشتی در آیا میدانند که دور شاهد ماجرا هستند. بعضی از آنها نمی
بهه،این بازي اجتماعی را بپذیرند. این دستورود بهخواهند ریسک نمیهمها انتظارشان است. بعضی

(احتماالً محققین ت آنها هستندخو باگر بازي دیگران و بردمانند که نظارهتماشاگران یک بازي فوتبال می
 دهند!)گران را تشکیل میفرعی و خاص از این مشاهدهیک زیرگروه.

این چند تشبیه و مقایسه که حقیقتاً نمود نسبتاً بجایی از اکثریت افراد این جامعه است، خبر از یک 
اي توانیم جامعهکنیم با لیبرالیسم، میدر آنجا که ما فکر میدهد. عدالتی و هرج و مرج جنسی میآشفتگی، بی
هر مردي باید شویم که در آن، نظر جنسی داشته باشیم، در واقع با یک کلونی زنبورها مواجه میعادالنه از 

مدرك خوبی دال بر ،توزیع نامتوازن روابط جنسی در هر جامعهها قرار نگیرد.مواظب باشد تا جزو بازنده
کلونی زنبورهاست.یکنزدیک شدن آن جامعه به 

هاي قبلی موجود در جوامع را از بین ببرد، غافل از اینکه آنها را عدالتیبیلیبرالیسم، بنیان گذاشته شد تا 
مدرن و قدیمی، مردان ثروتمند و قوي، تر، تعویض کرد. در جوامع پیشهاي جدید و پنهانعدالتیفقط با بی

ند. آنها ماندهاي بزرگی داشتند، درحالیکه تعداد زیادي از مردان، از داشتن حتی یک همسر محروم میحرم
گذاشتند. حال و روز داشت در اختیار آنها میچشمرنج خود را بیکردند و دستباید براي اربابان خود کار می

1- Winners
2- Losers
3- Observers
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اي و بیگاري سراداري عدهجوامع لیبرال جدید هم، تفاوت زیادي با آن جوامع ندارد با این تفاوت که حرم
د، یک مرد نیازي ندارد تا براي داشتن همزمان اي دیگر، تغییر شکل داده است. در جوامع جدیدادن عده

- چندین زن، دستگاه عریض و طویلی راه بیندازد؛ داشتن یک آپارتمان در یک گوشه از شهر هم، کفایت می

وقت سیما باشید؛ آنکند. کافی است که یک جوان متعلق به طبقه اقتصادي باال و اندکی هم جذاب و خوش
- توانید بدون تقبل هزینهو جذابیت شخصیتی هم چاشنه رفتارهایتان کنید، میفردياگر مقداري مهارتهاي بین

دهندگان عصر قدیم هستند. از مردان بتا هم، همان بیگاريايعدهسرا براي خود بسازید. هاي زیاد، یک حرم
داخت) در آنها به علت ناآگاهی یا به علت دانستن اما پذیرفتن (در فصل آخر، بیشتر به این علل خواهیم پر

اي از زندگی خود، دانسته یا نادانسته، کارگران زندگی دیگران خواهند شد. این همه یا بخش قابل مالحظه
تر است. در این جوامع، پوشش ظاهري و سنتی، به مراتب بزرگ- کارعدالتی و ناآگاهی، در جوامع محافظهبی

ر سطوح مختلف جوامع که تا حدي در نتیجه کارانه جامعه و همچنین عدم توزیع مناسب اطالعات دمحافظه
گذارد. اطالع باقی میزیادي از افراد را از مکنونات واقعی اجتماع، بیدهد، عدهکاري روي میهمین محافظه

چه بسیار کسانی که در چنین جوامعی، از روابط قبلی همسران خود و همچنین روابط احتمالی همسران خود 
اي از مالحظهازدواج، اطالع نخواهند یافت. حتی در صورت آگاهی هم، عده قابلبا افراد دیگر در بعد از 
هاي گریزناپذیر منتج از این شرایط را، نخواهند داشت. فردي را تصور کنید عدالتیجامعه، یاراي مقابله با بی

طات جنسی قبل از هاي دردسترس براي ازدواج، اغلب یا همه آنها، سابقه ارتباداند از بین همه گزینهکه می
ازدواجِ، طوالنی دارند. او به ناچار یا باید براي همیشه عذب بماند یا تبعات احتمالی ازدواج با چنین افرادي 

هاي ازدواج، به جان بخرد.را در یک جامعه پر از مسئولیت و هزینه
ذهن جنسی آنها را هاي تکاملیِ مشترکی، همه افراد انسانی، به یک گونه مشترك تعلق داشته و انطباق
هاي هاي جنسی زنان و مردان در فرهنگشکل داده است. به دلیل ماهیت اساساً بنیادي و مشترك استراتژي

متفاوت، واکنش به آزادیهاي جنسی بی حد و حصر، هر چه که باشد، ماهیتی مشترك خواهند داشت. هر چند 
کنیم ر به آنچه که در غرب مشاهده میشکل رفتارهاي جنسی در جوامع سنتی، ممکن است با سرعت کمت

نزدیک شود اما تاثیرات و تبعات عوامل محیطی، در نهایت بسیار مشابه خواهند بود. به همین دلیل، کشورهاي 
یافته، حال و کار از نظر جنسی نیز، در صورت قرار گرفتن در شرایط و آزادیهاي کشورهاي توسعهمحافظه

کرد. البته این فقط در صورتی درست است که فرض کنیم تاثیرات چنین روزي شبیه به آنها پیدا خواهند
یافته و در حال توسعه، شبیه به هم خواهد بود. حال آنکه، به دلیل وجود آزادیهایی بر روي جوامع توسعه

بسیاري از مسائل و مشکالت زیادتري که جوامع در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند، احتماالً تاثیر 
کنیم خواهد بود. تر از آنچه که در جوامع غربی مشاهده میهایی، به مراتب تلخبند و باريچنین آزادیها و بی

جوامع غربی، حداقل با مشکالتی مانند اقتصاد ضعیف، حمایت اقتصادي ضعیف از زنان و بسیاري دیگر از 
یگر، نفوذ مذهب، اخالق، مشکالت مختص جوامع در حال توسعه، دست به گریبان نیستند. از طرف د
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هاي جنسی شود تا حتی در صورت وجود آزاديها در جوامع در حال توسعه، باعث میهنجارها و سنت
هاي هاي بیشتري در این جوامع باشیم، چرا که این عوامل، با آزاديشناسیمشابه با جوامع غربی، منتظر آسیب

هاي جنسی تکاملی انسان نقش دارند دهی به استراتژيجنسی، درگیر خواهند شد. عوامل متعددي که در شکل
کننده واکنش افراد جامعه سازند که در نهایت تعییناي میهمراه با شرایط و بافت محیطی و پیرامونی، ملغمه

-شود، نسبت به محتواي فرهنگهاي غربی و آنچه که در آنها تبلیغ میبه آزادیهاي جنسی خواهد بود. فرهنگ

هاي جنسی ژنهاي خودخواه ما، ها و استراتژيار شرقی، بسیار بیشتر با غرایز تکاملی، خواستهکهاي محافظه
هماهنگ هستند. انسان، اساساً به سمت غرایز خود گرایش دارد و نه به سمت گرایشات اخالقی یا حتی رفتار 

اي شرقی آنچنان زیاد ههاي غربی در فرهنگبر اساس ادراك و پذیرش واقعیت. به همین خاطر، نفوذ فرهنگ
کند. شاید بهتر ها، چندان حق مطلب را اَدا نمیاست که حرف زدن از انتقال فرهنگی یا شبیه شدن فرهنگ

-هاي آزاد غربی بلعیده میهاي شرقی و سنتی بوسیله فرهنگکه در آن فرهنگ» بلع فرهنگی«باشد از نوعی 

نست که، چنانچه این روند ادامه یابد، بعد از گذشت شوند، صحبت کنیم. به هر حال، آنچه که مسلم است ای
شدنِ اساسی رفتارهاي جنسی در جوامع سنتی به سمت رفتارهاي جنسی در زمان اندکی، باید منتظر شبیه

گوستاو به همین دلیل، هر فرهنگی باید به این هشدار جوامع غربی، اما با پیامدهاي منفی بسیار بیشتر، باشیم.
که به ،هاگردد. این جنگتنها در فرداي روز صلح است که جنگ حقیقی ملتها آغاز می"ه: توجه کند کلوبن

بسیار مؤثرتر ها،لتکند، در تعیین سرنوشت مهاي اقتصادي، صنعتی و اجتماعی خودنمایی میصورت جنگ
."هاي نظامی استاز جنگ

محیط آزادیکتکاملی- هاي جنسیپیام
تواند یک زندگی راحت و سالم داشته ست و بدون وجود دیگران، نمیانسان موجودي اجتماعی ا

بانان براي بعضی از زندانیان هاي ناگواري است که زندانباشد. سلول انفرادي، هنوز هم یکی از مجازات
توانند بیش از چند روز را، بدون تماس با فردي دیگر، تحمل کنند. گیرند. اغلب افراد نمیخاطی در نظر می

محیطی، از جمله مواردي است که ما را دچار اغتشاشات روانشناختی و -طوالنی محرکات حسیحذف
کند. ذهن ما، هر لحظه همانند یک ابررایانه، حجم زیادي از اطالعات را از محیط پیرامونی گرفته و جسمی می

-ز پیرامون خود دریافت میدهد. اطالعاتی که ما ابا پردازش و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها، واکنش نشان می

گذارد. از آنجایی که ما در تعامل با دیگر افراد کنیم، بر نحوه ادراك محیط و شیوه پاسخدهی ما بسیار تاثیر می
هاي جنسی کنیم، تناسب تکاملی ما، شدیداً وابسته به دیگران است. به همین دلیل، اینکه استراتژيزندگی می

گذارد. هاي انتخابی ما اثر میکنند، قویاً بر استراتژيه آنها چگونه رفتار میفعلی و آتی دیگران چیست و اینک
اي داشته باشیم که در آن، هرکس راه توانیم جامعهفرض جوامع لیبرال معتقد باشیم که میاینکه به این پیش

همرنگی با خود را در پیش بگیرد، یک افسانه ایدئولوژیک است. الگوبرداري، تقلید افراد از همدیگر و
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دیگران، از جمله خصایص ذاتی انسان هستند که شناخت آنها بوسیله رهبران جوامع، قدمتی تاریخی دارد. بر 
آور خبرهاي تکاملی مهمی براي افراد بوده که از این هاي بسیار باز از نظر جنسی، پیاممحیطهمین اساس،

ها، موجب برگشت گونه انسانی به این محیطند.کنطریق، نگرشها و رفتارهاي افراد را تنظیم و کنترل می
شوند.سمت غرایض بدوي خود می

از نظر تکاملی، تولیدمثل موفق براي مردان، .خبرهاي هشداردهنده و رفتارهاي جنسی افراد
همانند یک مسابقه است که باید در آن، با صرف کمترین منابع، وقت و انرژي، به بیشترین دفعات مقاربت 

د. این مقاربتهاي جنسی نیز، باید با زنان متعدد باشد تا فرد از موفقیت هر چه بیشتر تولیدمثلی جنسی رسی
خود از نظر کمی و کیفی، اطمینان حاصل کند. در یک جامعه بدون قید و بند از نظر جنسی، افراد (هم مردان 

شان، موفقیت رقبا و همتایانشوند. آنها از اینکه سایرمی» تکاملی- حسادت جنسی«و هم زنان) دچار نوعی 
افتند تا از قافله تولیدمثل تولیدمثلی بیشتري حاصل کنند، ترس و نگرانی داشته و به جوش و خروش می

تواند منجر به در کنند که عقب هستند. این میموفق، عقب نمانند. در عین حال، آنها همیشه احساس می
شود (در چنین شرایطی، مصداقی از احساسات و گرفتن یک آتش دائمی شهوانی براي آمیزش جنسی 

توانم دید/ که می خورند سخن درست بگویم نمیپویشهاي ناخودآگاه افراد، این بیت از اشعار حافظ است: 
.حریفان و من نظاره کنم)

بینند که روابط خارج از چارچوب یا چندگانه، در بین افراد محیط آنها جریان دارد،هنگامی که افراد می
توانند شرکاي متعددي داشته باشند. دوم اینکه، چنین محیطهایی، رسند که آنها نیز، میاوالً به این نتیجه می

توانند منجر به برانگیخته شدن این هیجان و احساس ضرورت تکاملی در افراد شوند که چون سایر می
هستند، آنها نیز باید به این رفتار همتایان آنها، در حال ارتباطهاي متعدد با شرکاي دیگري از جنس مقابل

دیدن سایر همتایانی که روابط متعددي با شرکاي جنس مقابل دارند، به زبان تکاملی چندین معنا بپردازند.
دارد. یکی اینکه، چنین موقعیتهایی به معناي موفقیت تولیدمثلی در حال افزایشِ سایرین است. در این حالت، 

ز، براي موفقیت در این مسابقه، باید همانند سایر همتایانش، به روابط چندگانه کند که او نیفرد احساس می
شناختی فعلی، الاقل هایی براي ذهن تکاملی افراد، این است که محیط بوممعناي دیگر چنین محیطبپردازد.

ی از کند و این خود یکتاحدي و هر چند به شکل معینی، روابط چندگانه جنسی بین افراد را تحمل می
هایی، چنین محیطهاي افراد براي اقدام به روابط خارج از چارچوب و چندگانه است. مهمترین برانگیزاننده

شوند تا افراد، نه تنها براي رسیدن به حداکثر موفقیت تولیدمثلی احساس نیاز کنند بلکه این همچنین باعث می
دهند. در این حالت، افراد خود را در یک احساس را، در قالب خواستن حداکثر کمیت و کیفیت هم، نشان

بینند که باید بطور مداوم در تالش باشند تا از دیگران عقب نمانند. فرسا میمسابقه رقابتی شدید و طاقت
کننده تنوع تواند تضمیندهد، میطلبی جنسی نشان میافزایش کمیت تعداد شرکا که خود را در قالب تنوع
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تواند ذهن تولیدمثلی فرد را از بابت تر هم، میل فزاینده به ارتباط با شرکاي جذابها باشد و میژنتیکی زاده
ها، آسوده نگه دارد. کنترل و مدیریت یک شهوت دائم براي ارتباط داشتن با افراد متعدد کیفیت احتمالی زاده

-زنان بر استراتژيپیگیري و استمرارتواند براي هر کسی، دشوار باشد. و جذابی که در دسترس هستند، می

ها، هاي جنسی دوگانه، تاثیرات مهمی بر هر دو طبقه کلی از مردان خواهد داشت. شاید بعضی از خوشگذران
بیش از پیش ترجیح دهند که مجرد بمانند. به هر حال آنان همیشه خواهان دارند! بعضی دیگر از آنها هم، 

د داشت. براي آنها کافیست که حلقه ازدواج کنار حتی اگر ازدواج کنند، دست از روابط متعدد برنخواهن
رسانی به زندگی خدمتها، احتماالً مدت زیادي به خدمتگذاشته شود. از طرف دیگر، تعدادي از گروه خوش

هاي جنسی اصلی مشترك و خانواده نخواهند پرداخت. به یاد آورید که آنها نیز مرد بوده و یکی از استراتژي
مدت گذرا و ماالً استراتژي مرجح اغلب آنها هم است، تاکید بر روابط جنسی کوتاهدر همه مردان که احت

خالی از تعهد، است. کاهش روز به روز و هر چه بیشتر مردانی که حاضر به ازدواج، تعهد زناشویی و 
شوند و همچنین افزایش خیانت، طالق و مشکالت زناشویی، حاصل همین تمایل رو به پرورش فرزندان می

طلبی جنسی، بدون سر سپردن به دشواریها و مشکالت یک زندگی گسترش مردان براي سورچرانی و لذت
تر که اثرات تر و عمیقزناشویی پایدار و درازمدت است. و البته این پیامدها، تازه شروع یک ماجراي وسیع

خود را تا عمق پوست و خون جامعه خواهد گسترانید، است.
ین شرایطی، تقال و تالش هر چه بیشتر اعضاي هر دو جنس، براي اکتساب عارضه جانبی دیگر چن

هاي زیبایی، آرایشگاهها و هاي جذاب از نظر جنس مقابل است. سفره رنگین متخصصین جراحیکیفیت
هاي لباس و مد در جوامع مختلف، خبر از تالش دو جنس و بخصوص جنس مونث براي رسیدن به نمایشگاه

دهد. رقابت مردان براي رسیدن به درآمدهاي بیشتر و عوارض ناشی از مانی میحداکثر جذابیت جس
پرخاشگري و رقابتهاي خصمانه درون جنسی مردان نیز، می تواند تالش مردان براي رسیدن به منابع مادي که 

براي زنان بسیار اهمیت دارد را نشان دهد. 

حد و حصر ر جامعه و مشاهده روابط بیجو باز و آزاد د.خوردگیمردان متاهل و احساس فریب
تواند یک تاثیر بسیار مخرب بر رویکرد افراد متاهل نسبت به زندگی مشترك بگذارد. دیگران، بطور بالقوه می

اند! زیرا براي بدست آوردن در این شرایط، مردان متاهل ممکن است به این فکر کنند که آنها فریب خورده
اند که بر و دشوار یعنی ازدواج، حاضر به پرداخت بهایی شدهبطه هزینهارضاي جنسی در چارچوب یک را

هاي اند. در کشورهاي با الیهمردان دیگر، با پرداخت هزینه بسیار کمتر یعنی روابط بدون تعهد، به آن رسیده
منجر به هاي آزادگرایانه، تحلیل سود و هزینه، به میزان بسیار بیشتري، مایهکاري و درونظاهري محافظه

- شود چرا که خویشتنداريِ ریشه در قوانین این کشورها که جزو هزینهاحساس ضررکردن در افراد متاهل می

شود. در عوض، اي از مردم آن کشورها، نوشته میهاي چنین جوامعی براي افراد آن است فقط به پاي عده
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فراد نسبت به سود و هزینه آنچه که رود. برداشت ااي دیگر میمنافع حاصل از آزادي جنسی، به جیب عده
تواند در نگرش و احساس آنها نسبت آورند، میآورند و آنچه که دیگران بدست میخود از چیزي بدست می

خورند که چرا از روزگار مجردي خود، بهتر استفاده به یک موضوع، بسیار اثرگذار باشد. آنها مدام غبطه می
شدند. این مردان، در چنین شرایطی، انگیزه براي حفظ زندگی زناشویی را نکردند و اصالً به چه دلیل، متاهل

-از دست خواهند داد. این مسئله، بخصوص در جوامعی که ازدواج براي مردان، همراه با تحمل مسئولیت

توانند زمینه را تر خواهد بود. این احساسات و نگرشها، میهاي متعدد است، برجستهپذیري زیاد و سختی
آسیبهاي جدي مانند خیانت زناشویی یا طالق، آماده کنند.براي

یک جامعه با مرزهاي نامشخص و بدون چارچوب در تعیین رغبتی به ازدواج.مردان مجرد و بی
تواند میل و رغبت ازدواج مردان مجرد به ازدواج را کم حد و حدود روابط جنسی، به علتهاي متفاوتی می

این جوامع، مردان ازدواج نکرده، به این موضوع فکر خواهند کرد که ازدواج در یک کرده یا از بین ببرد. در 
جو بطور ناعادالنه آزاد از نظر جنسی، به معناي هدر دادن انرژي و منابع دیگر، براي رسیدن به چیزي است 

پسرك نوجوان و جذابی آن برسند. مشاهدهاي، به مقایسهکه سایر همتایان ازدواج نکرده آنها، با آسانی غیرقابل
رود که هزینه زندگیش را بطور ناعادالنه اي میکه، هر روز و بدون انواع درد سرها، به خانه زن همسایه مطلقه

کند، دیگر رمقی براي انگیزه ازدواج یک مرد جوان، نخواهد گذاشت. شاهد یک از مردي دیگر تامین می
تواند باعث شود تا تعدادي از مردانی که به هر علت ناتوان میآزاد یا حتی آزاد بودن، همچنین -محیط سنتی

عدالتی و اینکه مورد ظلم جامعه واقع اند، احساس بییا نامتمایل به روابط جنسی آزاد با جنس مقابل بوده
کنند که این ناعادالنه است که آنها دوران طوالنی پرهیز و تجرد را، همراه با شدند بکنند. آنها احساس می

هاي آن تحمل کنند درحالیکه تعدادي دیگر از مردان این دوره، نهایت کام خود از روابط جنسی را گرفته نشت
باشند. ازدواج براي این دسته از مردان، تحمل زحمتی بعد از یک دوره زحمت قبلی است که به دلیل توزیع 

ه آنها، براي فتح قلب یک زن، مجبور نامتوازن ارضاي جنسی در جامعه، فقط گریبان آنها را گرفته است. اینک
هزینه کنند درحالیکه مردان دیگر، با یک پیتزا و قهوه، پایان و عمر خود را باشند مبالغ میلیونی، مسئولیتهاي بی

فتح باب کرده باشند، محرك مناسبی براي آنها براي اینکه ازدواج کنند، نخواهد بود.
جنسی هستند که تناسبِ فقط یک جنس را به -هاي رفتاريسمکننده آن دسته از مکانیآزاد، تشویقجو

اند. از طرف طلبانه مردان و استراتژي جنسی دوگانه زنان، از آن جملههاي جنسی تنوعدنبال دارند. استراتژي
توان همچون یک ماشین حساب تکاملی در نظر گرفت که براي عمل، از دیگر، ذهن هر ارگانیسم زنده را، می

بار اقتصادي و کند. هیچ مردي دوست ندارد کولهاعداد، فرمولها و قواعد خاص خود تبعیت میارقام و 
که همسرش از او صرفاً به عنوان ابزاري براي تأمین شرایط اجتماعی زندگی یک زن را بر دوش کشد، درحالی

اینگونه پیش رود، مناسب اقتصادي، اجتماعی، عاطفی و روانشناختی خودش استفاده کند. اگر شرایط جامعه
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دهند در گروه مردان خوشگذران قرار گیرند تا از گرا نیز ترجیح میبدون شک، بعد از مدتی، مردان خانواده
قافله تولیدمثل موفق، دور نمانند. این چیزي است که طرفداران آموزش مردان گروه ب هم مدعی آن هستند. 

کند تا نتوانند تماعی مردان، تعدادي از آنها را مجبور میهرچند که شرایط جسمی، روانشناختی، اقتصادي و اج
موجودي ،انسانشوند. تواند آنها را مجبور کند که لزوماً وارد گروه دوم جزو گروه اول باشند اما نمی

شناختی، محیطی و خانوادگی ط بومیخود را با شراجنسی هاي بقا و تواند استراتژيمیوپذیر بودهانعطاف
گیرشدن گسترده و همه).2008،همکارانو وفیگوردو 2011سیمپسون و الپاگلیا، د (رك بهتنظیم کن

آنها را نسبت به تواند تعدادي از مردان را به حاشیه رانده وبکارگیري استراتژي جنسی دوگانه بوسیله زنان، می
شدن تواند منجر به فعالنان، میگرا کند. شک مردان نسبت به تعهد درازمدت زتعهد و ازدواج، مردد و اجتناب
شود. امتناع از تشکیل خانواده و پذیرش مسئولیتهاي آن و تمایل به برقراري 1استراتژیهاي جنسی جایگزین

- مدت، از جمله کاندیداهاي مترصد، براي این موارد هستند. بروز و رواج استراتژيروابط بدون تعهد و کوتاه

اي از مردان، بسیار گران و براي د باعث شود تا ارضاي جنسی براي عدهتوانهاي جنسی آزاد در جامعه، می
گرا، مجبورند این گرانی را به قیمت ازدواج اي دیگر، بسیار ارزان تمام شود. در این شرایط، مردان خانوادهعده

ها، عدالتیپس دهند اما مردان خوشگذران، براي رسیدن به ارضاي جنسی، به اندکی تالش، نیاز دارند. این بی
شدن میل به زندگی مشترك و تحمل دشواریهاي آن را، در مردان طبقه ب هم، شکوفا توانند بذر برچیدهمی

کنند.

هاي اخطاردهنده متعدد و یک محیط لیبرال، براي زنان نیز، پیام.هاي اخطاردهندهزنان و پیام
رده، حاوي این زنگ خطر است که سایر کمهمی دارد. چنین شرایطی، براي زنان، چه مجرد و چه ازدواج

هاي جنسی مانند همتایان آنها، در حال به حداکثر رساندن موفقیت تولیدمثلی از طریق اعمال انواع استراتژي
هاي جنسی مرتبط به بافتار رابطه یا استراتژي جنسی دوگانه، هستند. واکنش به این زنگ خطر، میل استراتژي

ورود به دنیاي جنسی آنهاست. در این شرایط، براي زنان متاهل، متعهدماندن شدن با دیگران وبه همرنگ
گیري آنها از پسران جوان سکسی، شود. دیدن روابط چندگانه جنسی زنان دیگر و کامهرچه بیشتر، دشوار می

تازه هاي یک شریکمقایسه شوهران با مردان جذاب دیگر را دائماً افزایش داده و مقاومت در برابر وسوسه
را زمزمه خواهند » چرا باید صبر کنیم«کند. زنان و دختران جوان و مجرد هم، کم کم اندیشه تر میرا، سخت

ندادن بعضی از مردان به این ارتباطات پیش از ازدواج و کرد. آنها که ارتباطات فراگیر زنان دیگر و اهمیت
داري ندارند. اي براي خویشتنبینند، دیگر دلیل چندان موجهخارج از ازدواج همسر را می

1- Alternative Sexual Strategies
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گذارند. مشخص نصیب نمیجوامع آزاد از نظر جنسی، کودکان را هم بی.در جوامع آزاد،کودکان
در دوره بزرگسالی، قرار گرفتن در معرض هرزه نگاري 1شده که یکی از عوامل موثر در ابتال به اعتیاد جنسی

از چند دهه قبل، سن بلوغ جنسی در نوجوانان، رو به در دوره کودکی است. در کشورهاي غربی، 2جنسی
دهد که محیطهاي برانگیزاننده از نظر جنسی، براي کاهش گذاشته و این روند همچنان ادامه دارد. این نشان می

جسم و ذهن جنسی کودکان و نوجوانان، پیامهایی مبنی بر اینکه بهتر است و یا باید هر چه زودتر فعالیتهاي 
در جوامع آزاد، میزان طالق و ترك خانواده بوسیله پدر به وع کنند، در بر دارد. عالوه بر این، جنسی را شر

مشخص شده که دخترانی که در خانواده هایی علت افزایش میزان شرکاي بالقوه در دسترس، افزایش می یابد. 
کند، بیشتر احتمال اده را ترك میخانو، زندگی می کنند که در آنها پدر بسیار زود و بنا به عللی به غیر از مرگ

از نظر تکاملی، علت این مسئله اینست که براي ذهن رس خود را شروع کنند.دارد که فعالیتهاي جنسی پیش
تواند به معناي محیطی باشد که در آن، مردان بر تکاملی یک دختر، ترك زودهنگام منزل بوسیله پدر، می

ها، براي جنس مونث بهتر بوده که کنند. در محیط تکاملی انطباقگذاري درازمدت نمیهمسران خود سرمایه
مدت را پیگیري کنند تا استراتژیهاي درازمدت، زیرا شناختی، استراتژیهاي جنسی کوتاهدر چنین شرایط بوم

-مهاند کم بوده و در نتیجه، برناگذاریهاي درازمدتی بر همسران و فرزندان خود داشتهتعداد مردانی که سرمایه

ریزي براي رابطه درازمدت، غیرانطباقی است.

اي و تحت هر شرایطی می تواند آزادانه راه خود را این عقیده اجتماعی که هر فرد در هر جامعه
انتخاب کرده و در نتیجه جوامع نیاز به برقراري یک سري از محدودیت ها بر رفتار جنسی افراد ندارند، 

ي اجتماعی بوده و بسیاري از تفکرات و رفتارهاي خود را، مطابق با اساساً نادرست است. انسان موجود
کند. چیدمان استراتژیهاي جنسی در ذهن و رفتار افراد هم، یکی از این موارد است. شرایط اجتماع، اتخاذ می

ر توانند مستقل از دیگران زندگی کنند. تصمیمات رفتاري دیگران، باغلب افراد، حتی اگر بخواهند هم، نمی
-گذارند. همه ما، همچون شطرنج بازانی هستیم که حرکت مهرهتصمیمات و رفتارهاي بسیاري از ما تاثیر می

کنند. حتی در صورتیکه فرد نخواهد از دیگران هاي دیگران تنظیم میهاي خود را، مطابق با حرکت مهره
هرگونه حرکت مستقل باز دارند. مرد توانند فرد را ازالگوبرداري کند، پیامدهاي عملی رفتارهاي دیگران، می

کند، در پیدا کردن زوجی که او نیز  مجرد و محافظه کاري که در یک جامعه آزاد از نظر جنسی زندگی می
گرا بوده و سابقه روابط جنسی قبل از ازدواج یا خارج از چارچوب نداشته باشد، به مانع و دشواري بر اخالق

گراي محافظه کار از نظر جنسی که ارتباط جنسی را فقط در زن خانوادهخواهد خورد. بر همین قیاس، یک 
داند، ممکن است خود را در شرایطی ببیند که بخش میبافت یک رابطه عاشقانه و توأم با تعهد، مجاز و لذت

1- Sexual Addiction
2- Pornography
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با توانند خواهند. دیدگاهی که معتقد است، افراد میمردان متعدد، از او رابطه جنسی بدون الزام تعهد می
هاي بسیار متفاوت (و نه اندك) درباره مسائل اساسی مانند مسائل جنسی، در کنار هم بینیرویکردها و جهان

گونه تضاد و برخوردي زندگی کنند، اساساً یک دیدگاه آرمانگرایانه است که مبتال به سندرم برج و بدون هیچ
گرایانه لی است یا نه، نباید فقط نظریات آرمانآیا یک ایده اجتماعی، عمعاج نشینی است. براي اینکه بفهمیم 

دهیم خوب بشناسیم، سپس ببینیم چه چیز در بدهیم، بلکه ابتدا باید ارگانیسمی را که در مورد او نظر می
صحنه عمل جوابگو است.

لیبرالیسم جنسی و کاهش میزان ازدواج 
کند. در جوامع ج را اجتناب ناپذیر میقوانین تکامل، ارتباط آزادي جنسی فزاینده با کاهش نرخ ازدوا

توانند غرایز جنسی خود را ارضا کنند، اما این ارضا همراه با یک تبادل است. در این لیبرال، زنان، آزادانه می
جوامع، زنان عموماً از این مسئله ناالن هستند که هر چند در جستجوي مرد مناسبی براي یک رابطه درازمدت 

یابند. ارتباط افزایش در آزادي با کاهش نرخ ازدواج، از اما مرد مطلوب خود را نمیمانند ازدواج هستند 
تر ) هر چقدر که روابط جنسی پیش از ازدواج و خارج از چارچوب فراوان1پذیرد: چندین مکانیسم، تاثیر می

افتد که اتفاق میدهند. این مسئله به این خاطرشود، مردان تمایل خود براي ازدواج را ، بیشتر از دست می
هاي خود براي تقبل مسئولیتهاي ترین انگیزهمدت، یکی از مهمترین و اصلیمردان با افزایش روابط کوتاه

دهند. به طور ساده، آنها در این حالت، آن چیزي را که تا االن از وراي روابطی مانند ازدواج را از دست می
یابند. در جوامع کمتر تر و بدون دردسرتر میگیرانهی آسانهاییافتند، حال در قالب و چارچوبازدواج می

آزادگرایانه، زنان از طریق کنترل ارضاي جنسی در چارچوب ازدواج، کنترل بیشتري بر رفتارها و خواسته 
گیر شدن روابط جنسی، کمتر و کنند. اما در جوامع لیبرال، این کنترل، به دلیل همههاي مردان اعمال می

شود.ر میناپایدارت
) یکی از پیامدهاي احتمالی دیگر جوامع آزاد، این است که در این جوامع، تعداد بیشتري از زنان، 2

- توجه خود را بر روي تعداد کمتري از مردان، متمرکز می کنند. همانطور که گفتیم، زنان از نظر زیست
دارند. در جوامع آزادي که تکاملی گرایش به یک سري مشخصات جسمی، رفتاري و اجتماعی در مردان 

تعداد زیادي از زنان به دنبال تعداد کمی از مردان هستند، یک اثر معکوس در تمایل مردان به ازدواج بوجود 
کنند، می آید. در این جوامع، مردان گروه اول که زنان بطور زیستی، کشش بیشتري نسبت به آنها احساس می

، نیازي به جواب مثبت دادن به مشتاقان خود نمی بینند زیرا آنها هاي زیادي دارندبه دلیل اینکه خواهان
هاي جذاب دیگري دارند. مردان دیگر نیز به دلیل مشاهده وضعیت جامعه و نگرانی و همیشه جایگزین

دارد، نسبت به ازدواج، اکراه اضطرابی که ریشه در همان پویایی تکاملی قدیمی یعنی عدم اطمینان پدري
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ابند. این مردان نیز، می خواهند همانند گروه اول رفتار کنند. در این موقعیت، زنان براي رسیدن بیشتري می ی
به هر دو گروه از مردان الف و ب، با دشواري مواجه می شوند. 

شوند. آنها مجبورند براي ) در این جوامع، زنان براي جذب همسر، مجبور به بروز ولنگاري بیشتر می3
کنند، رقابت کنند. این رقابت ر زنانی که از جذابیتهاي جنسی خود براي اغواگري استفاده میهمسریابی، با سای

جنسی فزاینده در بین زنان، آنها را در یک موقعیت نامناسب از نظر افزایش ارتباط جنسی به قصد درون
و آن هم بطور دهد. رقابت بیشتر، به معناي گستردگی و فراوانی ارضاي جنسیرسیدن به همسر، قرار می

معکوسی به معناي عالقه کمتر مردان به ازدواج است زیرا همانطور که گفتیم، هر چقدر که جامعه آزادتر 
شوند. باشد، مردان براي کسب ارضاي جنسی، کمتر حاضر به برقراري روابط درازمدت می

ر آزاد که در آنها، زنان ) رویداد بعدي که در انتظار جوامع آزاد است، اینست که، برخالف جوامع کمت4
در جوامع آنقدر بر روابط خود با مردان کنترل دارند که تا زمان برقراري تعهد از رابطه جنسی خودداري کنند،

آزاد، زنان، ناتوان از اعمال چنین قدرت و کنترلی بر روابطشان با مردان، هستند. در چنین جوامعی، خودداري 
تواند به قیمت از دست دادن آن مرد براي آن زن تمام شود با یک مرد، میو اجتناب یک زن از رابطه جنسی 

کارتر، به علت میزان نرخ اي دیگر بیابد. اما در جوامع محافظهتواند ارضاي جنسی را در رابطهزیرا آن مرد، می
به پایین کلی روابط خارج از چارچوب جنسی در زنان، یک مرد حتی در صورت طرد شدن بوسیله یک زن 

علت ناهماهنگی در زمان عالقه به رابطه جنسی، کمتر احتمال دارد که بتواند ارضاي جنسی را در جاي دیگر 
شود تا در این جوامع، مردان بیشتر حاضر به ازدواج باشند، چرا که بطور جستجو کند. این مسئله باعث می

زادي که زنان براي به دست آوري ساده، آنها براي ارضاي جنسی خود راهی جز این ندارند. در جوامع آ
خود به خود شاهد افزایش چنین مردان مجبورند رابطه جنسی را زودتر از زمانی که دوست دارند شروع کنند،

روابطی و باز هم بطور معکوسی، کاهش عالقه مردان به ازدواج هستیم. در این جوامع، زنان در یک چرخه 
روابط آزادانه جنسی به منظور کسب  همسر تشکیل داده و یک سر افتند که یک سر آن را افزایشمعیوب می

هاي سازد. در جوامع محافظه کارتر، چارچوبآن را نتیجه عکس، یعنی کاهش عالقه مردان به ازدواج می
شوند که یک زن، ارضاي جنسی خود را اجتماعی، قانونی، مذهبی و هنجارهاي درون جنسی، مانع از این می

رچوب کم بها مانند روابط خارج از چارچوب فروخته و در نتیجه زنان دیگر را دچار دردسر در قالب یک چا
براي کسب همسر کند. یکی از علل تکاملی عالقه زنان براي انگ زدن به زنان ولنگار، همین مکانیسم 

د کردن افراد هاي بازدارنده قوي براي محدوبازدارنده چنین رفتاري بوده است. در جوامع آزادي که مکانیسم
وجود ندارد، زنان و از جمله زنانی که تمایالت درونی بیشتري براي روابط آزادانه دارند، مانعی بر سر 

-بینند. این زنان، با بروز تمایالت خود، کار سایر زنان براي همسریابی را هم دشوار میرفتارهاي خود نمی

کنند.
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کنند، ولیه جوانی، احساس فشار براي ازدواج نمی) در جوامع آزاد، زنان بخاطر اینکه در سنین ا5
دهند که ازدواج خود را تا پایان سنین دهه سوم عمر، به تعویق بیندازند. در این سنین که زنان ترجیح می

کنند، خود را در بخاطر هشدار ساعت زیستی درونشان، احساس هیجان و اشتیاق بیشتري براي ازدواج می
تري که آنها روابط کمتر متعهدانه را دوست داشته تر و جذابزنان و دختران جوانیک رقابت دشوار با سایر 

یابند. در این حالت، زنانِ آزاد نسل قبل، خود را در رقابت با زنان و دختران جوان کنند، میو تشویق می
تر، ان و دختران جوانیابند. با این تفاوت که آن زنچشند، میدیگري که آنها نیز فعالً لذت دوران آزادي را می

کمتر به دنبال روابط متعهدانه و درازمدت مانند ازدواج هستند. بدیهی است که در چنین شرایطی، یعنی 
مدت قرار تر و مصرّ به ازدواج و داراي اکراه از روابط صرفاً کوتاهموقعیتی که در آن، یک طرف، زنان مسن

نه تنها چندان خواهان ازدواج نبوده، بلکه راغب و حاضر تري کهگیرند و طرف دیگر، دختران و زنان جوان
مدت هم هستند، مردان، اقدام به انتخاب زنان گروه دوم کنند. این مسئله، خود منجر به کاهش به روابط کوتاه

تر زنان، خواهد شد. بیشتر نرخ ازدواج و ناکامی فزاینده
-گردد. مردان بطور زیستی، زنانی را ترجیح می) علت بعدي، به عالقه مردان به زنان پاکدامن بر می6

کند. در تر هستند. این مسئله، بخصوص در مورد روابط درازمدت، صدق میدهند که از نظر جنسی، کم تجربه
شود. این ترس و نگرانی، به اضافه شرایط فراهم جوامع آزاد، تردید و ترس مردان از انتخاب همسر، بیشتر می

داشت. مدت، کاهش بیشتر نرخ ازدواج را به دنبال خواهد کوتاهشده براي ارضاي جنسی
) اگر یکی از دو جنس، در روابط خود با جنس دیگر، بدون قید و بند رفتار کند، در واقع در حال 7

دهد. در چنین شرایطی، فرستادن این پیام است که او به چارچوب و بافت حاکم بر روابط خود اهمیتی نمی
ار داشته باشیم که جنس دیگر، به روابط خود اهمیت داده و به قوانین و هنجارهاي متعهدانه در چرا باید انتظ

زمینه رابطه بین دو جنس، معتقد یا عامل باشد.
) همانطور که قبالً گفتیم یک جو بطور ناهنجار باز از نظر جنسی در جامعه، پیامهاي مهمی را براي 8

امان جنسی است. در چنین شرایطی، طی به معنی حسادتها و رقابتهاي بیافراد دارد. براي مردان، چنین شرای
بینند که یا باید میدان را اي از مردان خود را در یک شرایط سخت و دشوار از نظر رقابت اسپرمی میعده

یک مرد تر، به رقابت با سایر مردان بپردازند. در چنین جوي، اینکهکامالً خالی کنند و یا با توان هر چه تمام
نخواهد همسر یک زن ولنگار باشد، چرا که او هم آرزو داشته که یکی از چند جین مردي باشد که آن زن با 

رسد.آنها آمیزش جنسی داشته، چندان نامعقول و غیرمنطقی به نظر نمی
گسترش خیانت در جامعهلیبرالیسم جنسی به دلیل افزایش دادن میزان تحریکات و فرصتها، موجب -9

کاهش نرخ می شود. اجتناب افراد از ازدواج بیشتر و به طالقمنجرگسترش خیانت نیز به نوبه خودو
این نیز خود دوباره منجر بهموجب رواج روابط خارج از چارچوبی می شود که و افزایش طالق،ازدواج
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باعث می و حصر دارد، که ریشه در آزاد گرایی بی حد این چرخه معیوب گردد.میاجتناب افراد از ازدواج
شود که افزایش یک انحراف، افزایش دیگري را به دنبال داشته و این چرخه همچنان ادامه پیدا کند.

تبادل جنسی و آزادي جنسی؛ تعامالت، برخوردها و پیامدها

شتین).(انی» به نظر من، معادله، مهمتر از سیاست است، زیرا سیاست براي اکنون است و معادله براي همیشه«

تواند هایی کرده که بوسیله آنها، میتکاملِ مغز انسان، او را مجهز به یک سري از معادالت و فرمول
شناختی محیط اطراف خود را پردازش کرده و به اینکه چه چیزهایی، کارهایی یا چه کسانی، اطالعات بوم

دیگر، هر انسانی، قبل از اینکه در این دهند، پی ببرد. به عبارتشایستگی تکاملی او را افزایش یا کاهش می
آید. گفته ها، به دنیا میها در بعضی از زمینهدنیا به او اقتصاد و محاسبه آموزش دهند، با تجهیز به این توانایی

، اول بار براي مطالعه خانواده به کار رفته است. یکی از مواردي که افراد بر اساس ذهن 1شده که واژه اقتصاد
کنند، رابطه با جنس مقابل، ازدواج و گري و اقتصاددانی میکاملی خود، اقدام به سنجش، محاسبهناهشیار ت

تشکیل خانواده است.
) این ایده را مطرح کرد که همه 2005، به نقل از روزنفلد، 1970(2چندین دهه قبل، ویلیام گود

ند. اخیراً تاثیر نظریات بازارپنداري، تبادلی هست5یا بازارگونه4هاي تبادلی، نوعی سیستم3ايهاي معاشقهسیستم
). 2005اند، افزایش پیدا کرده است (روزنفلد، دهی حداکثري منافع که درباره خانواده ارائه شدهو افزایش

ازدواج یک معامله است و «بعضی از مطالب ذکر شده براي تعریف ازدواج نیز، همین معانی را در خود دارند: 
شود که در آن یک شخص (مرد) یک ادعاي همیشگی را نسبت به حق دسترسی جنسی موجب قراردادي می

؛ به 1993، 6(فوکس» اي که دیگران اکنون دارند، مقدم استکند و این حق بر دستیابی جنسییک زن ایجاد می
رتباطی ). طبق این دیدگاهها، ازدواج و انتخاب شریک نیز همانند بسیاري از مسائل ا1390پور، نقل از نیلی

اي و از جمله ازدواج، هر یک از طرفین، به پذیرند. در هر رابطهدیگر، از قوانین اقتصادي ارتباط، تاثیر می
شان گردد. افراد به رابطههاي آن ارتباط براي خود، میدنبال حداکثررسانی منافع و در عین حال کاهش هزینه

ه براي آنها سودي بیشتر از هزینه داشته باشد، شایسته نگرند که مادامی کبه دیده تبادالت یا معامالتی می
همان قوانینی که در مورد کاالها و ،7در مسائل جنسیطبق نظریه تبادل اجتماعیبرتداوم و نگه داشتن است.

1- Economic
2- William Goode
3- Courtship
4- Exchange
5- Marketing
6- Fox
7- Sexual Exchange
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از جمله ،کنند. ارزش، قیمت، عرضه و تقاضاکنند، در مورد مسائل جنسی  نیز صدق میبازار صدق می
بازار جنسی هستند. میزان در واقعقابل تعمیم به مسائل جنسی در جامعه یا،از بازارمفاهیمی هستند که

را کاهش داده و متقاضیان آن کاال، حاضر به پرداخت هزینه کمی عرضه زیاد یک کاال، ارزش و قیمت آن
از طریق مردان به ارضاي جنسی . بر همین قیاس، دسترس جنسی زیاد، راحت و ارزانِشدبراي آن خواهند 

دهد. کاهش می،اندبودهآن زنان، ارزش و بهایی را که مردان براي ارضاي جنسی حاضر به پرداخت 
طبق نظریه تبادل اجتماعی در مسائل جنسی، مسائل جنسی و لذت جنسی (سکس) یک منبع زنانه 

دواج پایدار و شود که زنان در طول تاریخ به مردان عرضه کرده و در عوض، تعهد براي یک ازمحسوب می
درصد عمر 99اند. همانطور که گفتیم، کسب منابع مادي و غیرمادي را از مردان به عنوان یک تبادل اخذ کرده

شده، بوده کننده آنچه که بوسیله مرد فراهم میبشر، در شرایطی گذشته که مرد، شکارچی و زن، گردآوري
گیري کننده، منجر به شکلآورينده و زن به عنوان جمعکناست. وجود یک رابطه مبتنی بر مرد به عنوان فراهم

یک تبادل اساسیِ تکاملی بین زن و مرد شده است. مردان، منابع مادي را به ازاي کسب آمیزش جنسی، به 
اند. وجود چنین مکانیسم ارتباطی، به این خاطر مورد انتخاب طبیعی قرار گرفته که امکان زنان عرضه داشته

کرده است. ایطی مناسب براي تولیدمثل و بقاي فرزندان در یک ائتالف دو نفره را فراهم میفراهم آمدن شر
اند. زنان نیز در عوض این کننده بودهکننده و زنان مصرفمردان به دلیل قدرت و توانایی بیشتر جسمی، فراهم

. پسران و دختران این انددادهکنندگی، به مردان اجازه آمیزش جنسی و کاشتن بذرهاي خود را میمصرف
تکاملی که آکنده از منطق تبادل جنسی است را، از والدین خود به ارث -مردان و زنان، مکانیسم هاي ذهنی

ها و ساختار عصبی ما شده است. ریزياند. بعد از گذشت میلیونها سال، این نوع تبادل، جزئی از برنامهبرده
تارهاي جنسی وجود دارد؛ از ماهیت ازدواج در جوامع مختلف هاي بسیاري براي این اصل حاکم بر رفداده

گرفته تا علل جدایی و طالق، وجود فاحشه هاي تقریباً همیشه مونث در جوامع، تحلیل اقتصادي، اجتماعی و 
شماري از این مسئله را توانید شواهد بیبسیاري از مدارك دیگر. با کمی دقت در اطراف خود، شما نیز می

فرهنگ ما نیز، این گونه از تبادالت، در روابط دو جنس، بسیار رایج است: وجود مهریه، آیین و ببینید. در
رسوم ازدواج، علل درخواست طالق از طرف زنان و غیره. این نظریه، منکر اینکه زوجین ممکن است از 

ینست که در بسیاري از کنند، نیست. اما نکته اوراي روابط خود، چیزهایی به غیر از منابع مادي نیز کسب می
هستند. مثال » منابع مادي در عوض ارضاي جنسی«هایی از تبادل بنیادین موارد، همان چیزهاي دیگر، شاخه

ابراز عشق از طریق هدایاي مادي را در نظر بگیرید. زنان، معموالً خرید یک حلقه نامزدي گران قیمت یا 
دانند. عشق، مفهومی انتزاعی به نظر حقیقی یک مرد میمجلس عروسی با شکوه را، دلیلی بر عشق رمانتیک و

کردن مالی نشان بینیم که بازنمایی عشق یک مرد به همسرش، از طریق هزینهکه در اینجا میرسد درحالیمی
کننده در مورد اثبات وجود عشق در یک مرد، داشته شود. چرا تبادل یک شیء مادي، باید نقش تعیینداده می

غذا در عوض «تر از همان تبادالت ها، در واقع شکل مدرن شده و اندکی پیچیدهناسک و آیینباشد؟ این م
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-که که شب از شکار بر میها هستند. یک مرد ناندرتال را زمانیدر عصر محیط تکاملی انطباق» ارتباط جنسی

ر کنید. حال یک گردد تا یک خرگوش لذیذ را به ازاي ارضاي جنسی به همسر یا شریکی دیگر بدهد، تصو
که یک هدیه گرانقیمت را بر روي میز رستورانی که با شریکش قرار گذاشته جوان عصر امروزي را درحالی

هاي مورد تبادل هر بینید؟! در سایر موارد نیز، گزینهگذارد، تصور کنید. آیا شباهتی بین این دو سناریو نمیمی
کنند.ک میچه که باشند به بقا و تولیدمثل موفق طرفین کم

هاي مختلف، اَشکال متفاوتی دارند، تنها یکی از موارد ها و تعهدات مالی که در فرهنگنامهضمانت
متعددي هستند که تبادلی بودن روابط بین دو جنس را نمایان می سازند. این تعهدات مالی، غالباً از طرف 

بودن پدیده ازدواج است.شواهد تبادلیگیرد. وجود مهریه در فرهنگ اسالمی نیز، یکی ازمردان صورت می
نامه مالی براي زن است تا تعهد طرف مقابل به یک تبادل را، ) معتقد است که عقدنامه، یک بیمه1994شارك (

هاي بعدي تضمین و قانونی کند. در این حالت، موافقت با امضاي این قرارداد (عقدنامه)، از عدم موافقت
و معتقد است که ماه عسل نیز، همانند تشکري است که یک خریدار بعد از کند (ااحتمالی جلوگیري می

حتی بعضی کند تا او را مطمئن کند که از خرید خود پشیمان نیست!). از این نظر، خریدن کاال از فروشنده می
ه ازدواج هاي افراطی کدر این بین، دیدگاه. محض تلقی کنیمتوانیم نوعی تبادل جنسی میهم، ها را از ازدواج

مارکس و انگلس، عقیده داشتند کنند نیز، وجود دارند. بطور نمونه، را بطور کامل بصورت اقتصادي تفسیر می
است.1نوعی فحشاي قانونی شده،با اندکی تفاوت،که ازدواج

تقدیم هدایاي مادي و گرفتن مجوز ارتباط جنسی، مختص گونه انسانی نبوده و در بسیاري از حیوانات 
شود. در یک گونه از عنکبوتها، عنکبوت نر، مقداري حشره به دام افتاده در تورش را بوسیله ، دیده مینیز

کند. این هدیه، بندي کرده و هنگام معاشقه براي ارتباط جنسی، به عنکبوت ماده تقدیم میتارهاي خود بسته
- تباط جنسی است. اوج این تقدیمهاي ارگذاري والدینی و هزینهیک نوع جبران تفاوت دو جنس در سرمایه

داد بدنش اي از عقرب ها (فصل سوم) دیدیم که در آن، عقرب نر به عقرب ماده اجازه میها را در گونهکردن
-هاي درون بدن نر، بارور شود. آیا بین همه این سناریوها شباهتهاي نمیرا بخورد و در عوض بوسیله اسپرم

سازند. محصول هاي آن را منابع مادي و ارتباط جنسی مینما که ستونکبینید: یک رابطه عاشقانه و رمانتی
-هاي رفتاري است که در نتیجه تولیدمثل زوج دارنده چنین رفتارهایی، روي مینهایی نیز، بقاي این استراتژي

).1998(براي مروري در زمینه نظریات مربوط به تبادل اجتماعی در مسائل جنسی رك به اسپرچر، دهد

بادلِ ارضاي جنسی؛ منبعی زنانه در ارتباط با مردانت
)، با مرور پژوهشهاي مربوط، نشان دادند که این زنان هستند که به عنوان 2002بومیستر و توینج (

کنند. یک نمونه کوتاه اما جالب، این نیروهاي اصلی و اولیه در سرکوب فرهنگی مسائل جنسی زنان تالش می

1- Legalized prostitution
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ده شده که زنان، حتی بیشتر از خود مردان، با استاندارد دوگانه در ارتباط جنسی مشاهده است که نشان دا
به این عقیده قالبی اجتماعی که ارتباطات قبل از ازدواج براي مردان قابل 1استاندارد دوگانهموافق هستند. 

زنان باتجربه، شود. شواهدي اینگونه، گویاي این هستند که زنان و بخصوصتر است تا زنان، گفته میقبول
ارزشمندي است که آنها در ارتباطات خود با 2دانند که ارتباط و ارضاي جنسی، جزو معدود منابعخوب می

تواند به قیمت از دست دادن بسیاري از چیزهایی تمام شود که مردان داشته و کاهش بهاي آن در جامعه، می
اگر وا دهی، از «دختران، معموالً این جمله را که: د. کننآنها از وراي روابط خود با مردان، جستجو و کسب می

دهد که مادران کارکشته، از روانشناسی جنسی مردان اند. این نشان میاز مادران خود شنیده» دهیدست می
دانند که ارضاي جنسی، غالباً تنها روش براي کسب تعهد درازمدت یک مرد است. بخوبی آگاهی داشته و می

تواند به جایگاه آنها در نظام ذهنی مردان به عنوان همسران درازمدت، خدشه یاد زنان، میآزادیهاي جنسی ز
جدي وارد کرده و در عوض آنها را در جایگاه ابزارهایی براي دنبال کردن و گسترش استراتژیهاي جنسی 

تکاملی خود، به مدت خود، قرار دهد. همانطور که گفتیم، مردان براي افزایش زادآوري موفق و تناسبکوتاه
شوند. در یک استراتژي، آنها اقدام به تشکیل رابطه درازمدت و تعهد براي دو استراتژي کلی متوسل می

کنند. مدت و گذرا با زنان، میپرورش فرزندان احتمالی کرده و در استراتژي دوم، اقدام به روابط مکرر کوتاه
هاي دلخواه زنان جواب ایت و هماهنگی با استراتژياز آنجایی که استراتژیهاي مردان، فقط در صورت رض

هاي خود را عملی کنند. بهترین فرصت براي استفاده از توانند در هر شرایطی، استراتژيدهد، آنها نمیمی
- شود که زنان، راه را براي ارضاي چنین استراتژيمدت، زمانی فراهم میاستراتژي روابط متعدد جنسی کوتاه

از طریق تعهد، ازدواج، ء ارضاي جنسی مردان،پرداخت بها،جنسدر رابطه بین دورند. گذاهایی باز می
درگیرانه و گیرد. دسترسی و ارضاي جنسی از طریق روابط آسانصورت میغیره، پرداخت مادي، احترام و 
آنها ،این شرایطتن به ازدواج ندهند. بطور ساده، در ،شود که مردانبه این میمنجر،غیر از چارچوب ازدواج

براي خود تر توانی شیر را به طریقی آسانتا وقتیکه می«کنند که: میعملهایشان طبق این نصیحت پدربزرگ
قابلیتهاي جنسی زنان، از جمله منابع محدود یا تنها منبعی از زنان است از طرف دیگر،». خر!نفراهم کنی، گاو

حاضر هستند چالشها و دشواریهاي ازدواج را بپذیرند. به همین که براي مردان ارزشمند بوده و به خاطر آن 
دلیل، اگر مردان یک جامعه احساس کنند که ارضاي جنسی زنان، محدود به خودشان نیست، زیر بار ازدواج 

هاي ارائه شده (براي مروري در مورد شواهد و تحلیلنرفته و بنیان ازدواج در آن جامعه سست خواهد شد
جزو منابع اصلی مورد استفاده زنان در ارتباط با مردان است رك به 3د اینکه ارضاي جنسیحاکی از تایی

).2004و بومیستر و وحس، 2002بومیستر و توینج، 

1- Double Standard
2- Resource
3- Sex
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یکی از نکاتی که شما هنگام مطالعه متون روانشناسی تکاملی، بارها و بارها می خوانید اینست که 
ها یعنی ملی ما، متعلق و ساخته و پرداخته محیط تکاملی انطباقهاي ذهنی تکاها و مکانیسماکثریت انطباق

زمانی که نیاکان ما تحت فشارهاي انتخابی معینی قرار داشتند، است. بدیهی است آنچه که بوسیله محیط 
ها تراشیده شده باشد، لزوماً در عصر مدرن، جوابگوي نیازهاي اجتماعی و کارکرد مناسب از تکاملی انطباق

ها، شباهت چندانی با چند صد سال انشناختی نیست. میلیونها سال زندگی بشر در محیط تکاملی انطباقنظر رو
هاي اخیر، آنقدر و بخصوص صد سالِ اخیر زندگی بشري ندارد. میزان تغییرات و دستاوردهاي بشري در دهه

توان معادل با تمام یر را، میزیاد بوده که دانشمندان معتقدند تغییرات و پیشرفتهاي ماحصل این چند دهه اخ
طلبد اما پیشرفتهاي بشر از آغاز خلقت تا قبل از این چند دهه دانست. پیشرفت همراه با تغییرات، تغییر را می

ذهن تکاملی انسان آنطور تکامل نیافته که بتواند به موازات تغییرات جامعه و با همان سرعت، تکامل بیابد. 
، نیازي به تولیدمثل به شکل صد، دویست یا چند هزار سال قبل ندارد ولی آیا دانیم که جهان امروزهمه می

شود که نماي بیرونی این انگیزه یعنی میل جنسی، دست از سر ما بردارد؟ بر همین اساس، این باعث می
جنسی، شواهد قابل مالحظه و جالبی وجود دارد مبنی بر اینکه حتی اگر بافتارها و شرایط ایجاب کننده تبادل 

وجود نداشت باشند، باز هم شاهد تنظیم خود به خودي معادالت ارتباطی دو جنس بر مبناي این اصل اساسی 
خواهیم بود. بطور مثال، مشاهده شده که حتی در صورتیکه یک زن، متعلق به طبقه اقتصادي باال باشد، باز هم 

در واقع، هر چقدر که زنی، از نظر اقتصادي دهد.در زمان همسرگزینی، به منابع مادي مرد مقابل، اهمیت می
شود. اش در زمان همسرگزینی، به همان نسبت بیشتر میدر سطحی باالتر باشد، درخواستها و مطالبات مادي

کنند علت تاکید زنان بر این مشاهده، در تضاد این تبیین برخاسته از نظریات علوم اجتماعی است که ادعا می
دهد که زنان در هنگام ن همسرگزینی، محرومیت آنها از منابع مادي است. این نشان میمنابع مادي مرد در زما

همسرگزینی، تحت یک خردورزي تکاملی هستند تا اینکه بخواهند بطور منطقی و مطابق با شرایط دنیاي 
مدرن، تصمیم بگیرند. 

کند. ن هم صدق میاین خردورزي تکاملی، فارغ از محاسبات منطقی دنیاي مدرن، در مورد مردا
- تر از نظر اقتصادي و انرژيمشاهده شده که اکثریت مردان، چنانچه بتوانند از طریق راههاي آسان و کم هزینه

کنند. مهمترین کارکرد ازدواج براي اکثریت مردان، پوشی میگذاري، به ارضاي جنسی برسند، از ازدواج چشم
عاطفی نیز، جزو - موارد که ارضاي روانشناختی و هیجانیهمان آمیزش و ارضاي جنسی است. در بسیاري از 

هاي دیگر نگرانی از بابت شوند، در واقع در حال صحبت از شاخهعلل اقدام مردان به ازدواج شمرده می
یابی تواند به معناي اطمینانارضاي جنسی و قطعیت پدري هستیم. تبادل عشق، عاطفه و ارتباط صمیمانه، می

بودن ارضاي جنسی زن براي او باشد (بر همین قیاس، عشق مرد براي زنِ متعلق به عصر مرد از انحصاري 
ها، خبر از وجود شوهر و پدري پایدار که براي گسترش ژنهاي آن زن، حاضر به ایثار، محیط تکاملی انطباق

تاثیر ). ذهن مردان مدرن نیز، هنوز تحت7دهد. رك به فصل ماندن و فداکاري در سراسر عمر است می
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توانی از این فرد و محاسبات تکاملی مربوط به تبادل جنسی است؛ اگر این کاال یعنی ارضاي جنسی را، می
تر بخري؟ به عبارت دیگر: اگر روابط باز و آزاد و بدون سپردن تر بخري، پس چرا از آن یکی و گرانارزان

زمدت پرهزینه مانند ازدواج برویم.تعهدات درازمدت و مشقات آن وجود دارد، چرا به سمت روابط درا

فرهنگی. -جستاري پژوهشی
یابداستراتژي جنسی دوگانه، مهریه و طالق؛ وقتی ازدواج، کارکردي متفاوت می

استراتژیهاي جنسی و همسرگزینی دوگانه در دنیاي پیچیده و مدرن امروزي، در شرایط کنونی جوامع و 
توانند خود را به اشکال جدیدتري نیز نشان هاي تکاملی قدیمی، میه سبکهاي بروزیابی بزنان، عالوه بر شیوه

ترین شکل ترین و صریحدهند. ارتباط همزمان یک زنان با دو مرد و بنا به علل مرتبط با استراتژي دوگانه، ساده
تر و در یچیدهتوانند خود را به صورتهاي پهاي جنسی انسان، میاستراتژيبروز این استراتژي جنسی است. اما 

شناختی و غیره هم، نشان دهند. یکی از ها و مکاتب سیاسی، جامعهها، نظاملفافه قوانین، هنجارها، خواسته
ها و مظاهر این مسئله، تاکید زنان بر حقوق و آزادیهاي فردي در هنگام ازدواج است. کشیدن خط و نشان

- آزادیهاي فرديِ بیش از حد و حصرِ پس از ازدواج میتاکیداتی که زنان در زمان قبل از ازدواج، بر حقوق و

اي از این مدرنیزه شده همان استراتژیهاي بنیادین غریزي دانست. هر چند در بعضی توان نمونهکنند را، می
دهنده پرده و آشکار است که شکی براي تمایل فرد درخواستآنچنان بیها، موارد، محتواي این در خواست

گذارد.قصد پیگیري یک استراتژي جنسی خاص را دارد، باقی نمیمبنی بر اینکه 
کردن تعمدانه تعدادي از زنان است. در این حالت، یک شکل از استراتژي جنسی دوگانه، دیر ازدواج

بازي و تواند در پاسخ به تمایل زنان به عشققبول دیگري نداشته باشد، میچنانچه ازدواج دیرهنگام، علت قابل
ت متعددي جنسی با مردان جذاب، بوجود آمده باشد. در این حالت، یک زن به علت اینکه ازدواج را ارتباطا

کند، اقدام به، به تعویق انداختن ازدواج تا اواسط یا اواخر دهه سوم عمر براي خود دست و پا گیر قلمداد می
بازانه، ماهیتی متفاوت داشته مدت عشقاهکند. در این سنین نیز، از آنجایی که ازدواج اساساً با ارتباطات کوتمی

کند، معموالً مردان معینی هستند که به و به همین دلیل، وجود شخصیتها و منشهاي متفاوت را طلب می
شوند. علت ازدواج در اواسط یا اواخر دهه سوم عمر نیز، به نگرانی از بابت هاي مناسب انتخاب میعنوان گزینه

گردد. در ن و کسب حمایت دائم براي یک زندگی درازمدت و پرورش فرزند، بر میتأمین شرایط اقتصادي ایم
این حالت، یک زن، دوگانگی در انتخاب شریک جنسی و همسر را در دو وهله از عمر، نشان داده است. در 

مدتی با مردان متعدد نی که همراه با جذابیتهاي جسمی و جنسی بیشتر است، ارتباطات کوتاهدوران جوا
گذارند، ازدواج با مردي دیگر را بر کردن میداشته و از اواخر جوانی به بعد که جذابیتها هم شروع به فروکش

گزیند.می
دهد. در فرهنگ ما، استراتژي استراتژي جنسی دوگانه، به اشکال بومی و معین فرهنگی نیز، روي می

دهد. طبق آمارها، در نشان می» ا مرد دوممهریه از شوهر اول و زندگی ب«جنسی دوگانه، گاهی خود را در 
کنند، حاضر به ادامه زندگی مشترك با او هاي خود را مطالبه میفرهنگ ما، اکثریت مردانی که زنانشان مهریه

آوري شرایط کنند تا از این طریق، عالوه بر فراهماز زنان، به این خاطر مهریه خود را طلب میتعدادينیستند. 
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هاي بعدي، خواه بصورت ازدواج مجدد و خواه بصورت زندگی عیت خود را، براي تشکیل زندگیبراي طالق، موق
شناسی قرار گرفته در پشت تعارضات آزاد و داشتن رابطه با مردان دیگر، تثبیت کنند. در بعضی موارد، آسیب

ین استراتژي جنسی زناشویی برانگیخته شده بوسیله بعضی از زنان و متعاقباً درخواست مهریه و طالق، هم
طلبی جنسی است. براي این مطلب، شواهد عینی متعددي نیز وجود دارد. مشاهده رفتارهاي دوگانه یا تنوع

هاي بعضی از زنان، مشاهدات بالینی دهیزنان در قبل و بعد از طالق، از جمله این موارد هستند. خودگزارش
دکننده این پدیده اجتماعی، هستند. متأسفانه در سالهاي تعدادي از بالینگران و مشاهدات اجتماعی نیز، تایی

برداري شده است. آمار اي بوده که مهریه، در بعضی موارد، تبدیل به روشی براي کالهاخیر، وضعیت به گونه
فزاینده زندانیان مهریه، تاییدکننده این مسئله است. برداشت اقتصادي از مهریه، نباید این باشد که بوسیله آن، 

- شبه طی کرد. این برداشت از مهریه، عالوه بر تبعات منفی بر مردان متاهل، ازدواجتوان راه صدساله را یکمی

زند. کارکردهاي اصلی مهریه، در شرایط سنتی هراسی و تشدید ترس مردان مجرد از ازدواج را، رقم می
رهاکردن زن و فرزند بعد از چند طلبی جنسی بعضی از مردان، ممانعت ازتوانسته کنترل تنوعفرهنگ ما، می

سال زندگی مشترك و اطمینان از جهت کسب منابع مادي مورد نیاز براي بقا و پرورش زن و فرزندان 
طرفه داشته)، باشد. بعضی از مواردي که به عنوان کارکرهاي مهریه که مردي قصد متارکه یک(درصورتی

به شکل قبلی خود، دیگر سودمند نیستند. یکی از این شوند، در دنیاي مدرن امروزي، حداقل برشمرده می
کنندگی مهریه، از نظر مادي، است. در جوامع گذشته، تقریباً کل اقتصاد یک جامعه در موارد، خاصیت تأمین

دست جنس مذکر بود و زنان از این نظر در وضعیت فرودستی قرار داشتند. اما در جوامع جدید، با توجه به 
ز زنان به بازارهاي کار، دیگر نیازي به وجود مهریه به عنوان پشتوانه اقتصادي تعدادي از واردشدن بسیاري ا

زنان نبوده و در واقع، نابجا است. هر چند بعضی از کارکردهاي دیگر مهریه، ممکن است هنوز هم به قوت خود 
زییات قوانین و هنجارها، طلبد که با توجه به مقتضیات زمان، در اصل یا جباقی باشند اما شرایط جدید، می

استفاده هر دو جنس اي باشند که راه سوءتجدید نظر شده و اصالحاتی به عمل آید. این اصالحات، باید به گونه
هاي بیشتر و از قوانین و هنجارهاي کارکردي و مفید را ببندند و نه اینکه خود، راهی براي پیدایش آسیب

تر شوند. جدي
اي گیري عدهسخت-گیريسی دوگانه که به مهریه مربوط است، چرخه سهلشکل دیگر استراتژي جن

اي از دختران امروز، در قبل یا بعد از ازدواج، به شان است. عدهاز زنان، در مراحل مختلف از زندگی جنسی
حتی شوند. آنها، اي از مردان میهاي مادي و غیرمادي کمی، حاضر به روابط جنسی با عدهازاي صرف هزینه

است گیري خود، حاضر به پرداخت مادي هم شوند. این درحالیممکن است براي اینگونه از روابط توأم با سهل
شود تا مردان کنند. این باعث میهاي سنگینی را وضع میهاي قانونی خود، مهریهکه این زنان، براي ازدواج

گیري به آن رسیدند، هاي سهلمردان دورهمربوط به دوره امساك و گرانی، براي رسیدن به همان چیزي که 
- پهنا حساباجتماعی بسیار بیشتري شوند. این دولّا-هاي مادي و روانییعنی ارضاي جنسی، متحمل هزینه

شود بندي مردان از نظر زنان گذاشت که باعث میاي از مردان را، باید به حساب طبقهها براي عدهکردن هزینه
هاي زیاد، اي دیگر، نیازمند صرف هزینههاي گزاف دانسته شده و عدهارائه هزینهاي از مردان، مستحقّعده

نشوند.
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هاي جنسی و میزان ازدواج تبادل، آزادي
هاي فزاینده در مورد جوامعی مانند جامعه ما، نرخ ازدواج است که کاهش رو به رشدي یکی از نگرانی

سئله، متعدد و مختلف بوده و شامل علل اقتصادي، فرهنگی و را در پیش گرفته است. اگر چه که علت این م
هاي جوانان شود اما یکی از این علل که احتماالً به میزان زیادي مورد غفلت واقع شده، به نگرانیغیره می

هاي جدید در مورد رفتارهاي جنسی جنس مقابل، چه در پیش از ازدواج و چه در بعد از ازدواج، مربوط نسل
هاي هاي اقتصادي ازدواج با نگرانیبا توجه به مقدمات گفته شده، اگر اقدام به ترکیب مدلشود. می

رسیم. هر فردي براي اینکه تر از علل کاهش نرخ ازدواج میروانشناختی افراد کنیم، به نگاهی مناسب
ور ساده، چنانچه احساس کند. بطهاي ازدواج میبرانگیخته شود تا ازدواج کند، اقدام به محاسبه مزایا و هزینه

هاي ازدواج، براي او، کمتر از منافع آن بوده و نیازهاي خود را در چارچوب روابطی به غیر از کند که هزینه
حل انتخابی او خواهد بود. نمودار ذیل، ارتباط فرضیِ تواند ارضا کند، ازدواج راهازدواج و با هزینه کمتر نمی

دهد.ها و منافع زندگی مشترك را، نشان میهزینهکردن با میزان تصمیم به ازدواج

شکل الف: رابطه اشتیاق به ازدواج (محور عمودي) و 
میزان منافع بالقوه منتج از زندگی مشترك (محور 

هر چقدر که منافع حاصل از زندگی مشترك، نسبت به افقی).
به باالتر باشد به همان نسبت، میزان اشتیاق،راههاي جایگزین

یابد.زندگی مشترك هم، افزایش می

شکل ب: رابطه اشتیاق به ازدواج (محور عمودي) و میزان 
هر هاي بالقوه منتج از زندگی مشترك (محور افقی).هزینه

هاي زندگی مشترك، نسبت به راههاي جایگزین، باالتر چقدر که هزینه
شود.هم کمتر میباشد به همان نسبت، میزان اشتیاق به زندگی مشترك

هاي آن، نسبت به راههاي جایگزین : ارتباط اشتیاق به ازدواج با میزان منافع بالقوه و هزینه5-1نمودار 
ازدواج.

رسد. اما نکته حائز اهمیت در اینجا، بینی و طبیعی به نظر میتا این قسمت از قضیه، ساده، قابل پیش
ها و منافع کم یا زیاد باشد. کنند که ازدواج براي افراد، داراي هزینهاین است که چه چیز یا چیزهایی تعیین می

توانند در این زمینه موثر باشند. در مورد مردان، زندگی مشترك، بخصوص در مطمئناً عوامل بالقوه زیادي می
جارهاي بافت و شرایط فعلی جامعه ما، بار اقتصادي و مسئولیتهاي اجتماعی زیادي را از طریق قوانین و هن

گذارد مربوط به ازدواج و طالق (همانند وظیفه تأمین معیشت خانواده، نفقه، مهریه و ...) بر دوش مردان می
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آمدن اشتیاق به زندگی ها، در کل، منجر به پایینهاي ازدواج براي یک مرد، است. هزینهکه این به معنی هزینه
راههاي جایگزینِ ارضاي جنسی کمی براي اغلب شوند. از طرف دیگر، در جامعه ما، در کل، مشترك می

(مطمئناً نه همه) مردان وجود دارد که این، به معناي افزایش منافع ازدواج نسبت به راههاي جایگزین آن 
سازند، فقط مسائل محیطی همانند مسائل است. اما آنچه که محاسبات و معادالت ذهنی یک مرد را می

ت و وزن بعضی از مسائل، از قبل از تولد، در ذهن ما تعیین و تثبیت شده اقتصادي و اجتماعی نیستند. اهمی
دهند، به میزان است. اهمیت پاکدامنی جنسی یک زن براي یک مرد که در مورد قطعیت پدري به او پیام می

رانی شدن نگشود. قوانین، هنجارها یا اتفاقاتی که به هر شکل موجب برانگیختهزیادي، بطور تکاملی تعیین می
ها را باال برده و موجب توانند به سرعت منحنی هزینهیک مرد از بابت خویشتنداري همسرش شوند، می

زا و سقوط منحنی منافع ازدواج شوند. ازدواج در فرهنگ ایرانی و اسالمی، براي مردان، به اندازه کافی هزینه
تواند منحنی منافع و بوط به آن نیز، میمشکل بوده و هست. اضافه شدن یک بار تکاملی و اضطرابات دائم مر

بخش بودن سقوط کرده اي برساند که از مرحله تقویت کننده و پاداشهاي ازدواج را خیلی زود به نقطههزینه
اي اینچنین پرهزینه، منصرف کند.و هر مردي را از رابطه

اجتماعی جوامع-جنسی و مختصات اقتصادي-بازداري فرهنگی
به مجموعه قوانین، هنجارها، رسم و رسوم و نگرشهایی که در ی،جنسيبازداریا 1نیامفهوم فرونش

یک جامعه به منظور فرونشاندن روابط جنسی افراد در بعضی از زمینه ها مانند روابط جنسی قبل از ازدواج، 
استهاي فرونشانی یا بازداري مسائل جنسی، به معناي در پیش گرفتن سیگفته می شود. ،روندبکار می
) با مرور و بررسی شواهد مربوط به 2002نج (یبومیستر و توکارانه جنسی در یک جامعه است. محافظه

داده شده به انقالب نشان ی، واکنشهاي سهاي جنقدرت و ارتباط آن با نسبتمورد تفاوتهاي بین فرهنگی در 
- عمال مینان نوجوانان و بزرگسال اکننده مستقیم که بر ارتباطات جنسی زجنسی در دو جنس، موانع محدوده

جراحی دستگاه تناسلی جنس مونث، فریب د، الگوهاي استاندارد دوگانه موجود درباره اخالق جنسی،نشو
نگاري، دریافتند که این فحشا و هرزه، نسیجعمال شده درباره مسائل محدودیتهاي قانونی و مذهبی ا،جنسی

نادرست ،شودو هدایت میایجادبوسیله مردان فقط یا عمدتاً،نانگوید سرکوب مسائل جنسی زفرضیه که می
بطور نمونه، . آورندبوجود میها را در این زمینه زنان هستند که بیشترین محدودیتو در واقع این خودهبود

کنند. برتراند راسل اعتقاد داشت که فواحش، نوامیس ما را از مورد تجاوز و تعدي واقع شدن، حفظ می
شده و بنابراین امنیت یبه کاهش جرایم جنسدهند فحشا، منجرشواهدي وجود دارد که نشان میچندهر

اندازي راهترین مخالفینِخود از جدين،زنا، اما )1969آورد (باربر، بیشتري را براي همه زنان بوجود می
س علت مخالف زنان با چنین . پ)1997امیلیو و فریدمن، - ديمراکز فحشا یا هرزه نگاریهاي جنسی هستند (

1- Suppression
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آنهاکه رقیبی براي ارضاي جنسی (سکس) ی،هایدانند که چنین پدیدهمییخوب، بهزنانروابطی در چیست؟ 
دانند که فحشا، منجر به کاهش نرخ ازدواج و قدرت زنان . آنها میهستندتوانند به مردان عرضه کنند،می

انند سایر روشهاي فرونشانی جنسی که غالباً بوسیله خود خواهد شد. مخالفت با ارتباط جنسی تجاري هم
شود، همراه با مزایاي متعدد و مهمی براي آنهاست. تنظیم چارچوب ارتباط زنان بر سایر همتایانشان اعمال می

با جنس مقابل و حفظ یک سري از مجموع قوانین ارتباطی مانند تشکیل روابط درازمدت در مقابل ارضاي 
اند.ه این مزایا بودهجنسی، از جمل

1قدرت ساختاريتوان قدرت بین دو جنس در یک جامعه را به دو روانشناسان تکاملی، معتقدند که می

تقسیم کرد. قدرت ساختاري، به میزان قدرت اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و قانونی هر جنس 2ارتباطیو 
سته هاي شخصی در روابط با جنس مقابل، است. شود. قدرت ارتباطی، توانایی اعمال تمایالت و خواگفته می

هر چند تغییر جوامع به سمت مسیري است که در آن، هر دو قدرت ساختاري و ارتباطی، به میزان بیشتري در 
دهد. یکی از گیرد اما توزیع این دو نوع قدرت، با توجه به شرایط محیطی نوسان نشان میدست زنان قرار می

دیهاي ولنگارانه در جامعه، کاهش قدرت ارتباطی زنان در رابطه با جنس مقابل است. نگرانیهاي مربوط به آزا
تواند منجر به کاهش قدرت نفوذ زنان در روابط با جنس تر براي مردان، میدسترسی جنسی بیشتر و کم هزینه

اند، کاهش این نوع مقابل شود. با توجه به اینکه در طول تاریخ، زنان از قدرت ساختاري کمتر برخوردار بوده
)، معتقدند که قبل از 2002بومیستر و توینج (تواند براي زندگی بهینه آنها، ناخوشایند باشد. از قدرت نیز می

بینی کنیم، باید ببینیم که زنان چه جنسی زنان را پیش-اینکه اثرات زوال در حال وقوع در بازداري فرهنگی
آورند. آنها معتقدند که، این امکان وجود دارد که د بدست میمنافعی را از محدود کردن مسائل جنسی خو

زنان کشورهاي غربی، دوباره به این مسئله که میزانی از بازداري فرهنگیِ مسائل جنسی، قدرت آنها را در 
دهد، پی ببرند. بیشتر منابع علمی، معتقدند که در زنان جوامع غربی، مقداري رابطه با مردان افزایش می

ز انقالب جنسی و این فرض که انقالب جنسی باعث خواهد شد تا آنها از نظر جنسی به اندازه برگشت ا
). تعدادي دیگر از محققین نیز، در مورد 1999، 3گیرانه رفتار کنند، بوجود آمده است (گریرمردان، سهل

- اري جنسی، هشدار میتحمیل ارزشهاي غربی به زنان سایر فرهنگها و از جمله اجبار آنها براي رهاکردن بازد

بینی نتایج سیر آتی بازداريِ فرهنگی مسائل جنسی، غیرقابل اعتماد است اما بر اساس دهند. هر چند پیش
توان پیشنهاد داد. در جوامع غربی، اساساً همه آن حقوق و هاي فعلی، چندین احتمال را میگیرينتیجه

دارند و شکاف بین آنها و مردان در قدرت، پایگاه هایی را که مردان دارند، زنان نیز در اختیار فرصت
اجتماعی، پول و سایر منابع، به میزان زیادي کاهش یافته است. به همین خاطر، نیاز آنها براي اینکه مسائل 
جنسی را براي بدست آوردن منابعی اینچنینی محدود کنند، کمتر از گذشته بوده و به همین دلیل، برگشت به 

1- Structural
2- Diadic
3- Greer
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هاي د که در گذشته وجود داشت، نامحتمل است. در سایر بخشهاي دنیا، زنان در حوزهسمت بازداري شدی
اقتصادي و سیاسی، در شرایط نامساعدي قرار داشته و بنابراین ممکن است بازداري مداوم مسائل جنسی در 

ضی از محققینبع).2002کنند نیاز دارند (بومیستر و توینج، آن مکانها، همان چیزي باشد که زنان احساس می
سایر زنان عمال یا تحمیل ارزشهاي غربی از جمله فشار براي اینکه ) در مورد ا1999(از جمله گریر، نیز

در جوامع در حال توسعه و سنتی که اکثریت زیرا اند.دست از فرونشانی جنسی بکشند، هشدار داده،فرهنگها
برند، تبعات به هم خوردن شرایط نامناسبی به سر میزنان، از نظر اقتصادي و حمایتهاي مالی و اجتماعی، در

تر باشد بطوریکه تعدادي از مولفین غربی (رك به تواند براي آنها، به مراتب منفیمعادالت تبادل جنسی، می
گویند که الزم است زنان جوامع شرقی در مورد پیامدهاي تبادلیِ آزادیهاي ) می2002بومیستر و توینج، 

قد ایستاده و مطالبات زنان توانند تمامزمانی، زنان شرقی از جمله زنان کشور ما، میباشند.ترجنسی، محتاط
شناختی، روانشناختی، در کشورهاي غربی را طلب کنند که از نظر شرایط اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، جامعه
هایی را کسب کرده تزیستی و حتی جذابیت جسمانی، نسبت به زنان آن کشورها، برابري یا حداقل مشابه

صالح نیست. عالوه بر اینکه اصالٌ اند، صحبت از روسازي، کاري بههاي الزم بنا نشدهباشند. تا زیرساخت
ایم هم، وجود اي روسازي و تخریب آنچه که کسب کردهچنین چیزي مقدور نیست، امکان تخریب هر لحظه

دارد.
، به فوت (در کل و بطور میانگین)کشورهاي غربیاند که مهمترین علت سوگ در مطالعات نشان داده

نکته جالبی ،آید. این مسئلهترین سوگ به حساب میمرگ فرزند، تلخدر کشور ما، شود اماهمسر مربوط می
ست و این تر از کشور ماسانبه مراتب آ،همسر یا شریککردنجایگزینی، است زیرا در کشورهاي غرب

هاي یابد. هرچند با میزان پژوهشرگ همسر بعد از مرگ فرزند، اهمیت میکه در کشور ما، ماست حالیدر
هاي ریشه تکاملی این رویداد را بیان کنیم. اما شاید یکی از ریشه،توانیم بطور دقیقموجود داخلی، فعالً نمی

ا به دالیل آیا مردم کشور ما، بنموفقیت تولیدمثلی در دو جامعه بر گردد. مسائل مربوط به، به موضوعاین 
آیا تناسب، دهند؟فقیت تولیدمثلی و بقاء فرزند، اهمیت بیشتري میومتفاوت، به مژنتیکاز جملهمتعدد و 

هاي آیا از نظر مسیرها و همبستهبراي ساختارهاي زیستی در نژادهاي مختلف، متفاوت تعریف شده است؟
بین این متغیرها با رفتارهاي مردان و زنان، ارتباط یابی، بین نژادهاي مختلف، تفاوت وجود دارد؟تکامل

فقط هایی مثل جامعه ما،بیشتر و شدیدتر در مردان فرهنگچگونه است؟ آیا، رفتارهاي نظارت بر همسرِ
در تعریف از تناسب و موفقیت تولیدمثلی هم، ارتباط فطريهايناشی از اثرات فرهنگ است یا با این تفاوت

ها، نه تنها مضر نیستند بلکه بطور متناسب و بهینه هم، شکل هاي بین فرهنگتفاوت، اگر اینطور باشدیابد؟ می
.خواهد بوددر اینصورت، تغییر در جایی که تفاوت مطلوب است، کامالً نادرست .اندگرفته
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آزادي، تبادل و تقابل

-ود زنجیرِ آزادي بزرگنهد، باز خو بر این سان، آزادي شما، هنگامی که زنجیر خود را از دست می«... 

(جبران خلیل، پیامبر و دیوانه، قطعه جرم و جزا)....» گردد. تري می

افـزاي خودشـان و ارزشـهاي    هاي جنسـی تناسـب  افراد، ممکن است بخواهند تعارضات بین استراتژي
یـه یـا تزویـر و    تراشی، توجاخالقی غالب در جامعه را، از طریق سعی در تغییر ارزشها، قوانین، هنجارها، دلیل

ریاکاري، حل کنند.
توان انتظار داشت که جامعه، بر مدار غرایز یک عده خاص از افراد بچرخد، درحالیکه بقیه اعضاي نمی

توانیم بپذیریم که در یک جامعه، جامعه، این روند ناعادالنه را براحتی بپذیرند. باید به این بیندیشیم که نمی
تکاملی عمل کند اما گروهها یا جنس دیگر را بتوان از این عمل بازداشت. یک گروه یا جنس، بر طبق غرایز

این دو، همراه و مالزم هم هستند. هر چند که پیچیدگیهاي مربوط به رفتارهاي جنسی در انسان مانند 
شود تا در جامعه شاهد ارضاي گرانه رفتار کردن جنس مونث یا تمکن مالی در مردان، باعث میانتخاب

تواند اي دیگر باشیم اما بطور کلی، زمانی یک جنس، میهایی خاص و محرومیت عدهگروهردهجنسی خ
آزادي داشته باشد. یک جنسیت معین، آزادانه به ارضاي غرایز خود بپردازد که جنس دیگر هم، در آن جامعه، 

به تشکیل یک چرخه تواند نیازها و غرایز خود را عملی کند و این، منجر بدون وجود جنسیت دیگر، نمی
تکراري از تقابل رفتارهاي دو جنس، خواهد شد. 

سئواالت: خطرناك یا مقدس

.(ولتر)»شناساندیاو را م،شیهااز جوابشیبهر کس،يهاالؤس«

(نیچه، حکمت » شنود که قادر به یافتن پاسخی براي آنهاستهایی را میحد شنوایی؛ انسان فقط پرسش«
).196شادان، قطعه 

).دراُ(» د!به پرسشهایی که دوست دارنفقطالبته ،اهل سیاست پاسخگو هستند«

).(مهاتما گاندي» ستیآزادي، هرگز به معنی مجوز [روا دارنده] براي به کار بستن استبداد ن«

- که تعدادي دیگر از سئواالت، بیچرا باید به بعضی از سئواالت با حرص و آز پرداخته شود، درحالی

دهند که سئواالتی را بشنوند که قادر به یافتن واب و حتی ناگفته باقی بمانند؟! افراد، معموالً ترجیح میج
مانند تا باالخره کسی سراغ آنها پاسخی براي آنها هستند اما سئواالت بدون پاسخ نیز، سر جاي خود باقی می

طرح سئواالتی دیگر، عادي یا حتی الزم و کهشود، درحالیبرود. چرا از طرح بعضی از سئواالت خودداري می
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شود؟! برتراند راسل، شوند. بطور خالصه، چرا بیان بعضی از سئواالت، خطرناك تلقی میمقدس دانسته می
هاي جنسی دوگانه در زنان پی برده بود، زمانی گفته فیلسوف شهیر و معاصر انگلیسی که به وجود استراتژي

دارشدن، دوست زن، مردي را براي معاشقه انتخاب کند و در عوض براي بچهچه اشکالی دارد که یک «بود: 
توان به این سئوال پرداخت و هیچ مشکلی نیست که البته که می». داشته باشد با مردي دیگر همبستر شود

هاي خطرناك و چنین پرسشهایی مطرح شوند. اما این به شرطی است که سئواالت متناظر نیز، جزو پرسش
دادن به یک سئوال ممکن است ما را ملزم به پرداختن به سئواالت ل طرح شمرده نشوند، چرا که جوابغیرقاب

وپرسشاگر. باشدداشتهوجودهاحوزهوپرسشهاازبعضیدربارهايممنوعهروانشناسینبایددیگر کند. 
اگر جوامع آزاد، ادعاي .شودخاصحوزهیکبهمحدودنبایداحترام،وتقدساینقاعدتاًاستمقدسنقد

- ها نشان دهند و نه فقط در چارچوب آنچه که خود صحیح میکنند این ادعا را باید در همه زمینهآزادي می

کاري ناموجهه و نادرستی تواند احتیاطهاي رنگارنگ سیاسی در جامعه، میدانند. واکنشها و برخوردهاي جناح
بوجود آورد. رویدادي که نتیجه متراکم و فزاینده آن، سانسورهاي را در بخشی از جامعه علمی و دانشمندان،

هاي مردم، است. این مسئله، رسانیِ حقایق علمی به اقشار گوناگون جامعه و تودهمکرر و متعدد، در اطالع
ها و گیرياندوزي مغایرت دارد، منجر به پیمایش مسیر غلط در تصمیمعالوه بر اینکه با اهداف اصلی دانش

شود. وندهاي اجتماعی، میر
خوب، این طبیعت «دارند که: تکاملی انسان این نگرش را ابراز می-افرادي که در برابر غرایز جنسی

، در واقع دیدگاه خطرناکی نسبت به »شود کردانسان است، همیشه اینطور بوده و کاري هم درباره آن نمی
- تواند ما را به این دام بیندازد که حیوانیمی» خوب استهر چه هست،«مسائل انسانی دارند. این دیدگاه که 

اگر بپذیریم و بگوییم که چه تحمل و پذیرش بدانیم. ترین اعمال و رفتارهاي انسان را نیز در پرتو آن، قابل
اشکالی دارد که غرایزِ خود زنان یعنی همان چیزي که طبیعت در سرشت آنها نهاده است، چراغ راه آنها به 

شان باشد، فوراً باید به این سئوال هم جواب دهیم که چه اشکالی دارد که تخاب رفتارهاي جنسیسمت ان
تکاملی مردان که - مردان نیز بر مبناي غرایز جنسی خود عمل کنند. اجازه دهید کمی به استراتژیهاي جنسی

یم تا ببینیم نتیجه ترکیب بروز در طول تکامل و به منظور تناسب تولیدمثلی در وجود آنها قرار داده شده بپرداز
هاي جنسی مردان که به منظور افزایش استراتژیهاي جنسی زنان و مردان، چه خواهد بود. تعدادي از استراتژي

تر، میل به حداکثري موفقیت تولیدمثلی در آنها تحول یافته، عبارتند از: ارتباطات جنسی هر چه بیشتر و متنوع
مدت و اجتناب حداکثري از روابط طرف مقابل، تمایل به ارتباطات کوتاهارتباطات جنسی بدون تعهد به

درازمدت همراه با تعهد، روابط جنسی چندگانه با چندین زن، اشتیاق به روابط خارج از چارچوب با سایر 
زنان و خیانت زناشویی. حال جاي این سئوال است که از خود بپرسیم آیا زیست دو جنس، راهنماي خوبی 

هدایت آنهاست؟ هر چند تکامل، فقط منشأ ظهور صفات و رفتارهایی که با قوانین، هنجارها یا ارزشهاي براي
توان اخالقی در تضاد هستند نبوده و ریشه بسیاري از فضائل اخالقی مانند تعهد را نیز از چارچوب تکامل می
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ی، به چیزي بیشتر از تشویق غرایز، ریزي اخالقیات و هنجارهاي اجتماعدرك کرد اما جوامع انسانی براي پی
نیاز دارند. 

تواند بپذیرد که عمر، انرژي، عاطفه، رفاه جسمی و روانی، پول و مغز تکاملی هیچ مرد سالمی، نمی
-منابع خود را صرف زنی کند که فقط به او تعلق ندارد. هر چند شاید اگر واقعاً مردان یک جامعه بدون هیچ

توانستند بر پذیرفتند، قوانین و هنجارها نیز مینه نظامهاي کمونیست جنسی را میگونه اختالف نظري اینگو
این اساس انطباق یابند اما بدون شک، ژنها و سیستم عصبی که در طول میلیونها سال به طریق دیگري شکل 

النی داشته و به اند، قدمتی طوهایی که در این مغزها نگاشته شدهفرمولاند، مانع این کار خواهند شد.گرفته
مان را تغییر ماند؛ ما یا باید مغزهاي تکاملیحل براي ما باقی میدر این راستا، دو راهرسند. نظر همیشگی می

داده شده، هماهنگ کنیم. بدیهی است که با دهیم یا شرایط و قوانین موجود را با این مغزهاي از قبل شکل
حل دوم است. این مسئله، شاید حدتی بیشتر از آن داشته باشد اهحل ممکن، رتوجه به شرایط موجود، تنها راه

. زیرا در این "ترفند اینست که هماهنگ با خلق و خود عمل کنی و نه در تضاد با آن"گوید:که کارترایت می
حل ممکن این است که هماهنگ با ذات بشري، جلو مواقع، نه اینکه زیرکی و ترفند ایجاب کند، بلکه تنها راه

ویم.ر

جستاري پژوهشی.
آیا با به رسمیت شناختن ارتباط جنسی تجاري موافقید؟

- اي تغییر میرا به گونهآن،پوشانیم و در جایی دیگرایم محو کنیم میزشتی را که نتوانستهآن در یک جا، «

).(نیچه»دهیم که معنایی متعالی پیدا کند

کرد تا به نحوه استدالل آنها هاي اخالقی مواجه میراهی، روانشناسی بود که کودکان را با دو 1کلبرگ
خواست تا در مورد میزان نادرستی رفتار در یکی از دو در سنین مختلف پی ببرد. بطور نمونه، او از کودکان می

سناریوي زیر، اظهار نظر کنند: الف) کودکی که با اجازه والدینش قصد جابجایی سینی لیوانها را داشته اما در 
شکند. ب) کودکی که بدون اجازه و اطالع والدین، سینی لیوانها را جابجا ین انجام این کار، پنج لیوان را میح

شده شکند. براي او، یک کودك، عالوه بر اینکه از بین سناریوهاي مطرحکرده و در این حین، یک لیوان را می
زند هم، مهم بود. ممکن بود که دو کودك از کند، اینکه چطور به چنین انتخابی دست میکدام را انتخاب می

طریق فرایندهاي متفاوت روانشناختی، به یک تصمیم واحد برسند. در مورد انتخابهاي اجتماعی نیز این اصل 
شود.سازي نیز مهم هستند، مطرح میهاي تصمیمیعنی اینکه عالوه بر خود تصمیم، فرایند و مولفه

1- Kohlberg
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شود که در آن، یک اي از رابطه جنسی گفته می، به گونه2یا فحشا1طبق تعریف، ارتباط جنسیِ تجاري
فرد (که غالباً یک زن است)، به ازاي پول یا پرداخت مادي دیگر، حاضر به برقراري رابطه جنسی با فردي دیگر 

شود. در جواب این سئوال که آیا با به رسمیت شناختن ارتباط جنسی تجاري(که غالباً یک مرد است)، می
هاست که موافقید، عالوه بر موافقت یا عدم موافقت افراد، علت پاسخ آنها نیز مهم است. با تحلیل همین علت

توانیم بفهمیم افراد چرا موافق یا مخالف به رسمیت شناختن ارتباط جنسی تجاري هستند. بعضی از افرادي می
ند، در بیان و عمل، خود مروج و عامل کنکه با به رسمیت شناختن ارتباط جنسی تجاري آشکار مخالفت می

هاي آمریکا، ارتباط جنسی هاي جنسی هستند. در اغلب ایالتگسترش روابط جنسی تجاري پنهان یا ولنگاري
تجاري، قانونی نیست. این درحالی است که در کانادا، استرالیا، نیوزلند، مکزیک و اغلب کشورهاي اروپایی، 

، قرار 3خدمات جنسی تحت نظارتا، روابط جنسی تجاري، تحت قوانین قانونی است. در اغلب این کشوره
توانند کارت شود، فواحش میدارند. در بعضی از کشورها مانند هلند که ارتباط جنسی تجاري، شغل تلقی می

عضویت در صنف شاغلینِ در ارتباط جنسی تجاري را دریافت کنند. صحبت از پیامدهاي ارتباط جنسی تجاري 
ده و قصد پرداختن به آنها را نداریم. در اینجا، قصد ما تمرکز بر بعضی از علتهاي موافقت یا مخالفت مفصل بو

تواند به دو ها براي آنهاست. ارتباط جنسی تجاري، خود میافراد و عملکرد انطباقی این موافقت یا مخالفت
وضوع مورد تبادل یعنی ارضاي جنسی گونه آشکار و پنهان روي دهد. در نوع آشکار، طرفین، صراحتاً بر سر م

توان ارتباط جنسی تجاري از نوع کنند. در آنچه که میدر مقابل پول یا هر موضوع مادي دیگر، توافق می
طرفین در مورد تبادل ارضاي جنسی در مقابل چیزي مادي پنهان نامید، هر چند شاهد گفتگوي شفاف بین

توانیم در بطن و ساختار رابطه، مشاهده کنیم. طبق این تعریف، حتی نیستیم اما تبادالت مادي را، همچنان می
ها، زن، توان نوعی ارتباط جنسی تجاري اما از نوع پنهان دانست. در این نوع ازدواجها را، میبعضی از ازدواج

شود. هیجانات عمیقی نسبت به همسر نداشته و فقط به ازاي تامین مالی، حاضر به برقراري رابطه جنسی می
من فقط ") مشهود است: 8؛ فصل 2010هاي یکی از زنان مورد مطالعه مستون و باس (این مطلب در گفته

ارتباط جنسی دارم. من یک روسپی یا هر چیز دیگر نیستم و دیگر اینکه، من عاشق 4امبخاطر پول، با پدرِ بچه
طور که گفتیم، اساس همه روابط انسانی، . البته همان"او هستم اما هیچ چیز در این دنیا، رایگان نیست [!]

گیرند. در یک رابطه زناشویی تبادلی بوده و تفاوت آنها، فقط در چیزهایی است که مورد تبادل قرار می
آل باشد، عالوه بر توجه به مسائل مالی، طرفین نسبت به همدیگر احساس علقه کرده درازمدت که سالم و ایده

توانیم به سئوال اول بحثمان یعنی اینکه چرا برخی افراد، شود. حال میرقرار میو نوع خاصی از پیوند عاطفی ب
کنند، برگردیم. از منظر تکاملی، ها مخالفت میبا به رسمیت شناختن ارتباط جنسی تجاري موافقند و بعضی

افزا بودن از تناسبتواند هاي افراد با انواع روشهاي ارضاي جنسی در جامعه، میها و مخالفتبسیاري از موافقت
هاي اجتماعی براي خودشان، تاثیر پذیرد. بدیهی است که ارزشها، رسوم، نگرشها و یا نبودن آن سیاست

اعتقادات فرد نیز، بر این مسئله تاثیرگذار هستند. اما حتی انتخاب اعتقادات و ارزشها بوسیله افراد نیز، از 

1- Commercial sexual relationships
2- Prostitution
3- Sexual Escort Services
4- Kid’s Father
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بطور بالقوه براي او، خویشاوندان ژنتیکی و نزدیکانش، تواندمحاسبات تکاملی فرد و اینکه چه چیزي می
پذیرند.دهنده تناسب باشد، تاثیر میافزایش

دانیم ارتباط جنسی تجاري در شکل پنهان خود وجود دارد، پس چرا بعضی از افراد و رغم اینکه میعلی
مشخص شده که زنان، خود از اند؟ همانطور که گفته شد اصناف، با به رسمیت شناختن نوع آشکار آن، مخالف

). یکی از 1997دمن،یو فرویلیام-يدجمله مخالفان اصلی ارتباط جنسی تجاري به شکل رسمی آن هستند (
توانند منجر به کاهش نرخ ازدواج شده و ارزش علل این مسئله، این بود که روابط جنسی تجاري رسمی، می

اهش دهند. از همین رو، زنان، با شکل آشکار ارتباط جنسی زنان به عنوان منابع جنسی را، در نظر مردان، ک
تر رابطه جنسی تجاري پنهان بر بازار تبادلیِ کنند، درحالیکه به دلیل تبعات منفی پایینتجاري مخالفت می

رابطه جنسی، مخالفت کمتري با اینگونه از روابط دارند. در یک شکل از رابطه جنسی تجاري، زنان و مردان، 
هاي ارتباط جنسی تجاري آشکار را دارد اما شوند که همان قوانین تبادلی و بده و بستانابط آزادي میوارد رو

اند. روابطی که در آنها، زنی که این تبادلها، بدون گفتگوي صریح دو طرف و بطور ضمنی، در بطن رابطه، نهفته
ش بوسیله آن مرد، حاضر به برقراري رابطه ابعد از چند بار بیرون رفتن با یک مرد و خرید اشیاء مورد عالقه

گیرد و بعد از آن، حاضر شود یا زنی که مبلغی پول را به اسم هدیه یا قرض از دوست پسر خود میجنسی می
گذارند. شود، همگی همان رابطه جنسی تجاري اما به شکلی غیرصریح را به نمایش میبه رابطه جنسی با او می

تجاري پنهان و مخالفت با نوع آشکار آن، وجود دارد. در روابط -با ارتباط جنسیعلل متعددي براي موافقت 
جنسی تجاري پنهان، میزان کاالهاي رد و بدل شده، بیشتر از ارتباط جنسی تجاري آشکار، در کنترل زنان 

تجاري توانند ارزش و قیمت رابطه جنسی را تعیین کنند. درحالیکه در رابطه جنسی بوده و آنها بهتر می
آشکار، قیمتها از پیش تعیین شده و کمتر قابل تغییر هستند. عالوه بر این، در روابط جنسی تجاري پنهان، 

توانند ارزش منابع مورد تبادل یعنی ارضاي جنسی زنان، در صورت لزوم و با توجه به شرایط طرف مقابل، می
تر بودن ط، همچنین بنا به دالیل دیگر مانند طوالنیشونده را، تغییر دهند. اینگونه از روابدر مقابل منافع کسب

مدت زمان رابطه، امکان انتخاب شریک بوسیله زن، احتمال وجود ارضاي عاطفی و روانشناختی در آن و 
تر هستند. یک علت بسیار مهم احساس امنیت بیشتر به دلیل آشنایی با طرف مقابل، براي زنان ارضاءکننده

ان براي روابط جنسی تجاري پنهان نسبت به روابط جنسی تجاري آشکار، به این دیگر مرتبط با ترجیح زن
هاي گردد که چنین روابطی، برخالف روابط جنسی تجاري آشکار، پیامدهاي منفی مانند انگمسئله بر می

عنوان یک توانند باعث شوند تا ارزش فرد به نما شدن را، به دنبال ندارند. این پیامدها، میاجتماعی یا انگشت
رو براي ازدواج، همسر در جامعه کاهش پیدا کرده و فرد مجبور به از دست دادن بسیاري از فرصتهاي پیش

شود. علت دیگر، به تمایل ذهنی افراد براي اینکه روابط جنسی تجاري پنهان را، به میزان کمتري مادي تلقی 
توانند بافت ارتباطی و محتواهاي رد و بدل یتجاري پنهان، افراد م-شود. در روابط جنسیکنند، مربوط می

شونده در آنرا، کمتر مادي و بیشتر ارتباطی و عاطفی ببینند. بعضی از ویژگیهاي روابط جنسی تجاري پنهان 
تر بودن و تمرکز داشتن بر تعداد کمتري از شرکا یعنی همان دو فردي که درگیر رابطه هستند مانند طوالنی

تر در بعضی از افراد شوند.به ایجاد نگرشهاي مثبتتوانند منجر نیز، می
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به عدم پذیرش این یک نکته جالب در مورد موافقت یا مخالفت با آزادي ارتباط جنسی تجاري آشکار،
گردد. این سئوال مطرح است که چرا در جوامع آزادي سبک از ارضاي جنسی در اغلب جوامع حتی آزاد، بر می

کنند در آنها، حداکثر آزادیهایی که به نفع مصالح جمعی است وجود دارد، ارتباط جنسی تجاري که ادعا می
تها، ماهیت درصدي از روابطی که بین دو جنس شود؟ همچنین، بعضی وقآشکار، به رسمیت شناخته نمی

گیرد، به میزان بسیار زیادي، بر اساس همان اصول جاريِ در ارتباط جنسی تجاري آشکار، قرار دارد. شکل می
گري و هایی مانند فحشا، روسپیشود که اصالً چرا، در آن محیط، واژهبه همین دلیل، فرد بیننده، متعجب می

نایی و هیجانی منفی داشته باشند. ضدیت عقیده ارتباط جنسی تجاري آشکار با منافع روسپی، باید بار مع
دانند که ارتباط اي از اصناف و افرادي از هر دو جنس، یک علت بارز براي این مسئله است. زنان، میعده

ف هم، که بنا به جنسیِ تجاري آزاد، موجب دوري مردان گروه ب از ازدواج خواهد شد. ازدواج با مردان گروه ال
علل و مشکالت از پیش موجود مانند تعداد کم این دسته از مردان، نداشتن شرایط الزم براي تشکیل یک 
ارتباط درازمدت با این طبقه از مردان و خصایص رفتاري این مردان، براي تعداد زیادي از زنان، منتفی است. 

آشکار، کمتر مردي که در یک جامعه ناعادالنه از نظر اندیشند که با آزاد شدن ارتباط جنسی تجاريآنها، می
شود تا بسیاري از زنانی که خود شود. این، موجب میتوزیع ارضاي جنسی زندگی کرده، حاضر به ازدواج می

هم ممکن است اقدام به روابط جنسی تجاري پنهان کرده باشند، بخواهند که به هر ضرب و زوري شده، زنان 
عفتی و زدن عفتی و هرزگی کنند. تعریف دلبخواهی هرزگی و بیسی آشکار را، متهم به بیدرگیر در روابط جن

ها، یکی از روشهایی است که زنانِ مخالف با ارتباط جنسیِ تجاري آشکار، که اکثریت زنان را این برچسب
ت ارضاي جنسی گیرند تا کنترل از دست آنها خارج نشده و به این نحو، مدیریدهند، در پیش میتشکیل می

در جامعه را، در دست بگیرند. 
خواهند دائماً توهم عدالت و اي، براي منافع حکومتهایی که مینشدن چنین پدیدهبه رسمیت شناخته 

ها، همچون شدن توده مردم از این نابرابريتوزیع مساوي نابرابریها را به مردم القا کنند نیز، الزم است. آگاه
ي زند. ازدواج، براي بقاي هر جامعه و هر شیوه حکمرانی، ضروري است. حکومتهاج میتبري به ریشه ازدوا

آنچه شیران را کند روبه مزاج/ ازدواج است، ازدواج «)، عموماً طبق فرمول: ی که باشندهر نوعاز (استثمارگر
روند. ازدواج، فقط موجب کاهش هورمون تستوسترون یعنی هورمورن جنسی و پیش می» است، ازدواج

شدن، سر کار رفتن، دنبال پول بودن و کمتر فکر، سئوال و شود. آن، همچنین به راممردان نمیپرخاشگري در
کند. و این یعنی چرخاندن چرخه اقتصادي دارندگان منابع اقتصادي که کردن مردان هم، کمک میاعتراض

روند، هستند.میشماراي بهیک دسته از آنها، حکمرانان که خود از جمله دارندگان اصلی منابع رسانه
برد که چرا نباید تجاري، ما را به این اندیشه فرو می- واقعیتهاي زیربنایی نهفته در انواع روابط جنسی

جنسی را، عادي تلقی کنیم؟ روسپیان - روسپیان رسمی را روسپید بدانیم درحالیکه دیگر انواع روابط تجاري
شوند و آن، تزویر است. آیا آنها، اقل یک گناه را مرتکب نمیرسمی، با تمام آسیبهایی که براي جامعه دارند، حد

دهند، در پرونده خود و فقط با شکلی متفاوت انجام می1واقعاً کاري به غیر از عملی که بسیاري از زنان محترم
با روسپیگري اي قانونی یا اخالقی نیست، همه اشکال آن باید محکوم شود. اینکه دارند؟ اگر روسپیگري، شیوه

1- Laidy
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دیگران را، تف و لعنت کنیم، تناقضی است که دیر یا روسپیگري به شیوه نباشیم امامخالف خودمان، به شیوه 
زا تواند آسیبروابط جنسیِ تجاري، حتی به شکل پنهان نیز، میزود، آشکار خواهد شد. مسئله آخر اینکه،

اي را خوب یا بد باشد. دانستن علل شناختی و اینکه چرا افراد، بر اساس منطق درونی و شهودي خود، پدیده
اي چه فکريکند تا منطق افراد را بهتر درك کنیم. نه تنها اینکه درباره پدیدهکنند به ما کمک میتفسیر می

کنیم نیز، اهمیت زیادي دارد.کنیم مهم است، بلکه اینکه چرا اینطور فکر میمی

کنند. هر چقدر که انسان بیشتر تکامل یافته و علم و تفکر، سئواالت زیادي را به ذهن ما سرشار می
کند. یکند، جواب سئواالت قبلی خود را گرفته و در عوض سئواالت جدیدي را براي کنکاش پیدا مترقی می

شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که بپرسیم، چرا تعدادي از زنان و مردان، هنجارها، سنتها و حتی بعضی از 
قوانین، از زیرگروه خاصی از مردان انتظار دارند که آنها مردانی سر به زیر، مطیع و اهل کار و خانواده باشند، 

جتماعی، ممکن است چه اجحافی در حق این مردان شده دانند که در بعضی از شرایط ادرحالیکه به خوبی می
وقت بطور مستقیم ابراز نشوند اما اگر با دقت بیشتري به یا بشود؟ هر چند که این انتظارات، ممکن است هیچ

ها بنگریم، آنها را خواهیم یافت. این انتظار که آنها ها و کالمها، نگاهذات بعضی از هنجارها، تجویزات، توصیه
هایی دیگر از ) یعنی ازدواج، نخواهند که مانند گروهبراي آنهانی خوب و کوشا بوده و تا زمان مناسب (پسرا

گذرد و آیا آنها نیز حقی مردان، کامروایی جنسی داشته باشند. اینکه ندانند یا نپرسند که دور و بر آنها چه می
زمان درست یعنی موقعی که شرایط شغلی، از آنچه که در جریان است دارند یا نه. این توقع که آنها در 

هویتاقتصادي و اجتماعی مناسبی پیدا کردند، لباس مقد شان یعنی ازدواج را به راحتی و بدون س و برازنده
سرکشی به تن کنند. انتظارداشتن و رفتارکردن با آنها به نوعی که انگار، تنها کارکرد و در واقع وظیفه آنها، کار 

اینصورت، در این دنیا، هیچ رسالت کردن کودکان است و در غیرکردن و بزرگ، ازدواجکردن، کوشا بودن
حتی شاید خطرناك آنها دیگري بر آنها مترتب نبوده و جامعه دیگر نیازي به وجود آنها ندارد! در این شرایط،

، براي آنها نگارگري اند که جامعه و هنجارهایش، از زمان تولدهم باشند، زیرا دست رد بر نقشی تفویضی زده
تواند سایر اي که براي آنها و از قبل در نظر گرفته شده، میاند. و البته این سرکشی در پذیرفتن وظیفهکرده

، براي این توقع که آنهانوعان آنها، خطرناك باشد. اي دیگر از همشان را هم بیدار کرده و براي عدههمتایان
هاي بزرگی مانند ازدواج باشند یا حاضر به پرداخت تعهدها و هزینهرسیدن به ارضاي جنسی یک زن، مجبور

بینند که مردانی دیگر، ممکن است فقط با یک وعده رستوران رفتن یا چند قرار دانند و میکه میدرحالی
،رساند اگر که آنهاآنها را میشرمی این نهایت گستاخی و بیهایی برسند. مالقات ساده، به چنین کامروایی

اما مدت کننداز آن زن، درخواست ارتباط کوتاه،اندکه با یک زن خوابیدهیکی دو جین مرد دیگري همانند 
ي متفاوت از آن یکی دو فلسفه وجودي آنها در این کائنات، چیززیرا ،اجازه دارند از او خواستگاري کنند

ارزش ندهند هاي نفسانی و بیپلیديجین مرد اولی است (شاید به این خاطر که قرار است آنها، تن به این
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اینکه آنها به حرف دیگران عمل کنند و راه دیگران .است!)پلشت از این اعمال متعالی و بري،زیرا روح آنها
این آنها هستند که باید آزادي عقیده و را برگزینند نه اینکه انتظار داشته باشند که دیگران آنها را درك کنند.

اینکه ه رسمیت بشناسند اما خودشان حق ندارند سبک زندگی مورد عالقه خود را برگزینند.رفتار دیگران را ب
و این انتظار که آنها شناس و متعهد باشنددارِ زندگی مشترك و پدرانی وظیفههمسرانی وفادار، مهربان، دوست

آماده بخشش دیگران همیشه و در همه حال، هر رفتاري را از طرف همسرانشان تحمل کرده و خود را همیشه
ها نیز، و از جمله همسران خود کنند. حتی شاید الزم باشد آنها خیانت زناشویی را نیز تحمل کنند! رسانه

ممکن است از طریق القائات خود، به این انتظارات نامعقول و ظالمانه، یاري برسانند. 

برانگیز تاریخ سینما بوده، هاي جنجالکه یکی از فیلم)Unfaithful; Adrian Lyne, 2002وفا (فیلم بی
کند. تا اینجاي داستان زنی است که بخاطر جذابیت جسمانی مردي جوان، به شوهر میانسال خود خیانت می

برانگیز، مربوط به بقیه فیلم رسد. اما بخش سئوالفیلم، چندان غیرمعمول، عجیب یا غیرواقعی، به نظر نمی
راحتی بخشیده و در پایان فیلم، شوهر رش را بطور غیرقابل فهمی و بهاست که در آن، شوهر آن زن، همس

گیرند تا از محل زندگی گونه، تصمیم می(که مرد دوم را کشته) به همراه همسرش و در یک فضاي رمانتیک
قبلی فرار کرده و در جایی دیگر، دوباره یک زندگی صمیمانه و همراه با ماهیگیري در کنار دریا را، شروع 

نند! هر چند با توجه به واقعیات انسانی و اجتماعی و آنچه که ما از روانشناسی جنسی و رفتارهاي بعضی از ک
- ها، اثرات القائی قابل مالحضهدانیم، این بخش از فیلم نیز، زیاد دور از ذهن یا ناشدنی نیست اما با توجه به اینکه فیلممردان می

رسد.ماجراي این فیلم و رفتار کاراکترهاي آن، معنادار و سوگیرانه به نظر میاي بر مخاطبین خود دارند، چیدمان

بردگی توان نوعی اي از مردان، به ازاي ارضاي جنسی را، نمیاي از عدهآیا چنین انتظارات سوگیرانه
عواملی، چهنیست؟!خودکشینوعترین ترین و پنهاندادن به چنین نظام بردگی، شرعیدانست؟ آیا تنجنسی

چه 1شوند؟گیري چنین تبعیضاتی نسبت به زیرگروههایی از مردان (غالباً مردان بتا) میبسترساز شکل
نیروهاي مرئی و نامرئی در بطن اجتماع وجود دارند که مردان را به دو گروه مناسب براي تأمین مادي و 

چنین انتظاراتی را بطور آشکار یا شود تا جامعهکند؟ چه چیز منجر میمناسب براي معشوقگی، تقسیم می
آیا براي این گروه از مردان، از منظر وجودي و اجتماعی، تحقیري تلویحی، از چنین مردانی داشته باشد؟ 

باري اي از موارد، بطور اسفشود تا در پارهچه چیز باعث میباالتر از چنین توقعات و انتظاراتی، وجود دارد؟
هاي ن مجموعه انتظارات و برخوردهایی را، طبیعی و عادالنه دانسته و نقشحتی خود این مردان هم، چنی

می و جامِ«گوید: جهت مقاومت کنیم، کار دنیا، در مجموع، واقعاً  اینطور است که حضرت حافظ میاگر نخواهیم بیشاید-1
کاین شاهد -ل، حکم ازلی این بوددر دایره قسمت، اوضاع چنین باشد/ در کار گالب و گ-خون دل، هر یک به کسی دادند

رود که براي جواب دادن به این سئوال هم، این شعر را بخوانیم و انتظار داشته باشیم اما قطعاً انتظار نمی». نشین باشدبازاري، وان پرده
، به آن تمکین کنند!همه مردانکه 
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شان و یا همه شان، ناآگاهیهایشان، سبک تربیتیتفویضی جامعه را به راحتی بپذیرند؟! آیا این مردان، تاوان ژن
دهند؟اینها را، پس می

اي شده است. گروهی ه زبان عدهاي است که فقط لغلغدر جوامع جدید، آزادي همگانی و عادالنه، واژه
- هاي خود را با چنان فریادهایی بیان میاز کسانی که داعیه طرفداري از آزادي در دنیاي مدرن دارند، پرسش

پرسند که چه اشکالی گذارند. آنها دائماً میشدن سایر سئواالت و تردیدها، باقی نمیکنند که جایی براي شنیده
انه و به هر شکلی که شامل توافقی دوطرفه باشد، نیازهاي جنسی خود را ارضا دارد که زنان و مردان، آزاد

ها بوده و وجود چنین کنند، درحالیکه به این سئواالت که منظور از مردان و زنان در این گزاره، کدام گروه
- ایده طرفداري میپردازند. آنها از این اي از افراد، چه پیامدهایی براي سایرین دارد، نمیآزادیهاي براي عده

هاي زناشویی خود را کنار گذاشته و در آل داشته باشیم که در آن، مردان، حسادتاي ایدهکنند که باید جامعه
عوض هر کسی، بتواند آزادانه با دیگر اعضاي جنس مقابل رابطه داشته باشد. شاید اگر چنین چیزي از اصل، 

دهند که حتی در صورت انگیخت اما واقعیتها نشان مییعملی و شدنی بود، مخالفت بسیار کمتري را بر م
را » اي محدود از مردان و زنانعده«، عبارت »هرکس«شدن چنین طرحی در جامعه، باید جاي کلمه پیاده

گویند که این عده محدود یا کنند و به ما نمیلوحانه را به ما عرضه میبگذاریم. آنها فقط یک خوشبینی ساده
!) چند درصد از جامعه مردان و زنان را تشکیل داده و ارتباط این گروه منتخب با این ادعاهاي قوم برگزیده (

اي از مردان، وعده عدالت و آزادي در اي، به عدهناهمخوان با هویت بشر، چیست. آنها بطور فریبکارانه
آنهایی که بیشترین سهم را کنند کهکه آنها را از این مطلب خبردار نمیدهند درصورتیکامروایی جنسی را می

خواهند برد از قبل بوسیله زنان انتخاب شده و عدالت و آزادي، سرابی بیش نیست. آنها، براي کامروایی 
اي، از بحث درباره نقش هر مرد زنند درحالیکه بطور زیرکانهجنسی از زنان، حرف از مشارکت و برادري می

اي از روند. آنها، از اینکه در صورت رواج چنین شیوهطفره میاجتماعی زنان، - در تامین اقتصادي و روانی
اي بسیار غیرعادالنه و هاي جنسی، مراحمت و مزاحمت حاصل از ارتباط با زنان، بین مردان به شیوهزندگی

کنند که گویند آزادي، درحالیکه پنهان میآورند. آنها میناهمسو پخش خواهد شد، اصالً حرفی به میان نمی
کسب نیست، و هر فرد بر طبق شرایط خود، میزانی آزادي دارد و در عین ي فقط چیزي اختیاري و قابلآزاد

حال، مجبور است تحت میزانی از محدودیتهاي غیرقابل فرار قرار بگیرد. در این حالت، حتی اگر به افراد 
واحدي داده است، حقیقت متفاوت بگوییم شما به یک میزان آزادي دارید چرا که قانون به شما آزادیهاي 

کنند غالباً به نفع چه ایم. آنها همچنین، به این سئوال که آزادي به آن شیوه که آنها مطرح میکامل را نگفته
دهند. این هاي طرفدار این نوع از آزادیها چیست، جوابی نمیکسانی بوده و نسبت این افراد با سیستم

د که ناهماهنگ با استراتژیهاي آنها بوده و به مزاق آنها خوش درحالیست که اگر سئواالت دیگري مطرح شو
کنند. در بسیاري مواقع، بودن و هزار و یک صفت دیگر متهم مینیاید، پرسشگر را به نامتمدن بودن، ظالم

اي آنها نیز، شدن پیدا نکنند. پوشش رسانهممکن است این سئواالت دیگران ناموافق با ما، اصالً اجازه بیان
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کنند خواهند، به نحوي که مخاطب را دچار این توهم میامالً در جهت همان مسیري است که آنها خود میک
گویند. بسیاري از افراد، در این راه پرمخاطره فریب خورده که تنها راه صحیح زندگی، همان راهی که آنها می

اند، دیدهخود را در فریب آنها میو حتی نخواهند فهمید که چطور و به چه میزان، بوسیله کسانی که نفع 
راهی اشتباه را پیمودند.

اي از افراد و یک سئوال اساسی که در فصل آخر، بیشتر به آن خواهیم پرداخت، این است که چرا عده
اصناف، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، نسبت به انتشار بعضی از حقایق علمی درباره رفتارهاي جنسی انسان، 

؟ البته قابل درك است که آگاهی گروهی از افراد نسبت به حقایق جنسی انسان، بتواند کنندمقاومت می
تواند طرح پرسش، اي از افراد نسبت به پیامدهاي این کسب آگاهی شود. این پیامدها، میموجب نگرانی عده

اشد. اما به هر جنسی ب-اعتراض یا حتی بر طبق نظر بعضی از نویسندگان، قیام، شورش یا انقالبهاي فرهنگی
ها، هر چه که باشد، دانستن حق هر انسانی است.حال، پیامد این کسب آگاهی

ها و پایان این حکایتنبرد خواسته

(نیچه).» سرکشی و طغیان، [مایه] شرافت برده است«

(ولتر).» دپرستنآزاد کردن اسیرانی است که زنجیرهاي خود را می،ترین کار دنیاسخت«

(ارسطو).» گیرندها به آن خو میاین است که دست آخر، برده،ن چیز در مورد بردگیبدتری«

معنی طوفان همین ...از طوفان که درآمدي، دیگر همان آدمی نخواهی بود که به طوفان پا نهادي. «
(هاروکی موراکامی).»!است

، آنها دونشمیسیله گرگها گاز گرفتهبوآنها هم کههستند اما باالخره، وقتیبرهها، بطور مزاجی، بعضی«
».شوندهار میهم

اي از اعضاي جامعه بطور آشکار یا تلویحی از سایر معلوم نیست که پذیرش دائمی آنچه که عده
ها و انتظارات، متشکل از خواهند، باالخره کار را به کجا رسانیده و لیست نهایی این خواستهزیرگروهها می

د؟ اینکه این زیرگروههاي از مردان، باید به چه چیزهاي دیگري هم راضی شوند و چه چیزهایی خواهد بو
شود، آنها را به کجاها خواهد برد؟ متاسفانه، جاده سازگاري انسان، فرش پایانی که جلوي پاي آنها پهن می

عبارت در این بکارگیري یک». پذیر استانطباقبطرز دهشتناکی،انسان، «اي طوالنی است. گفته شده که: جاده
جالب توجه و مهم است. چرا بطرز دهشتناك؟ انطباق و سازگاري انسان، یک » بطرزي دهشتناك«جمله یعنی 

کنند. براي سنجش آن، صفت بطور بالقوه مثبت است که روانشناسان از آن با عنوان نقطه قوت افراد یاد می
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اند. پس چه چیزي بندي کردهرا مفهوم» 1اختالل سازگاري«چندین مقیاس ساخته شده و براي نداشتن آن 
تواند در توانایی انطباق و سازگارشدن انسان وجود داشته باشد که ممکن است آن را منفی احتمالی می

» سازگارشدن با هر چیز«آورِ مربوط به سازگاري، احتماالً مکانیسم آور کند؟ آن چیز هراسهولناك و ترس
شدن یا تحمل شرایط را، باال ذات خود مثبت است که توانایی هماهنگاست. اگرچه که سازگاري، صفتی در

تواند به قیمت از دست رفتن هویت فردي و کند که میاي عمل میبرد اما آن، همچنین مانند شمشیر دولبهمی
ص اي از مردان، بخصوپذیرفتن هر شرایط غیرانسانی شود. از آنجایی که انگار براي توانایی سازگارشدن عده

توان متصور شد (!)، اینکه سرانجام نهایی این لیست انتظار طوالنی، چه شکلی مردان تیپ ب، هیچ نهایتی نمی
اصل «رسد اینست که خواهد داشت، براي ما نامعلوم است. اما به هرحال، آنچه که مشهودتر به نظر می

اي را در یک ظرف پر دن است. قورباغهشدرباره بسیاري از آنها، به خوبی در حال بکارگرفته» پزقورباغه آب
کنید چه چیزي را مشاهده خواهید کرد؛ کامالً ساده، بیرون پریدن آن از ظرف از آب جوش بیندازید. فکر می

آب (به شرطی که آنقدر سنگدل نباشید که قورباغه بیچاره را، در یک ظرف داراي عمق زیاد انداخته باشید!). 
گاز، قرار دهید. آنچه آبِ با دماي معمولی گذاشته و روي شعله متوسط اجاقدفعه دوم، آن را در یک ظرف 

آورد که اي باشد که آنقدر افزایش تدریجی دماي آب را تاب میکه شاهد خواهید بود، ممکن است قورباغه
، پی 2زدایی منظمشود. روانشناسان بالینی، زمان زیادي است که به قدرت تکنیک حساسیتعمالً پخته می

-ها و وسواس، استفاده میاند. آنها از این تکنیک رفتاريِ بسیار پرکاربرد، در درمان و بهبود ترسها، فوبیبرده

تواند براي از بین بردن حساسیت افراد، نسبت به بسیاري از چیزها، بکار برده شود. کنند. اما آن، همچنین می
شود و فردا، داشتن چند ز مردان تحمیل میامروز، حق داشتن شریک جنسی پیش از ازدواج، به گروهی ا

شریک در بعد از ازدواج و روز سوم...! البته براي پختن قورباغه، لزوماً نیازي نیست که دماي شعله اجاق را، 
توان بجاي اینکار، از یک ظرف بزرگ و عمیق استفاده تدریجاً زیاد کنیم. همانطور که ظاهراً به طنز گفتیم، می

توان تغییرات اساسی، گریزناپذیر و شدیدي را در قورباغه بیچاره، راه به جایی نبرد. میهايکرد تا جهش
اي، راهی بجز تغییر و پذیرش باقی نماند. نیاز قوانین، هنجارها و موانع اجتماعی بوجود آورد تا براي عده

اتفاق مردان، بتوانند به آن تر از آن هستند که اکثریت غریب به تر و ریشهجنسی و غریزه پشت آن، بسیار قوي
شوند تا نه بگویند. حتی اگر شرایط را هم، بسیار تغییر دهیم، باز اغلب آنها، با این شرایط جدید سازگار می

این نیاز بنیادي خود را، ارضاء کنند. ندادن کار به آنها به این بهانه که مردان متاهل باید در اولویت کسب شغل 
هاي جنسی مردان دیگر، از هاي ارضاي جنسی به غیر از ازدواج با معشوقهشیوهباشند یا محدودکردن همه 

جمله این روشها، هستند.

1- Adjustment Disorder
2- Gradual Desensitization

فصل پنجم: كاربست و بحث در يافته هاى روانشناسى جنسى - تكاملى



368

گروههایی که هر یک، بر منافع تواند ختم شود. تشکیل خردهادامه روند فوق، به یک مسیر دیگر هم می
م و شرایط موجود، همان کنند. گروهی از مردان، اعتقاد دارند که لیبرالیسشخصی اعضاي خود تاکید می

دمکرات -کشیده است. آنها باور دارند که جوامع لیبرالآل و آرمانی است که انسان انتظار آن را میشرایط ایده
سیاسی را پایان رشد و تغییر بشر در -شهر افالطونی هستند و ما باید این نظام اجتماعیفعلی، همان آرمان

اي دیگر، از تظلّم گروههاي انسانی بوسیله که عدهامع، بدانیم. درحالیزمینه انتخاب یک نظام براي اداره ج
اند و معتقدند که مردان گروه بتا، نباید را برداشته1زنند. آنها، پرچم انقالب مردان خوبسایرین، حرف می

عدالتی و بیشرایط را منفعالنه بپذیرند. آنها باید براي خود، کاري کنند، درغیراینصورت، یک زندگی توأم با 
ذلت را، براي خود خواهند خرید. اینکه چنین چیزي تا چه حد عملی است را، تا حدي در فصل چهارم مورد 

رسد که این مسیر، چندان عملی نباشد. هر مردي، همچون هر ارگانیسم بحث و نقد قرار دادیم. به نظر می
ناسب تولیدمثلی است. اینکه مردان این گروه، کند، داشتن تدیگري، اولین و مهمترین چیزي که به آن توجه می

اصالً بخواهند که بدانند و یا بپذیرند که حقایق چه هستند و چه چیز در جریان است، خود به اندازه کافی 
دهد تولیدمثل موفقِ هرچند ضعیف داشته باشند تا بخواهند سنگ بزرگی است. بسیاري از مردان، ترجیح می

آورند تا همسران خود را راضی ده و غامض اجتماعی کنند. آنها مدام سر فرود میخود را درگیر مسائل پیچی
پذیرند که هنجارها و سنتها را، بخوبی پاس بدارند حتی اگر بدانند که این هنجارها، بطور نگه دارند. آنها می

ار دشوار و بعید است. آنها، شود. تحریک و گردآوري این مردانِ غالباً بتا، بسیاي، به ضرر آنها تمام میناعادالنه
گیرند، باز هم ترجیح هاي اجتماعی چه شکلی دارند و آنها در این بازي، کجا قرار میحتی اگر بدانند که بازي

هاي هاي خود را بپذیرند تا اینکه بخواهند یا اصالً بتوانند از این بازیها کناره گرفته یا نقشدهند که نقشمی
هم، به کامروایی جنسی نصف و نیمهبصورت حتی اگر ي از آنها، ممکن است تعدادجدیدي را بپذیرند. 

هاي خود برسند، رضایت دهند. در فصل چهارم، درباره بخشی از علل احتمالی سندرم نشان ندادن معشوقه
ها، براي بعضی از رفتارهاي جلوگیري از خیانت همسر، صحبت کردیم و گفتیم که در محیط تکاملی انطباق

، داشتن تعدادي زاده متعلق به خود همراه با تحمل رفتارهاي هر از گاهی یا دائمی خیانت در همسر و مردان
- کردن تعدادي از فرزندانی که به مردان دیگر تعلق دارند، متناسب جلوه میحتی به قیمت اجبار براي بزرگ

د براي اینکه از مابقی نیاوروفایی معشوق خود را هم تا حدي تاب بممکن است بیکرده است. این مردان،
ند. ژنهاي این محاسبات، استفاده کن،هایی با ژنهاي خودبراي داشتن زادهان،پتانسیل تناسب تولیدمثلی همسرش

-هنوز هم در کنار ما حضور دارند و از قرار معلوم، چندان هم ناشایع نیستند. اگر این مردان، به علت ضعف

زنجیرها را دوست داشته باشند، دیگر جایگاهی براي کسی که بخواهد هاي زیستی و روانشناختی خود، این
به آنها کمک کند، وجود ندارد. در این حالت، تعداد زیادي از حتی آگاهان و کارگزاران جامعه هم، با توجه به 

دهند ساکت بمانند، مسائل را به دست نظم ترجیح می،»صالح مملکت خویش، خسروان دانند!«توصیه 

1- nice guy revolution
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جامعه سپرده و شرایط را، به دست سرنوشت بسپارند. از این رو، تکیه بر لشکرهایی اینچنینی براي غریزي 
رسد که یک تصمیم عاقالنه نظامی باشد! تا بحال، اگر کوششی هم براي ایجاد تغییرات اجتماعی، به نظر نمی

گان و مصلحین دلسوز و شجاع عدالتی نسبت به این مردان اتفاق افتاده، عموماً از طرف فرهیختکردن بیکم
بخشی به این مردان، کمک به آنها براي درك بیشتر شرایط اجتماعی بوده است. تالشهایی که در زمینه آگاهی

اجتماعی و سعی در تغییر قوانین و هنجارهاي اجتماعی صورت گرفته، از آن جمله هستند. البته تالش این 
ان، نبوده است. حقیقت این است که در جوامع جدید، کسی هزینه، بخصوص براي خودشمردان هم کمبزرگ

، که بلکه با تعداد کل جمعیت زنانتغییري در وضع موجود بدهد، نه تنها باید با تعداد زیادي از اهدوخمیکه 
شوند: الف) کسانی هاي مردان، شامل چند زیرمجموعه میهاي مردان هم روبرو شود! این گروهزیادي از گروه

هاي درونی خود یا خوگیري با شرایط و هنجارهاي ر به نفع آنها نیست، ب) کسانی که به دلیل ناتوانیکه تغیی
موجود، انگیزه، تمایل و حتی جرأتی براي اینکه تغییر را بخواهند، ندارند و ج) کسانی که با دیدن دو گروه 

کند.تغییر را، بسیار دشوارتر میقبل، امیدي براي تغییر ندارند! این موضوع، کار مصلحین اجتماعی براي 
مشکل دیگر بر سر راه اصالحات در جامعه، جریان غالب در جوامع جدید است. بسیارند کسانی که 

هاي برقراري نظم در جامعه هستند و همه پندارند لیبرالیسم و دموکراسی، به شکل فعلی آن، پایان همه نظاممی
اي نه بینیم عدهکند که میغلط و خطرناك، وقتی بیشتر خودنمایی میهم، باید این را بپذیرند. مشکل این باور

- این عقیده درست باشد یا حداقل میتمایل دارنداندیشند بلکه به علت اینکه از سر اینکه واقعاً اینطور می

ایط خواهند بقیه اینطور فکر کنند، طرفدار این عقیده هستند. براي آنها، این باور و پذیرش دیگران که شر
را همانطور که هست بپذیریم، بسیار سودآور است. در قبال افراد این توانیم تغییر دهیم و باید آنفعلی را نمی

گروه، طرح دیدگاهی دیگر، به منزله برداشتن بیرق براي مبارزه بوده و بدیهی است که آنها، در برابر این اراده 
هاي فکري و عملی جامعه کنندهزاران، سیاستمدارن و مدیریتکه این گروه، در بطن کارگتغییر، بایستند. زمانی

گیرند شود. آنها، شمشیرهاي شما را از دستتان میقرار بگیرند، شرایط براي خواستاران تغییر، بسیار دشوار می
تا حق اعتراض نداشته باشید. شما باید همه چیز را عادالنه تلقی کرده و قبول کنید وگرنه مخالف تمدن جدید 

شوید! بدون شک، مستحق مجازات هم شکن و حتی نامتمدن نامیده میو آزادي شناخته شده و متحجر، قانون
کردن، برسید.افتد که اصالً به این مرحله یعنی مخالفتخواهید بود. اینها، همه در شرایطی اتفاق می

کار با روشهاي مختلفی و از نها باشند، در معرض شکستن قرار دارند. ایتوانند قلمشمشیرهاي جدید که می
البته، حتی درصورت آزادي دهد.هاي جمعی، روي میاز رسانه،صدا و اندیشه شماهر چه بیشتر جمله حذف

،نچنانیآهايسربازانی با هوشبهردانند که از بیان، شما کاري از پیش نخواهید برد چرا که آنها، بخوبی می
هایی که بطور کمرشکنی و غریزهن از مقابله و حق خود را گرفتنهاي ضعیف و ناتوااراده،دانش ناکافی

دانند که کمتر کسی از افراد آید. آنها، میکننده تمایل و توانایی آنها براي تغییر هستند، کاري بر نمیسست
اي راشود که حاضر باشد یا وقت و توانایی این را داشته باشد که کتابی هفتصد صفحهغیرمتخصص پیدا می
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مردانی که نیاز به این دانش و اطالعات بخواند تا اندکی از جهل خود نسبت به حقایق انسانی، بکاهد. عموم 
هاي زنبورهاي تا چرخ کلونیکنندکارروزشبانهباید بطوردارند، اتفاقاً وقت ندارند زیرا این آنها هستند که

دادن دادن ناحق و ناحق جلوهها در حق جلوهسانه، بخوبی، از قدرت رهاهاي این ضعفانسانی، بچرخد! برنده
هاي خوش آب و رنگ، توان از طریق دیدگاهدانند که ذهن توده مردم را، چطور میحق، آگاه هستند و می

اند و آن گروه هم، چقدر خوب، داري را تعلیم دیدهفریب داد. حقیقتاً که این گروه، چقدر خوب، آیین برده
آورند! همه این نقاط قدرت این گروه غالب و همه آن نقاط ضعف گروه مغلوب، باعث یآیین بردگی را بجا م

بینیم. شود تا وضع جوامع، همین باشد که امروز میمی
هاي اجتماعی، از عدالتیرسیم، نباید بپنداریم که نقش مردان فرودستی که بیوقتی به اینجاي کار می
باره، کاري بکنند. بعضی توانند در اینط نقش مظلومانی است که نمیشود، فقطریق ظلم به آنها برآورده می

نابهنجاري مربوط باشد که قراردادهاي تواند بهوضوع، میموقتها، موضوع اصالً مسئله ظالم و مظلوم نیست. 
که،، منعقد شده است. زمانیفرودستمردان مردان فرادست و زنان، بینبین اقشار مختلف جامعه و از جمله

کنند، از طریق هزار و یک روش، ساز و کارهایی را بوجود آورده و نگه دارند کل اعضاي یک گروه سعی می
گروه خاصی را، مسئول آسیبهاي آتی بدانیم. توانیم خردهکه بوسیله آنها، یک نظم نادرست حفظ شود، نمی

راهکارهاي متعدد دیگر، میزانی از جامعه، ممکن سعی کند از طریق هنجارها، قوانین، رسم و رسوم و سنتها و
کنند و باور دارند که تواند این باشد که همه فکر میشناسی را براي خود و در خود، نگه دارد. علت، میآسیب

- در غیراینصورت، همان نظام اجتماعی پرنقصی هم که ثبات آن، به مویی بند است، فرو بریزد. استدالل، می

دانیم، راهی به جز پذیرش همین کنونی و با آنچه که ما از ماهیت بشر فعلی میتواند این باشد که در شرایط 
هاي موجود نیست. اینکه همه مردان حق ندارد، قبل از ازدواج، با کسی ارتباط داشته باشد یا اینکه نظام

ند. اینکه، دهارتباطات چندگانه در مردان، مختص آنهایی است که شرایط آن مردان و زنان، به آنها اجازه می
اي یافتن جوانان از همه واقعیتهاي جاري در جامعه خطرناك است زیرا در اینصورت، ممکن است عدهاطالع

همسر نماند. اینکه کاري به آمار میزان حاضر به ازدواج نشوند، باالخره آنها هم باید ازدواج کنند تا کسی بی
ا نوجوانی که با شلوارك جلوي والدینش حاضر روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی نداشته باشیم ام

شود را توبیخ کنیم تا مبادا بقیه اعضاي خانواده، جرأت شکستن حریم عفاف را، در منزل بکنند! اینها و می
وقت، کسی با صداي بلند درباره آنها صحبت هاي جمعی، مواردي هستند که هرچند هیچبسیاري از این توافق

دهد. اگر کردن همه یا اغلب ما، بر سر آنها، میکند که خبر از توافقاي رفتار میگونهنکرده است اما جامعه به
تزویر و تزویرصفتی، در قومی ریشه بدوانند، نتیجه آن، نیمرخی اجتماعی خواهد بود که در آن، بین ظاهر و 

آن صحبتی کنند. همه، خواهند دربارهکه اغلب افراد، حتی نمیهاي فاحشی وجود دارد، درحالیباطن، تفاوت
گیرند که عالمت تعجب را کنار بگذارند و فکر کنند که شیوه درست زندگی و در واقع بعد از مدتی یاد می

اند. پس بهتر است همگی با هم فریاد تنها سبک درست زندگی اجتماعی، همین است که آنها در پیش گرفته
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تا اندك نجواي اینطور نیست هم، شنیده » ر داردهمه چیز آرام است و هر چیزي سرجاي خود قرا«بزنیم 
نشود.

هرچه باشد، با ارگانی به نام مغز و ژن طرف هستیم و قدرت این هیوالها، قبالً به ما ثابت شده است. 
شناختی ما که به جز منافع هاي عصبعدالتی کدام است، از محاسبات ریزپردازندهاینکه عدالت چیست و بی

کند در توانیم مردانی که مغز آنها احساس میپذیرد. ما، نمیاندیشند، تاثیر میدیگري نمیگرا، به چیز تناسب
لبه حذف خط ژنتیکی خود قرار دارد و بخاطر این مسئله، حاضر است تقریباً هر جفایی را به جان خود بخرد، 

حیطی معین، براي زنان، ی که در یک شرایط ممردان فرادست یا مرداندعوت به تالش براي اصالح امور کنیم. 
. این ندارندپرواي آنها،و رفتارهاي جنسی بیزنانحد و حصر آزادي بیمشکلی باشوند، جذاب محسوب می

آنها، به همین دلیل،خوابانند.توانند همانهایی باشند که زنان مردان دیگر را، در آغوش آنها میرفتارها، می
-یحساسیتی نشان نم،شودجامعهبه مردان فرودستاین طریق،ممکن است ازبه ظلم و جورهایی کهنسبت
نظري براي در اینجا، از اساس، اتفاقخود آنها، تمام شود. به نفعتواندیمها،عدالتیاین بیچرا کهدهند

حل، برویم. آید که بخواهیم به مرحله بعد یعنی تالش براي رسیدن به راهتعریف مسئله و مشکل بوجود نمی
عدالتی غریزي خود، اعتقاد ندارد که همسر خیانتکار او، در حق او، آنقدر بی-که بنا به دالیل محاسباتیکسی 

اي هم براي تغییر نخواهد داشت. آن مرد، شود که مستحق بازداري یا طالق باشد، قطعاً انگیزهمرتکب می
بایست قدري آزادي داشته میممکن است احساس کند که همسرش، بعد از آوردن دو فرزند براي او، دیگر

شد چرا که وضع مالی او یا جذابیت جنسی او، از همان ابتدا کم بوده و یا تحلیل رفته است. این مرد، کاري با
به پیامدهاي وسیع، جدي و منفی رفتارهاي همسرش و عدم بازداریهاي خودش ندارد زیرا خودخواهی 

. بعضی وقتها، از حتی قبل تکاملی او یعنی اطمینان از بقاي ژنهایش بخاطر وجود دو فرزند، ارضاء شده است
که رسد. از همان هنگامیاند که تغییر آنها، دشوار به نظر میاز ازدواج، قراردادهایی بین دو زوج بسته شده

- کردند و بند و تبصرهزدند، با یکدیگر حرفهایی را رد و بدل میچشمان عاشق و معشوق، به همدیگر زل می

کردند. ج و بعد از تولد فرزندان، تعیین میهایی را براي همدیگر در بعد از ازدوا
ابزار الزم براي تغییر در جامعه هم، اتفاقاً همانهایی هستند که گروههاي انسانی، چه فرادستان و چه 
فرودستان، آنها را ندارند. بیش از همه، آگاهی و بعد توانمندي پذیرش حقایق تلخ، میل و اراده تغییر، کوشایی 

بینانه و البته وم وارستگی براي از خودگذشتگی و غیره. این دیدگاهی نه چندان خوشبراي آن، درصورت لز
شود امور، به همین شکل موجود، تدوام پیدا کنند.بینانه نسبت به روانشناسی انسان است که باعث میواقع

هاي خصدانیم که بین مردم فرهنگها، قومیتها و نژادهاي مختلف، از نظر شاامروزه، همه بخوبی می
شود که بین این نژادها و قومیتهاي متنوع، ژنتیکی شخصیت، تفاوتهایی وجود دارد. مشکل، زمانی ظاهر می

تواند هر شکلی داشته باشد، از تضادهاي سیاسی تناقض در منافع، بوجود بیاید. این تناقض در منافع، می
ی. خود نظامهاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شدن منافع اقتصادي، اجتماعی و فرهنگگرفته تا تضاد در برآورده
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نظر بر سر سایر تواند مشکل در رسیدن به اتفاقپذیرند و این، میو اقتصادي، از محاسبات تکاملی ما تاثیر می
هاي زناشویی و رفتارهاي جنسی مورد قبول را، بوجود آورد. همه ما، تفاوتهاي آشکار مسائل از جمله سبک

- هاي خود در جهان کنونی را، میکردن نظامو تالش غربیان براي هرچه بیشتر حاکمنژادهاي غربی و شرقی 

هاي بینیم. اما در این میان، کسی به دنبال یافتن جوابی براي این سئوال که اگر نظامهاي غربی، در حیطه سبک
شرقی، گروهی زناشویی و رفتارهاي جنسی، واقعاً کعبه آمال هستند، پس چرا در درون بسیاري از کشورهاي

ها در حیطه چاك آنها هستند؟ اگر برتري سبک رفتاري غربیکنند و گروهی سینهبا آن نظامها مخالفت می
مسائل جنسی، اینقدر عیان و آشکار است، پس همانطور که در مورد پذیرش تکنولوژي غربی در همه سطوح 

ن جوامع شرقی در پذیرش این دیدگاهها بینیم، نباید دلیلی براي گروه گروه شداجتماعی جوامع شرقی می
وجود داشته باشد.

هاي محتمل یا ترکیبی از آنها یعنی سازگاري با مسیر تداوم حیات جوامع انسانی، هر کدام از گزینه
رسد که جوامع انسانی، به سرمنزل مقصود برسند. وضع موجود یا سرکوب خواست تغییر باشد، به نظر نمی

زند. با نگاهی به روانشناسی تعارض، کشمکش، خشم و خصومت فزاینده، موج میعدالتی،در هر دو، بی
اعتمادي و وضوح، سرخوردگی، ناکامی، بیتوانیم بهدیده، میگرفته در بسیاري از مردان و زنان آسیبشکل

امعه را هم، زدگی آنها، جگیري نسبت به جنس مقابل و اجتماع را، در آنها ببینیم. طوفاناحساس خشم و انتقام
تواند کل جنگل را به گرفتن یک درخت در جنگل، میدیر یا زود، طوفانی خواهد کرد! همانطور که آتش

تک افراد جامعه هم، زنگ خطري براي از دست رفتن انسجام کلی جامعه دیدن تکمخاطره بیاندازد، آسیب
ه حفظ شود، باید چنین روندهاي معیوبی است. تا وقتی راهی پیدا نشود که منافع همه یا الاقل اکثریت جامع

را، به عنوان بخشی از عوارض جانبی ماهیت بشري، بپذیریم.

باكآوران وحشت یا مصلحین بیپیام

توانیم درخت اند که به واسطه آنها نمینمایی نه آزادي؛ همین دو میوهنمایی نه حقیقت؛ آزاديحقیقت«
آب دریا زیاد است، آب دریاست؛ چون نمکمثلحقیقت «». معرفت را با درخت زندگانی یکی کنیم

اش را رفع آدمی تحریف شود، مثل آب شور دریا خواهد بود که تشنگیکند. اگر حقیقتتشنگی را رفع نمی
(نیچه).» نخواهد کرد

»رتکایجناکی،کندیو آن را پنهان مداندیکس که مآنیاست ولنادان،داندیرا نمقتیکس که حقآن«
).برتولت برشت(

» ي...ریبگدهیو ندیبداني، و بگذریبدانی، و عمل نکنیبدانکهیوقت، ستینیدانستن، جرم کم«
).مردلهیگ(
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).چارلز اسپورگئون(»را هم گشته استایدروغ نصف دن،را بپوشدشیهاکفشقتیتا حق«

»شودیهرگز گفته نماست که يزیآن چقتیحقشود،یته مفکه گستینيزیآن چقتیحق«
ی).عتی(شر

-گران هستیم که انگار آنها، پیامسخن آخر اینکه، زمانهایی، ما شاهد نوعی برخورد با بعضی از پرسش

پرسند، ممکن است آوران چیزهاي بسیار دهشتناکی هستند. کسانی که سئواالت ایراد شده در بخش قبل را می
البته، ممکن است که واقعاً هم همینطور باشد، بدین معنی که طرح آوران وحشت (!) باشند.گروهی از این پیام
شدن و آور باشند. اما ترس براي چه کسانی؟ روشن است که دلهره از مطرحها، ترسبعضی از پرسش

کنند.اندیشیدن به این سئواالت، غالباً براي کسانی است که از تفکر جامعه درباره این سئواالت، ضرر می
باك تلقی کند. غیرعادي گر و بیر عمومی، ممکن است این افراد را غیرعادي، عصیانجامعه و تفک

-گان ما را بروي حقایقی میدانستن آنها، از یک نظر بجا و از نظر دیگر، بسیار نابجا است. این افراد دیده

- بسته یا جهت نگاهگشایند و سعی دارند تا گردن ما را به سمت جهتی بگردانند که ما قبالً چشم بر روي آنها

کنند بینیم و در مواردي تعمق میکنند که ما آنها را فقط میایم. آنها به چیزهایی توجه میمان را از آنها برداشته
بودن نیز همین است؛ اینکه توجه و تفکر شنویم و البته در یک تعریف، فرق نبوغ و عاديکه ما فقط آنها را می

توان این افراد س اولیه آنها را ادراك کرده و زود فراموش کنیم. از این نظر، میکنیم بجاي اینکه صرفاً با حوا
را غیرعادي دانست، زیرا این افراد با من و شماي معمولی تفاوت دارند. اما، غیرعادي تلقی کردن آنها به 

- صفت عصیانکشیدن وضع موجود را دارند، بسیار نابجاست. کردن دیگران یا به چالشصرف اینکه قصد آگاه

گري به وضع موجود، متهم تواند بسیار پسندیده باشد چرا که همه مصلحین تاریخ، به عصیانگري آنها می
باکی و شجاعت دارد، هر چند که در این یازیدن به چنین چیزي نیز خود نیاز به بیشدند. و البته دستمی

معه و تغییر نیافتن آن که این نشانه حبوط نشدن جاتواند ترسی هم نهفته باشد؛ ترس از آگاهشجاعت، می
جوامع بشري و ایستایی نامقبول آن خواهد بود.

هاي جنسیحقوق فردي، ازدواج و استراتژي

کنند باید وادار به رعایت قوانین کس را نباید وادار به ازدواج کرد، اما آنهایی را که ازدواج میهیچ«
(مارکس).» ازدواج کرد

(مارتین لوترکینگ).» تواند سوارتان شودکسی نمیتا خم نشوید، «

فصل پنجم: كاربست و بحث در يافته هاى روانشناسى جنسى - تكاملى



374

ارتباط جذابیت با تناسب، سالمتی، قدرت جسمانی، مقاومت دستگاه ایمنی و ساختار ژنتیکی هر چـه  
پسندند، بارور شوند. اما فرهنـگ انسـانی حکـم    که باشد؛ زنان حق دارند که فرزندان خود را از مردانی که می

مردان دلخواه، در چارچوبی اخالقی، منطقی و به دور از ضرر و زیان سـایر مـردان،   کند که این باروري ازمی
دهد که در یک کلونی زنبورها، فقط یک زنبور کارگر باشد صورت بگیرد. بدون شک، هیچ مردي ترجیح نمی

سـی  شان منقرض شده است!). هیچ زنی نیز نباید برخالف خواسته خـود، بـا ک  (چنین مردانی سالها پیش نسل
یابد. اگر قـوانین گفتـه و ناگفتـه ازدواج    ازدواج کند که واقعاً او را دوست نداشته یا از نظر جنسی جذاب نمی

تواند می،رفتارهاي جنسی نسل جوان ماهمشاهداي نقض شود، انگیزه ازدواج آسیب خواهد دید. بوسیله عده
درون بسیاري از این مـردان  جامعه باشد. درو فرهنگیحاکی از یک تغییر و یا حتی انقالب خطرناك جنسی

تواند به موقع بیدار شـود. ایـن واقعیـت، از    به اصطالح خوب، مردانی خوشگذران و نابکار نهفته است که می
هایی قرار داده که لیستی از استراتژيهاي جنسی آدمی و اینکه تکامل، در وجود افراد، پذیري استراتژيانعطاف

.گیـرد ت مـی أفعـال شـده یـا بـازداري شـوند، نشـ      ،شناختیموتوانند با توجه به شرایط بمی،هر کدام از آنها
مجوزدادن به زنان، براي اینکه مطابق تمایالت تکاملی خود رفتار کنند، به معناي مجوز دادن به مردان که آنهـا  

هـاي زنـان، خطرنـاك اسـت.     هاي جنسی مردان، به اندازه انگیزهنیز بر این مبنا رفتار کنند، خواهد بود. انگیزه
اي ویران کند.ترکیب این دو، آنقدر مهلک است که اساس اخالق جنسی را، در هر جامعه

عصـر  کند ما هنـوز در روسـتاهاي کوچـک    ست که فکر میامشکل مرتبط با ذهن تکاملی همه ما این
عصر ،که بعضی از مولفیناست دلیل مین هکنیم. بهزندگی میها،همان شرایط و خصوصیتباوپیش از تمدن

هـایی کـه ناهشـیار تکـاملی مـا      توطئهها و در حقیقت برنامهنامند.میعصر حجر جدیدجدید زندگی بشر را 
تواند به قیمت اتمـام روانشـناختی، هیجـانی یـا     میتا تناسب ما را افزایش دهد،کندریزي میبعضی وقتها پی

مـا  خالصـه بحـث اینکـه،    ان را به خطر انـدازد. ما و اطرافیانتمام شده و تناسب درازمدت مماابطورعملیِ
هـاي تکـاملی و از   انطبـاق یکی را انتخاب کنیم.،رد دنیاي مدرنخو جريحرد تکاملی عصر خبین مجبوریم 

توانند یک باور خطرناك براي ما بوجود بیاورند و آن باور می تواند این باشـد  هاي جنسی ما، میجمله انطباق
هاي منـتج از  برداشتحق، بجا، مناسب، صحیح، درست یا حتی اخالقی بپنداریم. این سوءرا همیشه بهکه آنها 

-کننده بخشی از تعارضات همیشگی دو جنس است. هر یک از دو جنس، میهاي تکاملی، تبیینوجود انطباق

تبط با جنسـیت خـود را   افزاي مرهاي جنسی تناسبخواهد رفتارها، قوانین و هنجارهاي هماهنگ با استراتژي
هاي جنسیِ جنس دیگر که در تضاد با منافع تکاملی خودش است، عملی کرده و در عوض، از بروز استراتژي

داننـد و  هاي خود را حق طبیعی مردانگی خود مـی طلبیها و تنوعممانعت به عمل آورد. مردانی که هوسبازي
در تـوهم  تواند هم همسر و هـم معشـوق خـوبی باشـد،    یزنانی که معتقدند در بسیاري از موارد، یک مرد نم

صحیح انگاشتن استراتژیهاي جنسی خود، قرار دارند. 
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تاثیر متقابل دو جنس بر همدیگر

و نیز هرگاه اندوهناکید، باز در دل خود بنگرید تا ببینید که به راستی گریه شما، از براي آن چیزیست که «... 
(جبران خلیل، پیامبر و دیوانه، قطعه درباره شادي و اندوه)..» مایه شادي شما بوده است. ..

(ناپلئون).»مردان، همان خواهند شد که زنان می خواهند«

در سطح تکامل صفات و رفتارها، بعضی از صفات و رفتارهایی که هر جنس از وجود آنها در جنس 
-جنس، آن صفات را در یک شریک کوتاهدیگر شکایت دارد، در واقع همانهایی هستند که خود اعضاي آن 

شدن به یابند. جذاب دیدن این صفات، باعث بوجود آمدن توالیِ جذبمدت یا حتی درازمدت، جذاب می
کننده آن صفات و یک شریک داراي آن صفات معین، ارتباط جنسی با او و دادن فرصت بقا به ژنهاي تسهیل

شوند. زنان، از یک طرف، با انتخابهاي خود، سی با او، میهاي حاصل از روابط جنرفتارها از طریق زاده
هاي کنند زیرا پسرانی به نسلدختران خود را با مشکلِ مواجه با تعدادي از صفات منفی در مردان مواجه می

اند. از طرف دیگر، دهند که ژنهاي آن صفات را، از پدران منتخب مادران خود، به ارث بردهبعد تحویل می
- گراي فمنیست میتکامل1سارا هرديکنند. جیح دهنده چنین صفاتی را به دختران خود منتقل میژنهاي تر

یابند. علت اینست که ها تکامل میکننده جهتی است که در آن، گونهجنس مونث، بطور بالقوه تعیین"گوید: 
ارتباط جنسی داشته این جنس مونث است که اختیاردار نهایی در مورد اینکه چه وقت، چطور و با چه کسی

کنند. بطور مثال، در مورد مردان هم، این مسئله صدق می). 2000، به نقل از باس، 1981(هردي، "باشد، است
مدت خود، زنان حشري که بجز مسائل جنسی به چیز دیگري اهمیت نداده و مردان براي روابط کوتاه

که اغلب آنها، از وجود چنین یابند. درحالینگیز میاخالقیات یا تعهد براي آنها مهم نیست را، بسیار شهوت ا
نالند هراسند. آنها دائماً از طیفی از صفات اخالقی زنان میاي در همسران درازمدت خود، شدیداً میخصیصه

هاي بعدي که ممکن است پدرانشان و خودشان، از طریق انتخابهاي جنسی خود، به انتقال آن صفات به نسل
اشند (و روشن است که خود کرده را تدبیر نیست!).زنان کمک کرده ب

استراتژیهاي جنس ، بر رفتارها، نگرشها،هاي جنسی هر جنسرفتارها و استراتژيدر سطح اجتماعی، 
راتژیهاي جنسی خاص در ت. بروز یک سري از اسدگذارمیاثر رفتاري جنس مقابل،-و خزانه ژنتیکیدیگر

نهادهاي مدنی، تاثیر از طرف دیگر، .استالعمل عمل و عکسیانش همانند کنش و واک،افراد دو جنس
-بر بروز یا فرونشانی یک سري از نگرشها و استراتژیهاي جنسی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه

تنظیم اخالق شیوهاین. بگذاردتاثیردیگرجنسرفتارهايبرتواندمیجنس،یکافراددرخاصاخالقی
هاي ترین شیوهاز جمله فراگیرترین و کاربردي،استپایینعه که یک شیوه اصالحی از باال به جنسی در جام

1- Sarah Hrdy
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فرهنگی، توجه داشته باشید که نهادهاي مدنی، حقوقی،است.جامعهتنظیم مدارهاي اخالق جنسی در 
کنیم، در حال هر وقت که از این نهادها صحبت می،در واقعموجودیت مستقل نداشته و،اجتماعی و سیاسی

از همان معادالت و ،در فعالیتهاي خود،صحبت از افرادي هستیم که در این نهادها فعالیت دارند. این افراد هم
هايپویاییکنند.جامعه، فرمانروایی مییکعاديافرادکه بر ذهنپذیرندمیتاثیرتکاملی- فرمولهاي ذهنی

یعنی تاثیر نگرشها و ،باال به افراد جامعه و چه از پایین به باالیا از نهادهايپایینبهباالازچهتکاملی،
نگرشها و رفتارهاي دهی بهها)، تاثیرات خود را در جهتدهیيأ(مانند راین نهادهاقوانین رفتارهاي افراد به 
رد. املی نام بتک- به عنوان یک ذهن اجتماعی،توان از آنواقعیتی که میگذارند.می،جنسی یک جامعه

تاثیرات این ذهن تکاملی بر ذهن اجتماعی افراد را پذیرفته و به ،هاي اخیردر دهه،روانشناسان اجتماعی
اند (براي مطالعه در این زمینه رك به کتابهاي نوشته شده در بررسی و کنکاش در مورد چگونگی آن پرداخته

).2008و از جمله کنریک، منر و لی،1تکاملی- حیطه روانشناسی اجتماعی
-نوسانات رفتارهاي جنسی زنان و تغییر در تمایالت، رفتارها، ترجیحات و ذائقه جنسی آنها، ایجاب می

کند که مردان، حقّ در پیش گرفتن رفتارهاي نظارت بر همسر به منظور به حداقل رساندن خیانت را، داشته 
پذیري کمتر ارهاي جنسی و انعطافپذیري بیشتر زنان در رفتباشند. همانطور که بحث شد، وجود انعطاف

- شود. انعطافمردان در این رفتارها، به هیچ عنوان به عنوان برتري یک جنس بر جنس دیگر، قلمداد نمی

پذیري کمتر در مردان، هر دو در راستاي سازگاري بهتر و انطباق پذیري جنسی بیشتر در زنان و انعطاف
ی، تاریخی، اجتماعی، ارتباطی و زیستی خود بوده و در تر هر یک از دو جنس با شرایط تکاملمطلوب

توانند مجموع، براي گونه انسانی، کارکردي و مفید بوده است. اما همانطور که بسیاري از چیزهاي مفید می
پذیري زنان هم از آن جهت که آنها را نسبت به انجام رفتارهاي مستلزم احتیاط و مراقبت بیشتر باشند، انعطاف

کند، باید بیشتر مورد توجه و پذیرتر میی از شرایط محیطی بالفصل یا فراگیر، مستعد و آسیب جنسی ناش
مراقبت قرار گیرند. این مراقبت فقط از طریق تاکتیکهاي نظارت یا مراقبت از همسر که بوسیله مردان بکار 

نظارت بر همسر، بطور که تاکتیکهاي گرفته می شوند، امکان پذیر است. همانطور که بحث شد، در صورتی
هاي رسان نیستند، بلکه یکی از مولفهمناسب و بجایی بوسیله مردان بکار گرفته شوند نه تنها مضر و آسیب

گردند. تا حدي که عدم وجود آنها (همانطور که کننده از خیانت زنان تلقی میکننده و جلوگیريمهم پیشگیري
نت در تعداد زیادي از زنان خواهد شد. از طرف دیگر، استفاده از اند) قطعاً منجر به خیاپژوهشها نشان داده

تاکتیکهاي نظارت بر همسر که صرفاً هیجانی بوده و به اندازه کافی، مولفه هاي قاطعیت رفتاري را در خود 
ر توانند رفتارهاي جنسی زنان را کنترل کنند. هر دو ویژگی کلی رفتار جنسی زنان که دندارند، به تنهایی نمی

-این کتاب مورد بررسی قرار گرفتند یعنی تغییرات در رفتارهاي جنسی وابسته به چرخه قاعدگی و انعطاف

آور یک چیز براي ما هستند و آن اینکه رفتارها، ترجیحات، نگرشها و رفتارهاي جنسی پذیري جنسی، پیام

1- Evolutionary Social Psychology
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در هر دو حال، نتیجه یکسان است؛ یابد. مالحظه میزنان بسته به شرایط زیستی و محیطی آنها تغییرات قابل
تغییر در نگرشها و رفتارهاي جنسی زنان، قابل مالحظه و مستلزم نظارت و کنترل است. زمانی که کورتیزول 

کرد و دارو عمل میبراي اولین بار کشف شد براي درمان بسیاري از تورمها بکار رفت. این ماده شبیه نوش
کردند. اما فقط چند سال زمان مورد نیاز بود تا عوارض اس بهترشدن میبیماران بعد از استفاده از آن، احس

). بر همین قیاس، 2005هاي بهنجار، روشن شود (واکفیلد، جدي ناشی از جلوگیري کردن از این واکنش
کسانی که رفتارهاي نظارتیِ بجا و میل انطباقی مردان به نظارت بر همسرانشان را از جمله صفات منفی 

کنند، باید بعد از چند سال، منتظر عوارض شوم و ناگوار آن، که هم دامن زنان و هم مردان لمداد میانسانی ق
هراسی، هراسی، هراس از جنس مونث یا زنرا خواهد گرفت باشند. ترس و اضطراب از ازدواج یا ازدواج

شگري نسبت به زنان، پذیري در قالب هر گونه روابط تعهدآمیز، خشونت و پرخاعدم تمایل براي مسئولیت
هاي اجتماعی مانند هاي خانواده، افزایش اختالالت رفتاري در کودکان، افزایش آسیبشدن بنیانضعیف

طالق، تجاوز، فریب، خیانت زناشویی، اعتیاد و قتل، فقط تعداد کمی از پیامدهاي این مسئله خواهد بود.
هـاي انطبـاقی و رفتـاري مـردان     ، این مکانیسمهر چند که پرداختن به این مسئله که آیا در طول تکامل

» مـرغ اول مرغ بوجود آمـد یـا تخـم   «بوده که موجب تکامل همزمان در زنان شده یا بالعکس، شبیه به مجادله 
است اما یک نکته بارز و بدیهی، این است که طبق اصول تکامل، تحول یـک جـنس بـدون تحـول همزمـان      

مدت جنسی و بدون تعهد یا با میل به روابط کوتاههاي جنسی مردان، دهد. یکی از استراتژيدیگري روي نمی
تواند در بعضی از مواقع با استراتژیهاي جنسی زنان کـه بـر   تعهد کم است. این استراتژي جنسی در مردان می

مـل  تعهد و درازمدت بودن تاکید دارند، در تعارض قرار گیرد. اما تکاملِ این اسـتراتژي در مـردان، بـدون تکا   
دهد. به عبـارت دیگـر، در   استراتژیهاي جنسی مشابه، همگون یا هماهنگ با این استراتژي در زنان، روي نمی

-مدت میخواهند. مردان، روابط کوتاهخواهند همان چیزي است که زنان میبعضی از شرایط، آنچه مردان می

باطات را می خواهند. شواهد نیـز نشـان   خواهند و بعضی از زنان هم در بعضی از موقعیتها، همین گونه از ارت
می دهند که تمایل بعضی از مردان به برقراري روابط جنسی گذرا و بدون تعهد و یا روابط فرازناشویی با زنی 

شود. بطور مثال، بعضی از محققان گزارش متاهل، به مقدار زیادي بوسیله تمایالت جنس مونث برانگیخته می
) که تعدادي از مردانی که در روابط جنسی متعدد بـا زنـان موفـق    2000و همکاران، اند (به نقل از گرامر داده

افتد و اینکه آیـا واقعـاً   دانند چه چیزي در مرحله معاشقه اتفاق میگویند که خودشان هم دقیقاً نمیهستند، می
گونـه اسـت.   سهم آنها و طرف مقابلشان در برانگیختن شرایط و منجر به آن رابطه جنسی شـدن، چقـدر و چ  

) از جمله ابزارهـایی اسـت کـه    2( زبان بدنی1اند که زبان یا ارتباط غیرکالمیبعضی از مطالعات نیز نشان داده
زنان بوسیله آن رابطه خود با یک مرد و اینکه دوست دارند کیفیت و  کمیت این رابطه چگونه باشد را تنظـیم  

1- Non-verbal Communication
2- Body Language
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ایی درك زبان غیرکالمی طرف مقابـل و اسـتفاده از زبـان    ). توان2000می کنند (بطور مثال گرامر و همکاران، 
غیرکالمی یا بدنی، به عنوان روشی براي مدیریت رابطه به طریق دلخواه، از جمله مواردي است کـه بـه نظـر    

رسد زنان در آن توانمند و حتی توانمندتر از مردان باشند. برانگیختن رابطه بوسیله جنس مونـث، در واقـع   می
گذاري والدینی بیشتر مجبور زشهاي انطباقی آن نیز هست. همانطور که گفتیم زنان به علت سرمایهسازگار با ار

کند تـا مـدیریت روابـط بـا دیگـران را      گر بودن، فرد را ملزم میتر رفتار کنند. انتخابگرانههستند که انتخاب
تواند مطمـئن باشـد کـه    یبخصوص در موقع شروع به دست بگیرد زیرا فقط از این طریق است که یک زن م

هـاي او را  اش با کسانی برقرار خواهد شد که بـراي او منـافع تکـاملی الزم را داشـته و انطبـاق     روابط جنسی
سازند.برآورده می

ها در یک جنس، نـه بخـاطر تمایـل    ها و استراتژيگیري بعضی از انطباقاز طرف دیگر، تحول و شکل
-ها براي دارنـده آن اسـت. تنـوع   افزا بودن آن استراتژيناشی از تناسبها بلکهجنس دیگر به همان استراتژي

طلبی جنسی در مردان و میل به ارتباطات چندگانه در آنها، منجر به توزیـع ژنهـاي آنهـا و افـزایش موفقیـت      
نـان  اند. آنچـه کـه در ز  زننده تلقی می شدههاي او، آسیبتولیدمثلی در آنها شده است اما براي یک زن و زاده

ورزي نسبت به توجه و ارتباطات همسر است. استراتژي جنسی دوگانه در جنس مونث، تحول یافته، حسادت
یافته نیازي بـه  می تواند به ضرر جنس مذکر در هر شرایطی منجر شود اما براي اینکه این استراتژي تکامل می

گیـري آن را در جـنس مونـث    شـکل تواند تکامل و بلکه وجود شرایط مناسب میرضایت جنس مذکر نبوده،
همگـون یـا   فراهم کند. در عوض، در این شرایط، آنچه که در جنس مذکر تکامل یافته نه استراتژیهاي معادل،

هماهنگ بلکه رفتارها و راهبردهایی ضد این استراتژي بوده است. رفتارهاي نظارت بر همسر، از جملـه ایـن   
موارد است. 

یـات اخالقو ر با آنچه که هنجارها، قانون، گهاي یک جنس از جنس دیتهبین خواس،در موارد متعددي
در مورد بعضی از خصایص و صفات رفتاري هم، ممکـن اسـت   تعارض وجود دارد. ،خواهنداز آن جنس می

داننـد،  یابد و آنچه که اخالق، هنجارها یا قـانون مجـاز مـی   بین آنچه که یک جنس در جنس دیگر جذاب می
اشته باشد. آیا در این موارد، چه چیزي را باید به افراد تجویز کنیم؟ به افراد آموزش دهـیم تـا   تناقض وجود د

مان، قانون، اخالق و هنجارها را به عنوان معیار درستی و خواهد باشند یا به فرزندانآنطور که جنس مقابل می
(هوشـی کـه   1ي هـوش ماکیـاولی  اتهـ آیا جنس مذکر را باید تشویق به افزایش مهارنادرستی رفتار بیاموزیم؟ 

و بـا بعضـی از رفتارهـاي ضـداجتماعی     هاي آن در یک مرد براي زنان جـذاب اسـت  مشاهده بعضی از جنبه
در ذیـل، یـک   آرمانهاي اخالقی و اجتمـاعی؟ هاي قانونی، هنجاري وگزاره) کنیم یا متعهد بههمبستگی دارد

عنی تعارضات بین آنچه که یـک جـنس در جـنس دیگـر     مورد گزارش موردي را که مربوط به همین مسئله ی
ایم. اجتماعی، آورده-هاي قانونی و فرهنگییابد با گزارهجذاب می

1- Machiavellian Intelligence
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ساله، فارغ التحصیل رشته مدیریت، شاغل در یکی از ارگانهاي دولتی. 26مراجع (م): "
ز افراد جنس مقابل رابطه علت مراجعه به روانشناس (ر): مراجع در قبل از ازدواج، با تعداد زیادي ا

داشته و در زمان کنونی یعنی در بعد از زمان عقد، در مورد ادامه یا عدم رابطه با آنها، تعارض دارد. او با 
دهد. متن زیر، قسمتی از مکالمات رد و بدل شده بین مولف و همسرش نیز تعارضاتی را گزارش می

اند تا رعایت در عامیانه گفتاري نوشته شدهمراجع در یکی از جلسات است (جمالت به همان زبان
داري شود).امانت

م: من بخوبی فهمیدم که یا باید اون پسر شیطونه و باهوش باشم تا به اهدافم برسم یا مرد خوبی باشم 
ها ناموفق باشم.اما همیشه هم در بعضی زمینه

شه هم فرد خوبی بود و هم آدم موفقی؟کنی که نمیر: چرا فکر می
شوید گویید، بوسیله جنس مقابل یا طرد می: اگه مرد خوبی باشی به اون معنی و روشی که شما میم

گیرید.احترامی قرار میاعتنایی و بییا مورد بی
خواهند باشید، باز هم ممکن است آنها ر: ولی شما گفتید که حتی اگر اون مرد باهوشی هم که زنان می

احت کنید.را از دست خودتان عصبانی و نار
خواهند باشید، هر چند که ممکن است از انگیزي که زنان میاما اگر همان مرد هیجان- م: بله، البته 

کنند. اما اگر اینطور نباشید، هم از دست شما ناراحت و عصبانی باشند، ولی به هر حال، شما را رها نمی
کنند [!].ر نهایت به شما خیانت میشوند و هم شما را رها کرده یا ددست شما ناراحت و عصبانی می

گویند خواهند و آنچه که میر: بسیار خوب. شما گفتید که بین آنچه که زنان واقعاً از مردان می
بینید که براي داشتن آنها، آنطوري باشید خواهند، تضاد زیادي وجود دارد و شما خود را مجبور میمی

گویند که خواهند یا میکنند میدهند و نه آنطور که فکر میخواهند و واکنش نشان میکه آنها واقعاً می
خواهند. اما یک تضاد را در اینجا همانطور که خودتان هم گفتید حل نکردید و آن تضاد بین می

اید.اخالقیات و قوانین با آن راهی است که در پیش گرفته
ام، با ابطه با زنان در پیش گرفتهم: درست است. من قبول دارم که اساساً روش و رفتارهایی که در ر

اخالق، قانون یا هنجارها در تضاد است، ولی این مهم نیست زیرا رفتارهاي من، به هرحال با آنچه که 
دهند، مطابقت دارد. این تعارض، بین من و اخالقیات نیست، بلکه بین زنان واقعاً واکنش مثبت نشان می

. ضمن اینکه، به نظر من، هر مردي، چنانچه در شرایط خواهند استاخالقیات و آنچه که زنان می
کند زیرا او باالخره خواهند، دومی را انتخاب میمعینی قرار بگیرد، از بین اخالقیات و آنچه که زنان می

مجبور به این کار خواهد شد. فراموش نکنید که نیاز مردان به زنان، از نیاز آنها به اخالقیات یا قانون 
"]....بیشتر است [!

مورد ذیل هم، تعارضات بوجود آمده در یک مراجع مذکر درباره انتخابهـاي کالمـی و عملـی زنـان را     
هاي این مراجع بخوبی تاییدکننده آن احساس درماندگی اسـت کـه ممکـن اسـت حـاوي      دهد. گفتهنشان می

آنها باشد. ته یا همراه باافسردگی، خشم و حسادت را هم در خود داشهایی از نگرانی، اضطراب، ترس، مولفه

فصل پنجم: كاربست و بحث در يافته هاى روانشناسى جنسى - تكاملى



380

ساله، دانشجوي رشته حسابداري. 28مراجع: 
علت مراجعه: تعارض والدین و مراجع درباره تصمیم گیري و اقـدام بـه ازدواج. (بنـا بـه علـل فرهنگـی،       

شوند).اند که با ... مشخص میبخشهایی از اظهارات مراجع حذف شده و در اینجا آورده نشده
کـاري  تر و تـوأم بـا احتیـاط و محافظـه    درباره جنس مقابل، روز به روز، پیچیده... احساس من"

بیشتر می شود. چطور می توانم چنین احساسی نداشته باشم وقتیکه می بینم دختران اطراف مـن و از  
جمله دختران اقوام و خویشاوندان، به من، به دید یک مورد بسیار مناسب بـراي ازدواج مـی نگـاه مـی     

ا بطور همزمان با افرادي دیگر هم ارتباط دارند. اما همانهایی که با افرد دیگري از جنس مقابـل  کنند ام
مدت بدون قول ازدواج با من نمی شوند [ترجمه این مطلـب مراجـع   ارتباط دارند، حاضر به رابطه کوتاه

ـ        راي ازدواج می شود: دیدن استراتژي جنسی دوگانه در زنان]. هـر چنـد، اینکـه آنهـا مـن را مناسـب ب
دانند، موجب افزایش اعتماد به نفس من شده اما همچنین احساس بدي را هم به من القا می کند و می

خواهنـد و نـه   آن هم این احساس است که آنها من را فقط به عنوان یک لقمه چـرب بـراي ازدواج مـی   
ی کـردم زنـدگی مشـترك و    مردي که واقعاً از بودن با او و نه کس دیگري لذت ببرند. ... اوایل فکـر مـ  

ازدواج، می تواند واقعاً یک فیلم هندي باشد. اما االن با دیدن این همه خیانت، طالق، به زنـدان افتـادن   
به خاطر مهریه و سایر آسیبهاي زندگی مشترك که در زندگی دوستان و اطرافیانم دیده ام، نسـبت بـه   

دانـم کـه   ه باید ازدواج کنم، کامالً مخالفم. ... نمیآن، چندان خوشبین نیستم. من با والدینم درباره اینک
با جنس مقابل چطور باید رفتار کنم، اگر به عنوان یک مرد مجرد با یکی از دختران مجرد، دوست شده 
و با او رابطه جنسی برقرار کنم، می دانم که در هر حال و حتی اگر خود او راغب و راضی بـه ایـن کـار    

دانم که شدیداً احساس گنـاه  زنم. به همین خاطر می، خودم و جامعه صدمه میباشد دارم به نوعی به او
خواهم کرد. اگر هم قصد ازدواج با همان دختري را داشته باشم که مشتاقانه خود را عالقمند به ازدواج، 

دانم دختر معصوم وتوانم به او اعتماد کنم، چون میزندگی مشترك و متعهد به من نشان می دهد، نمی
وفـا در زمـان متـاهلی تبـدیل     نرم و مالیم دوران قبل از ازدواج، می تواند به زنی پرخاشگر، پرتوقع و بی

زند و دومین انتخاب هم، به خودم. ... در نهایت و با همـه  شود. اولین انتخاب، به طرف مقابلم آسیب می
انتخاب خواهم زیرا هـیچ انسـان   دانم که اگر مجبور به انتخاب باشم، اولین شق را این حرفهاي شما، می

اي که بسیار بزرگتر از صدمه بالقوه بـه شـخص دیگـري    زند، آن هم صدمهعاقلی به خودش صدمه نمی
پـذیري چـه کـار کـنم.     دانم با این احساس سرگردانی، خشم، اضطراب، ناراحتی، و آسـیب است. ... نمی

بلکه نتیجه جامعه، فرهنگ رایج فعلـی،  دانم بخش زیادي از آن معلول خود من نبودهاحساساتی که می
"رفتارهاي زنان، قانون، اقتصاد و البته مردان جامعه و رفتارهاي خود آنهاست. ...

تعامل این به ویژگیهاي طرف مقابل و ،بروز یا بکارگیري استراتژیهاي جنسی معین در هر جنس
يتی همسر و راهبردهاي حفظ همسر. هوش و ویژگیهاي شخصیمرتبط استشناختی عوامل بومویژگیها با 

هستند. دهی به رفتارهاي طرف دیگرویژگیهاي هر کدام از طرفین در شکلگیرد، از جملهکه در پیش می
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- نیز شامل عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و سایر عوامل محیطی همچون عوامل زیستمحیطیعوامل 
منعطف و نسبت به ساختارهاي ،و بطور ژنتیکیانسان از نظر زیستی از طرف دیگر،.شوندمیمحیطی

و حساس است. این حساسیت و توانایی هماهنگ کردن خود با ساختارهاي حاکم بر محیط فعلی،اجتماعی
شدن از طرف دیگر همراه با پاداشهایی مانند تایید،ست زیرا براي آنهاازابراي افراد بسیار تناسب،جاري

آموزش و ها وسازي، رسانهفرهنگنقشبودن انسان، اجتماعیبنیانست. این نهاآمادي یا پاداشهاياطرافیان 
قوانین، هنجارها، ارزشها و کند.برجسته می،یک جامعهدرنگرشها و رفتارهاي جنسی افرادبررا،تربیت

شوند تا او به ناچارشوند، موجب مینگرشهاي فرهنگی و اجتماعی که به یک جنس تحمیل یا القا می
تر حاکم بر هاي فشار تنظیم کند. این نیروهاي گستردهرفتارهاي خود را با جنس دیگر و بر اساس همین اهرم

توانند باعث شوند تا یک جنس، برخالف تمایالت و احساسات شخصی خود نیز، رفتارهاي هر جنس، می
رفتار کند.

نیست. یک استراتژي مستقل از کند، مستقل از فراوانی آنها هاي که هر جنس اتخاذ میاستراتژي
دهند، دنبال توان آن را بدون توجه به آنچه که دیگر افراد جمعیت انجام میاي است که میفراوانی، به گونه

گونه نیست زیرا موفقیت در یافتن یک جفت، قویاً به استراتژیهاي دیگران کرد. اما رفتار همسرگزینی این
با این پندار، آزادي جنسی را بپذیریم که افراد باید بتوانند خودشان براي ). اگر 2000وابسته است (کارترایت، 

خودشان تصمیم بگیرند و رفتارهاي هر فرد، فقط به خود او مربوط بوده و تاثیراتش نیز فقط براي خود 
دي از ایم. یک جامعه ولنگار که در آن، تعداد زیااوست، از واقعیتهاي روانشناختی و اجتماعی انسان دور شده

شود تا سایر زنانی که زنان، از طریق روابط جنسی پیش از ازدواج، سعی در جذب همسر دارند، موجب می
کار هستند، در پیدا کردن همسر، با مشکالت جدي مواجه شوند. در فرهنگی که که از این نظر محافظه

شود، مردانی بداد شمرده میورزي یک مرد از انواع صفات منفی انسانی و حاکی از مردساالري و استتعصب
که به ازاي اطمینان از انحصاري بودن رابطه، حاضر به تقبل مسئولیتهاي زندگی زناشویی هستند، از این کار 

افراد یک یابند.زنند، چرا که هنجارهاي القایی را در تضاد با گرایشات زیستی و فطري خود میسرباز می
تکاملی خود باشند یا مقید به یک سري از قوانین -نترل غرایز حیوانیجامعه، باید انتخاب کنند که یا تحت ک

مشخص و معین حقوقی. بر همین مبنا، دو جنس باید بین تحت نظارت بودن یا ترجیحات درونی خود، یکی 
را انتخاب کند که در صورت انتخاب دومین شق، به تبع آن، جنس دیگر نیز خود به خود تحت کنترل غرایز 

هاي جنسی قرار خواهد گرفت. همانطور که بحث شد، با خواهیطلبی جنسی و زیادهد مانند تنوعتکاملی خو
شوند.برداشتن مهارها از روي یک جنس، محدودیت هاي جنس دیگر هم بطور خودکار برداشته می

نتظار دانیم، می توانیم تصور کنیم که چه سرانجامی در ابا ترکیب آنچه که از غرایز زنان و مردان می
یک جامعه کامالً آزاد خواهد بود. اجازه دهید نگاهی دوباره به آن دسته از رفتارها و غرایز جنسی مردان 

هاي روانشناسی جنسی، بیندازیم که در طول تکامل موجب افزایش تناسب تولیدمثلی آنها شده است. یافته
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مدت و طلبی جنسی، میل به روابط کوتاهوعاند که میل جنسی بسیار بیشتر مردان نسبت به زنان، تننشان داده
گذراي جنسی بدون تعهد، واگذاري بسیاري از مسائل ارزشمند براي رسیدن به کامیابی جنسی، تمایل به چند 

اي از موارد تجاوز جنسی، موجب افزایش میزان زنی آشکار و پنهان، حسادت جنسی شدید و حتی در پاره
هاي عمیق آیا به صرف اینکه این تمایالت مردان، ریشهحال است.موفقیت تولیدمثلی یک مرد می شده 

توان به آنها اجازه داد تا بر طبق آنها می شده، میتکاملی داشته و موجب افزایش موفقیت تولیدمثلی و تکاملی 
تواند راهنماي خوبی در هدایت بشر براي مدیریت این تمایالت عمل کنند؟! آیا این طبایع نامبرده، می

تکاملی خود و -فتارهاي خود و همنوعانش در جامعه باشد. اینکه یک جنس بر طبق تمایالت غریزير
دیگري بر مبناي اخالق و قانون عمل کند، نه تنها عادالنه نیست بلکه در درازمدت هم، اصالً عملی و شدنی 

شوند. ر تعیین مینیست. زیرا همانطور که بحث شد، رفتارهاي دو جنس، بطور متقابل و بوسیله همدیگ
تواند تعیین کند سازي نژادي، اینست که چه کسی میهاي بهگیري در مورد ایدهیک دشواري در تصمیم

که کدام ژن خوب بوده و باید گسترش یابد و کدام ژن بد و در نتیجه باید مانع گسترش آن شد. آیا باید 
قبول، بپذیریم؟ همانطور که گفته شد، یکی از انتخابهاي غریزي یک جنس را هنوز هم به عنوان مالك قابل 

نالند، رفتارهاي منفی مردانی است که این زنان در قالب یک ارتباط مصائبی که بسیاري از زنان از آن می
دانند که نکته جالب در این میان، این است که یکی از اند. اما آنها خود نیز نمیعاطفی با آنها درگیر شده

مردان در دنیاي مدرن امروزي، گسترش ژنهاي پدران آنها از طریق انتخاب جنسی این علتهاي مشاهده این 
هاي خودشان است. این فرایند بوسیله خود این زنان نیز تکرار خواهد شد. همانطور مردان بوسیله مادربزرگ

نه این طبقه از رغم اینکه این زنان از این رفتارهاي منفی و خودخواهاکه دیدیم، در بسیاري از موارد، علی
دهند. از یک طرف، جامعه به دنبال نالند، اما در عمل، به همین رفتارها واکنش جنسی مثبت نشان میمردان می

هاي مختلف (مانند مجازات مردان بزهکار)، حذف یا کاهش اصالح رفتارهاي منفی مردان و حتی به شیوه
یگر، زنان، با رفتارهاي تولیدمثلی و جنسی ژنهاي مسبب رفتارهاي ضداجتماعی در آنهاست و از طرف د

دهند. این، مانند آب در هاون کوبیدن است که انرژي و خود، هوا به این آتش دمیده و این ژنها را گسترش می
دهد. از یک طرف، میزان زیادي منابع و انرژي هاي جامعه براي اصالح خزانه ژنتیکی خود را، بر باد میهزینه

هاي چنین شود و از طرف دیگر، در همان زمان، نطفهنین ساختارهاي ژنتیکی میصرف حذف یا کاهش چ
هاي جنسی و آزادانه زنان، فقط محدود به خزانه ژنتیکی شوند. بازتاب انتخابساختارهایی، دائماً بسته می

دهد زیرا جامعه نشده و به عنوان یک عامل اجتماعی و بیرونی، رفتارهاي مردان را هم تحت تاثیر قرار می
آید. چنین همانطور که گفته شد، هر جنس، براي کسب جنس مقابل، درصدد تغییر و تنظیم خود بر می

کنند بازگذاشتن تواند دیر یا زود، جامعه را به قهقرا بکشاند. اینها جواب کسانی است که ادعا میفرایندي، می
ترند، برگزیده مردان و زنان، آنهایی که موفقجامعه و دادن حق انتخاب به افراد، منجر خواهد شد تا از بین

اند. مفهوم شوند. این افراد، در واقع مفهوم واقعی بقاي اصلح و انتخاب بوسیله طبیعت را درست درك نکرده
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ترین، به توانایی بقا و تولیدمثل بیشتر و رفتارها و صفاتی که همراه آن هستند و نه انتخاب اصلح یا شایسته
عالی و برتر انسانی، اشاره دارد. موفقیت تولیدمثلی و حتی بقاي بیشتر در جامعه انسانی، دیگر واقعی صفات مت

تر از کنیم که فقط طول عمر مهم نیست و مهمگردد. ما در دنیایی زندگی میبه تنهایی یک ارزش تلقی نمی
ننده به آن و هم براي آن، عرض عمر یعنی کیفیت زندگی است. تولیدمثل بیشتر هم، هم براي فرد اقدام ک

تواند نسل بشریت را منقرض شود. آنچه که امروز میجامعه، نه یک موهبت که بیشتر یک مشکل تلقی می
بایست با طبیعت و هر کند، نه تولیدمثل پایین بلکه کمبود منابع ناشی از تولیدمثل زیاد است. زمانی انسان می

داد. امروز انسان، بر مثل، نسل خود را از غربال زمانه، عبور میکرد و با تولیدآنچه که در آن است مبارزه می
شود، اي یافته و آنچه که بیش از همه براي او و انقراض گونه او خطر تلقی میطبیعت تسلط قابل مالحظه

شد تا نسل بشریت هاي انسانی بر تولیدمثل بیشتر، باعث میخود او و ارزشهاي اوست. پافشاري گونه
اخالقی و ضربت به اخالق و نه تعداد تواند بوسیله بیاما االن، نسل بشریت بیش از هر چیز میمنقرض شود 

کم فرزندان هر خانوار، تهدید شود.

. جستاري پژوهشی
گرایی در مردان؛ آیا انتخاب زنان در آن نقشی دارد؟همجنس

ترین افزایش پیچیدهتواند حتی بر گسترش، حذف، یا کاهش وهاي جنسی هر جنس، میانتخاب
هاي آتی، تاثیر بگذارد. در یک خصایص و رفتارهاي جنسی در جنس مقابل، هم در نسل فعلی و هم در نسل

گرا، به )، علت افزایش تعداد مردان همجنس2003(برمن، »1مغز کمتر مردانه شده«نظریه، موسوم به نظریه
پرداز این فرضیه، شواهد زیادي را براي نظریه خود هاي جنسی زنان نسبت داده شده، هر چند نظریهانتخاب

درازمدت و زندگی مشتركیابیجفتبراي ، در طول تکامل انسان،معتقد است که زنانارائه نداده است. برمن،
تر بوده و مطیع و آرامکمتري داشته، اند که سرکشی نیاز به مردانی داشته،منابع براي آنهاآوريو فراهم
شده تا مردانی که حائز این صفات و بطور موجب می،ه باشند. انتخاب چنین خصایصی بوسیله زنانکنندتمکین

هاي در نسل، مغز کمتر مردانهیابی با زنان شود. نتیجتاً، هستند، قادر به جفتمردانههمزمان یک مغز کمتر
گرا و مردانگی دان همجنسمغز کمتر مردانه با خصایص مر،. با این فرض کهیافته استمیگسترش ، مردان
گرایی زمینه را براي همجنسمسئله، بطور فزاینده،این گی دارد، همبستدر انتخاب گرایش جنسیتر آنهاپایین

.فراهم کرده استو جدیدتر،هاي جدیدنسلبیشتر در مردانِ

1- Low masculinized brain
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هاست؟د یا تاهل؛ آیا ازدواج، همیشه کاهنده آسیبتعه
همیشه تاهل نسبت به «دهد که باور انشناسی جنسی، به ما نشان میهاي پژوهشهاي روروشنگري

و اینکه تاهل را با تعهد یکی فرض کنیم، حداقل در دنیاي جدید، دیگر » تجرد، با فساد کمتري همراه است
هاي قانونی و اخالقی را درست نیست. افراد، حتی به شرط متاهل شدن نیز، ممکن است نخواهند گزاره

تاهل، به تنهایی، نه تنها ممکن است میزان روابط خارج از چارچوب جنسی را در زنان کاهش رعایت کنند.
1اندازهايتواند یکی از راهدهنده آن هم باشد. دیدیم که تاهل خود میندهد بلکه ممکن است افزایش

د. همانطور که زا باشد. استراتژي جنسی مختلط در زنان، از جمله این موارد بوهاي جنسی آسیباستراتژي
اند، ممکن است استراتژي جنسی مختلط و ملزومات آن، منجر به این شود که تعداد پژوهشها نشان داده

اند، چندان زیادي از زنان مجرد تا زمانیکه از وجود یک پایگاه ایمن اقتصادي و حمایتی اطمینان حاصل نکرده
منبع نگرانی، زنان متاهل را چندان تحت فشار قرار راغب به ارتباطات جنسی گذرا و بدون تعهد، نباشند. این

تواند خود را نشان هاي زندگی و به اَشکال مختلف میتکاملی در همه دوره-دهد. این انطباق جنسینمی
دهد. در دوران تجرد دختران جوان نیز، شاهد استراتژي جنسی مختلط هستیم. برقراري رابطه دوستی با مردان 

اند و یا روابط با هدفهاي متفاوت که یا براي روابط درازمدت توام با تعهد مناسببا خصایص متفاوت و
مدت جنسی و گذرا، نمایانگر نمود این استراتژي در زنان جوان است. اما بر طبق اصل افزایش حداکثريِ کوتاه

ر اختیار داشته باشد، افزا را دطلبد یک زن، هم منابع مادي الزم و هم ژنهاي قابل توارث تناسبتناسب که می
کننده مهمی در شروع یا تشدید استراتژي جنسی مختلط باشد. شرایط و امکانات الزم تواند تسهیلتاهل می

براي آمیزش جنسی هم (مانند مسکن مورد نیاز، فرصت در دسترس و ...)، براي زنان متاهل بیشتر فراهم 
است تا زنان مجرد.

ادن پیشنهاد ازدواج به شریک مطلوبشان، از این جهت  که طرف مقابل کنند با دبعضی از مردان فکر می
توانند از وفاداري او اطمینان حاصل کنند. غافل از اینکه، متاهل دهند، میآنها را در چارچوب ازدواج قرار می

- و راحتترتوانند به یک مرد بسنده کنند، پایگاه امنخواهند و نمیشدن و خود ازدواج، براي زنانی که نمی

- قیمت، خانهکنند که فقط با داشتن ماشین گرانکند. بعضی از مردان هم فکر میتري را براي خیانت فراهم می

توانند از خیانت زناشویی همسرانشان اجتماعی می-هاي بزرگ و سایر مظاهر تمول یا طبقه اقتصادي
ذهنِ جنسی زنان، باخبرند. آنها به درستی جلوگیري کنند. این در حالی است که آنها فقط از نیمی از معادالت

هاي دیگري همچون جذابیت اجتماعی، به شاخص- دانند که زنان، عالوه بر ثروت و طبقه اقتصادينمی
-جسمی و ویژگیهاي خاص شخصیتی نیز حساس هستند و همچنین از اینکه، ثروت و موقعیت شغلی، می

اي درازمدت شود اما تضمینی براي وفادار ماندن رابطهتواند موجب موفقیت آنها در کسب یک همسر براي 
آن همسر، نیست.

1- Trigger
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هاي جنسی دو جنس، یادگار نیاکان میلیون سالی آنها بوده و از این نظر، تغییر هر چند استراتژي"
اما شرایط دنیاي جدید، به نحوي است که امکان دست یازیدن افراد به استراتژیهاي جنسی اندچندانی نکرده

برد. شهرهاي بزرگ دنیاي مدرن، برخالف محیطهاي اه مدت و از جمله خیانت زناشویی را باال میکوت
هاي اینگونه از کوچک زندگی نیاکانی ما، امکان پوشیده و پنهان ماندن خیانت زناشویی و در نتیجه هزینه

ول، معایبشان پوشیده و پنهان هاي اکنند. مواجه مکرر با شرکاي بالقوه که در مواجهروابط را براي فرد کم می
توانند منجر به احساس عدم رضایت در مورد شریک فعلی که جذابیتهایش با گذشت زمان مانند، میباقی می

هاي مکرر با زنیتوانند موجب شوند تا السآید، شوند. محیطهاي کاري مختلط نیز، میبه نظر فرد کمتر می
ایی سوزان شود. ... تغییرات دنیاي مدرن که همراه با افزایش بی همکارانی از جنس مقابل، تبدیل به شهوته

شوند تا مزایاي خیانت افزایش یافته و در عوض معایب آن، حد و حصر آزادیهاي جنسی باشند، موجب می
اي هستند که در طلبانه شخصیکمتر خودنمایی کند. چنین محیطهایی، برانگیزاننده استراتژیهاي جنسی منفعت

شوند. روانشناسی تکاملی، در عین حالیکه به بسیاري از سئواالت ما ضرر خود فرد و جامعه تمام مینهایت به
- هاي کاري براي اینکه خانوادهگذارد. آیا محیطدهد، سئواالت متعددي را نیز پیش روي ما میجواب می

"را به حداقل برسانند؟بایست تغییر داده شوند تا احتمال روابط خارج از چارچوبشوند، می1تردوست
هاي روابط جنسی گرایی که وسوسههاي خانوادهبایست محیطهاي کار، می). آیا شرکتها و محل2000(باس، 

رسانند، تشویق یا تقویت کنند؟ با توجه به این پژوهشها، در خارج از چارچوب با همکاران را به حداقل می
توانند در به دوستان یا خانواده داد؟ پژوهشها چطور میتوانمورد مسائل زناشویی چه پیشنهادهایی می

و سایر مسائلی که چیزي بین 2ها از ارتباطات، اخالق زیستیمشاوره ازدواج، آموزش جنسی، ترسیم رسانه
).2001گیرند، بکار گرفته شوند؟ (میلر، سیاست ملی و انتخاب فردي قرار می

، ازدواج از قداست و ارزش باالیی برخوردار است، غالباً متولیان جوامعی مانند جامعه ما، که در آن
همیشه به دنبال افزایش نرخ ازدواج هستند و اینکه بتوانند میزان درصد ازدواج را در دوره زمانی پست 

دانند. اما با توجه به مباحث فوق، آیا صرف افزایش مدیریتی خود افزایش دهند، یکی از موفقیتهاي خود می
تواند از طیف آسیبهاي مربوط به تجرد هم، کم کند؟ شاید ، میزان تعهد افراد را باال برده و میمیزان ازدواج

بهتر است که در ابتدا هدف خود از رواج ازدواج را ترسیم کنیم؛ اینکه صرفاً به دنبال افزایش آمار تاهل در 
افزایش دهیم. همانطور که بحث خواهیم ظرفیت افراد براي تعهدات اخالقی را همجامعه هستیم یا اینکه می

شود. با نگاهی به آمارهاي روابط شد، تاهل، به خودي خود و در همه موارد، منجر به افزایش تعهد نمی
توانیم به روشنی ها، میجنسی خارج از چارچوب، در کشور خودمان و مقایسه آن در میان مجردها و متاهل

دنیاي جدید، درست نیست. از این رو، وسواس غیرعادي براي ببینیم که قاعده تاهل یعنی تعهد، دیگر در 

1- Family-friendly
2- Bioethics
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کند. ازدواج، باید همراه با افزایش یک آمار خشک و خالی، مشکلی را از لیست مشکالت جامعه کم نمی
ها و قوانین و هنجارهاي محکم و قاطعی باشد تا مزایاي خود نسبت به تجرد را نیازها، الزامات، همبستهپیش

- غیر اینصورت، ما فقط با زوجینی مواجه هستیم که عمدتاً بطور فیزیکی در کنار هم قرار گرفتهنشان دهد. در 

تري را، بین زوجین و در جامعه، شاهد اند. درحالیکه، ممکن است مشکالت به مراتب شدیدتر و عدیده
باشیم.

ممکنکنترل جنسی جامعه و راهکارهاي 
تواند مردان و زنان یک جامعه را رژي، تجهیزات و وقت، مییک جامعه یا دولت با چه میزان نیرو، ان

به منظور کنترل روابط خارج از چارچوب آنها، پیگیري، نظارت و کنترل نماید؟ براي اعمال چنین کنترلی، نیاز 
ر روز، نیاز است! البته حتی دبه سربازانی تمام وقت که به تعداد مردان و زنان آن جامعه باشند و تالشی شبانه

چنین شرایطی هم، دولت باید بر صداقت سربازان خود نظارت کند تا مبادا با مردان یا زنان تحت مراقبت 
دهند، تا بحال هیچ ارگان یا نهادي نتوانسته خود، تبانی کنند! همانطور که منطق و تجربه تاریخی گواهی می

از جمله رهاي جنسی مردان و زنان خود بطور مستقیم و به تنهایی، مشروعیت و کفایت الزم براي کنترل رفتا
حال جاي این پرسش است که یک را داشته باشد. طلبیخیانت زناشویی، ولنگاري جنسی و تمایل به تنوع

دولت یا جامعه، براي کنترل رفتارهاي جنسی، چارچوب قائل شدن براي آن و محدود کردن آن، چه کاري 
مد براي این مسئله، همان کاري باشد که بعضی از دولتهاي حل کارآشاید یک راهتواند انجام دهد؟می

اند. دولتها سعی کردند تا با کم کردن هاي زندگی اجتماعی مانند اقتصاد کردهپیشرفته در ارتباط با سایر جنبه
دخالت و نقش خود در کنترل بازار اقتصادي جوامع و سپردن آن به نیروي خصوصی، خود را از یوغ 

بی حد و حصر و توأم با پیشرفت اندك، نجات دهند. در عوض، آنها با تمرکز انرژي خود پذیري مسئولیت
بر نظارت بر نهادهاي اقتصادي خصوصی، سعی در جلوگیري از دور زدن قوانین بوسیله این نهادها و ایجاد 

نیروي خصوصی اند. اما سئوال قابل طرح در اینجا اینست که نظم در فرایندهاي رشد اقتصادي جوامع داشته
دانیم، نظارت و کنترل بر اقتصاد مورد نیاز براي کنترل جنسی جامعه، از کجا قابل تامین است؟ همانطور که می

یک جامعه و نهادهاي تولیدي، بسیار آسانتر از نظارت بر رفتارهاي جنسی افراد آن جامعه است. عده کمی از 
ارت بر آن را به عهده گرفته و این بار را از دوش جامعه توانند مسئولیت گردش یک کارخانه یا نظافراد، می

توانند وظیفه نظارت و کنترل رفتارهاي جنسی جمعیتهاي میلیونی را بر عهده بردارند اما چه تعداد افراد، می
بگیرند؟
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دو سویه؛ راهکاري براي کنترل جنسی جامعه–کنترل یک سویه 
افراد جامعه بر عدد دو و سپردن نظارت و کنترل کردن تعدادجواب سئوال فوق از طریق تقسیم

رفتارهاي نیمی از جمعیت به نیمی دیگر از جمعیت، قابل دستیابی است. مالك تصمیم هم جنسیت است. این 
کنیم به آنها جواب دهیم. آید که سعی میدو نیمه، همان دو جنس هستند. در اینجا، چندین سئوال پیش می

کند که کدام جنسیت مسئول آن یکی ست؟ به عبارت دیگر، کدام متغیر تعیین میاول اینکه مالك تصمیم چی
شود؟ سئوال دوم اینکه در این حالت، مسئولیت نظارت و کنترل رفتارهاي جنسی آن جنسیتی که خود ناظر 

شود. و اما اینکه کدام جنس بر کدام جنس نظارت داشته باشد؟ پذیر میجنسیتی دیگر است، چطور امکان
ها حلاي ارائه جواب به این سئوال، باید راهکاري بیندیشم که اوالً ممکن و عملی و دوماً بهتر از سایر راهبر

هر دو. کدام جنس باید باشد. آیا مردان باید بر زنان نظارت داشته باشند یا زنان بر مردان؟ جواب اینست:
ر به کنترل شدن خود او هم شود. نقش اول را بر عهده گیرد؟ هر جنسی که نظارت بوسیله او، منج

نظارت و کنترل، در هر حال دوسویه است
یابیم که کنترل بوسیله هر جنسیتی که شروع شود، خود به خود منجر به اگر کمی دقت کنیم، در می

کنترل جنس دیگر هم خواهد شد. بطور مثال، اگر مردان یک جامعه بر زنان آن جامعه مانند همسران، مادران 
اي که زنان اند زیرا در جامعهواهرانشان نظارت داشته باشند، در واقع رفتارهاي جنسی خود را کنترل کردهو خ

اي که زنان از رفتار تحت محدویتهاي معین هستند، مردان نمی توانند تحت محدودیت نباشند. در جامعه
رابطه خارج از چارچوب داشته توانند با آن زنانشوند، مردان دیگر نمیخارج از چارچوب باز داشته می

توان عنوان این اصل ارتباطی در جامعه را و البته برعکس آن هم کامالً صحیح است. به همین خاطر، میباشند
ها، منجر به کنترل دوطرفه و دوسویه نامید زیرا کنترل یکطرفه از سوي هر کدام از جنسیت-کنترل یکسویه

جواب مانده این است که باالخره کدام جنس باید نچه که در اینجا بیمتقابل هر دو جنس خواهد شد. اما آ
مسئول و ناظر جنس دیگر باشد. جواب به این سئوال هر چه که باشد، می بایست با توجه به تفاوتهاي زنان و 

مردان در روانشناسی جنسی هر دو جنس ارائه شود. 
س، اعمال نظارت و کنترل بر زنان یک جامعه به نظر می رسد که تنها راه ممکن براي نظارت بر دو جن

بوسیله مردان آن جامعه باشد. در این حالت، کنترل یکسویه اعمال شده بر زنان، منجر به کنترل دوسویه یعنی 
هم کنترل مردان و هم زنان، خواهد شد. با این روش، هر زن بوسیله یک مرد کنترل می شود و از طرف دیگر 

اند. در آیند چرا که با کنترل شدن زنان، مردان نیز کنترل شدهخود بخودي در میمردان نیز تحت انقیاد 
تواند با زنی دیگر که او خود نیز تحت نظارت و صورتیکه زنان تحت نظارت مردان باشند، هیچ مردي نمی

ایجاد کنترل یک مرد دیگر است، ارتباط خارج از چارچوب داشته باشد. نظارت مرد بر زن در چنین شرایطی،
محدودیت نیست، بلکه پیشگیري است. در این حالت، زنان یک جامعه بوسیله مردان و مردان آن جامعه 
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از این طریق، جامعه از یک سیستم نظارت خصوصی سود می برد که اند. بوسیله مردان دیگر، کنترل شده
دد.گرکنترل اولیه یک جنس بوسیله جنس دیگر، موجب کنترل متقابل هر دو جنس می

توان این فرمول را برعکس نوشت و معتقد شد که کنترل هر مرد اگر چه ممکن است بگوییم که می
تواند چنین تاثیري داشته باشد اما تفاوتهاي بنیادین جسمی، روانشناختی، هیجانی و بوسیله یک زن نیز، می

ن و تغییرات مرتبط با چرخه پذیري جنسی بیشتر در زنااجتماعی بین زنان و مردان و همچنین وجود انعطاف
قاعدگی و بافتار رابطه در آنها، اجازه عملی شدن چنین راهکاري را نخواهد داد. شاید اگر چنین راهبردي 

توانستیم شاهد چنین چیزي باشیم درحالیکه اي از سیر تکاملی و تاریخی بشر میشدنی بود، حداقل در دوره
آیا زنان، از نظر جسمی و اند. هحاکی از چنین چیزي نبودشناسی و روانشناسی تکاملیپژوهشهاي مردم

روانشناختی، توانایی تسلط و نظارت بر مردان را دارند؟ آیا چنانچه نظارت اولیه از طرف زنان شروع شود، 
قدرت جسمی بیشتر در مردان، این کنترل جنس مخالف واقعاً منجر به کنترل جنس خود هم خواهد شد؟ 

گیرد. دوم اینکه حتی اگر بپذیریم که تمام برتریهاي مردان در قدرت جسمی بر آنها را میاجازه نفوذ زنان 
ثباتی جنسی پذیري بیشتر و بیتوانیم وجود انعطافتوان حذف کرد، آیا میآنهاست و سایر انواع قدرتها را می
دو -جازه کنترل یک سویه پذیري جنسی بیشتر در زنان، به چند شیوه، ادر زنان را هم انکار کنیم. انعطاف

سویه در جامعه را نخواهد داد. اول اینکه وجود نرمش بیشتر در نگرشها و رفتارهاي جنسی زنان، موجب 
برداشتن هر از گاهی مهارهاي اعمال شده بر مردان تحت نظارتشان خواهد شد. دوم اینکه، همین نرمش و 

ته به موقعیت خود زنان، منجر به شکستن این کنترل شود تا رفتارهاي جنسی وابسپذیري، باعث میانعطاف
توانیم بپذیریم که متغیر دوسویه و ارتباطات خارج از چارچوب آنها شود. از طرف دیگر، چطور می- یکسویه

ثباتی باشد. به عبارت دیگر، تغییر در تمایالت، ترجیحات و رفتارهاي بوجودآورنده ثبات، خود توأم با بی
گرداند، چه پذیرفتن و تقید عملی آنها به هر گونه نگرشهاي ثابت جنسی را دشوار میجنسی زنان، امکان

رسد به اینکه انتظار عمل باثبات به یک سري از قوانین مشخص و پایدار در زمینه اخالق جنسی را از آنها 
از قوانین رفتاري داشته باشیم. و این درحالیست که طبق تعریف، اخالق و قوانین جنسی، به مجموعه باثباتی 

نکته دیگر اینکه، میل جنسی بسیار بیشتر مردان، آنها را شود.و نگرشی مربوط به رفتارهاي جنسی گفته می
کشاند. زنان نیز، نسبت به مردان احساس جذابیت متقابل به هر دلیل جنسی، عاطفی، همیشه به طرف زنان می

تواند با مردان دیگر رابطه داشته باشد کند، میترل میروانشناختی و اجتماعی دارند. زنی که شوهرش را کن
تواند به کند دیگر نمیاما مردي که همسرش را کنترل میزیرا همیشه و در همه حال، خواهان و مشتاق دارد.

دهد، طور پنهانی با زنان دیگر رابطه داشته باشد و یا الاقل این اتفاق، بسیار کمتر از حالت معکوس روي می
زنان متاهل دیگر نیز، تحت نظارت شوهرانشان هستند. زنان مجرد نیز، عموماً بنا بر توالی طبیعی نیازهاي زیرا 

تواند قول تعهد درازمدت به آنها بدهد، هستند. تکاملی خود، کمتر متمایل به ارتباط با مرد همسرداري که نمی
د. از طرف دیگر، آن زنان نیز تحت نظارت پدران و برادرانشان هستن
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دوسویه؛ اما و اگرها-کنترل یکسویه
بدیهی است که حق نظارت مردان، به معناي این نیست که عده اي از مردان از این حق سوء استفاده 

معنا و نابجاي همسران خود را داشته باشند. همچنین نباید به درصدي از مردان که کرده و قصد محدودیت بی
خصیت پارانویا هستند، حق محدودیت به همسرانشان داده شود. این مبتال به اختالالت شخصیتی مانند ش

هاي آن جدایی از اختالل شخصیت، در مردان، سیري مزمن داشته که معموالً تنها راه درمان و کاهش نشانه
همسر است. البته تشخیص این اختالل، فقط از توانایی متخصصین سالمت روان مانند روانشناسان بالینی و 

بایست مراقب خطاهاي تشخیصی آید. حتی در این حالت نیز، متخصصین بهداشت روان میان بر میروانپزشک
و برداشتهاي ناصحیح از مالکهاي تشخیصی این اختالل باشند تا تجاربی مانند تجربه روانپزشکی که قبالً آن 

) روي ندهد.2000را ذکر کردیم (به نقل از باس، 
ترجیحاتی خاص و تغییرات در این ترجیحات و تمایالت و همچنین کنیم که وجود دوباره تاکید می

هاي هیجانی و جنسی در زنان، به معناي این نیست که آنها لزوماً و در هر شرایطی، پذیرينوسان و انعطاف
توان گفت در صورتیکه شرایط فراهم شود عموم زنان مطابق مطابق با ترجیحات خود رفتار خواهند کرد. می

ات فعلی و بالفصل خود عمل خواهند کرد که البته این مسئله فرایندي طبیعی است زیرا هر انسانی با ترجیح
دهد مطابق با امیال غریزي خود عمل کند تا اینکه به سرکوبی آنها بپردازد. (چه زن و چه مرد) ترجیح می

دیدن همسران و زنان نزدیک تهاینکه زنان را شرور بپنداریم یا فرشته، در هر دو حال، عملی اشتباه است. فرش
برد. احتیاط، روانی و نوعی خودفریبی بوده که در عمل، راه به جایی نمی-خود نیز، فقط مکانیسمی دفاعی

اي قابل قبول، همان راهبردي است که مورد قبول عقل است. نظارت، کنترل، مداخله بجا، مناسب و به شیوه
رت، چه وقت و به چه صورت ارائه شود را، تکامل تا حد زیادي در مکانیسم این فرایند یعنی اینکه این نظا

اند، مردان معموالً به طور وجود هر مرد قرار داده است. همانطور که پژوهشهاي ذکر شده هم نشان داده
تلویحی و غیرمستقیم، زمانهاي الزم براي مداخله را شناخته و مطابق با آن، از راهبردهاي حفظ همسر استفاده 

کنند. شاید بتوان گفت که در بسیاري از موارد، شهود هر مرد درباره همسر و سایر زنان اطرافش، زمان می
الزم و شیوه مناسب را به او یادآوري خواهد کرد. به همین خاطر، نه مقدور و نه مطلوب است که براي این 

مردي، ممکن است خودش بهتر حق نظارت مردان بر زنان، زمان، مکان و چگونگی دقیق تعیین کنیم زیرا هر
اي نزدیکانش را بشناسد. عالوه بر این، به دلیل وجود تفاوتهاي فردي در بین زنان، امکان اینکه بتوانیم نسخه

گرایی، اشاره به این حقیقت مهم دارد که واحد را در پیش گیریم وجود ندارد. تجویزات مبتنی بر احتیاط
ین حد قابل قبول و عملی رسانده شوند که البته این دیدگاه، با توجه به بایست به کمترارتباطات دو جنس، می

رسد.هاي پژوهشی کسب شده در این حیطه، معقول و منطقی به نظر میروانشناسی جنسی زن و مرد و یافته
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بعضی افراد، ممکن است در مورد اینکه آیا حق نظارت مرد بر همسرش، درست است یا نه، این بحث 
ند که این خود همسر است که می بایست در مورد حق نظارت شوهرش، موافقت یا مخالفت را پیش بکش

خود را اعالم کند. در واقع این شدنی نیست که ما کسی را بدون اینکه خودش راضی باشد، به اجبار تحت 
تدالل نظارت شخص دیگري قرار دهیم، حال چه این فرد زن باشد و چه مرد. مشکلی که در رابطه با این اس

هاي پژوهشهاي روانشناسی جنسی، همخوانی اي، اساساً با یافتهوجود دارد، این است که اعمال چنین قاعده
شود که هر یک، به افزایش شایستگی ندارد. ازدواج، در بعضی از موارد، تبدیل به ستیز دو جنسی می

-ند که از نظر تکاملی، هر جنس سعی میاها به این یافته رسیدهاندیشد. پژوهشتولیدمثلی و تکاملی خود می

کند تا غرایز تکاملی خود را ارضا کرده و تا حد ممکن بر سر راه ارضاي غرایز طرف مقابل ممانعت ایجاد 
ستیزانه جنسی در انتخاب همزمان تکاملیِ هم«کند. فرایندي که در روانشناسی تکاملی از آن با عنوان 

گوید که فشارهاي تکاملی بر زنان، آنها را طوري تکامل داده که حتی طور میشود اینیاد می» 1انطباقهاي مردانه
از طریق ارتباطهاي جنسی خارج از چارچوب با مردان دیگر، به دنبال افزایش حداکثري موفقیت تولیدمثلی 

رسانند، خود باشند. زنان، در طول تکامل، سعی داشته اند تا موفقیت در بقا و تولیدمثلی خود را به حداکثر ب
اند که سعی دارد سالمت، بقا و تعداد فرزندان آنها را به حداکثر در نتیجه مجهز به مکانیسمهاي رفتاري شده

رسانده و توجهی به موفقیت تولیدمثلی همسرانشان نداشته باشند. دقیقاً به همین علت، مردان نیز طوري 
بط خارج از چارچوب را به هر نحو کشف کرده و هاي حاکی از تمایل همسر به روااند که نشانهتکامل یافته

سعی در جلوگیري از ارتباط همسران خود با مردان دیگر کنند. مردان، از یک طرف، از طریق ممانعت از 
طلبی جنسی زیاد و تمایل به روابط ارتباط همسران خود با مردان دیگر و از طرف دیگر، از طریق میل و تنوع

در ارتقاء موفقیت تولیدمثلی خود از طریق تعداد فرزندانی که از خود بجاي مدت جنسی گذرا، سعیکوتاه
اند. زنان، از طریق اصل تکامل همزمان، سعی در دور زدن سیستمهاي مهاري و نظارتی گذاشتند، داشتهمی

اد شده تر ایجهاي بیشتر و پیچیدهکاريمردان داشته و مردان نیز، بر اساس همین اصل، سعی در اکتشاف ریزه
اي، اند. این روند کنش و واکنش یا بازي موش و گربهبینی خود داشتهدر فریبکاري زنان و افزایش دقت ذره

تر هاي روانشناختی فعلی در دو جنس باشیم. پیچیدهبطور مکرر و مداوم تکرار شده تا ما االن شاهد انطباق
نوز هم وجود داشته و خواهد داشت. حال هاي هر جنس در تقابل با جنس دیگر، هشدن و تحول مکانیسم

گیرندگان نهایی، در مورد حق نظارت مرد بر همسر را، خود زنان توانیم از خود بپرسیم که اگر تصمیممی
هایی را بدست خواهیم آورد؟! در واقع، آنچه که باعث تصمیم گرفتن خواهد شد، همان بدانیم، تقریباً چه رأي

تواند مان خواهد بود. اما آنچه که مینسانها به ارضاي حداکثري نیازهاي غریزيمنافع تکاملی و غریزي ما ا
یک قاضی خوب و قابل قبول طرفین در مورد حق نظارت باشد، قوانین منتج از علم و نه نگاه فردي هر یک 

از دوجنس، است. 

1- Sexually antagonistic coevolutionary selection on male adaptations
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زنان، مردان و ازدواج؛ نیاز به همسر یا ناظر
بوده و حقانیت آن به اثبات برسد، باید گفت که جامعه، از صرف چنانچه اصل نیاز به ناظر صحیح

برد. به این معنی که صرف ازدواج کردن، موجب کاهش فساد و انحراف ازدواج کردن افراد، سودي نمی
جنسی در جامعه نخواهد شد چرا که مردانی که بر رفتارهاي جنسی همسرانشان نظارت و کنترل ندارند 

از چارچوب زنانشان را تحت کنترل نخواهند داشت. همانطور که شواهد و مشاهدات تمایالت جنسی خارج
-کننده آسیبهاي روانیگیريتواند پیشدهند، افزایش میزان ازدواج و داشتن همسر، به تنهایی نمینیز نشان می

و اجتماعی جنسی، اخالقی و حقوقی باشد. اگر بخواهیم سالمت جنسی، روانی، اقتصادي -جنسی، اجتماعی
هایی داریم که در آنها، مردان عالوه بر اینکه همسران خوبی گیري ازدواججامعه را تضمین کنیم، نیاز به شکل

هستند، ناظرین خوبی نیز باشند. شواهد موجود در رابطه با رفتارهاي جنسی و تغییرات در ترجیحات و 
هاي خارج از چارچوب زنان به رابطهرفتارهاي جنسی در طول چرخه قاعدگی، تمایالت افزایش یافته

اند که طلبی جنسی در همه انسانها، از جمله مدارکیبخصوص در اواسط چرخه قاعدگی و وجود طبیعی تنوع
کنند. عالوه بر همه اینها، اصل کنترل دو سویه نیز حکم می کند که بر نیاز به وجود چنین ناظري داللت می

تواند از شته باشند. وجود همسري که ناظر خوبی نیست، نه تنها نمیمردان بر زنان، نظارت الزم را دا
رفتارهاي خارج از چارچوب زناشویی زنان جلوگیري کند بلکه ممکن است موجب افزایش چنین آسیبهایی 
هم شود. در تایید این مطلب، همانطور که در فصول قبل هم ذکر شد، پژوهشهاي انجام شده (از جمله کاریل 

آمیز اند که زنانی که داراي یک رابطه تعهد)، نشان داده2005؛ هاولیسک، رابرتس و فلجر، 2009و همکاران،
(مانند ازدواج) با یک مرد هستند، بیشتر احتمال دارد که نسبت به زنان مجرد، تغییرات در تمایالت و 

اشویی را نشان دهند. ترجیحات جنسی وابسته به چرخه قاعدگی مانند میل به ارتباطات خارج از چارچوب زن
از طرف دیگر، مشاهده شده که تمایل به ارتباط جنسی با شخصی به غیر از همسر و احتمال خیانت در 

؛ ویلینگ و 1999دهد (ثورنهیل و گانگستاد، اواسط چرخه قاعدگی، بیشتر از هر زمان دیگر روي می
نچه تحت نظارت و کنترل همسرانشان ). نتیجه گیري این خواهد بود که زنان متاهل، چنا2007همکاران، 

نباشند، حتی ممکن است بیشتر از زنان مجرد، اقدام به روابط خارج از چارچوب کنند.

روانشناسی جنسی زنان و حق نظارت مردان در قوانین حقوقی

هم آنگاه خالق، زمین را آفرید و بعد انسان را؛ زن و مرد را. در روز دوم، انسان فراموش کرد که زن «
-انسان آفریده شده! اما روز سوم هم، دوباره انسان فراموش کرد که زن هم انسان است! روز دوم، زن نیم

».شد و در روز سوم، فرشته! آیا اکنون در روز سوم هستیم؟انسان و شیطان دانسته می
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ورد سطوح بایست انتظارات مرد در ممطابق با قوانین حقوقی مربوط به ازدواج در کشور ما، زن می
شود، ها که از آنها به عنوان حقوق مرد در ازدواج یاد میارتباطات با جنس مقابل را برآورده سازد. این گزاره

اند که قائل تفسیرات و نظرات موافق و مخالف زیادي را برانگیخته است. مخالفان و منتقدان، بر این عقیده
تن حقوق شخصی زن و حقّ داشتن اختیار و آزادي شدن چنین حقوقی براي مردان، به معنی در نظر نگرف

اند که قوانین و حق و حقوق و وظایفی که براي هر یک از زن و مرد شخصی اوست. موافقان، بر این عقیده
ها، مقتضیات زیستی، روانشناختی و اجتماعی پذیريشود منطبق با شرایط، ویژگیها، آسیبقرار داده می

بایست به مردان حق نظارت به زنان داده شود؟ اگر جواب بلی است با یا میآنهاست. کدامیک درست است؟ آ
گیرد؟ همانطور که نشان داده شد، رفتارهاي جنسی زنان، به استناد به چه استداللی، چنین تفویضی صورت می

پذیري بیشتر، به میزان زیادي تحت تاثیر شرایط محیطی بالفصل یا درازمدتی است که در علت انعطاف
دهند که ذائقه جنسی زنان در طول هر گیرند. از طرف دیگر، شواهد ارائه شده، نشان میعرض آن قرار میم

دهد. در مرحله بعد، به این مسئله پرداخته شد که تکامل در ماه، به میزان بسیار زیادي، نوسان و تغییر نشان می
. همچنین ي نظارت بر همسر مجهز کرده استبرابر این الگوهاي رفتار جنسی در زنان، مردان را به تاکتیکها

ها بوسیله مرد با افزایش احتمال خیانت در زنان، ارتباط دهند عدم اعمال این تاکتیکهایی که نشان مییافته
شده تا اینجاي کتاب، قطعات الزم براي تکمیل جواب رسد که با توجه به مباحث مطرحبه نظر میدارد. 

هاي ق نظارت مردان بر زنان، فراهم شده است. قوانین، معموالً بر اساس مکانیسمشده در مورد حسئوال مطرح
شوند. با اشراف به اینکه زنان (دقیقاً همانند گرفته بوسیله طبیعت تکاملی زنان و مردان، گذاشته میشکل

هاي اعتماد یانمردان) فرشته نیستند و نبود نظارت بر آنها، منجر به خیانت، فرزند نامشروع و سست شدن بن
بین دو جنس در جامعه و نهاد ازدواج و خانواده خواهد شد، باید بپذیریم که نظارت و کنترل مردان بر زنان و 

شده بوسیله غرایز زنان و مردان، است. همسران خود، تنها راه پیشِ پاي ما و تسلط بر تمایالت نهادینه

جستاري پژوهشی.
ایی با حروف الفباي متفاوتههاي حقوقی مختلف؛ زباننظام

چون آنها دروغگو هستند و بر اساس !کردرونیاز آرمانشهر بآنها رابر سر شاعران گذاشت ویگلتاجدیبا«
).افالطون(»کنندیصحبت ملیتخ

هاي مهمی از همانطور که تا اینجا بحث شد، برقرار کردن لیبرالیسم در یک جامعه، همراه با چالش
هاي برقراري یک نظام لیبرال در یک جامعه، نسبت به ري عدالت در برابر آزادي است. اما دشواريجمله برقرا

پوشی است. بعضی هاي بنیان گذاشتن ترکیبی از این نظام و نظامهاي با اصول کامالً متفاوت، قابل چشمچالش
ن به زبانهایی تشبیه کرد که توادهند، میاز نظامهاي ایدئولوژیک که زیربناي قوانین حقوقی را تشکیل می
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ها و جمالت همان توان واژهحروف آنها، با یکدیگر متفاوت هستند. با استفاده از حروف هر زبان خاص، فقط می
گذاري کدهاي حقوقی در جامعه ما، هاي اساسی در بنیانزبان را ادا کرد. دین اسالم، به عنوان یکی از رکن

بعضی از نظامهاي حقوقی دیگر، اصالً هماهنگی ندارد. در جوامع غربی، روابط شود که باهایی را شامل میگزاره
هاي حقوقی در دو جنس، تحت سلطه مفاد قانونی و هنجاري خاصی قرار دارد که با آنچه که به عنوان گزاره

شود که بهشناسیم، بسیار متفاوت است. اهمیت این مسئله، هنگامی بیشتر آشکار میجامعه خودمان می
هاي حقوقی اسالمی و غربی، تالشهاي ناکامی بیندیشم که آگاهانه یا ناآگاهانه قصد دارند، از ترکیب گزاره

اي جدید بسازند. در کشورهاي غربی، براي مردان، مفادي مانند حق نظارت بر همسر تعریف نشده است. آمیزه
. وظیفه تامین معیشت خانواده نیز، به شوددر عوض، براي زنان هم، مواردي مانند مهریه در نظر گرفته نمی

شود. جالب است که در بعضی از این کشورها، مردان، حق داشتن زن دوم ندارند عهده هر دو طرف گذاشته می
جنس داشته باشند! برخالف قوانین اسالمی، در این کشورها، ارتباطات پیش توانند یک شریک دومِ هماما می

دواج (به غیر از ارتباطات فرازناشویی) و ارتباطات بدون رسمیت قانونی، کامالً از ازدواج، خارج از چارچوب از
هاي شود. همچنین، انواعی از سبکتر برخورد میکارانهآزاد است. با ارتباطات فرازناشویی نیز، بسیار مسامحه

شوند. ارتباطی بین دو جنس وجود دارد که در قوانین اسالمی، جرم تلقی می
می و غربی، هر کدام بر اساس مقدمات و زیربناهایی قرار دارند که از اصل با یکدیگر قوانین اسال

توان انتظار داشت که ترکیب این نظامها، شود که چطور میاند. با این مقدمه، این پرسش مطرح میمتفاوت
نان به عهده مرد باشد، پذیر باشد. بطور نمونه، اینکه، مهریه و وظیفه تأمین اقتصادي خانواده، همچامري امکان

اما حق نظارت بر همسر از او سلب شده یا با روابط چندگانه زنان متاهل، با مسامحه برخورد شود. اگر از زن 
شود که چنین باشد یا رود، از مرد غربی هم خواسته نمیداري در پیش از ازدواج نمیغربی انتظار خویشتن

برانگیز مانند ازدواج، اي بسیار مسئولیتقط در چارچوب رابطهاینکه مجبور باشد نیازهاي جنسی خود را، ف
ارضا کند. اگر حق نظارتی براي مرد در نظر گرفته نشده و مجازات زن متاهلی که رابطه فرازناشویی داشته، 

کردن ازدواج یا شود، در عوض براي مردان نیز، الزاماتی مانند لزوم قانونیسنگین در نظر گرفته نمی
یی مالی سنگین، وجود ندارد. در این کشورها، هم مردان و هم زنان، آزادند تا سبک ارتباطی خود را پرداختها

ها باشد و انتخاب کنند، نه اینکه یک جنس، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، تحت انقیاد یک سري محدودیت
جنس دیگر، آزادانه، استراتژیهاي جنسی دلخواه خود را دنبال کند.

اي دارند. موجودیت کنندهبناهاي سازنده آنها، با همدیگر، ارتباطات پیچیده و تکمیلقوانین و زیر
توان بذر درخت پرتقال را کاشت، اما انار پیداکردن یکی از آنها، وابسته به موجودیت یافتن دیگري است. نمی

همانطور که با شوند.شوند که جمالت یک زبان خاص بیان میبرداشت کرد. قوانین، همانطور گذاشته می
هاي متفاوت را هم، فرضتوان جمالتی را به زبانی دیگر گفت، قوانین برآمده از پیشحروف یک زبان، نمی

توان با همدیگر مخلوط کرد. نوع نگاه ادیان و از جمله اسالم، نسبت به انسان، مرد، زن، ارتباطات انسانی و نمی
یستی دارد. در اینجا، قصد ما به ترازو کشاندن این یا آن تفکر و غیره، متفاوت از برداشتی است که تفکر لیبرال

بررسی میزان صحت یا کارآمدي هر یک از آنها، نیست. بدیهی است که لیبرالیسم غربی، منشأ بسیاري از 
گذار بسیاري از نظامهاي عقیدتی که اکنون در جوامع مختلف در جریان هاي بشري و مذهب نیز بنیانپیشرفت
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اند. هر یک از این دو نظام فکري، مقتضیات و مزایاي خود را دارند. برقراري هر کدام از آنها نیز، بودههستند، 
ها، سازيدرآمدهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي خاص خود است که بدون این زمینهنیازمند یک سري پیش

شود، این حقیقت اساسی است که یشود. آنچه که در اینجا تاکید مبرقراري درست و کارآمد آنها، میسر نمی
تواند درست باشد. اقتصاد، یک متغیر هاي کامالً متفاوت، نمیفرضهاي منتج از پیشآمیزي ناپخته فرآوردههم

هاي جنسی و زناشویی آزاد در کشورهاي غربی است. واقعیت کلیدي در پوشاندن یا کاهش تاثیرات منفی نظام
تر از این، شاهد محققین، شاید اگر این اقتصاد شکوفا وجود نداشت، بسیار پیشاین است که به اعتقاد بعضی از 

هاي مدیریتی در این کشورها بودیم. عالوه بر این، تفاوت کشورهاي غربی با جوامعی مثل ما، فروپاشی نظام
ارها و نگرشها ها، در بسیاري از عوامل اثرگذار بر انتظارات، رفتشود و این فرهنگفقط محدود به اقتصاد نمی

فرهنگی انجام شده در زمینه حسادت زناشویی (به نقل از مستون و نیز، با همدیگر تفاوت دارند. مطالعات بین
اند که خیانت جنسی، تحت یک سري از شرایط محیطی معین، بیشتر ؛ فصل پنجم)، نشان داده2010باس، 

) چنانچه ازدواج، براي همکاري، 1اند از: عبارت بودهها، احتمال دارد که تهدیدکننده ارزیابی شود. این موقعیت
تر، در شرایطی که، از دست دادن همسر، و بقاي فرد، ضرورت داشته باشد. به عبارت واضح1رسیدن به جایگاه

) درصورتیکه در آن جامعه، رسیدن به آمیزش و 2بتواند به توانایی در بقا یا جایگاه فرد، آسیب جدي وارد کند. 
) اگر حق مالکیت خصوصی در محیط وجود دارد 3نسی، در چارچوبی به غیر از ازدواج، دشوار باشد. ارضاي ج

شوند (در جوامعی که حق مالکیت شخصی وجود ندارد هاي خود محسوب میو افراد، صاحبان شخصی داشته
) در صورتیکه در 4. گردند)یا کمتر است، تعداد زیادي از افراد، در یک سري از چیزها شریک همدیگر تلقی می

شوید که در مقایسه با گردد. با مرور این متغیرها، متوجه مییک فرهنگ، داشتن فرزند، بسیار ارزشمند تلقی 
کشورهاي غربی، فرهنگهایی مانند فرهنگ ما، داراي عوامل متعددي است که میزان احتمال حسادت زناشویی 

توانیم از کشورهاي غربی الگوبرداري و تقلید گارانه بیندیشیم که میانبرند. به همین دلیل، نباید سادهرا باال می
کنیم، دقیقاً برابر و مشابه باشند. در هاي جنسی دریافت میسازي این نظامکنیم، درحالیکه نتایجی که از پیاده

ن و شناسااي جامعهگذار است، تبدیل به عبارت کلیشهیک دهه اخیر، اینکه جامعه ما یک جامعه درحال
کنند، بدون اینکه به این بپردازند که ما در گذار صحبت مینگاران شده است. همه، از جامعه درحالروزنامه

دهنده این مرحله گذار چه ساز و شکلحال گذار از چه چیز و به سمت چه چیز، هستیم. اینکه عوامل سبب
ه علت است، باالخره تا حدي شکل چیزهایی هستند، سئوال بسیار مهم دیگري است، زیرا ماهیت آنچه ک

گذاربودنِ جامعه ما، دهه قبل که این مفهوم درحالمعلول را هم تعیین خواهد کرد. از حدود بیش از یکی دو 
اي تغییر کرده اندیشیدند، به میزان قابل مالحظهتر شد، باورهاي کسانی که به انتهاي این گذار نیز میرایج

کنان خرسند از تغییرات و به دنبال آن بودند، اما کسی بطور عاقالنه و ط هلهله، همه فقدر آن ابتداهااست. 
لوحانه، از اینکه ما از نظر فرهنگی و اي بطور سادهزمان، عدهاندیشید. آندقیق، به انتهاي این گذار نمی

سازد تا یر میکه وضع موجود، ما را ناگزکردند، درحالیرویم صحبت میاجتماعی به سمت اروپاشدن پیش می
ارتباطی، آسیبهايها،اروپاییوهاغربیاندازهبهاالنماتر یعنی آفریقا هم بیندیشیم! اي کمی آنطرفبه قاره
کهبینیممیولیآنها باشدآزادیهاي آشکاراندازهبهما،پنهانآزادیهايشایدحتیوداریماجتماعیواخالقی

1- Status
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طبق جدیدترین ایم.رسیدهخودهاي آمالکعبهبهنهوضع موجود دارداز ورضایتیما، نهجامعهاکثریت
آمارها، کشور ایران، از نظر میزان طالق، یکی از باالترین آمارها را به خود اختصاص داده است. این میزان، در 

سیار درصد رسید. در بعضی از مناطق کشور نیز، میزان آن ب33، بطور میانگین و در کل کشور، به 91سال 
درصد در کاشمر! رك به آمارهاي ارائه شده بوسیله سازمان ثبت احوال 80باالتر از این مقدار بود (بطور نمونه 

برند. اگر قرار باشد که یک زوج، در و اسناد کشور). چنین آمارهایی، فلسفه ازدواج را، از اساس زیر سوال می
ماند. عالوه بر این، پسندي براي ازدواج، باقی نمیمحکمهچند سال بعد از ازدواج، از هم جدا شوند، دیگر دلیل

دهند که میزان زیادي از تواند به مراتب بیشتر از تجرد باشد. بعضی از آمارها، نشان میآسیبهاي طالق، می
اند (دقت کنید که برعکس آن به هیچ عنوان درصد) مطلقه بوده70زنان روسپی (در یک پژوهش داخلی تا 

اند اما این اصالً به این درصد از معتادان، ابتدا با سیگار شروع کرده95گوییم که بطور نمونه، میدرست نیست.
- رواقعیغيآرزوهاجهینت،امروزو آسیبهايانحرافاتشوند).ها، معتاد میدرصد از سیگاري95معنی نیست که 

ماست.روزیدنانهیب
خبرگزاري درصد در یک نمونه از استان البرز؛ 33ویی (هاي اجتماعی مانند خیانت زناشآمار سایر آسیب

، 1390سال ) و سایر انحرافات اجتماعی و اخالقی نیز، به شدت افزایش یافته است. در 1391بهمن 15فرارو، 
درصد و 46نکرده را مردان هرگز ازدواجدرصد، سرشماريیک با اعالم نتایج ، یس سازمان ثبت احوال کشورئر

هر چند افزایش چنین .درصد عنوان کرد و از افزایش خطر تجرد قطعی خبر داد48را نکردهازدواجهرگززنان
حد گرایی بیها و علل متعددي دارد، اما بدون شک، تغییر هنجارها به سمت آزاديهاي اجتماعی، ریشهآسیب

از علل مهم این مسئله بوده است. یکیو حصر دو جنس، 
آوري کرد. اینکه سیستم متضاد حقوقی و اجتماعی، مزایاي همزمان آنها را جمعتوان با ترکیب دونمی

گذارد بخواهیم مزایاي حقوقی هر نظام را با اشتیاق پذیرفته ولی زیر بار مسئولیتهایی که آن بر دوش ما می
اي مربوط به هنرویم، کمکی به بقاي آن نظام یا نظامهاي حقوقی، نخواهد کرد. اینکه در طرفداري از آزادي

هاي اسالمی براي رفتارهاي جنس دیگر هاي غربی باشیم اما همچنان بر محدودیتجنسیت خود، طرفدار نظام
آمیزي نامعقول امور، پافشاري کنیم، راهکاري به ظاهر زیرکانه ولی در درازمدت، ناشدنی و ناکام است. هم

تر باشد. حتی ید از هر دو سیستم قبلی، آشفتهشود که شامنجر به رشد نخواهد شد، بلکه طلیعه سیستمی می
نظامهاي فکري بدوي هم، ممکن است از یک مزیت بهره ببرند و آن مزیت، هماهنگی نسبی اجزاي درونی 

شوند، از همان ابتدا، از بندیهاي غیرمنطقی درست میبنیادي که از سرهمکه، نظامهاي بیآنهاست. درحالی
توانند و باید هم که مطابق با شرایط تغییر برند. اگرچه حتی نظامهاي دینی میفقدان انسجام درونی، رنج می

کنند (بطور مثال رك به مطهري، مرتضی. اسالم و مقتضیات زمان)، اما در شرایط کنونی و با آنچه که ما از 
المی باشیم یا شناسیم، باید تصمیم بگیریم که یا اسهاي غربی مینظام حقوقی فعلی اسالم از یک طرف و نظام

اي هستند. البته که ترکیب هاي ناجورشدنیغربی. در این بین، اسالم غربی یا لیبرالیسم اسالمی، ترکیب
شدن پذیر است اما با رعایت یک سري اصول اساسی که منجر به مخدوشهایی از این دو نظام امکانبخش

ه قرار است اجرا شود، نگردد. ترکیب پنهان و اي کهاي نظام حقوقیارتباط، هماهنگی و انسجام درونی گزاره
اسالمی، هرچند در - هایی از جمله لیبرالیسم دینی و فمنیسم مذهبیها و آفرینش نظامزیرجلدي این نظام
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ایم. هرچند هاي اخیر، شاهد آن بودهرسند اما این چیزي است که ما در دههابتدا و به ظاهر، ناشدنی به نظر می
که قطعاتی متشکل از هنجارها، ولی هنگامینشده است،ها مستقیم، صحبت از این ترکیبوقت، بطورکه هیچ

دهیم، با مشاهده عملی قوانین و رفتارهاي افراد در جامعه را همانند قطعات یک پازل، در کنار همدیگر قرار می
زندگی مشترك و همسر را هاي جدید، از ازدواج،شویم. بطور نمونه، توقعات زنان نسلچنین مواردي روبرو می

. بطور همزمان، قوانین جامعه ما درباره حقوق زن و مرد در ازدواج را هم از نظر بگذرانید. آیا بگیریددر نظر 
گرفته در زمینه ازدواج، ترکیبی از حقوق زنان در غرب و قوانین دینی در انتظارت زنان و هنجارهاي شکل

، همچنان که ریشه در سنت و مذهب ما دارندأمین اقتصادي خانوادهاسالم نیستند؟ قوانین مهریه و وظیفه ت
اند. مثال دیگر، هاي آزادگریانه زنان، به شکل واضحی، غربی شدهکنند ولی انتظارات و خواستهپابرجایی می

قوانین و هنجارهاي مرتبط با خویشتنداري جنسی است. قوانین و هنجارهاي سنتی جامعه ما، بر نبود روابط 
رج از چارچوب که غالباً یا کامالً، برتافته از استفتائات مذهبی هستند، تاکید دارند اما آمارهاي واقعی و خا

اي از افراد جامعه باشد که از تواند آشکارا به ضرر عدهدهند. این، میمشاهدات عملی، خالف این را نشان می
اینکه هر تفکري کارانه آن، پایبند هستند. هبطن اجتماع آگاهی کاملی ندارند اما همچنان به قواعد محافظ

اي به فرهنگ جامعه خود ها و جوامع دیگر جدا کرده و به طور غیرکارشناسانهاي را از فرهنگبخواهد تیکه
تواند بر روي آن بنشیند. کند که کمتر کسی میاي مواجه میتیکهما را با قالی چهل،پیوند بزند، در پایان

امعه یا بایدد که جندههاي اجتماعی و اخالقی جامعه ما، نشان میاده در حوزه آسیبدرويتجارب اخیرِ
تماماًاي، الاقل تا حدي، عادالنه توزیع شود و یاها و منافع حضور در چنین جامعهکار بوده تا هزینهمحافظه

،در هر حال،برالیشکارا لامع آودر ج.ورده کندآبر،راه یا اکثریتهاي هملیبرال باشد به نحوي که خواسته
که در ، جوامعی هستنداز همه بدتر.تر استعادالنهو دشواریهاي حضور در یک جامعه انسانی،زحمتهاعیتوز

جوامع،در این .و نه لیبرال هستندکاربخش، محافظهبطور انسجامنه ،در عملاند اما سنتیظاهر، ادعا و شکل،
هاي یک جامعه سنتی و هزینهفقط ،ايبرند و عدهن سود میآپنهان رالیسمِاز مزایاي لیب،اي از افرادعده

گوید، قراردادهاي اجتماعی، مستلزم این )، می2011کشند. همانطور که دانبار (به دوش میکار را محافظه
ز هستند که افراد بخواهند که از مقداري از عالیق شخصی و فوري خودشان، دست بکشند تا در درازمدت، ا

مند شوند. اگر تعداد زیادي از اعضاي یک است، بهر1منافع بیشتري که نتیجه همکاري متقابل در سطح گروه
گروه، در جهت عالیق خودخواهانه خود عمل کنند، انسجام گروه، تهدید خواهد شد زیرا بطور ساده، دیگران، 

- هاي سربار و مشقتها، تبدیل به هزینهنهکه این هزیرا پرداخت خواهند کرد. زمانی2گراییهاي اجتماعهزینه

رود، ثبات گروه تحلیل رفته و این، منجر به فروپاشی انگیز شده و وزن آنها از منافع همکاري، باالتر می
). یکی از دالیل کنجکاوي و پرس و جوي مداوم مردم ما از 2011قراردادها و البته اجتماع، خواهد شد (دانبار، 

بها و رفتارهاي آنها و از جمله همسراختیار کردن یا نکردن مردان دیگر، ریشه در همین همدیگر درباره انتخا
سیاسی انسان، محاسبات خود را -پدیده یعنی توجه افراد، به انسجام و پیوندهاي اجتماعی، دارد. مغز اجتماعی

ایرلنبوچ و رك، گوردهد. مطالعات (هاي تکاملی مربوط به تناسب خود، قرار میبر اساس همان پیمانه

1- Group- level co-operation
2- Sociality
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اند که حتی در گروههاي کوچکی که به بازیهاي اقتصادي ) نشان داده2011دانبار، ؛ به نقل از 2006، 1روکنباخ
شود، افراد سریعاً (در چارچوب زمانی بازي در که از تنبیه جلوگیري میپردازند نیز، وقتیبا همدیگر می

دهند. این شود، تغییر میر آنها، تنبیه مجاز دانسته میآزمایشات) همکاري خود را به سمت گروههایی که د
گذارند، ندارند. یک جامعه، به دهد که افراد، تمایلی به ماندن در گروههایی که قواعد خود را زیر پا مینشان می

عنوان یک گروه، هنگامی موفق خواهد بود که در قوانین و هنجارهاي مورد قبول خود، هماهنگی، ثبات و 
تواند قانونی باشد و افراد بر سر آن، توافق نشان دهد. در یک جامعه معین، انجام بعضی از کارها، میقاطعیت

دادن بعضی از رفتارها، چه آشکار و که، نهادها یا خود افراد جامعه، درباره صحت نشانداشته باشند. اما هنگامی
یتی خواهد کشید. اگر عبور از چراغ قرمز، شوند، کار به نارضاچه پنهان، نسبت به دیگران تبعیض قائل می

که کنند، تنبیه کند. درغیراینصورت و درصورتیخالف است، پلیس باید همه کسانی را که اقدام به این کار می
گروهی، شکسته خواهد شد. در این حالت، افراد به دو گروه ها، بطور انتخابی باال روند، توافقات بینبرگ جریمه
گذرند و گروه دوم را توانند از چراغ قرمز بگذرند و البته که میدانند میآنهایی که میشوند؛ تقسیم می

کار را بکنند اما آنها هم، یا به دنبال تخلف پنهانی توانند ایندانند نمیدهند که میناراضیانی تشکیل می
تمام که بینندمیوقتید آورد! آنها ها درخواهنهاي راهنما را، از سر چهارراهخواهند بود و یا دیر یا زود، چراغ

ن بینند. اینکه شکست قوانیرا درتنها راه پیروزيممکن است د، نادهند که بازندهان نشان میشهاي دستورق
هاي زمانی و گرایی، مربوط به زمانهاي خاص یا افراد و شرایط خاص باشد و در موقعیتها، دورهلیبرال

کند و نه تقید به لیبرالیسم کاران را درآوریم، نه پایبندي به سنتها را حفظ میموقعیتهاي دیگر، اَداي محافظه
قید و بند را بخواهیم و درعوض درباره زنان، آیات عفاف را بخوانیم. یا را. اینکه مرد باشیم، آزادي جنسی بی

ی نشان دهیم ولی در بازي جنسهایمان، دست و دلاینکه زن باشیم و در قبل از ازدواج یا نسبت به معشوقه
هاي جنسیتی منتج از گزاره-مان، بر مسئولیتهاي سنگین و رنگارنگ سنتیبعد از ازدواج یا در مقابل همسران

دینی، تاکید کنیم. 
-تواند براي درازمدت، پایهوانمود به انسجام اجتماعی و الپوشانی حقایق جاري و ساري در جامعه، نمی

دهی، تنظیم و حفظ شود که بطور نحوي شکلکند. اینکه ظاهر اجتماع، بههاي اعتماد اجتماعی را حفظ 
اي فردگرا هاي زیرین خود، جامعهگرا را به رخ بکشد اما در درون الیهکاذبی، شکل و شمایل یک اجتماع جمع

بردن به مانده، خواهند رسید. پیباشد. دیر یا زود، بسیاري از افراد، به حقایقی که از چشم آنها پنهان می
هاي ها و تردیدها در افراد، نسبت به داربستحقایق به این شکل، کار را براي پیشگیري از بوجودآمدن تشکیک

روانشناسان اجتماعی، جوامع فعلی را، از نظر رفتار و تعامالت قانونی و هنجاري اجتماع، دشوارتر خواهد کرد.
ها، مزایا و مشکالت مربوط کنند. هر کدام از این سبکمی، تقسیم 3و فردگرا2گراگروهی، به دو گروه کلی جمع

گرا و مشارکتی جلوه شود که بخواهیم یک جامعه را جمعبه خود را دارند. اما مشکل زمانی بسیار بیشتر می
دهیم درحالیکه باطن نهانی آن اجتماع، نه حتی فردگرا و رقابتی بلکه شکلی از کندوهاي زنبور عسل باشد. 

گویند، جامعه به همین شکلی ع دارند که دیگران فعالیت کنند تا آنها در انواع رفاه باشند. آنها میاي توقعده

1- Gurerk, Irlenbusch & Rockenbach
2- Collectivism
3- Individualism
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که مطلوبیت شرایط موجود، فقط براي خود آنهاست. که موجودیت دارد، پسندیده و مطلوب است درصورتی
، حداقل این مزیت را تر است. کمونیست جنسیدرخواست آنها، به مراتب از عقاید کمونیست جنسی، خطرناك

داد که در عوض حذف انحصارگرایی یک مرد از کامروایی جنسی یک زن، بر مشارکت کلیت جامعه نشان می
تر اي، خواستار شکلی بسیار ناعادالنهدر تأمین اقتصادي زنان و نه از طرف یک مرد معین، تاکید داشت. اما عده

تر همچون آزادي جنسی هستند. اینکه آوازهتر و خوشیهایی پرمسماز کمونیست جنسی ولی در قالب واژه
کشیدن زحمتهاي آن جامعه اي در آن، فقط حمالی براي به دوشاي داشته باشیم که عدهسر و صدا، جامعهبی

برند.اي دیگر، کسانی باشند که از موهبتهاي آن لذت میو عده

شدههاي گرفتهآزادي جنسی و جواب

-رسد که دیگران رسیدهپیموده شده گام برندارید، زیرا این راه، تنها به همان جائی میهرگز در مسیر «

بل).(گراهام» اند

نیاگذرد،یمدیراه است. راه دوم از تقلنیواالترنیاگذرد،یمشهیانسان سه راه دارد: راه اول از اند«
.)وسی(کنفس»راه استنیترتلخنیاگذرد،یراه است. و راه سوم از تجربه منیترآسان

دار اهل اورگون به من گفته بود: در دنیا سه نوع مرد وجود دارد. یک نوع، از کتابها زمانی، یک گله«
آموزد و یک نوع، باید به سیم لخت برق دست بزند [تا آموزد. یک نوع دیگر، از مشاهدات خود میمی

).1996(کارل بارنی، » بیاموزد!]

(رودکی).» آموزگارچیناموزد ز هزینذشت روزگارهرکه نامخت از گ«

دقیقه، 3گیرد. هر دقیقه، یک زن مورد تهاجم فیزیکی قرار می6کنیم که در هر ما در جهانی زندگی می
کنند دقیقه در روز با یکدیگر صحبت می4شود و زوجین متاهل، بطور متوسط یک زن مورد تجاوز واقع می

میلیون زن آمریکایی (یک نفر از هر هشت 1/12شود که دست کم تخمین زده می). 1994(به نقل از شارك، 
روانپزشکیانجمن،1973سالدرد. انزن بزرگسال) زمانی در طول عمر خود قربانی تجاوز به عنف بوده

که شواهد زیادي مبنی بر رشد درحالیگذاشت،کنارروانیاختالالتلیستازراگراییهمجنسآمریکا،
سن متوسط اولین رابطه جنسی براي پسر و دختر گراها ارائه شده است.جنسی نابهنجار در همجنس- روانی

تر در اي براي فعالیت جنسی بیشتر و فراوانسالگی است. در جوامع متعدد، گرایش فزاینده16در آمریکا، 
سالگی، رابطه 19ا تا سن درصد دختره75درصد پسرها و 80شود. در آمریکا، سنین پایین، مشاهده می

آمریکادرروسپینوجوانمیلیون، یک2003سالتاها،تخمینگذارند. طبقجنسی کامل  را پشت سر می
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بهمتحده،ایاالتدرفرزنددارهايخانوادهازدرصد20). 1،2003سادوكوسادوك(استداشتهوجود
ازها،خانوادهازنوعاینتعداد.استخانوادهرپرستستنهازن،آنهادرکهشوندمیادارهوالديتکصورت

ازدرصد1998،25سالدر. است (همان منبع)داشتهرشددرصد200آمریکادر،2003تا1985سال
کهايساله34تا30افرادنسبت،2000سالتا. اندبودهنکردهازدواجمادرانفرزندانشده،متولدکودکان

شدهبرابر2اند،نکردهازدواجهرگزکهايساله39تا35افرادنسبتوبرابر3تقریباًاند،نکردهازدواجهرگز
.است

60ازبیشبه،2000ازسالهاي بعددرمیزاناینکهشدهگزارشدرصد50تاطالق،در آمریکا، میزان
ها در زمینه طالق بوده است. ترین کشوررسیده است. ایران نیز، در سالهاي اخیر، یکی از رکوردشکندرصد

کنند (کینزي و همکاران، درصد، برآورد می30درصد با میانه 70تا 15آمارها، میزان خیانت در زنان را بین 
). برآوردها براي مردان متاهل، بین 1987؛ هایت، 1994؛ لومن و همکاران، 1997؛ گانگستاد و ثورنهیل، 1953

). در ایران، 1994و لومن و  همکاران، 1948؛ کینزي و همکاران، 1983درصد است (تامپسون، 50تا 25
درصد زنان شوهردار بود. میزان ارتباط 3/33نفري در استان البرز، حدود 860اي ن خیانت زنان در نمونهمیزا

درصد گزارش شد (به نقل از 100نفري از دختران این استان، 50اي جنسی قبل از ازدواج در نمونه
جامعه، نشان داد که خیانت 160) بر روي 1989). مطالعه بتزیک (1391بهمن 15ري فرارو، خبرگزا

ترین دلیل طالق است. مطالعات دیگر درباره علت صدمه به همسر و قتل همسر (دیلی و زناشویی، عمده
له آماریهاي ترین علت، خیانت زناشویی است. همچنین، آمارها از جماند که عمده) نشان داده1988ویلسون، 

گیرد. ها، به درخواست زنان صورت میموجود در کشور ما، گویاي این هستند که دو سوم درخواست طالق
از دالیل این یکیدرصد بوده است. 75تا 70)، این میزان، بین 2005در مورد آمریکا (به نقل از النگلی، 

اسخ به رویدادهاي ارتباطی و محیطی در زندگی تواند نوسانات هیجانی و تغییرات عاطفی زنان در پمسئله، می
درصد در تعدادي از جوامع تخمین زده شده است (به نقل 55تا 1زناشویی باشد. میزان فرزند نامشروع، بین 

یابی بیشتر زنان تواند ناشی از فرصتیافته خیانت زناشویی در زنان، میمیزانِ افزایش). 2006از آندرسون، 
شان در دنیاي مدرن نیز باشد که این خود زنگ خطري براي بنیان خانواده ایالت جنسیریزي تمبراي برون

افزایش شکاکیت بین همسران و اختالل پارانویید، کاهش نرخ هراسی،شود. در جوامع ولنگار، ازدواجتلقی می
صرار زنان براي ازدواج و قرارگرفتن هر چه بیشتر مردان در طبقه مردان خوشگذران، تنها بخشی از نتیجه ا

پیگیري استراتژیهاي جنسی دوگانه خواهد بود. 
کسانی که موافق حق نظارت مرد نیستند، باید منتظر پیامدهاي روانشناختی، اجتماعی و اخالقی آن نیـز  

کند. هرچند آسیبهاي باشند. تجربه کشورها از جمله کشورهاي غربی، به اندازه کافی، براي ما جواب فراهم می

ترجمه رفیعی و همکارانیخالصه روانپزشک-1

فصل پنجم: كاربست و بحث در يافته هاى روانشناسى جنسى - تكاملى



400

هاي متعددي هستند، اما بطور قطـع، یکـی از دالیـل ایـن مسـئله، دادن      ده در باال، داراي علل و ریشهمرور ش
است که قدرت اقتصادي بسیار زیاد و سیستم حد و حصر به دو جنس، است. و این تازه درحالیهاي بیآزادي

هـاي زنـدگی   منفی سـبک گیري در مقابل بسیاري از پیامدهايحمایت اجتماعی کشورهاي غربی، مانند ضربه
حد و حصر کشورهاي غربـی،  کند. بر این مبنا، چنانچه به دنبال رواج آزادیهاي بیجنسی آزادگرایانه عمل می

تـر آمـاده کنـیم. در ایـن کشـورها،      در کشورهاي درحال توسعه باشیم، باید خود را براي اثراتی بسیار مخرب
ر خیلی از منابع، اعم از مادي، اجتماعی، روانی، هیجانی و خیانت یک همسر براي یک مرد، به معناي باختن د

-هایی که از یک مرد طلب میکه ازدواج در کشورهاي غربی، از نظر مسئولیتها و سرمایهجنسی است. درحالی

شدن همه چیز براي خود بپندارد. در آنجا، یـک زن  کند، آنقدر نیست که یک مرد، خیانت همسر خود را تمام
-شـود تـا ازدواج  هاي اقتصادي خود بر بیاید. این باعـث مـی  تواند، به میزان مطلوبی، از پس هزینهتنها هم می

انداز اقتصادي او نزند. از این رو، تعیین حدود آزادي کردن، آسیب جدي به چشمنکردن یا دائماً شریک عوض
عی و محیطی، صـورت بگیـرد.   و کارآمد بودن یا نبودن آن حدود، باید بر اساس سایر شرایط اقتصادي، اجتما

باشد. آزادیهاي بدون مرز و مقداري از آسیبهاي بوجود آمده منتج از تاثیر آزادي بر ارزش زن در جامعه ما می
آمدن ارزش زنان، دو روي یک سکه هستند. همانطور که شما، با دادن یک سکه، هـر دو روي آن را بـه   پایین

-یاد و مهارگسیخته به زنان، به ورود روي دیگر این سکه یعنی پاییندهید، با دادن آزادیهاي زطرف مقابل می

دهیـد. تعـدادي از مـردان، از ازدواج بـا زنـانی کـه قبـل از ازدواج، آزادیهـاي         آمدن ارزش آنها هم، مجوز می
، از خواهند که همانند سایر همتایانشـان اي دیگر از آنها، میاند، اجتناب خواهند کرد و عدهمهارگسیخته داشته

مدتی که همراه با تعهدهاي زیادي نیستند را، بـراي  این خوان پرنعمت آزاديِ زنان، ماهی گرفته و روابط کوتاه
اي، خود فراهم کنند. همه اینها یعنی کاهش ارزش زن براي ازدواج و همه ما بخوبی آگاهیم که اگر در جامعـه 

توان انتظار هویت ها براي او، نمیسایر نقشبه این نقش زنان، آسیب جدي وارد شود، حتی درصورت وجود 
کند و حتی مهمتـر از آن، عمـده   واالیی را براي او، داشت. عمده چیزي که زنان را در نظر مردان ارزشمند می

گرداند، داشتن شایستگی براي قرارگرفتن در یک رابطه معنادار چیزي که زنان را در نظر خودشان ارزشمند می
نیاز به جنس مقابل و غرایز ارتباطی، جنسی و تولیدمثلی انسان، چیزهایی نیستند کـه بـا   با جنس مقابل است. 

باالانداختن و دست کم گرفتن کاهش آمار ازدواج، بتوان با آنها برخورد کرد. اینها همان عمده نیروهـاي  شانه
ی و خمودگی بـدي بـر جامعـه    محرکه و انگیزه افراد از بقا و تالش هرروزه هستند. با از بین رفتن آنها، ناکام

شود که نتیجه آن، انواع آسیبهاي اجتماعی خواهد بود.حکمفرما می
هاي فقط یکی دو تا شبکه تلویزیونی (بطور مثال رك به اخبـار مربـوط بـه    اي که اثرات فیلمدر جامعه

عی همچـون خیانـت   تواند انواع آسیبهاي اجتمـا )، می90و 89در سالهاي 1اي فارسی تاثیرات شبکه ماهواره
تر اجتمـاعی  توان حرف از آزادیهاي گستردهاي، افزایش دهد، چطور میزناشویی و طالق را به میزان برجسته

هاي غرب، در همین مقیاس و اندازه مربوط به سالهاي اخیر، به اندازه کافی، ما را قادر بـه  زد؟ آیا ورود مولفه
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کند؟ باید دوباره و چندباره از شدن، روي خواهد داد، نمیلیبرالبینی آنچه که در جامعه، درصورت کامالً پیش
خودمان بپرسیم: آیا زیست، مختصات ژنتیکی و نـژادي، خصـایص سـازنده مـنش ملـی و ویژگیهـاي رایـج        
شخصیتی ما، اقتصاد، فرهنگ، شرایط اجتماعی، قوانین، قدرت مدیریت داخلی و سایر مورادي که یک جامعه 

در جامعه ما، به نحوي هست که زیر بار یک نظام سیاسـی دشـوار هماننـد لیبرالیسـم، خـم      کند، را جامعه می
نشود؟ 

آزاد باش تا برده من باشی: فرمول جدید آزادي

).آگوراچه(»؟!هاستبراستی که آزادي کدام سوي این میله«

».پرنده، تو آزادي. اما به تو نگفتند که آن بیرون، شکارچیان بسیارند!«

!» دوست صمیمی قصاب است،دانند که چوپاندانند که چوپان دوستشان دارد، اما نمیمی،وسفندهاگ«
).حسین پناهی(

،نوآورانشرارت«. »داري را طلب نکندهیچ قدرت و اعتالي انسانی وجود ندارد که نوع جدیدي از برده«
... مردم دورانهاي فاسد». «شودمتوسل نمی،عضلهبالفاصله به زورِ،شود و برخالف فاتحانبا ظرافت بیان می

آنچه را ،دانند که مردمکسی را کشت و همچنین می،توان بدون استفاده از خنجر و غافلگیريدانند که میمی
).(نیچه»کنندکه خوب بیان شود باور می

جنسی به جامعه هاي هاي جنسی بقیه، هدیه بعضی از نظاماستثمار گروهی از افراد، در جهت کامروایی
زد. در دنیاي جدید، بایدبوسیله طبقه ثروتمند میاستثمار کارگران و دهقانان زمانی، مارکس حرف از است.

هاي طرفداران آزاديجدید،دنیاي این در افزود. را هم، به لیست انواع استثماراي از مرداناستثمار جنسی عده
. اتفاقاً، آنها به دنبال یافتن روشی براي به مردان نیستندهمهزادي همه و از جملهآبه دنبال حد و حصر،بی

اي جدید و پذیر نیست باید شیوهکه غل و زنجیر کردن، دیگر امکانگردند. از آنجاییگرفتن دیگران میبردگی
فرمولی جدید، بسیار زیرکانه و پنهانی براي » آزاد باش تا برده من باشی!«ریزي شود. تر پیهوشمندانه

گوییم آزاد باش وقتی می«گذرد اینست که؛ هاي خود است. آنچه که در پشت این فرمول میجلوبردن نقشه
شود. اگر همسر تو آزاد باشد، کام ما نیز بدون توانند آزاد باشند و این شامل همسر تو نیز مییعنی همه می

مل کنیم، برآورده خواهد شد. جوانی اینکه زحمات اقتصادي، اجتماعی و روانشناختی همسر تو را، تقبل و تح
و سرزندگی او، زمان جذابیت او، پیش از ادواج او و حتی زمانهایی در پس از ازدواج او و زمانهایی از چرخه 
ماهانه او (مثالٌ اواسط چرخه!) از آنِ ما باشد. در عوض، زمان بعد از جوانی، میانسالی و پیري او، زمان 

زمان بعد از ازدواج او، تهیه خانه، خوراك و تامین اقتصادي او، زمان بیماریها یافتن جذابیت جنسی او،کاهش
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هاي عادت ماهیانه!)، حمایت اجتماعی و شخصی هاي او و زمانهایی از چرخه ماهانه او (مثالً دورهو بدخلقی
، هنگام خروج از درب (از این رو، از این به بعد که دیدید آقاي طرفدار نظریه جنس اول» از او، از آنِ تو باشد

، حداقل کمی »2ها مقدمندها؛ خانماول خانم«گوید: دور و برش می، به زنان1ِظاهر آقامنشانهاتاق، بطرزي به
ها !).هم احتمال بدهید که نکند این تعارف، ترفندي باشند براي دید زدن باسن آن خانم

دامادهاي اهالی روسـتاي  هایی بودند که تازههاي ایرانِ قدیم، خانگفته شده (؟) که در بعضی از دهکده
-کردند تا کامیابی از عروس خود را، در اولین شب ازدواج، به آنها واگذار کنند. داماد بختخود را مجبور می

شـده  دیده، تسلیم این امر خـان مـی  شدن و سر و سامان گرفتن، راهی جز این نمیبرگشته هم، که براي متاهل
ایـد تـا نثـار آن    تان را پـر از فحـش کـرده   تان به جوش آمده و دهانیدن این مطلب، رگاست. اگر بعد از شن

ها عـوض  بازي هنوز هم به سر نیامده و فقط خانروزگاران ظالمانه کنید، اندکی تامل کنید. دورانِ خان و خان
خان، فقـط یـک شـب    ها، اگر یک زماناند. تفاوت دیگر، در بیشترشدن ظلم خوانین نوظهور است! در آنشده

داشـت، خـوانین ایـن    کرد و بعد دست از سر آن بیچاره بـر مـی  کامیابی جنسی را، از یک مرد درخواست می
ها راضی نیستند. آنها، مدت زمان بین بلوغ جنسی تا زمـان ازدواج یـک زن کـه    دوران، اصالً به این یک شب

خواهنـد. آن خـوانین، بـا زور    اج او را هم مـی هایی در بعد از ازدوهمسر مردي دیگر خواهد بود و حتی زمان
راندند و این خوانین، با اسلحه ایدئولوژي و تفکر. و البته کـه اسـلحه دوم،   دار، خر خود را میتفنگ و چماق
ها، احتماالً اغلب زنانی که در این در ماجراها شرکت داشتند، از این عمل تر است. در آن زمانبسیار خطرناك
کننـد خـود جـزو مشـتاقان و     نبودند. اما در زمان کنونی، زنانی که در این ماجراها شرکت مـی خانِ ده، راضی 

دانستند که خان کیست و چه ها، اگر همه چیز آشکار بود و همه میمروجین اصلی این مسئله هستند. آن زمان
اند. در آن زمـان، اگـر   گرفتهفهمند که تا چه حد مورد ظلم قرار ها حتی نمیها، خیلیکند، در این زمانکار می

شدنی شد، الاقل فقط یک مرگ تماممخالفت شما، به قیمت آسیب آشکار به شما و ریختن خون شما تمام می
هـاي اجتمـاعی متعـدد و مرگـی     را براي شما در بر داشت. اما االن، ممکن است طرد، انـزوا، تهدیـد، آسـیب   

گرفتیـد  ها، اگر آنقدر شجاع بودید که تصمیم میدر آن زمانتدریجی و بسیار دردآورتر، در انتظار شما است. 
ها از یافتید. اما در این زمان، حتی اگر اعتراض کنید، خیلیپیمانان و یارانی میعلیه خانِ ده قیام کنید، قطعاً هم

-هاي جدید هسـتیم. شـکلِ خـان   پرسند که اصالً مشکل چیست! و این را البته مدیون تلبیس شرارتشما می

آورند. هنـوز هـم،   هاي در جریان، سر در میاي است که افراد کمی، از مسائل و ظلمهاي زمان ما، بگونهبازي
شویم که در حال بـاالرفتن  شنویم، فقط مردي با چهره پوشیده را متصور میاغلب ما، وقتی که واژه دزد را می

چیز خبردار نشود! تجاوز بـه  کس از هیچهیچدزند که که دزدان دنیاي جدید، طوري میاز دیوار است. درحالی
شب به مردي دیگر بدهد نیست. حریم و حقوق یک مرد، فقط درخواست از آن مرد که همسرش را براي یک

1-Gentleman
2- Ladies first
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نکه مزورانه از جامعه بخواهیم تا زنان را به نحوي آزاد بگذارند که بتوانیم حـداکثر تمتـع جنسـی را از آنهـا     ای
-شود تا عـده ایم. بازگویی این ماجرا، باعث میتر مرتکب شدهببریم، در حق سایر مردان، کاري بسیار ظالمانه

ک زن حق دارد تـا شـریک جنسـی خـود را در     اي، با تعجب بگویند که اصالً اجبار و ظلمی در کار نیست. ی
هاي مختلف، انتخاب کنید. در این وادي، آن زن و همه آن مردان، راضی هستند و نیازي هم بـه حضـور   زمان

-که هر مردي از آنچه که در جامعه در جریان است و از ظلـم قاضی نیست! اما این کل ماجرا نیست. تا زمانی

-ها نیست، نمیشود، آگاه نیست، و یا به هر علتی، قادر به طرد این ظلمو میهایی که پنهان یا آشکار در حق ا

توان حرف از رضایت همگانی زد. هر کسی، چه زن و چه مرد، براي اینکه بتواند به حق و حقوق واقعی خود 
،هـاي سـرخ  هـوس «دست یابد، یکی از مهمترین چیزهایی که باید درباره آن، به اندازه کافی بدانـد، موضـوع   

آدمیان است.» !آلوده به خونو آتشین

خواهیم آموخت. تفاوت این دو آموزگار در » تاریخ«نیاموزیم، بدون شک از معلم » علم«اگر از معلم 
گیري است، او اول این است که کالسِ درس معلم تاریخ، کالس دشواري است. معلم تاریخ، معلم سخت

ي ارزشمندمان مانند وقت و عمر، دهد. این معلم، بسیاري از کسان و چیزهاکند و بعد درس میتنبیه می
گیرد تا به ما چیزي را مان را از ما میانرژي، رفاه جسمی و روانشناختی، سالمت بدنی و ذهنی و عزیزان

اینک رسد که هم دبیر تاریخ و هم دبیر علم، به اندازه کافی به ما آموخته باشند که همبیاموزد. به نظر می
تشخیص دهیم.بتوانیم، راه درست را از نادرست

دوسویه–کردن شرایط اعمال کنترل یکسویه نقش دولتها و افراد در فراهم
تواند براي درازمدت، یک زندگی پایدار یا شاد بودن شرایط محیطی الزم، نمیهیچ فردي، بدون فراهم

نیاز دارند تا از داشته باشد. همه افراد، در هر موقعیتی که باشند، براي داشتن یک زندگی زناشویی موفق، 
یکی از اقدامات مهم و اولیه براي اینکه یک جامعه بتواند اقدام تر، یاري شوند. طرف نیروهاي اجتماعی وسیع

ریزي اصول ارتباطی دو جنس و قوانینی به کنترل رفتارهاي جنسی اعضاي خود کند این است که به پایه
تواند دوسویه و حق نظارت مردان بر زنان، هنگامی می-کنترل یکسویهکنند.بپردازد که این امر را مهیا می

منجر به کاهش آسیبها شود که قانون، افراد و عرف و هنجارهاي غیررسمی جامعه، پذیراي چنین اصلی، و 
عامل به آن باشند. در غیر اینصورت، اعمال نظارت مرد، موجب افزایش پرخاشگري بین دو جنس و ازدیاد 

اي د. چنانچه زنان، پذیراي چنین حقی بوده و مردان نیز، بطور مناسب و به شیوهجدایی و طالق خواهد ش
ماند. قابل قبول، به استفاده و اعمال این حق بپردازند، جایی براي خشونت و اختالف باقی نمی

در این بین، شاید بتوان گفت که هنجارهاي غیررسمی، حتی از قوانین نیز درجه نفوذ بیشتري در جامعه 
ارند زیرا همانطور که مشخص است بخصوص در جوامع در حال توسعه، افراد بیشتر تابع هنجارها و عرفها د
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ها، همگی باید در جهت اعتالي موازین اخالقی ن، خرد عمومی و رسانههستند تا قوانین. به همین دلیل، قانو
دهنده مخالفت مستقیم و تالش کنند. متاسفانه مشاهدات اخیر، حاکی از روندي معکوس بوده و نشان

غیرمستقیم تعدادي از مسئولین، متخصصین و زنان، با پذیرش این حق مردان است. این عده، آگاهانه یا 
- وجب افزایش ولنگاري جنسی فراگیر در جامعه و انواع آسیبهاي جنسی، روانی و اجتماعی میناآگاهانه، م

شوند.

نژاديسازيبهگريِ مشروعیت فرزند و انتخاب جنسی، آزمایش غربال

بر گنبد است1پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است         تربیت نااهل را، چون گردکان
، چون کند کسی         ناکس به تربیت نشود اي حکیم، کس شمشیر نیک از آهن بد

باران که در لطافت طبعش خالف نیست         در باغ، الله آورد و در شوره بوم، خَس
زمینِ شوره، سنبل بر نیارد         درو، تخم و عمل ضایع مگردان

(سعدي).گرچه با آدمی بزرگ شود زاده گرگ شود      عاقبت، گرگ

خوداکتشاف،این. استبردهپیرفتارهادرذاتیوتوارثیعواملنقشبهبشرکههاستهزارهوقرنها
وادبیاتمتفاوت وتوارثیبنیادهايبهمتعلقافراداختالطدرایجاد محدودیتجوامع،و رسومرسمدررا

ما بطور طبیعی و در زندگی روزانه هم، همانند یک متخصص ژنتیک . دهدمینشانروزمره،گفتگوهاي
شناختی افراد، قصد داریم به اطالعاتی درباره آینده رفتاري و رفتاري، با پرسش درباره مشخصات جمعیت

که قصد آشنایی با کسی یا حتی معرفی او را داریم، از هنگامیبه همین دلیل است که شخصیتی آنها برسیم. 
رویم، ملیت، اهلیت یا قومیت اوست. چنانچه این اطالعات، خوشایند ما خصاتی که سراغ آنها میاولین مش

بعضی وقتها، اطالعاتی که با آگاهی از کنیم.نظر میتر با آن افراد، صرفنباشند، از ارتباط بیشتر یا عمیق
تر، آوریم، کاملد بدست مییک فرشناختی جمعیتيهاگیژویخویشاوندان و سایروخانواده ، نژاد،قومیت

براي این مطلب،شوند.هاي روانشناختی نصیب ما میتر و حتی معتبرتر از نتایجی هستند که از آزموندقیق
اگر بدانید کند. آیا سرپرست هم، صدق میاز یک مرکز نگهداري اطفال بی،کودكیک گرفتن حق سرپرستی 

، آیا باز هم نداهي شروري بودهادمآاتان را جلب کرده،توجهکهبرو و جذاب تودلیک کودك پدر و مادرکه 
حاضر به گرفتن حق سرپرستی آن کودك هستید؟!

برغلبهبهمنجروسیع،بطوردهی به شخصیت انسان،اعترافات به نقش عوامل ژنتیک در شکلاین
خزانهاصالحبرايهاییاهرپذیرشوحقایقاینازناشیواقعیتهايباکنارآمدن اووانسانخودشیفتگی

-اجتنابپذیرشباکس،هرکهباشداینمسئله،ایندالیلمهمترینازیکیشاید. استنشدهجوامعژنتیکی

گردو-1
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خودشبهاندکیحداقلناخودآگاهببخشد،ارتقاراخودژنتیکیخزانهبایستمیاینکهازجوامعناپذیربودن
شودمیباعثرود،نشانههمماسمتبهاستممکناصالحنگشتااینکهازناهشیارترساین! کندفکر می

تغییررادنیاخواهندمیهمه": مونتسکیوقولبه. کنیمتلقیمذمومیاگرفتهنادیدهکلبهراحقیقتهمهتا
کهاینستشانوجوديفلسفهکلکههاییژنازالبته. "کندشروعخودشازخواهدنمیکسهیچامادهند

بهراشدنحذفقبولواندیشیدهکلنفعبهکهداشتانتظارتواننمینیز،برسانندحداکثربهراخودتوزیع
.کندمیگریزناپذیررامسئلهاینها،فرهنگرويپیشِشماربیهايچالشامابپذیرندهاراحتیاین

کنند که، جوامع اري میسالهاست که بسیاري از محققان و دانشمندان علوم مختلف، بر این نکته پافش
جویی، به مصرف تغییر یا بودن و صرفههاي خود را بدون توجه به اصولی مانند عملینباید انرژي و هزینه

اصالح آن دسته از رفتارهاي انسانی برسانند که ریشه آنها ژنتیکی بوده و راه رسیدن به تغییر آنها نیز، غالباً از 
دانیم هاي انسانی و اجتماعی بدهیم که میکه چرا ما باید براي مواردي هزینهگویندگذرد. آنها میاین جاده می

اي مانند تغییر ترین روشهاي رسیدن به تغییر و اصالح آنها، روشهاي مبتنی بر برخورد ریشهیکی از عملی
گیري شخصیت دهنده نقش ژنها در شکلخزانه ژنتیکی جامعه است. از یک طرف، پژوهشهایی که نشان

هاي جنسی هر انتخاب). از سوي دیگر، 1999شوند (رك به هامر و کوپلند، ستند، روز به روز بیشتر میه
هاي هاي شناختی، هوش و شخصیت جنس دیگر در نسلمنبع ژنتیکی مربوط به تواناییها و خصیصه،جنس

وجود بهتواند میدر یک جمعیت، ژنهاي سایکوپاتی (ضداجتماعی)گسترشتعیین خواهد کرد.،آینده را
(رك به مربوط باشدکنند، فراهم میافراد ضداجتماعیجوامعی که شرایط را براي بقا و تولیدمثل موفق 

آوري فرصت و شرایط مناسب براي پرورش، رشد، بقا و با فراهم،). یک جامعه2008،همکارانو وفیگورد
شد، بقا و گسترش یک سري از ژنهاي گسترش یک سري از نگرشها و رفتارهاي خاص، در واقع در حال ر

تواند با از سوي دیگر، انتخابهاي جنسی هر جنس، میاست.خود،خاص موجود در خزانه ژنتیکی افراد 
اخالق، قانون، هنجارها و عدالت، در تضاد باشند. بدیهی است که در این شرایط، باید مصلحت جمع را بر 

تواند با برقراري یکی سري اي، میشماریم. هر جامعهتمایالت خودخواهانه و غریزي افراد، مقدم ب
محدودیتهاي قانونی، فرهنگی و اجتماعی، اقدام به پیشگیري از بوجود آمدن موقعیتهاي فوق کند. یکی از 

انجام آزمونهاي بررسی مشروعیت فرزند یا تست پدري در بعد از تولد موارد بسیار محدود از این موارد، 
است. 

چهارم دهند که ممکن است تا بیش از یکدر بعضی از مناطق شهري، نشان میآزمایشات خونی
هاي تست پدري در بعد از تولد، چندین مزیت انجام آزمون). 1996کودکان، فرزندان پدرانشان نباشند (رایت، 

نطور که باشد. همادارد. یکی از مهمترین آنها، اطمینان پدر از اینکه فرزندانشان متعلق به خودش است، می
ترین پویشهاي دانیم، قطعیت پدري یا اطمینان از اینکه فرزند فرد، متعلق به خودش است، یکی از بنیاديمی

هاي اساسی در ها و نگرانیتواند منجر به بوجود آمدن اضطرابتکاملی هر مرد بوده و عدم قطعیت پدري، می
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-ورزانه یک جامعه سالم منطبق است، میروح عدالتفرد شود. بوجود آوردن اطمینان پدري عالوه بر اینکه با 

هراسی در مردان یا کاهش آسیب به کودکان تواند منجر به کاهش آسیبهاي روانی و اجتماعی مانند ازدواج
هاي تکاملی در ارتباطات درون خانواده رك به سلمون و شاکلفورد، شود (براي مطالعه در زمینه نقش پویایی

2008 .(
تواند کاهش آسیبهاي هاي بررسی تست پدري در بعد از تولد، از طریق دیگري نیز، میانجام آزمون

اختالل شخصیت ضداجتماعی در مردان، اغلب منجر به افزایش روانی و اجتماعی را در پی داشته باشد. 
دان مبتال شود. مرمدت جنسی، میمدت آنها از طریق موفقیت در برقراري روابط کوتاهموفقیت تولیدمثلی کوتاه

آوري زنان موفق بوده و همانطور که دیدیم، خود زنان نیز به این اختالل شخصیت، معموالً در به چنگ
یابند. از این رو، بعضی از انتخابهاي از خصایص مشخصه این اختالل را از نظر جنسی جذاب میتعدادي

سوي دیگر، در مردان، اقدام به پروري در جمعیت جامعه شود. ازتواند موجب سایکوپاتجنسی زنان، می
گریزي و آمیزش جنسی با زنی که داراي شوهر است، خود حکایت از وجدان ضعیف اخالقی، قانون

هایی شوند که میزان گیري نطفهتوانند منجر به شکلهنجارستیزي آنها دارد. از این رو، روابط نامشروع، می
اعی، در آنها زیاد است. ارتباط بین نامشروع بودن و ژنهاي مستعدکننده نسبت به اختالل شخصیت ضداجتم

شود. داشتن خصایص شخصیت ضداجتماعی، پیوندي است که در ادبیات عامیانه جوامع هم، بر آن تاکید می
)، به 1زادهبودن تولد فرد (مانند واژه حرامهاي مرتبط با غیرقانونیها، استفاده از فحاشی یا واژهدر همه فرهنگ

هاي وسیع داده گیرد. البته از این مسئله نباید تعمیمب شرارت و بدجنسی به آن شخص، صورت میقصد انتسا
شود. شاید این ارتباط، بیشتر در محیطهایی یافت شود که در آنها، ارتباطات آزاد، غیرقانونی و ناهنجار تلقی 

ندان ماحصل از این ارتباطات شوند و نه در جوامعی که به علت مختصات فرهنگی خود، روابط آزاد و فرزمی
شمارند. علت هم اینست که در جوامع اول، کسانی که اقدام به روابط خارج از چارچوب قانون را، طبیعی می

گریزي که از کنند، با این رفتارهاي خود، دست به هنجارشکنی و قانونو تشکیل فرزند از این روابط می
ند. درحالیکه در جوامع گروه دوم، چنین رفتارهایی، زنمختصات اختالل شخصیت ضداجتماعی است می

کنند. خالف قانون نیستند که عاملین به آنها را، بتوانیم کسانی تلقی کنیم که برخالف موازین جامعه عمل می
توانند مبتال به اختالل شخصیت زناشویی کامالً قانونی هم، می- از طرف دیگر، افراد منتج از روابط جنسی

اشند زیرا بطور ساده، این احتمال وجود دارد که یکی از والدین آنها، خصایص این اختالل را ضداجتماعی ب
انجام با).1999گیري شخصیت رك به هامر و کوپلند، (براي مروري در زمینه نقش ژنها در شکلداشته باشد

، اخالقی و نرم2يداصالح نژایاسازي خزانه ژنتیکی جامعهبهروشیکتوانیممیآزمونهاي تست پدري، 
فرایندي ،ژنتیکی تکاملحاصال.خواهد بودمهم و نافعبسیار جامعه،که اثرات آن براي را پیاده کنیمعمومی 

1- Son of bitch
2- Eugenic
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، اقدام به این اصالحات ان بایدشخودجوامع انسانی . به همین خاطر،نیستو سریعدوراندیش،مندغایت
نژادي، مربوط به دوران اخیر نبوده و سالهاست که انواعی از یا اصالح ژنتیکی وسازيبهروشهاي تغییر، کنند.

هاي ژنتیکی گیرند. انجام آزمایشات خونی، مشاوره ژنتیکی پیش از ازدواج، بررسیآن مورد استفاده قرار می
- هاي ضروري، چند نمونه از این موارد هستند. اما، شاید اولین و ابتداییجنیندر حین بارداري مادر و سقط

ن روش تغییر در خزانه ژنتیکی جامعه که قدمتی بسیار طوالنی هم دارد، همان مکانیسم انتخاب جفت تری
مان و آمیزش با آنها، سعی در انتخاب باشد. هر یک از ما، با دقت و توجه به پدر یا مادر زیستی فرزندان

هاي بعد، داریم. از این رو، ی نسلهایمان و در نتیجه تغییر منابع ژنمجموعه ژنی موجود در خزانه ژنتیکی زاده
نژادي، مفاهیم -سازي ژنتیکیشدن مفاهیمی مانند تغییر خزانه ژنتیکی جامعه یا بهنباید پنداشت که مطرح

مان بلرزد. بشریت، این روشها را قبالً به وفور بکار جدیدي هستند که هنگام مواجه با آنها، باید دست و پاي
تر به اهمیت این موضوع برسیم و هر چقدر کار خواهد برد. اما هر چقدر که سریعبرده و از این به بعد هم ب

تري را در جامعه خواهیم دید. که بیشتر پذیراي آن باشیم، روند رو به رشد سریع
ها، بین خیانت زناشویی و اختالل شخصیت ضداجتماعی ارتباط تعدادي از پژوهشاز طرف دیگر، 

وجه ما را به وجود احتمالی ویژگیهاي مربوط به شخصیت ضداجتماعی در تعدادي از اند که این مسئله، تیافته
این مطلب، بخصوص در زنانی که کند. کنند، جلب میهاي فرازناشویی میزنان متاهلی که اقدام به آمیزش

آید. هر شدن از این روابط را دارند، بیشتر به چشم میاقدام به روابط خارج از چارچوب کرده و قصد حامله
چند که چنین زنانی، حتی در صورت زادآوري از شوهران خود، باز هم ژنهایشان را به فرزندانشان انتقال 

هاي میزان ژنکاهشهاي بررسی مشروعیت فرزند، به خواهند داد اما حتی در این صورت، انجام آزمون
کنند. این ر جامعه، کمک میگرفته از آن دهاي نشأتمستعدکننده اختالل شخصیت ضداجتماعی و آسیب

که پدرانشان (همسران اجتماعی زنان صورتیدهد که فرزندان این زنان، درمیاتفاق به این خاطر روي
مذکور)، خود خصایص شخصیت ضداجتماعی نداشته باشند، کمتر احتمال دارد که در بزرگسالی، به این 

اند که خصایصی از این ها، داراي مادرانی بودهین زادهتر، از آنجایی که ااختالل مبتال شوند. به عبارت روشن
- اي نبودههاي مستعدکنندهاختالل را داشته اما پدرانشان (با فرض اینکه پدرانشان داراي چنین خصایص و ژن

-هاي کمتري از شخصیت ضداجتماعی هستند، نسبت به ابتال به خصایص این اختالل، آسیباند) حامل ژن

د داشت.پذیري کمتري خواهن
هاي فوق، درصورتی صحت دارند که مجموع ساختار ژنتیکی والدین، تشدید شخصیت همه تحلیل

که با والدینی مواجه باشیم که ها، به دنبال نداشته باشد. درغیراینصورت و درصورتیضداجتماعی را، در زاده
زادگانی مواجه است با هاللهر دو، ژنهاي شخصیت ضداجتماعی را به میزان باالیی در خود دارند، ممکن 

گري مشروعیت بندند! دیگر اینکه، تاثیر غربالباشیم که دست بسیاري از فرزندان نامشروع را، از پشت می
فرزند، زمانی تاثیر کاهشی بر میزان خصایص شخصیت ضداجتماعی در جامعه خواهد داشت که ویژگیهایی 
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شوند، رچوب و تشکیل فرزند حاصل از این روابط میکه منجر به درگیرشدن افراد در روابط خارج از چا
دسته از علل محیطی و یا که، افراد در یک جامع، بخاطر آنریشه ژنتیکی قوي داشته باشد. درصورتی

گري مشروعیت فرزند، شخصیتی که ریشه زیستی قوي ندارند، دست به رفتارهاي از این قبیل بزنند، غربال
ی مربوط به خصایص شخصیت ضداجتماعی، نخواهد داشت. درباره این شرایط، کردن بار ژنتیکتاثیري در کم

توان کرد، تغییردادن شرایط بیرونی و کاهش تمایل و اقدام افراد به روابط خارج از چارچوب تنها کاري که می
ر طبق مدار بودن، طرفداري از آن و رفتارکردن باز طریق اصالحات اجتماعی است. مسئله دیگر اینکه، وجدان

بودن ژنتیکی ما نیز، تاثیر بپذیرد. شرایط تواند از عواملی به غیر از میزان وجدانیهاي وجدانی، میچارچوب
دسته از متغیرهایی که با اقتصادي و اجتماعی ما، میزان تناسب و جذابیت ما و در مجموع، جایگاه ما در آن

توانند بر داعیه و حتی دهند، میرد را هم افزایش میمدارانه در کل جامعه، تناسب فافزایش دیدگاههاي اخالق
کنیم فقط به این میزان وجدانی رفتارکردن واقعی ما، اثر بگذارند. بعضی وقتها، ما با انجام کاري مخالفت می

که آن عمل، از طرف دیگران انجام شود، به تناسب خاطر که، ما خود توانایی انجام آن را نداریم و درصورتی
کند. در این شرایط، این به نفع ماست که آن عمل را، خالف اخالق دانسته، آواز لزوم وارد میما آسیب

آبی براي ما وجود داشت، خودمانراگدهد! ولی و بگوییم که گوشت بو میگرایی همگانی سر دهیم اخالق
شدیم.قهاري میشناگران

وابط فرازناشوییگريِ مشروعیت فرزند و تغییر در میزان و میل به رغربال
بدفهمی در مورد پویاي هاي تکاملی، می تواند منجر به وقوع اشتباهاتی در مورد بعضی از مسائل 

، این یین مشروعیت فرزندعآزمایشات تشوند. یک نکته بسیار مهم در مورد اثربخشی وضعِ قوانین درباره 
خارج از چارچوب، نخواهند داشت. همانطور است که این قوانین، لزوماً تاثیري بر انگیزش افراد براي روابط 

ایم، آن دسته از انتخابها و رفتارهاي افراد که منشأ تکاملی دارند، از منطق که مکرر مورد تاکید قرار داده
اندازهاي پذیرند. این رفتارها که منشأیی ناهشیار دارند، بوسیله راهمتعارفی که ما سراغ داریم تاثیر نمی

ل گرفته و در نتیجه وجود یا عدم وجود آنها (ولی نه بروز یا عدم بروز آنها) در انسان، از تکاملی شک-ژنتیکی
پذیرد. بستن شدن چشم هنگام پرتاب شدن یک شی به طرف آن، یک واکنش انعکاسی و آگاهی او تاثیر نمی

ا برخورد نخواهد ناخودآگاه است که حتی در صورت آگاهی و اطمینان افراد از اینکه شیء مذکور به چشم آنه
توانید با انجام یک آزمایش ساده به این مطلب پی ببرید! بخش کرد، همچنان روي خواهد داد. شما هم می

اي از رفتارهاي جنسی انسان را پویشهاي تکاملی ناخودآگاه که فرد بر وجود، ریشه، علت و قابل مالحظه
توانند گاهی از علل این رفتارها، افراد غالباً نمیسازند. حتی در صورت کسب آپیامدهاي آن بینشی ندارد، می

جات را دوست بر موجودیت آنها تسلط یابند. حتی در صورتی که بدانید چرا ذائقه شما، چربیها و شیرینی
دارد، این دانستن، تاثیري در اصلِ تمایالت و ترجیحات غذایی شما نخواهد گذاشت. در این مورد، احتماالً 
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یابی شما درباره علل ترجیحات ربی و تجارب منفی شما در این رابطه، نسبت به بصیرتآگاهی از مضرات چ
هستند. غذایی، عوامل اثرگذارتري

هاي تواند در کاهش خیانتمی،تست پدريانجام آزمایشات نباید فکر کرد که، نکات فوقبا توجه به 
ساده، این آزمایشات، به بررسی مشروع بودن یا بطوراول اینکه، .موثر باشدخیلی یا مردان،زناندر زناشویی 

اي در افراد، براي دادن یا ندادن خیانت زناشویی. به همین دلیل، آنها واهمهپردازند و نه روينبودن فرزند می
تعداد ،در دنیاي مدرنکنند. همچنین، شوند، ایجاد نمینداشتن روابط فرازناشویی که منجر به حاملگی نمی

- نمی،و بدیهی است که سنجش میزان نامشروع بودن این فرزندانبودهبسیار کم ،زن متاهلفرزندهاي هر

به عبارت دیگر، .باشدآنهاتواند دلیلی بر درصد روابط فرازناشویی و وجود یا عدم وجود سابقه خیانت در 
جلوگیري قصد،فرزندیتشود که از طریق بررسی مشروعنمیختمبه حاملگی ،هر رابطه جنسی فرازناشویی

همانطور که گفته شد، آنچه که زنان را براي روابط فرازناشویی در اواسط .اکتشاف خیانت را داشته باشیمیا
به انجام دیک میل هشیارانه براي داشتن فرزند از مردي دیگر نیست که با تهدیغالباً انگیزد، چرخه بر می

هشیار و ناعمیقاًانگیزهیک انگیزه،را سرکوب کنیم. این بتوانیم آن میل ،یین مشروعیت فرزندعآزمایشات ت
این برداشتهاي نادقیق، ریشه در عدم درك این نکته ست. ابدون داشتن کنترل بر وجود یا عدم وجود آن

ها نیست که کنند و با توجه به این ریشههاي تکاملی رفتارهایشان را درك نمیتکراري دارند که انسانها، ریشه
دهی به هر آنچه ریزي شده تکاملی، آماده واکنشکنند. مغز انسان، به عنوان یک عضو برنامهري میگیتصمیم

ها، کند، است. این مغزِ ساخته شده در شرایط محیط تکاملی انطباقکه تناسب فرد را تسهیل یا تهدید می
کند زیرا درك نمیتسهیالت یا مشکالت دنیاي مدرن و همچنین تفاوتهاي شرایط حاضر با آن عصر را 

اي دیگر ساخته و پرداخته شده و االن براي مدت کمی است که وارد محیطی شده میلیونها سال، در کارخانه
- مردانی که اقدام به روابط جنسی با زنان متاهل میکه چندان با محیط ساخته شده براي آن، مطابقت ندارد. 

هاي این تمایالت، رند که با ایجاد مانع بر سر تحقق ریشهکنند نیز، غالباً از چرایی تمایالت خود آگاهی ندا
ها بیرون زده و خود را در قالب بتوانیم تمایالت آنها را سرکوب کنیم (هر چند در بعضی از مواقع، این ریشه

فرزند بررسی مشروعیت قانونپیشنهادتمایالت کامالً آگاهانه و هشیارانه نشان می دهند). با همه این بحثها،
همانطور تواند در تعیین خزانه ژنتیکی نسلهاي آینده یک جامعه موثر باشد. میمطمئناًر قبل یا بعد از تولد،د

همچنین تعدادي از کنند و میاز مردانی که با زنان متاهل ارتباط جنسی برقرار قابل توجهیتعدادکه گفتیم، 
بیشتر آمیزشهاي جنسی دهند.ی را نشان میهاي اختالل شخصیت ضداجتماععالئم و نشانهخود این زنان،

جلوگیري از گیرد.فرازناشویی زنان نیز، در اواسط چرخه قاعدگی یعنی اوج زمان احتمال باروري صورت می
و ها و فرزندهاي نامشروع از این دسته از مردانبه حاملگیکه منجر،ارتباطات جنسی فرازناشویی در زنان

یا میزان فراوانی صفات این شخصیت ضداجتماعیاختالل افراد مبتال به اوانی فرتواند می،شوندمیزنان
در نسلهاي بعد کاهش دهد.،رااختالل در جمعیت 
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هاي اجتماعیحلهاي فردي یا راهاندازي به استراتژيچنگ

(نیچه).» است؟!باید نیک و بد را جبران کنیم، اما چرا در حقِ آن کسی که در حق ما، نیکی یا بدي روا کرده «

شوند. بلکه بخاطر دنیا جاي خطرناکی براي زندگی است؛ نه فقط بخاطر کسانی که شرارتها را مرتکب می«
(انیشتین).»کنندبینند و کاري نمیکسانی که این شرارتها را می

رید یا اینکه کند، دو راه در پیش دارید؛ یا پا به فرار بگذااي به شما حمله میهنگامی که حیوان درنده
توانید بکنید. در پاسخ به مشکالت و با سایرین وارد یک کار تیمی شوید و ببینید براي رفع حمله، چه کار می

هایی که در دسته حلتوان دو دسته کلی از روشهاي حل مسئله را متصور شد. راهآسیبهاي اجتماعی نیز، می
شوند که افراد آنها را رند. آنها شامل مجموعه راهکارهایی میگیرند، بر نجات فرديِ افراد تاکید دااول قرار می
افتد، خود را از دست آسیبها نجات داده و گیرند تا مستقل از اینکه براي دیگران چه اتفاقی میدر پیش می

ها، به یافتن مسیرهایی براي مورد هدف قراردادن حلهایی پیدا کنند. دسته دوم راهحلبراي مشکالتشان، راه
اندیشند. این دسته از راهکارها، بر مبناي این فرض اساسی مشکالت و آسیبها، در سطح کلی و گروهی، می

قرار دارند که اگر مشکالت در سطح اجتماعی و وسیع در نظر گرفته شده و حل شوند، افراد نیز، به عنوان 
ستفاده از راهکارهاي فردي در اجزاء یک کل بزرگتر، به اهداف خود خواهند رسید. در بسیاري از موارد، ا

هدفی عملی که براي اغلب افراد، قابل » در مرداب هم، تو باید نیلوفر بمانی«درازمدت جوابگو نخواهد بود. 
دسترس باشد، نیست. جامعه به عنوان یک کلِ داراي هویت مستقل، قوانین و مکانیسمهاي خاص خود را 

افتد. از این رو، در بسیاري از قاتی است که براي دیگران میدارد. از طرفی، سرنوشت همه ما، در گرو اتفا
اي از مشکالت افراد باز نکرده بلکه کارها هاي فردي و سراغ کار خود رفتن، نه تنها گرهحلموارد، به دنبال راه

رار بر کند. در واقع، در بخش زیادي از موارد، مشکالت از همین استمتر و دشوارتر هم میرا به مراتب پیچیده
هاي اجتماعی مانند مشکالت و موانع مربوط به گیرند. در برخورد با پدیدهاستراتژیهاي فردي، نشأت می

جنسی و از این دست نیز، افراد اغلب ازدواج، ارتباط دو جنس، طالق، خیانت زناشویی، پرخاشگریهاي بین
ود را از آب بیرون بکشند. افراد کمی، کنند تنها گلیم خاندازي کرده و سعی میبه استراتژیهاي فردي چنگ

تر مانند سطح اجتماعی رفت. بطور کلی، افراد در اجتماع فهمند که باید سراغ حل مسائل در سطوح وسیعمی
اي، بیندیشند. و بخصوص عوام، کمتر احتمال دارد که بخواهند یا بتوانند به حل مشکالت و آن هم بطور ریشه

رود تا افراد اجتماع را، با تفاوتهايِ در پیش صوص از مسئوالن، انتظار میدر عوض، از طبقات نخبه و بخ
-حلشدن راهگرفتن راهکارهاي فردي، در مقابل راهکارهاي اجتماعی، آشنا کرده و در راستاي در پیش گرفته

هاي کلی و وسیع در جامعه، بکوشند.
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ولیه در تشکیل جوامع که همه افراد هاي فردي و غفلت از این عنصر اساسی و احلدر پیش گرفتن راه
هایی که یک جامعه، به نوعی تحت لواي یک سرنوشت مشترك قرار دارند، آسیبهایی از جمله جابجایی ضربه

خورند را هم، در پی خواهد داشت. ممکن است که ما، به اینکه فردي، از رفتارهاي خودخواهانه افراد می
که، ممکن است اولین کسی که از رفتارهاي این ی ندهیم. درحالیدیدن است، اهمیتدیگران، در حال آسیب
بیند، خود ما باشیم. افراد، ممکن است نتوانند حق خود را از کننده فردا آسیب میقربانی امروز و قربانی

کند بگیرند اما ممکن است این ظلم را، خودشان، در حق کسی دیگر بکنند. در مستبدي که به آنها ظلم می
تواند ها کیست؟ آیا همه یا اغلب ما، به نوعی ظالم نیستیم؟! برعکس آن نیز، میمسئول اصلی این ظلماینجا،

کند، احتمال اینکه به نگرشی روي دهد. کسی که از تعامالت خود با دیگران، منافع انسانی متعددي کسب می
تن رویکردي انسانی نسبت به دیگران یابد. این، خود، در پیش گرفخیرخواهانه درباره انسان برسد، افزایش می

دهد. زن یا مردي که امروز بخاطر قصورات قانونی، اجتماعی و فرهنگی، از را، از طرف این فرد، افزایش می
شوند، ممکن است به فردي خطرناك براي بیند و این آسیبها جبران نمیطرف فردي از جنس مقابل آسیب می
ه بر سرش آمده را، بر سر شخصی دیگر خالی خواهد کرد. در چنین جامعه تبدیل شود. او، تالفی آنچه ک

آیند، در امان گرایانه رفتار کنیم، از آسیبهایی که به این شکل بوجود میاي، حتی اگر ما خود اخالقجامعه
اي و سنتی به سمت مرزهاي نشینی، قبیلهگیرد از حالت دهکه یک کشور تصمیم مینخواهیم بود. هنگامی

، مدرنیته و تشکیل شهرهاي پیچیده حرکت کند، باید ابتدا الفباي الزم براي برپایی چنین حرکت تمدن
اي را، از بر کند. بدون ساخت چنین مقدمات ضروري، کارهایی که انجام خواهند شد، بجاي مدنیته جسورانه

عدالتی بیشتر، به دنبال نخواهند داشت.واقعی، چیزي جز هرج و مرج و بی

. پژوهشیجستاري
فردگرایی اجتماعی و برگشت به سمت غرایز

وقت آنقدر تکامل نیافته که بتوانیم حرف از جدایی مشخص زندگی انسانی و حیوانی بزنیم. انسان، هیچ
اي از وجوه تمایز آنها با حیوانات و غرایزي که با سایر جانداران مشترك ها و جوامع انسانی، آمیختهرفتار انسان

هایی زد که جامعه و رفتار افراد در جامعه، بیشتر به توان حرف از زمانست. اما با این وجود، میهستند، ا
گردد. حقیقت اینست که جامعه ما، در شرایط کنونی، در حال تجربه یکی از همین دوران ماقبل، بر می

حتی زبان بدنی غالب در هاي تکاملی است. اگر از رفتارهاي گستاخانه شهروندان با یکدیگر بگذریم، برگشت
را به یاد ماشان، این دوره زمانی هم، گویاي این مطلب است. رفتارهاي بعضی از والدین با بعضی از فرزندان

زایند. داشتنی، در هر زایمان، معموالً دو فرزند میهاي این حیوانات دوستاندازد. مادهرفتارهاي خرس پاندا می
کنند. نه تنها والدین تر است برگزیده و دیگري را به راحتی رها میکه قويسپس، از بین این دو، آن یکی را
پذیر نیستند که وضعیت درباره نحوه تعامل فرزندان با والدین، بسیار بدتر امروزي، به اندازه قبل مسئولیت
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دو یابی ي جفتهمسرگزینی و الگوهايهامالكانگارانه بسیاري از همسران با یکدیگر، است. روابط کامالً شیء
پذیري مردم نسبت به همدیگر و رویدادهاي اجتماعی و بسیاري از مسئولیتهاي اخیر، جنس در سال

مشاهدات دیگر، گویاي این حلقه برگشتی در اجتماع هستند. هرچند در این موضوع، عوامل متعدد اجتماعی، 
گرایی رجیح فردگرایی افراد نسبت به جمعاقتصادي، فرهنگی و تاریخی نقش داشته اما یکی از این عوامل، به ت

پذیرانه، بخصوص چنانچه همراه با عوامل الزم گردد. این فردگرایی در مقابل داشتن روحیه مسئولیتبر می
هاي هایی غریزي شود که به اجتماع، آسیبتواند مروج مکانیسمشده نباشد، میبراي بسط فردگرایی حساب

داشتن است. این بودن، شدن و اجتماعدر لغت و ذات و ماهیت به معنی جمعکند. واژه اجتماعجدي وارد می
تواند با فردگرایی کامل افراد، کامالً جور در بیاید.ذات و ماهیت، نمی

اذعان و اعتراف به این برگشت اجتماعی را، نه تنها در افراد اجتماع، بلکه در سطوح کالن و سازمانی هم 
کردن شرایط فرهنگی الزم براي ، سازمان ملی جوانان که یکی از وظایفش، فراهم1388تواند دید. در سال می

هاي مناسب براي انتخاب همسر را معرفی کرد. از بین مالکهاي ازدواج جوانان بود، در اقدامی جالب، مالك
جالب » اعیتوان دفوقدرت، چهارشانگی «پیشنهاد شده به زنان هنگام انتخاب یک مرد براي ازدواج، مالکهاي 

زمان آن رسیده که مردانی که چهارشانه نیستند، از گود کنار بروند و این یعنی برگشت به همان شاید بودند! 
دوران..!

هاي مایهبه نظر شما، این کاریکاتور فقط یک طنز است یا درون: کاریکاتورِ تکامل مردان ایرانی (منبع؟).5-1تصویر 
واقعی هم دارد؟! 
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فصل ششم: تفاوتهاي دو جنس در رفتارهاي 
و ارتباطات پیش از ازدواجینسبت جنسجنسی، 

موضوعات مورد بحث در این فصل:
تفاوت دو جنس در رفتارها و ترجیحات دو جنس و درك آن از منظر تکامل
تفاوت دو جنس در حساسیت نسبت به انواع خیانت و درك تکاملی آن
و ارتباط آن با مالکهاي همسرگزینی در دو جنسابسته به جنسِ تناسب افزاتفاوت در ویژگیهاي و
 خیانت در بعد از ازدواجارتباط آن با روابط جنسی قبل از ازدواج و
 رفتارهاي جنسی دو جنس ارتباط آن با نسبت جنسی و
داراي نظام تکچالشهاي پیش همسرانهروي یک جامعه

بینی بسیاري از رفتارهاي ه توانایی باالیی در توضیح، تبیین و پیشیکی از رویکردهاي روانشناسی ک
جنسی انسان دارد، روانشناسی تکاملی است. روانشناسی تکاملی، براي کسانی که عالقمند به پژوهش در 
حیطه رفتارهاي جنسی هستند، بسیار غنی و جذاب است. در دهه هاي اخیر، نظریات، تبیینات و شواهد 

تکاملی، بطور موفقیت آمیزي اقدام به توضیح فرایند شکل -شده بوسیله روانشناسی جنسیپژوهشی ارائه 
براي تبیین رفتارهاي جنسی، فقط روانشناسی تکاملی کافی گیري بسیاري از رفتارهاي جنسی انسان کرده اند. 

بحث و تبیینی نیست اما نقش تکامل انسان در رفتارهاي جنسی او تا حدي است که می توان گفت، هر گونه 
در زیر، به طور که در این مورد صورت گرفته اما به تکامل نپردازد قطعاً بحثی مکفی و شایسته نخواهد بود. 

بسیار خالصه به بررسی چند رفتار جنسی دیگر که به مباحث مطرح شده در این کتاب نیز مربوط هستند، 
پردازیم. می
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کاملی آنهاتفاوت در رفتارهاي جنسی دو جنس و تبیین ت

ها از یکدیگر متفاوت هستند توان انتظار داشت که مردان و زنان، به همان علت که گونهمی"
با هم تفاوت داشته باشند. این علت عبارت است از اینکه: دو جنس، به منظور حل مشکالت 

مانند هاي به هم مربوط اند. در حقیقت، اگر یک گروه از گونهتا حدي متفاوت، انطباق یافته
و ... را در نظر بگیرید، می توان اینطور بحث کرد که جنس 1هاي متفاوت میمون ماکاکیوگونه

ها بیشتر به همدیگر شبیه هستند تا به جنس مذکر ها، در بعضی از جنبهمونث همه این گونه
).37- 38، صص 2001(سالمون و سیمونز، "گونه خودشان

مدیگر دارند اما تفاوتهاي دو جنس در بعضی از رفتارها، به هر چند دو جنس شباهتهاي زیادي با ه
اند (مردان مریخی و زنان ونوسی، قدري زیاد است که بعضی از مولفین معتقدند آنها از دو کره متفاوت آمده

یکی از کتابهاي عامه پسند در زمینه تفاوتهاي دو جنس است که فروش زیادي کرد). تفاوت در حیطه 
اي از تفاوتها، هاي بسیار بارز از تفاوتهاي دو جنس است. بررسی چنین حیطهیکی از حوزهرفتارهاي جنسی، 

به علت اثرات شگرف و وسیع رفتارهاي جنسی بر افراد و جامعه، بسیار مهم است. در اینجا به بررسی 
هستند، می مختصر تعدادي از این رفتارهاي جنسی که نتیجه مکانیسم هاي تکاملی تاثیر گذاشته بر دو جنس

پردازیم. این تفاوتهاي جنسی در اغلب فرهنگها و جوامع مورد بررسی به یک نحو بوده اند، هر چند شدت 
اجتماعی تا حدودي نوسان داشته باشند. در آخر، به -گذاري عوامل فرهنگیآنها ممکن است در نتیجه اثر

پردازیم.تبیین این تفاوتها بر اساس مکانیسمهاي تکاملی می

آنیتکاملهايشهیو ریجنسلیفاوت در مت

(بیلی » براي داشتن رابطه جنسی، مردان فقط نیاز به یک مکان دارند و زنان نیاز به یک دلیل«
کریستال).

ترین تفاوتهایی است که با مرور بسیاري از بیشتر یا بسیار بیشتر مردان، یکی از برجسته2میل جنسی
و در نمونه هاي متفاوت، شاهد آن هستیم. براي بررسی مروري پژوهشهاي متغیرهاي مرتبط با میل جنسی 

)، چندین منبع اطالعاتی را مرور کردند. الف) مقاالت 2001بومیستر و همکارانش (انجام گرفته در این حوزه، 
شده چاپ3) در مجله پژوهشهاي جنسی2001تا 1965سال (از 36مرتبط با انگیزش جنسی که در طول 

به قبل چاپ 1990از سال 4ب) مقاالت مرتبط با انگیزش جنسی که در مجله آرشیو پژوهشهاي جنسیبودند.

1- Macaque
2- Sexual Desire
3- Journal of Sex Research
4- The Archive of Sex Research
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. 2001تا 1967از سالهاي PsychINFOهاي اینترنتیشده بودند. ج) جستجوي اینترنتی اطالعات مرکز داده
. آنها در 2001ا ت1966از سالهاي MEDLINEهاي اینترنتی د) جستجوي اینترنتی اطالعات مرکز داده

گیري کلی آنها، وجود تفاوت بارز جنسی دو مقاله در ارتباط با این تفاوت جنسی یافتند. نتیجه5400مجموع، 
جنس در میزان میل جنسی را تایید می کرد. موضوعاتی که در پژوهشهاي مرور شده، به منظور بررسی تفاوت 

ر گرفته و میل جنسی بیشتر در مردان را تایید می دو جنس در شدت و فراوانی میل جنسی، مورد سنجش قرا
طلبی کردند عبارت بودند از: میزان تفکرات خود انگیخته درباره مسائل جنسی، میزان خودارضایی، میزان تنوع

جنسی، فراوانی و تنوع در خیالبافیهاي جنسی، برانگیختگی جنسی، تمایل به ارتباط جنسی، میزان 
ئل جنسی بودن، فدا کردن منابع خود به خاطر ارتباط جنسی، تعداد شرکاي خودارضایی، در جستجوي مسا

مورد دلخواه، دفعات آمیزشهاي جنسی مورد دلخواه، شروع کننده بودن در ارتباط جنسی در مقابل خودداري 
هاي ارتباط جنسی، نگرش مثبت به رفتار جنسی، خود ارزیابی از میل کردن از آن، لذت بردن از انواع شیوه
و ... . همگی موارد پیشنهاد کننده میل جنسی بیشتر در مردان بود. 1کارجنسی، فراوانی اختالل میل جنسی کم

بومیستر و همکارانش، هیچ پژوهشی را که نشان دهنده میل جنسی بیشتر در زنان باشد نیافتند. البته، آنها 
هاي جنسی مانند اید به سایر سازههشدار می دهند که تفاوت دو جنس در شدت و فراوانی میل جنسی، نب

شده بوسیله لذت بردن از ارتباط جنسی، ظرفیت رسیدن به ارگاسم، توانایی جنسی و میل جنسی برانگیخته
عوامل بیرونی تعمیم یابد. نکته دیگر اینکه، تفاوت دو جنس از نظر میل جنسی استثناهایی نیز دارد. استثناها 

گذاري و همچنین هنگام ارتباط جنسی با ان در روزهاي قبل و هنگام تخمکعبارتند از: افزایش میل جنسی زن
شریکی جدید درحالیکه صمیمیت سریعاً در حال افزایش بوده و شور و هیجان باالست.

اولین و یکی از مهمترین دالیل میل جنسی بیشتر در مردان، به ارتباط میل جنسی زیادتر بـا  تولیـدمثل   
راي یک مرد، یک همسر یا شریک جنسی، در هر سال حداکثر معادل با یک فرزند براي گردد. ببیشتر به بر می

اوست. همسران و شرکاي جنسی بیشتر، یعنی فرزندان بیشتر. ارتباط جنسی با زنان متعدد نیز، نیازمنـد میلـی   
و در نتیجـه  هاي بیشتري تولیـد کـرده  زیاد و پایدار است. مردان داراي همسران یا شرکاي جنسی بیشتر، زاده

اند. توزیع ژن میل جنسی باالتر در نسلهاي بعدي مردان را باعث شده
یکی دیگر از دالیل افزایش میزان کلی دفعات ارتباط جنسی که از طریق افزایش میل و اشتیاق و اقـدام  

ـ به ارتباط جنسی براي یک مرد مقدور است به این مسئله مربوط می ک زن شود که همه آمیزشهاي جنسی با ی
گذاري در زنان که به معناي فراهم بودن نیمه دیگر معادله به منظـور  شوند. زمان تخمکمنجر به زادآوري نمی

شـود. در  تشکیل سلول تخم و تولیدمثل موفق است، فقط محدود به چند روز دوره طالیی براي حاملگی مـی 
بنا به دالیل فوق، یک مرد بـا یـک بـار    هاي چرخه قاعدگی، تخمکی براي لقاح یافتن وجود ندارد. سایر دوره

گـذاري چرخـه   تواند از حامله شدن طرف مقابلش اطمینان حاصل کند زیرا دوره تخمـک ارتباط جنسی، نمی

1- Hypoactive Sexual Desire
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مشـخص  قاعدگی در زنان، یعنی روزهایی از چرخه که ارتباط جنسی در آن روزها به حـاملگی منجـر شـود،    
ي اینکه اطمینان حاصل کند که همسرش از او حامله شده یـا  نیست. یکی از راههاي ممکن براي یک مرد، برا

شود، افزایش تعداد دفعات آمیزش جنسی است. یک مرد می بایست در طول چرخـه قاعـدگی، مجدانـه و    می
آمده تا باالخره این آمیزشها، منجر به حـاملگی شـوند.   حریصانه به دنبال مقاربت جنسی با شریک خود بر می

شده تا یک مرد، ارتباطات جنسی خود را بطـور  ن دوره تخمک گذاري در زنان، منجر میاین عدم آشکار بود
مداوم و با ثبات و نه در دوره خاصی، تکرار کند. انجام این فرایند، نیاز به میل و توانایی جنسی زیاد و با ثبات 

نتیکـی سـودمندي شـده    هـاي ژ داشته است. فقط مردانی از پس این مسئله بر می آمدند که قبالً داراي جهـش 
داده اسـت. موفقیـت ایـن مـردان در افـزایش زادآوري و      بودند که میل جنسی آنها را افزایشی چشـمگیر مـی  

تولیدمثل موفق که خود در نتیجه میل جنسی فزون یافته آنهـا بـوده، منجـر بـه گسـتردگی ژن آنهـا یعنـی ژن        
کدکننده میل جنسی باال در نسلهاي بعدي شده است. 

گردد. نگرانـی یـک مـرد از    ر میل جنسی زیادتر در مردان، به مسئله عدم قطعیت پدري بر میعلت دیگ
عدم قطعیت پدري و مسائل مربوط به رقابت اسپرمی، منجر به این شده که یـک مـرد بـراي برنـده شـدن در      

شهاي متعـدد و  مسابقه بقاي خط ژنتیکی خود و رقابت احتمالی با سایر مردان، نیاز به میل جنسی زیاد و آمیز
مکرر داشته باشد. یک مرد، هیچ وقت نمی توانسته صد در صد مطمئن شود که فرزند درون شکم همسـرش،  
قطعاً فرزند او و نه فرزند مرد دیگري است. میل زیاد و آمیزشهاي متعدد، این نگرانی را کمتر کـرده و شـانس   

داده است. زایش میاو در اینکه فرزندش، واقعاً فرزند خودش باشد را تا حدي اف
از جمله مسائلی اسـت کـه بـه سـایر مسـائل مهـم       هاي آن،و مولفهتفاوتهاي دو جنس در میل جنسی

یابد.ارتباط میزنیاجتماعی و ارتباطی بین دو جنس مانند چند

طلبی جنسی و تمایل به ارتباطات جنسی گذراتفاوت در تنوع
دهند و این در واقع یکی از دالیل خیانت در مردان ان میبیشتري نش1طلبی جنسیمردان عموماً تنوع

گویند که در آن، طرفین قبل از ارتباط جنسی، شناخت بسیار به روابط جنسی می2رابطه جنسی اتفاقیاست. 
هم، جزو اینگونه از روابط قرار 3کمی از همدیگر داشته و یا اصالً شناختی ندارند (روابط جنسی یک شبه

بیشتر بوده و گزارش شده که این ارتباط جنسی اتفاقی ایل مردان به ارتباط جنسی بدون تعهد و تمگیرد).می
؛ به 1992، 4هاي مردان از رابطه با جنس مقابل است. در یک مطالعه (الیچمن و الیستاینمسئله یکی از انگیزه

زوي خصوصی بگویند. طیف آر48) از زنان و مردان خواسته شد تا نظرشان را در مورد 2008نقل از باس، 

1- Partner Variety
2- Causal Sex
3- One- night Stand
4- Ehrlichman & Eichenstein
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دوست دارم از طریق یک فعالیت خالقانه، تاثیرات «تا » دوست دارم وقتی که مردم با خدا باشم«این آرزوها از 
آرزو، مربوط به این آرزو 48وسعت داشت. بیشترین تفاوت جنسی گزارش شده در این » درازمدت ایجاد کنم

ارتباط جنسی با زنی که از مرد تعهد نخواهد، از ». داشته باشمبا هر کسی که دوست دارم، ارتباط جنسی«بود: 
تواند خود را به فرصتهاي بسیار جذاب براي مردان است، درحالیکه در مورد زنان اینطور نیست. تعهد می

اَشکال و شدتهاي مختلف نشان دهد: از قول ازدواج گرفته تا گذاشتن چند ساعت وقت و انرژي براي طرف 
دانند بلکه آن را یکی از انواع روابط بخش نمیا رابطه جنسی بدون تعهد را رضایت، عموماً نه تنهمقابل. زنان

کنند. البته تمایل زنان به ارتباطات جنسی گذرا و بدون تعهد از جانب طرف مقابل، نامطلوب نیز گزارش می
مدت در آنها هستند را باید اهدر اواسط چرخه قاعدگی و سایر موقعیتهاي خاصی که برانگیزاننده روابط کوت

هاي جنسی، تحلیل هنر و ادبیات، رسوم دهی، خیالبافیهاي حاصل از خودگزارشدادهاستثنا تلقی کرد. 
هاي پورنوگرافی نیز، موید ها و سایتزا مانند درصد متقاضیان فیلماجتماعی مانند فحشا و ابزارهاي شهوت

تند که به دنبال روابط گذراي جنسی بدون تعهدند و نه زنان.این مطلب هستند که عموماً این مردان هس
جزیره انجام شـد نیـز، تاییـد    13قاره و 6کشور از 52نتیجه یک کار پژوهشی بسیار عظیم که بر روي 

کننده تفاوت بین دو جنس در مورد میزان تمایل به تنوع طلبی جنسی در آنها بـود (اسـچمیت و همکـارانش،    
نس در مورد تنوع طلبی جنسی، در فرهنگهاي بـدوي کـه شـباهت بیشـتري بـه جوامـع       تفاوت دو ج). 2003

دهد که در جنگلهاي آمازون، مردان بـومی،  ) گزارش می1994تکاملی ما دارند هم، کامالً مشهود است. باس (
یا » رینتایاپاوی«نامند اما آمیزش جنسی با زنی دیگر را مزه مییا بی» مانا«داشتن آمیزش جنسی با همسر خود را 

کسی دوست ندارد کـه یـک   "گوید پوست نقل می کند که مینامند. او همچنین از یک مرد سرخخوشمزه می
. با وجود همه این نتایج پژوهشی، آنچه که نباید در مورد تفاوت دو جـنس در  "نوع سبزي را هر روز بخورد

مبناي تنوع طلبی است. هر چند کـه مـردان   این رفتار جنسی مورد غفلت قرار گیرد، تفاوت در میل و عمل بر
ها، توانایی بیشتري براي عمل تمایل بیشتري دارند ولی همانطور که بعداً بحث خواهد شد زنان از بعضی جنبه

شان دارند. بر مبناي این ویژگی یا سایر ترجیحات جنسی

.فرهنگی-جستاري پژوهشی
ي جنسی دو جنسهامدت، ازدواج موقت و استراتژيروابط کوتاه

ورزي با بعضی وقتها، آن دسته از دالیل اعتقادي و ایدئولوژیکی که ما براي موافقت یا مخالفت«
تکاملی ما - کنیم، پوششی است براي آنچه که در درون مغز جنسیبعضی از مسائل مطرح می

-هاي سودبات و تحلیلها، محاسدهیم، بر مبناي انطباقگذرد. آنچه که در هر لحظه انجام میمی
».یابیمطلبانه ماست. اما بعداً، توجیهاتی به ظاهر منطقی براي آنها میهزینه منفعت
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در کشورهاي غربی، انواعی از روابط کوتاه مدتی که در آنها، دو فرد هیچ ضمانت قانونی به تعهد به 
و 2هاي بدون تعهد، دوستی1شبههمدیگر از نظر جنسی نمی دهند، رواج دارند. روابط جنسی اتفاقی و یک

از جمله این موارد هستند. هر چند در کشورهایی مانند کشور ما هم، بعضی از اینگونه روابط 3شریک جنسی
شوند اما از نظر قوانین حقوقی ما، ازدواج موقت، تنها شیوه قابل قبول از انواع تر مشاهده میو در مقیاس پایین

تواند هر چند که از نظر حقوقی، ازدواج موقت مییی بوده که مورد تایید است. مدت زناشوهاي کوتاهرابطه
بسیار طوالنی و حتی براي سراسر عمر زوجین در نظر گرفته شود اما آن غالباً نوعی از ارتباط است که در آن 

ن دسته از توان آن را جزو آمانند. بر همین اساس، میطرفین براي مدت زمان کوتاهی در کنار یکدیگر می
مدتی دانست که مشروعیت قانونی و حقوقی دارد. روابط کوتاه

مسئله ازدواج موقت و موافقان و مخالفان آن، در فرهنگهایی مانند فرهنگ ما، همیشه از موضوعات 
زا بر پردامنه بوده است. اهمیت این نوع از ازدواج بخصوص در سالهاي اخیر که مشکالت بیکاري، عوامل موانع

متاسفانه در مورد ازدواج موقت، تر شده است. اند، پررنگهاي آسان مطرح شدهازدواج دائم و مسئله ازدواجسر 
اند برخوردهاي هیجانی بدون تحلیل علمی زیادي صورت گرفته که تعدادي از آنها به صورت کتاب نیز در آمده

). برخالف 1382. تهران: دانژه، توقمازدواجدرزنیاسنشروانربیلیلحت(بطور نمونه رك به رافعی، طلعت.
شکلی از ازدواج موقت در ایرانِ پیش از اسالم نیز اي از افراد، ازدواج موقت فقط ابداع اسالم نبوده و تصور عده

توانست تا زمان برگزیدن کرد، او میدر دین زرتشت، هر زمان که زنی همسرش فوت میوجود داشته است. 
دادند، به همسري موقت به او می» گادار«مردي را که عنوان » سرداردوده«قانونی براي خانواده یعنی قیم 

هایی شبیه به ازدواج موقت، بوسیله اندیشمندان و متفکران غربی پیشنهاد ازدواج). 1389، 4بپذیرد (جنیدي
برتراند راسل (فیلسوف معاصر و شده است. ازدواج رفاقتی که بوسیله قاضی لیندسی در آمریکا و نیز داده

هایی شبیه به ازدواج موقت در فرهنگ ما هستند. هایی با چارچوباند، ازدواجمعروف) در انگلیس ارائه شده
موافقان و مخالفان، هر یک دالیل خاصی براي خود دارند که البته تعدادي از دالیل هر دو طرف، واقعاً هم بجا 

هستند. 
ها، ممکن است با طالق یا فوت یک همسر به ان به نوعی موقت دانست. ازدواجتوهر ازدواجی را می

ماهه با ازدواج دائمی که بعد از پایان برسند و از این نظر، موقت باشند. چه تفاوتی بین یک ازدواج موقت شش
ا یک شود، وجود دارد؟ پس دلیل مخالفت با یک عقد موقت از پیش تعیین شده بشش ماه به طالق ختم می

ازدواج به ظاهر دائم ولی در عمل موقت، چیست؟ آیا تفاوت واکنش فقط بخاطر تفاوت در عنوان این دو ازدواج 
اي از است یا به شرایط و مزایاي ازدواج دائم نسبت به موقت مانند مزایاي اقتصادي و اجتماعی بیشتر براي عده

ت تبادلی ازدواج و ارتباطات بین دو جنس، حال به روابط یعنی ماهیاینمشتركدر ذاتگردد؟افراد، بر می
از طریق آسمان و ریسمان به هم ،ايولی عدهخوردبه چشم نمیهیچ چیز غیرعاديهر شکلی که باشند، 

1- One-night standing
2- Uncommitted Dating
3- Sexual partner

.63، ص 1389حقوق جهان در ایران باستان، نشر بلخ، جنیدي، ف، -4
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هاي دادن روشجلوهگونه از روابط و در عوض طبیعیدادن بعضی از ایندار مریضانه جلوهبافتن، سعی در کج
دیگر دارند.

کند، مخالفت تعدادي از گروهها با تر دیگر که بسیار حائز اهمیت بوده و جلب توجه میمسئله مهم
مدت است. تعدادي از دختران، زنان ازدواج موقت و در عین حال تایید عملی و کالمی انواع دیگر روابط کوتاه

مدت دیگر اع روابط کوتاهجوان و مردانی که با ازدواج موقت موافق نیستند، خود از گروه افرادي هستند که انو
بودن، جزو انواع کنند. با توجه به اینکه ازدواج موقت نیز، به جز از نظر  قانونیشان تجربه میرا با جنس مقابل

مدت مانند شود که پس چرا موافقان روابط کوتاهگیرد، این معما طرح میمدت قرار میدیگر ارتباطات کوتاه
چرا ورزند؟بل از ازدواج، با این نوع از ارتباط بین دو جنس، مخالفت میدوستی دو جنس یا روابط جنسی ق

مدت، در مدت باز و بدون قید و بند کامالً موافقت دارند اما با همین روابط کوتاهاي از افراد با روابط کوتاهعده
اي که در ولین نکتهکنند. عالوه بر این، اصورتیکه قرار باشد در یک چارچوب معین قرار بگیرند، مخالفت می

کند این است که این افراد، نباید با خود اصل مطلب، یعنی روابط دو جنس یا این رابطه به ذهن خطور می
مدت مشکل داشته باشند و مسئله فقط و فقط به یک چیز دیگر یعنی چارچوب و شرایطی روابط جنسی کوتاه

اي از این افراد مذکرند اما احتماالً بیشتر افراد عدهد.شوگیرد، مربوط میکه در آن، این نوع ارتباط صورت می
اي از زنان و مردان با روابطی مانند ازدواج موقت و ورزي عدهدرك علت مخالفتاین گروه، مونث هستند.

- تر میتکاملی، آسان- مدت، با توجه به مفاهیم روانشناسی جنسیموافقت عملی یا کالمی با دیگر روابط کوتاه

توان خالصه کرد که عمده اي از افراد با ازدواج موقت را، در چند عامل میور کلی، علل مخالفت عدهبطشود. 
رسد که روابطی به نظر میشوند.مدت با جنس مقابل مربوط میآنها، با هدف افراد از برقراري روابط کوتاه

- دن آن اهداف از وراي روابط کوتاهمانند ازدواج موقت، اهداف تکاملی بعضی از زنان و مردانی که قصد برآور

گیرد.مدت خود را دارند برآورده نکرده و به همین دلیل، چندان مورد استقبال آنها قرار نمی

اي به این خاطر نسبت به ازدواج عده.مدت؛ راهی براي یافتن شریک درازمدترابطه کوتاه
-مدت میهاي خود از روابط کوتاهستراتژيدهند که آن را مخالف با اهداف و اموقت، عدم پذیرش نشان می

هاي زناشویی بین دو جنس که بلکه با مدت یابند. آنها نه با اصول تبادلی مطرح در همه انواع روابط و سبک
زمان چنین قراردادي، مسئله دارند.

-فراهممدت براي زنان، متعدد بوده که یکی از مهمترین آنها،از منظر تکاملی، کارکردهاي روابط کوتاه

آوري شرایط براي گرفتن تعهد براي یک رابطه درازمدت مانند ازدواج است. در واقع، این علت احتماالً میزان 
دهد. هر چند در کل، قابل مالحظه اي از واریانس عالقه دختران نسل جدید ما به این روابط را پوشش می

درصد)، منجر به ازدواج می 20تا 10بین هاي بین دو جنس (طبق یک آمار در ایران،تعداد کمی از دوستی
تواند به اندازه شود اما در شرایط نامناسب اجتماعی و محیطی براي همسریابی، همین درصد پایین نیز، می

مدت در دختران و زنان جوان باشد. تعدادي از دختران و زنان جوانی که کافی برانگیزاننده و مشوق روابط کوتاه
جویند، به این علت با ازدواج موقت موافقت چندانی نشان مدت خود، روابط درازمدت را میاز وراي روابط کوتاه

دانند ازدواج موقت، به دلیل شرایط خود، ممکن است کمتر به هدف مورد نظر آنها یعنی دهند که مینمی
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شند که به یافتن یک همسر درازمدت ختم شود. اول اینکه کاندیداهاي ازدواج موقت ممکن است کسانی با
عنوان همسر و براي روابط درازمدت چندان مناسب نباشند. از طرف دیگر، حتی در صورت عدم وجود مشکل 

هاي دائم توانند از طریق ازدواج موقت نیازهاي خود را ارضا کنند احتماالً کمتر تن به ازدواجباال، مردانی که می
هاي جدید، شدت هم مربوط به بیکاري و فقر در نسلهايدهند. این مسئله احتماالً به علت ظهور چالشمی

آزمایی و از طریق کنند تا همچون مسابقه بختخواهد یافت. تعدادي از دختران و زنان نسل جدید، سعی می
این آوردن همسر درازمدت افزایش دهند.مدت، شانس خود را براي بدستروابط با مردان متعدد کوتاه

هاي این گروه از زنان از تواند خواستهواج موقت، اساساً متفاوت بوده و احتماالً تمیاست که هدف از ازددرحالی
- که قصد دختران و زنان یک جامعه از برقراري روابط کوتاهمدت را، برآورده کند. درصورتیبرقراري روابط کوتاه

تگیِ در هدف، خواهد مدت با جنس مقابل، فقط یافتن همسر درازمدت باشد، ازدواج موقت دچار نوعی گمگش
شد. 

کند. این ازدواج موقت موجب بوجودآمدن تعهد قانونی شده و فرد را از دیگر روابط در دسترس، منع می
تواند براي کسانی که سعی دارند از طریق برقراري روابط متعدد و همزمان با اعضاي جنس مقابل، خود نیز می

شود.  محسوب میبه یک همسر دلخواه درازمدت دست یابند، مانع

براي تعدادي از زنان، . ازدواج موقت، استراتژي جنسی شخصی و ارزش جنسی افراد
مدت خواهد بود. گسترش گسترش ازدواج موقت، به معناي کاهش در ارزش آنها به عنوان شرکاي جنسی کوتاه

همزمان با افرادي از جنس ازدواج موقت و کم شدن توانایی این گروه از زنان براي برقراري روابط متعدد و 
مقابل که اکنون خود داراي شریک هستند، از جمله علل این مسئله است. زنان متاهلی که میل به اقدام بر 
اساس استراتژیهاي جنسی دوگانه دارند نیز، ممکن است رواج ازدواج موقت در زنان نسل جوان را به عنوان 

اي از مردان که موهبتهایی براي موفقیت در ین مبنا، عدهرقیبی براي کسب مردان جذاب تلقی کنند. بر هم
تر و توأم با مسئولیت بیشتر مانند خواهند که روابط محدودکنندهمدت بدون تعهد دارند، نمیروابط کوتاه

ازدواج موقت را بپذیرند. براي مردي با جذابیتهاي اقتصادي، رفتاري و جسمی مناسب، یک جامعه باز و بدون 
ي ارتباطی، نسبت به یک جامعه با قوانین محدودکننده از نظر جنسی، بهتر و بیشتر به آنچه که محدودیتها

شود. خواهند یعنی روابط جنسی متعدد، ختم میژنهایش می

اي از افراد، اینکه ازدواج موقت به معناي پذیرش در عده.گرایی و گرایش به ازدواج موقتاخالق
عی و قانونی است و در عوض روابط آزاد، چنین قیودي را ندارند منجر به قید و بندهاي اخالقی، اجتما
مند کردن دو چیز یعنی تعداد و چارچوبشود. ازدواج موقت، منجر به مشخصناخشنودي از ازدواج موقت می

خواهد هر هفته یا شود. بدیهی است که مرد جذاب یا ولنگاري که میشرکاي جنسی و مدت زمان رابطه، می
ه، یک شریک عوض کند یا بطور همزمان با زنان متعددي رابطه داشته باشد و زنی که دوست دارد با تعداد ما

طلبی جنسی را براي آنها محدود یا داراي زیادي از مردان در ارتباط باشد، نخواهند که ازدواجی که امکان تنوع
ن عده از افراد دو جنس با این سبک از کند را، بپذیرند. در این موقعیت، علت مخالفت آچارچوبی مشخص می
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مدت خود ندارند. گردد که آنها اساساً تمایلی به محدودسازي روابط کوتاهزندگی زناشویی، به این واقعیت بر می
این مسئله یعنی معتقدبودن یا نبودن به چارچوب رابطه که یکی از اصول اساسی روابطی همچون ازدواج 

شود بین ازدواج موقت و است زیرا در واقع همین موضوع است که باعث میموقت است مسئله بسیار مهمی 
شرط فقهاي شیعی مدت بدون چارچوب، تفاوت ایجاد شود. این مسئله، دلیل اصلی این پیشسایر روابط کوتاه

مدت، به داشتن اعتقاد درونی به الزامات ازدواج شدن صیغه عقد ازدواج کوتاهاست که معتقدند صحت جاري
شیرازي، ناصر). شوند (بطور مثال، رك به رساله مکارمموقت در افرادي بستگی دارد که وارد این رابطه می

باره، اینست که درصورتیکه یکی از طرفین، اعتقاد قلبی و واقعی به ازدواج موقت نداشته فتاواي آنها، در این
زدواج، عقد، نامقبول و از نظر شرعی باطل باشد، حتی در صورت برقرارشدن سایر شرایط الزم براي این نوع ا

اندیشند که است. این مسئله، از یک نظر دیگر هم، بسیار حائز اهمیت است و آن اینست که، کسانی که می
مدت بدون چارچوب باشد، باید به اعتقاد درونی تواند جایگزین مناسبی براي سایر روابط کوتاهازدواج موقت می

هایی تواند کاهنده آسیبک زناشویی نیز فکر کنند. ازدواج موقت، فقط درصورتی میو عملی افراد به این سب
کننده به آن، دروناً، به ماهیت این سبک همچون عادت به برقراري روابط بدون قید و بند باشد که افراد اقدام

ها و التزامات آن، کنند.شرطزناشویی اعتقاد داشته و خود را ملزم به رعایت پیش

ورزي با ازدواج تعدادي دیگر از علل مخالفت.مدتاشتهاي متفاوت از انواع روابط کوتاهبرد
گردد. مدت بر میتعبیرها و خطاهاي شناختی تعدادي از زنان در رابطه با انواع روابط کوتاهموقت، به سوء

و عاطفی گونه بدانند که تعدادي از زنان، ممکن است به این علت روابطی مانند ازدواج موقت را کمتر رمانتیک 
کنند صرفاً نیازهاي شهوانی و جنسی بوده و در کنند هدف مردانی که اقدام به ازدواج موقت میاحساس می

- عوض، مردانی که در قالب سایر روابط با زنان رابطه دارند مردانی هستند با طبعی رمانتیک، عاطفی و دوست

جا ناشی شده باشد که در ازدواج موقت، شرط ارتباط جنسی و تواند از اینبرداشت، میدار زنان. این سوء
رسد (هر چند که با توجه به اصول حقوقی قرار داده برقراري ازدواج به منظور ارتباط جنسی بدیهی به نظر می

هاي دیگر مانند مدت به شیوهشده براي این نوع از ازدواج اینطور نیست). از طرف دیگر، چون در روابط کوتاه
شود، بعضی از افراد ممکن است احساس کنند که در این گونه تی، الزام قانونی به رابطه جنسی دیده نمیدوس

توانند درباره برقراري رابطه جنسی، حق انتخاب داشته باشند. مطمئناً این خطاي تر میاز روابط، راحت
گونه رابطه عشقی با جنس مقابل هاي برانگیزاننده مردان، به برقراري هرشناختی، ناشی از عدم درك پویاي

است. مردان، معموالً از وراي روابط خود، حال هر چه که باشد و به هر شیوه که شروع شود، به دنبال ارضاي 
تر را براي آنها، تکاملی زنان، روابط به ظاهر رمانتیک- هاي ذهنینیازهاي جنسی خود هستند اما مکانیسم

نمایاند. تر میجذاب

ورزي با این ازدواج را بر اساس نظریه تبادل علت دیگر مخالفتقت و تبادل اجتماعی.ازدواج مو
اي معتقدند که اینگونه روابط، ارزش زنان به عنوان همسر و توان درك کرد. عدهاجتماعی و تبادل جنسی، می

ارتباطی زنان در آورد. به عبارت دیگر، منجر به کاهش قدرت هدایت کنندگان رابطه با مردان را پایین می
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شود. عدم رواج ازدواج موقت و کمبود منابع ارضاي جنسی براي مردان از طریق روابطشان با جنس مقابل می
مدت آنها با مردان شود تا قدرت کنترل و مداخله زنان در روابط درازمدت و کوتاهروابط دیگر، موجب می

یات مادي و غیر مادي خود از روابط با مردان را تنظیم توانند میزان تمنافزایش یابد. زنان فقط در صورتی می
هایشان نداشته باشند. گسترش ازدواج موقت، می تواند مانعی بر سر راه کنند که رقیبی براي ِاعمال خواسته

اي از زنان در روابطشان با مردان شود. کنترل و هدایتگري دلخواه عده

این امکان وجود دارد که بین عالیق و استراتژیهاي نه تنها.تعارض عالیق بین گروهها در جامعه
جنسی دو جنس که از منافع تکاملی متفاوت نهفته در استراتژیهاي آنها ناشی می شود، تعارض وجود داشته 

تواند در درون اعضاي هر جنس نیز مشاهده شود. همانطور که گفتیم، بعضی از باشد بلکه این تعارضات می
ی مانند ازدواج موقت را در تضاد با توانایی خود براي ابراز دلخواه استراتژیهاي جنسی زنان، ممکن است روابط

-خود یا ارزش جنسی یک زن در نظر مرد پنداشته و در نتیجه به مخالفت با این رویکردهاي ارتباطی کوتاه

ها و تفاوت در تواند به مردان مرتبط باشد، استراتژیهاي جنسی آنمدت، بپردازند. یکی از مواردي که می
افزایی ازدواج موقت براي آنهاست. مخالفت مردانی که از نظر دسترسی جنسیِ کمترمتعهدانه و آزادانه تناسب

اي از مردان، افزا، است. عدهتر هستند، یکی از مظاهرِ این تعارضِ در استراتژیهاي جنسی تناسببه زنان، موفق
یت جسمی، شرایط مناسب اقتصادي و شغلی، ویژگیهاي نسبت به مردان دیگر، به هر علتی مانند جذاب

ترند. ازدواج موقت، شخصیتی خاص یا ترکیبی از این علل، در دسترسی جنسی آزادانه به زنان متعدد، موفق
تواند موجب کاهش دسترسی همزمان این مردان به زنان متعدد، شود. علت هم این است که از نظر آماري، می

یابد. در این ، تعداد زنان و دختران مجرد حاضر به رابطه با این مردان، کاهش میبا گسترش ازدواج موقت
شدند از جمعیت مورد هدف آنها حالت، تعدادي از زنانی که این مردان قبالً بطور همزمان وارد رابطه با آنها می

یدن به زنان از طریق گروهی مردان که موجب تفاوت در بخت آنها براي رسکنند. این تفاوتهاي درونریزش می
- مشگیري گروههاي مختلف ایدئولوژیکی و اتخاذ خطتواند به شکلشود، میاستراتژیهاي جنسی مختلف می

اي از زنان، مشاهده است. عدههاي متفاوت در آنها، منتهی شود. همین فرایند، در مورد بعضی از زنان نیز، قابل
تواند دسترسی آنها رسند که ازدواج موقت، میبه منابع متعددي میاي از مردان، از روابط چندگانه خود با عده

به این منابع متعدد را به علت ورود سایر زنان به میدان، محدود کند. اگر با این دید جدید به مسائل نگاه 
ازدواج هایی ماننداي بعضی از گروهها که ازدواجبریم که در بعضی از مواقع، تبلیغات رسانهکنیم، آنگاه پی می

دانند، بیشتر شبیه بلندگوي موقت را دونِ شأن زنان دانسته و یا بطور معکوسی آن را درمان همه دردها می
اي است که بدنبال فروش اجناس خودش است تا اینکه واقعاً قصد اصالح جامعه را داشته باشد.جارچی

دسترسی سایر همتایان به عنوان یک اصل کلی، . هاي تند و تیز و جنگ بر سر تناسبحسادت
گرفتن آنها از ما، است. این -ما، به شرکاي جنسی بیشتر، به معنی تناسب تولیدمثلی بیشتر آنها و سبقت

فرهنگی، اشکال متفاوتی به خود بگیرد. رواج - تواند با توجه به شرایط محیطی و اجتماعیدسترسی بیشتر، می
- اي از افراد، منافع بیشتري را در بر دارد. متاهلین، کمتر میازدواج موقت، در هر حال و بطور قطع، براي عده
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توانند از آن بهره بگیرند. زنان متاهل هم، اصالً سهمی از آن نخواهند داشت. مردان متاهل، ممکن است 
اند که آنها براي آن، تري، به آن چیزي رسیدهاحساس کنند که همتایان دیگر آنها، از طریق روند آسان

شوند. افراد مجردي هم که شرایط ازدواج موقت را ندارد، نسبت به یاري را متحمل شده و میزحمتهاي بس
توانند جوش و خروشی را در ژنهاي حریص دیگرانی که آن را دارند، ممکن است حسادت نشان دهند. اینها، می

د. پژوهشهاي تکاملی، بردن و تناسب تولیدمثلی بیشتر دیگران را ندارنو حسود ما بوجود آورند که تاب لذت
سازند. دهند که بسیاري از نگرشهاي وسیع و بزرگ اجتماعی ما را، ژنهاي کوچک ما میبطور ظریفی نشان می

این ژنهاي به ظاهر کوچک، فرمانروایان بزرگ تاریخ بشري بوده و هستند. افراد، بدون آنکه در همه موارد، 
شوند خود، مانع از برقراري یک پدیده اجتماعی میحتی خودشان هم بدانند، با حرص و حسدهاي غریزي

برند. حتی اگر این حرص و حسدها، در درحالیکه ناخودآگاه، جامعه را به سمت آسیبهاي بدتري پیش می
کنند زیرا بطور ساده، آنها دنیاي جدید دیگر منفعتی براي آنها نداشته باشد، باز هم بر ذهن آنها حکمرانی می

اي هوشمند و کنند، کنترل کنند. اینجاست که نقش الگوهاي اندیشهی که آنها را کنترل میتوانند ژنهاینمی
شوند. گیرند، بسیار برجسته میدلسوز که بدور از هرگونه اغراضی، منفعت کلی و درازمدت جامعه را در نظر می

مردم عوام باشد، یا بطور اي در جامعه، باید منوط به نظر مردم حتی گویند مشروعیت هر پدیدهکسانی که می
سازد، آگاه نیستند و یا اتفاقاً، در این مورد، بسیار هوشیار کاملی، نسبت به آنچه که اندیشه و رفتار انسان را می

و آگاهند!

دادن براي داشتن رابطه بندي جنسی مردان و رخصتاستراتژي جنسی دوگانه، تیپ
قت در جامعه، همه یا اغلب مردان، خواهان این سبک زندگی ترس از اینکه با گسترش ازدواج مو.مدتکوتاه

هاي اصلی زنان و دختران است. اما، عالوه بر زناشویی شده و از ازدواج درازمدت رویگردان شوند، یکی از نگرانی
مدت داشته باشد، درحالیکه با اصل خواهند که هر مردي، مجوز رابطه کوتاهاین مطلب، زنان همچنین نمی

اي از مردان نیز باشد. مردانی که با تواند مایه نگرانی عدهمدت، مشکلی ندارند. این میابطه کوتاهوجود ر
شود، از آن جمله هستند. شان کاسته میمدتگسترش ازدواج موقت، از تعداد شرکاي کوتاه

اي روابط هاي استراتژي جنسی دوگانه، مردان یا به عنوان شرکایی جذاب و بربر اساس منطق و فرمول
اند و یا به عنوان همسرانی مناسب و براي روابط متعهدانه و درازمدت. رواج و قانونی شدن مدت مناسبکوتاه

تواند باعث شود تا همه مردان، مستقل از اینکه بر اساس برنامه استراتژي دوگانه زنان، در چه ازدواج موقت، می
تواند میدان متقاضیان ازدواج دائم را د. چنین فرایندي، میگیرند، خواهان و متمایل به آن شونتیپی قرار می

ترین سبک ارتباطی با جنس مقابل یعنی خالی کند و این، براي اغلب زنان، به معناي از دست دادن متناسب
-رابطه درازمدت، است. براي زنان، روابط درازمدت و داشتن حداقل یک شریک دائم در هر زمان که مسئولیت

ا بپذیرد، از مهمترین اهداف ارتباط با جنس مقابل، است. عالوه بر این، بر اساس معادالت تکاملی، هاي رابطه ر
مدت نیست، چرا که ممکن است حائز خصایص الزم براي چنین روابطی هر مردي، شایسته ارتباط کوتاه

مدت هم شرکاي کوتاهاز زنان، خواستار این هستند که ايعدههمانند داشتن ویژگیهاي جذاب جنسی، نباشد. 
دهند. آنها جذابی داشته باشند و هم همسرانی دائم که با مهربانی و فداکاري، وظایف زناشویی خود را انجام می

مدت را با شرکاي جذاب تجربه کرده و در سنین خواهند که در سنین اولیه نوجوانی و جوانی، ارتباط کوتاهمی
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کشند، داشته آید، شوهرانی آماده به خدمت که انتظار آنها را میر میباالترکه زنگ هشدار سنی آنها به صدا د
تواند باعث شود تا باشند. پذیرش و رواج فراگیر ازدواج موقت، عالوه بر ایجاد نگرانی در مورد این هدف، می

مدت هم،مدت، در انتخاب شریک کوتاهزنان، به دلیل وارد شدن خیل بیشتري از مردان به رابطه کوتاه
محدودتر شوند. این ارتباط ممکن است متناقض به نظر برسد اما توجه به اینکه هنجار شدن ازدواج موقت و 

مدت، به معنی جلوگیري از روابط چندگانه بدون چارچوب است، هاي ارتباطی کوتاهجلوگیري از سایر گونه
شود. در روابط چندگانه تر میدركرابطه بین رواج این سبک از زندگی زناشویی و میزان انتخاب زنان، قابل 

-توانند با عده محدودي از مردان دلخواه و متعلق به تیپ جذاب براي روابط کوتاهپنهانی، زنان متعددي می

مدت، رابطه داشته باشند، اما فراگیري واقعی ازدواج موقت که در آن اغلب افراد یک شریک دارند، این عدم 
اي از مردان هاي عدهتواند میزان انتخابان و مردان را بیشتر اصالح کرده و میتقارن در توزیع ارتباطات بین زن

مدت و هم خواهند که هم در انتخاب شریک کوتاهاي از زنان، میو زنان را محدودتر کند. بطور خالصه، عده
موقت، میدان انتخاب شریک درازمدت، نهایت آزادي عمل را داشته باشند و سبکهایی از ازدواج مانند ازدواج

کند.انتخاب آنها را محدود می
مدت جنسی، در مقایسه با ازدواج موقت این در حالی است که ممکن است وجود روابط پنهانی کوتاه

مدت پنهانی، یک مرد بدون آشکار، این تاثیرات را به میزان کمتري به دنبال داشته باشد. در روابط کوتاه
تواند تشکیل رابطه بدهد، درحالیکه گسترش یافتن و هنجار شدن میانتخاب شدن بوسیله طرف مقابل، ن

تواند تعداد بسیار بیشتري از ازدواج موقت و انتظار از زنان براي اینکه این سبک ارتباطی را هم بپذیرند، می
، از آن اي از زنانبندي این قسمت این خواهد بود که عدهمدت کند. جمعمردان را خواهان و وارد روابط کوتاه

مدت دیگر مانند کنند که در مقایسه با انواع روابط کوتاهمدتی مانند ازدواج موقت مخالفت میرو با روابط کوتاه
هاي هاي جنسی مبتنی بر استراتژيبنديهاي پنهانی، به میزان بیشتري تیپروابط جنسی گذرا یا دوستی

بندي کنند تیپاي از مردان که احساس میعدهشکند. این عامل، منبع مخالفتجنسی دوگانه آنان را می
شود نیز، است. در بخش دیگري از همین فصل، به نقش این جنسی رایج زنان از مردان، به نفع آنها تمام می

اي از افراد با چندهمسري، خواهیم پرداخت.پویایی در مخالف عده

تاثیر متغیرهاي .گرنموافقت و مخالفت با ازدواج موقت و اتخاد دیدگاهی یکپارچه
تکاملی در مورد میزان موافقت یا مخالفت با انواع روابط بین دو جنس، تناقضی با سایر تبیینات - روانشناختی

هایی از جامعه نسبت به ازدواج موقت را اجتماعی و روانشناختی ندارد. بطور مثال، نگرش نه چندان مثبت گروه
گروهها نسبت داد. به عنوان نمونه، یا سایر مسائل اجتماعی آن خردههاي آنهاتوان به قوانین خرده فرهنگمی

تواند ناشی از نگرانی آنها از اینکه علت مخالفت دختران جوان یا والدین آنها با ازدواج موقت دختران خود، می
جزو علل توان آنها، همسران درازمدت مناسبی بدست نیاورند، باشد. هر چند از نظر ماهیتی، این علت را می

گراي تکاملی ما هاي انطباقبندي کرد اما به هر حال، ریشه این برخورد اجتماعی در مکانیسماجتماعی طبقه
ها توان در ترکیبی مناسب با سایر عوامل موثر بر رفتار براي تبیین پدیدهنهفته است. تبیینات تکاملی را می
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کرد پذیرفته شده و معروف در روانشناسی به نام تبیین رو همان رویتواند دنبالهبکار گرفت. این ترکیب، می
اجتماعی باشد.-روانی- زیستی

گویند که تفاوت ازدواج موقت با رابطه آزاد، فقط در خواندن بعضی از مخالفین ازدواج موقت، اینطور می
ارض آن را تواند به میزان زیادي، ماهیت و عوشدن صیغه عقد است و این، نمیچند جمله مربوط به جاري

گویند که با این تفاسیر، بین ازدواج موقت و فحشا، هاي آزاد، تغییر دهد. حتی، بعضی از آنها مینسبت به رابطه
کنند که با این روش استدالل، بین تفاوتی وجود ندارد. این درحالیست که این عده از مخالفان، به این فکر نمی

توان فرقی گذاشت؛ در آنجا نیز، تفاوت فقط منحصر به خواندن نمیهاي آزاد یا فحشا هم،ازدواج دائم و رابطه
کردن درباره ازدواج موقت، رسد که این گونه قضاوتشود! از این رو، به نظر نمیچند جمله خطبه عقد می

م تواند به عدناشی از عدم درك صحیح این افراد نسبت به تفاوتها و الزامات ازدواج موقت باشد، بلکه مسئله می
افزایی را هماهنگی شرایط ازدواج موقت با سبک زندگی جنسی مورد ترجیح آنها که براي آنها، نهایت تناسب

تواند بین ازدواج موقت و رابطه کنند که بیان چند جمله نمیدر بر دارد، مربوط باشد. آنها، از این رو ادعا می
ند ازدواج دائم را از چنین روابطی متمایز کند (!) تواآزاد فرقی بگذارد و در عین حال مشابه همان جمالت، می

گویند، یابند. همچنین، اینکه بعضی میهاي خود نمیهایی مانند ازدواج موقت را، موافقِ با خواستهکه، ازدواج
را هانآزنان،هاي راهبردييژاستراتد، تا حد زیادي صحیح است. انموقت ساخته نشدهازدواج براي دروناً،زنان

مدت بدون تعهد و یا استراتژي جنسی ، روابط کوتاهمئداازدواجهایی از ارتباطات زناشویی مانندسبکايبر
هایی مانند ازدواج موقت که نوعی ارتباط مختلط و حتی روابط خارج از چارچوب زناشویی، بیشتر از سبک

آنچه که طبیعت ما «ث شود تا در مغالطه . اما این نباید باعاستمدت اما همراه با تعهد است، آماده کرده کوتاه
دهند که تعریف دو ها، نشان می، بیفتیم. جالب است که نتایج بعضی از پژوهش»کند، ارجحیت داردحکم می

رابطهیکاستممکنحتیجنس از خیانت زناشویی، ممکن است به نحوي متفاوت باشد که بعضی از زنان،
تواند به اهمیت عشق در نظر نگیرند. این، میخیانتباشد،نبودهقعشباکه همرارا درصورتیجنسی کامل

براي خود زنان مربوط باشد اما به هر حال، آیا این باید باعث شود تا ما تعریف از خیانت زناشویی را، منطبق با 
بینیم، در اینجا، کافی است نگاهی هم به طبیعت غریزي مردان بیندازیم تا بقرار دهیم! تعریف زنان از آن

ترکیب این دو یعنی برقراري نظام جامعه بر اساس طبیعت مردان و زنان، چه محصولی در پی خواهد داشت. 
یک از نیازهاي غریزي بعضی از زنان نباشد اما این، حتی بدون در کننده هیچازدواج موقت، ممکن است برآورده

هاي دسته از سبکاجتماعی آن-کارکردينظر گرفتن مالحظات قانونی و اخالقی، اصالً به معناي برتري 
پسندند، نیست. ارتباطی که زنان، بطور غریزي می

نیازها و شرایطی که اي از موافقان ازدواج موقت، به درستی و به اندازه کافی، به پیشاز طرف دیگر، عده
ي در دست مردان متمول و اپردازند. چنانچه ازدواج موقت بخواهد حربهبراي ازدواج موقت مورد نیاز است، نمی

هاي اعتقاد به الزامات ضروري ازدواج موقت شود، کارکرد مثبت خود براي حفظ بنیانباز یا زنان بیهوس
بازي شده و قانونی براي مردان هوساخالقی جامعه را از دست خواهد داد. ازدواج موقت، نباید روشی شرعی

و اخالقی، براي ارضاي غرایض خود هستند. همانطور که باشد که به دنبال یک راه به ظاهر موافق دین
گیري در مورد گیري یا سهلهایی که بعضی از زنان و مردان براي سختمشخص است، علل و استدالل
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تکاملی خود آنها تاثیر -هاي جنسیدهند، از استراتژيمدت از جمله ازدواج موقت نشان میارتباطات کوتاه
ورزي با بعضی از مسائل دالیل اعتقادي و ایدئولوژیکی که ما براي موافقت یا مخالفتپذیرد. بعضی وقتها، می

گذرد. آنچه که در هر لحظه تکاملی ما می-کنیم، پوششی است براي آنچه که در درون مغز جنسیمطرح می
یابیم. در آنها میمان است اما بعداً توجیهاتی به ظاهر منطقی برايهاي ذهنیدهیم، بر مبناي انطباقانجام می

این موارد هم، فرد ممکن است کامالً از علل موافقت یا مخالفت خود با یک عقیده یا عقایدي خاص، آگاه 
-تکاملی انطباق-هاي ذهنینباشد. او ممکن است فقط خوب بداند که احساسات درونی او (بخوانید مکانیسم

.کنندگراي او) چه چیزي را تایید و چه چیزي را رد می

ازدواج موقت، یکی از انواع روابطی است که پرداختن جامع و کامل به آن، فراتر از اهداف و مباحث این 
مدت، هاي جنسی افراد با گرایش به انواع روابط کوتاهکتاب است. در اینجا، هدف ما از بررسی ارتباط استراتژي

ات این مسئله را داشتیم که بسیاري از مسائل لزوم تایید یا عدم تایید ازدواج موقت نبوده و صرفاً قصد اثب
توان درك کرد. تضاد، تکاملی، بهتر می- اجتماعی و فرهنگی را در سایه درك مفاهیم روانشناسی جنسی

تواند زمینه را براي هاي خودخواه، میافزاي افراديِ با ژنهاي تناسبدرگیري و شاخ به شاخ شدن استراتژي
تواند ابزاري تفاوت، فراهم کند. درك افراد انسانی از نیازها و شرایط همدیگر، میهاي مگیري ایدئولوژيشکل

هاي علمی است که براي حل و فصل بهتر تعارضات بین گروهها و افراد باشد. روانشناسی تکاملی، یکی از رشته
توانایی زیادي دارد تا به ما در این درك متقابل از همدیگر، کمک کند.

هاي جنسیلبافیتفاوت در خیا
جنسی، از این نظر که کمتر بوسیله رسوم اجتماعی و یا قوانین جامعه بازداري می شوند، 1هايخیالبافی

ابزاري خوب براي بررسی تفاوتهاي واقعی و درونی زنان و مردان، از نظر روانشناسی جنسی هستند. 
ان بیشتري بوسیله عوامل بیرونی، غربال و هاي جنسی، همچنین بهتر از رفتارهاي بیرونی که به میزخیالبافی

اند هاي دو جنس، نشان دادهشوند، نمایانگر ترجیحات درونی دو جنس هستند. تحلیل خیالبافیشکل داده می
ها در که مردان به میزان بیشتري، خیالبافی و تفکرات روزانه درباره مسائل جنسی دارند. همچنین این خیالبافی

شان، شرکاي بیشتري عوض هاي جنسیدهد. مردان نسبت به زنان، در خیالبافینشان میمردان، تنوع بیشتري 
گرایانه و هاي زنان، به میزان بیشتري رمانتیکهاي مردان، بطور آشکارتري جنسی و خیالبافیکنند. خیالبافیمی

دهند د را نشان میاین تفاوتها، از همان سنین اولیه بلوغ خوبا موضوعات عاطفی و ارتباطی مربوط است. 
هاي جنسی و تحلیلی تکاملی به آنها رك به اي در مورد تفاوتهاي دو جنس در مورد خیالبافی(براي مطالعه

).1990الیس و سایمونس، 

1- Fantasy
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تفاوت در مسائل مورد توجه و تمرکز در ارتباط جنسی
که عموماً خود را مردان در روابط جنسی خود بیشتر بر جنبه هاي جنسی و رسیدن به رضایت جنسی 

هاي کنند. براي زنان، اغلب، جنبهدر قالب رسیدن به ارگاسم (اوج لذت جنسی) نشان می دهد، تمرکز می
هاي جنسی نیز برایشان مهم است. البته، احساسی، عاطفی و رمانتیک رابطه، وزنه زیادي دارد هر چند که جنبه

یابد.دهند با توجه به بافتار رابطه، تغییر میسی روابط میهاي عاطفی و جناهمیتی که زنان به هر یک از مولفه

هاي دو جنس در رفتارهاي جنسی ذکر شدهگذاري والدینی و تفاوتسرمایه
از نظر تکاملی، دو جنس براي حل محدودیتها و موانع مربوط به افزایش دادن حـداکثري احتمـال بقـا و    

ه (و هستند). براي مردان، در دسترس بودن شـریک جنسـی،   تولیدمثل خود، با چالش هاي متفاوتی روبرو بود
مهمترین عامل محدود کننده موفقیت تولیدمثلی تلقی می شود درحالیکه براي زنان، دسترسی به منابع مادي و 
پدري که در پرورش فرزند به او کمک کند، یک محدودیت برجسته است. دیگر اینکه همانطور که در فصـل  

ذاري والدینی به میزان انرژي و زمانی که هر یک از پدر و مادر براي زادآوري یک فرزند گقبل گفتیم، سرمایه
گفتیم که میزان سـرمایه گـذاري   شود. کنند، گفته میو سپس بزرگ کردن آن فرزند تا سن تولیدمثل صرف می

ر است. ارتبـاط جنسـی   هاي بالقوه ارتباط جنسی براي زنان بیشتر و توانایی زادآوري آنها کمتوالدینی و هزینه
براي یک مرد، فقط شامل هدیه چند اسپرم ناقابل می شود درحالیکه همین یک رابطه جنسی ناخواسـته بـراي   

ماه حاملگی و درد و خطر مرگ در حین زایمان، و از دست دادن چندین سال عمر 9تواند به جنس مونث می
ر جاي دیگر و به شکل دیگـري، صـرف افـزایش    توانسته دبراي پرورش فرزند شود که در غیر اینصورت می

تناسب تولیدمثلی و تکاملی او شود. در اکثر پستانداران و نخستی ها، وظیفه حاملگی به عهـده جـنس مونـث    
است، شیردهی و پرورش تا چند سال بعد از تولد نیز، به همین ترتیب بر دوش مـادر قـرار داده شـده اسـت.     

فرزندي باشد که به سن تولیدمثل رسـیده و سـپس بـا تولیـدمثل خـود،      چنانچه ماحصل این فرایند، پرورش 
ژنهاي مادر را پخش کند، می توان گفت که آن ارتباط جنسی براي مادر، منفعت تکاملی دارد. اما چنانچـه بـه   
هر علت، مادر در طی این فرایند دشوار و طوالنی تولید فرزند و سپس پروراندن او تا سن تولیدمثل، شکست 

د، باید بهاي سنگینی را پرداخت کند و آن شکست در تولیدمثل موفق است. براي اینکه مادري مشـمول  بخور
اولین حالت شود می بایست راهبردهایی جنسی در پیش بگیرد که موفقیـت او را تضـمین کننـد. یـک زن، از     

د شد. او اگر یـک، ده  طریق افزایش دفعات ارتباط جنسی خود، موفق به زادآوري و تولید فرزند بیشتر نخواه
یا صدها بار در سال آمیزش داشته باشد، باز هم توانایی فقط یک بار حاملگی را در هر سال خواهد داشت. از 
طرف دیگر، میانگین سن باروري در یک زن، کوتاهتر از یک مرد است: اگر سن شروع توانـایی بـراي حاملـه    

سال در نظـر بگیـریم، سـن    45تا 40تلقی می شود را سال و سن یائسگی که پایان دوره باروري20شدن را 
سال خواهد بود. این در حالیست که یک مرد از سنین نوجوانی تا پیري قادر 25تا 20باوري یک زن حدوداً، 
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تعداد ارتباطهاي جنسی در یـک مـدت زمـان معـین، عامـل      به تولید اسپرم و زادآوري است. به همین دالیل، 
فقیت یک مرد است اما زنان، مستقل از تعداد روابط جنسی، فقط تعداد معینی بـاروري  اثرگذاري در تعیین مو

گـذاري والـدینی کمتـر و اینکـه     توانند از وراي روابط جنسی خود داشته باشند. مردان به علت سـرمایه را می
کیفیـت و  شـده، کمتـر از زنـان بـه    آوري چند اسپرم محدود مینقششان در بوجود آمدن یک فرزند، به فراهم

بیشتر از آنها به کمیت شرکاي جنسی اهمیت داده اند. زنان، به علت هزینه هاي بالقوه زیـاد سـرمایه گـذاري    
-تر باشند چرا که حـاملگی اند که در روابط جنسی خود، محتاط تر و دور اندیشوالدینی در آنها، مجبور بوده

توانسته براي فرزند آنها بلکه بـراي خـود   ه تنها میهاي بدون منابع مادي و وجود حامی براي مادر و فرزند، ن
گذاري والدینی و چالشـهاي مربـوط بـه حـداکثر رسـانی      آنها نیز خطرساز باشد. تفاوت دو جنس در سرمایه

هاي زیستی، شناختی و رفتاري متفاوت جنسـی در آنهـا شـده    گیري انطباقموفقیت تولیدمثلی، منجر به شکل
تکاملی، تفـاوت در اسـتراتژیهاي جنسـی را بـه ارمغـان آورده اسـت. بسـیاري از        است. تفاوت در انطباقهاي 

هـاي متفـاوت  آنها هستیم، نتیجه همـین تفـاوت در انطبـاق   تفاوتهاي دو جنس در رفتار امروزي که ما شاهد 
است.،یافته دو جنستکامل

تولیدمثل موفق را به آن طلبی جنسی زیاد براي زنان، نفع تکاملی وهمانطور که بحث شد، میل و تنوع
اندازه که براي مردان مورد انتظار است، به همراه نداشته است. از طرف دیگر، مدت زمان عدم باروري طبیعی 
بعد از زایمان، دوره زادآوري یک زن را کوتاهتر می کند. همچنین، صرف زمان براي پرورش فرزندي ناتوان 

تر است. ضمن اینکه تر و انطباقیه حاملگی فرزندي جدید، عملیدر چند سال بعد از تولد آن فرزند، نسبت ب
عدم پرورش یک فرزند تا رسیدن به سن تولیدمثل که خود او هم بتواند ژنهاي مادر را تکثیر دهد، موفقیت 

ماهه حاملگی و در حین زایمان و سالهاي اولیه بعد از تولد 9شود. دیگر اینکه در طول تولیدمثلی تلقی نمی
یزان آسیب پذیري نوزاد زیاد است، خطراتی مانند مرگ جنین یا نوزاد، امکان به هدر دادن منابع جسمی، که م

مدت زمان باروري و سایر منابع، یک زن را تهدید می کنند. با این توضیحات، درك اینکه چرا زنان به نحوي 
ع طلبی جنسی داشته باشند و عدم اند که همانند مردان میل زیادي براي داشتن رابطه و تنوتکامل نیافته

شود. در عوض، زنان، به مشاهده حرص و ولع و اشتیاق همیشگی مردانه براي رابطه جنسی در زنان، آسان می
گیرد، کیفیت رابطه، ویژگیهاي شخصیتی و عاطفی مرد که به منظور ارزیابی تناسب والد بودن او صورت می

هاي عاطفی و رمانتیک رابطه که در واقع بطور سی، توجه به جنبهدهند. محتاط بودن در روابط جناهمیت می
به تعهد یک مرد به رابطه زناشویی دهیدهند، اهمیتبالقوه خبر از وجود مردي حمایتگر، پایا و تعهدپذیر می

توانسته تناسب تکاملی و موفقیت در زادآوري هاي جنسی افسارگسیخته، میطلبیو عدم تمایل شدید به تنوع
اند، به علت تاوان مربوط به هایی که چنین استراتژیهایی نداشتهنها را به بیشترین حد خود برساند. مادربزرگآ

اند. میل جنسی زیاد و استراتژیهاي غیرانطباقی خود، محکوم به خروج بیشتر از گردونه انتخاب طبیعی شده
هاي حسابگر ت زیرا آنها فرزندان مادربزگرفتارهاي وابسته به آن، در زنان امروزي، به اندازه مردان نیس
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ترین راه براي یک زن، براي اینکه موفقیت تولیدمثلی و شایستگی تکاملی خود را به مناسبتکاملی هستند. 
حداکثر برساند، داشتن همان تعداد فرزند محدود، ولی سالم و پرورش آنها براي رسیدن به سن تولیدمثل و 

جنس مذکر، هر چقدر که دفعات آمیزشهاي با زنان مختلف بیشتر باشد، تعداد زادآوري است. درحالیکه براي
یابد. به همین خاطر، میل جنسی زیاد و تمایل به برند نیز افزایش میفرزندانی که ژنهاي پدر را به ارث می

ي جنس ارتباطات متعدد و متنوع براي جنس مذکر، ارزش و سود تکاملی داشته درحالیکه چنین تمایالتی برا
توانسته براي او بالقوه خطرناك باشد (مانند آسیب دیدن بوسیله شرکاي متعدد مونث، عالوه بر اینکه می

حسود و سر باز زدن آنها از پرورش فرزندي که مشخص نیست متعلق به کدامیک از آنهاست)، اثر کمتري 
ین علت که میل جنسی زیاد یا تنوع به طور خالصه، تکامل به ابراي موفقیت تولیدمثلی او نیز داشته است. 

طلبی افسارگسیخته، تاثیر زیادي بر تناسب تکاملی و موفقیت تولیدمثلی زنان نداشته، این ویژگی را در آنها 
اند گذاري والدینی در زنان بیشتر است پس آنها مجبور بودهحداقل سرمایهانتخاب نکرده است. از سوي دیگر، 

ر باشند. به همین خاطر، آنها در هنگام انتخاب همسر براي یک رابطه درازمدت، که به فکر منابع و طبقه همس
به طبقه اقتصادي و اجتماعی او بیشتر اهمیت داده و بر توانایی و تمایل یک مرد به همکاري در پرورش 

اي وجهدهی و تاي، همان الگویی است که در مکانسیمهاي اهمیتکنند. این الگوي توجهفرزند بیشتر توجه می
کنیم.هاي جنسی، مشاهده میدو جنس در فعالیتهاي جنسی یا هنگام خیالبافی

هاي تکاملی پیش روي زنان و مردان براي به حـداکثر رسـانی تناسـب و موفقیـت     اگر تفاوت در چالش
تولیدمثلی خود را خوب درك کنیم، درك چرایی تفاوتهاي دو جنس در رفتارهاي جنسی ذکر شـده، آسـان و   

توانسته به غلبه بـر ایـن   شود. یک بار دیگر استراتژیهایی که در هر جنس، بطور جداگانه میبینی میپیشقابل
طلبـی جنسـی زیـاد،    کنیم. میل جنسی باال، تنوعچالشها و افزایش موفقیت در زادآوري کمک کند را مرور می

وري نشان داده شده بوسیله ظـاهر،  تمایل به رابطه جنسی بدون تعهد، توجه به جذابیت جسمانی و قابلیت بار
تمرکز بر جنبه هاي جنسی یک رابطه و میل شدید براي رسیدن به ارگاسم (که در واقع همراه همیشگی انزال 

ریزي و آن هم یعنی تولیدمثل)، همانهایی هستند که وجود آنها در یک مـرد، توفیـق   است و انزال یعنی اسپرم
کنند و به همـین علـت، بوسـیله انتخـاب طبیعـی،      ی را براي او فراهم میدستیابی به حداکثر موفقیت تولیدمثل

طلبی جنسی، عالوه بر اینکه ذهن تکاملی یک مرد را از نظر تعداد زاده ها مطمـئن مـی   تنوعاند. برگزیده شده
، کرده، از نظر احتمال افزایش موفقیت در تولیدمثل به علت تنوع و تفـاوت در سـاختار ژنتیکـی زاده هـا نیـز     

اطمینان بخش بوده است. در شرایط متفاوت، ممکن است افراد متفاوت، قادر به بقا و تولیدمثل موفق باشـند،  
مردانـی بـا چنـین ویژگیهـاي رفتـاري،      نتیجتاً زاده هاي متفاوت، احتمال تولیدمثل موفق را افزایش می دهند. 

ده چنین رفتاري در پسـران نسـلهاي   شانس بیشتري براي پخش کردن ژنهاي خود و از جمله ژنهاي فعال کنن
اند. گسترش بیشتر ژنهاي رفتاري این مردان، با گسترش روز افـزون و نسـل در نسـل پسـرانی بـا      آینده داشته

چنین خصایص رفتاري و منشِ جنسی متـرادف شـده اسـت. مـردان امـروزي، از آن رو کـه فرزنـدان تعـداد         
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جنسی هستند، در رفتارهاي جنسی خود، مشـابه آنهـا عمـل    هایی با چنین استراتژیهاي معدودي از پدر بزرگ
کنند. می

گذاري والدینی، علت تعارض تقریباً ذهنی ناشی شده از تفاوت در سرمایه-تفاوت در انطباقهاي تکاملی
هنگامی هاي مختلف و از جمله انسان است.هاي کمتر متمایل در گونههمیشگی نرهاي همیشه مشتاق و ماده

- جنسی در دو جنس عوض می شوند بدین معنی که نر، وظیفه پرورش فرزندان را به عهده میکه نقشهاي 

ها که نرها در اکثر گونهگذاري والدینی هستیم.گیرد، شاهد تغییر در رفتارهاي جنسی وابسته به سرمایه
کننده اصلی ایینها، یکی از عوامل تشان به مادهگذاري والدینی کمتري داشته و در نتیجه، دسترسیسرمایه

ها به رقابت پرداخته و انحصارگرایی جنسی، یکی از شاخصهاي رفتار تناسب تولیدمثلی آنهاست، بر سر ماده
ها هایی که نقشهاي والدینی معکوس می شود (مانند گونه اي از غازها) این مادهدر گونه.جنسی آنهاست

ن حالت، این جنس نر است که در انتخابهاي خود براي کنند. در ایهستند که بر سر نرها با یکدیگر رقابت می
گذاري والدینی و این ارتباط مشاهده شده بین سرمایه.کندتر عمل میتر و انتخابیهمسرگزینی، محتاط

گذاري دهنده این است که در هر گونه، آن جنسی که سرمایههاي مختلف، نشاننقشهاي جنسی در گونه
در این حالت، جنس کمتر . شودجنسی در جنس دیگر میرقابت و حسادت بینري دارد، موجبوالدینی بیشت

گذاري بیشتري را تقبل کند و مایل، جنسی است که براي رابطه جنسی باید هزینه بیشتري پرداخته و سرمایه
جنس همیشه مشتاق به رابطه جنسی، به این دلیل که رابطه جنسی از نظر تناسب تولیدمثلی، براي او کم 

.تر و در عوض پرسودتر است، عالقه بیشتري داردجخر

مدت، یکی از تفاوتهایی است که بطور مکرر، در ادبیات کوتاهتفاوت دو جنس از نظر عالقه به روابط 
پژوهشی روانشناسی جنسی گزارش شده است (براي مروري در این زمینه رك به اوکامی و شاکلفورد، 

که در ابتدا فرض می شود، به شکل کامالً سر راست و کلی نیست. ). البته تفاوت دو جنس، آنچنان2001
دهند درحالیکه گرایش زنان به اینگونه از مردان معموالً در همه شرایط، اشتیاق و تمایل به این روابط نشان می

زنان تر است. پیامد کلی اینست که مردان معموالً در همه شرایط و روابط، به جز در موقعیتهاي معین، پایین
سرمایه بطور نمونه، کنند. داشته و اقدام به این روابط میمدتکوتاهفقط در شرایط معینی، تمایل به روابط 

بدون تعهد، کمتر پذیرا باشند. مدتکوتاههاي گذاري والدینی باالتر در زنان، باعث می شود تا آنها براي رابطه
هاي کمی است، در آنها، مردان، فاقد هزینه یا با هزینههاي جنسی گذرا براي در عوض، به دلیل اینکه رابطه

مدت جنسی می توانسته منافع کوتاهتحول یافته است. براي مردان، روابط مدتکوتاهتمایل زیاد به روابط 
که روابط جنسی گذراي بدون تعهد از طرف مرد، براي مربوط به موفقیت تولیدمثلی را افزایش دهد. درحالی

لگی ناخواسته و از دست دادن انرژي و زمان براي به حداکثر رسانی موفقیت تولیدمثلی را در زنان، خطر حام
پروري بدون کمک یک پدر متعهد، خطرات جدي براي ها، فرزنددر محیط تکاملی انطباقپی داشته باشد.

معرض خطر هایی، خود را درنانی با چنین ترجیحات و استراتژيمادر و فرزند داشته، به همین دلیل، ز

فصل ششم: تفاوتهاى جنسى دو جنس، نسبت جنسى و ارتباطات پيش از ازدواج



431

دادند. زنانی که در این مورد و بخاطر تر و کاهش یافتن خط ژنتیکی قرار میموفقیت تولیدمثلی پایین
شدند که قط زمانی حاضر به ارتباط جنسی میترجیحات متفاوت ژنتیکی خود، محافظه کارتر عمل کرده و ف

یافتند، ن مادر و فرزندش، اطمینان میاز توانایی، تمایل و تعهد آن مرد براي فرزندپروري و تنها نگذاشت
اند. موفقیت تولیدمثلی بیشتر و بقاي خط ژنتیکی بیشتري نشان داده

نها بر اساس اصول بودن یا نبودن آاز انتظارات ما در مورد انطباقیحتی الگوي سقط جنین در زنان نیز، 
نت شریک، افزایش می یابد (کمپبل، کند. سقط جنین در زنان، با شروع جنگ و مرگ یا خیاتکامل تبعیت می

). این موقعیتها، یعنی مرگ یا خیانت شوهر و شروع جنگ، جزو موقعیتهایی هستند که احتمال پرورش 2005
منابع و مراقبت الزم براي بخاطر کاهش احتمالی،و زایش زاده بوسیله زن رادر صورت حاملگیفرزند 
ه افزایش سقط جنین در چنین شرایطی، واکنشی انطباقی براي رسد کدهند. به نظر میپروري کاهش میفرزند

زنان عصر تکامل بوده است. تحمل نه ماه حاملگی و زایمان و پرورش فرزند، بدون اطمینان از سایر شرایط 
تواند اتالف شدید زمان، توان جسمی و روانشناختی و موفقیت تولیدمثلی الزم براي تکمیل این فرایندها، می

هاي ژنتیکی متعلق به خود هم، انطباقی و ک زن در برداشته باشد. در چنین شرایطی، حتی زایش زادهرا براي ی
کنند که چرا زنان در روابطشان با مردان و بخصوص روابط شود. این مشاهدات، روشن میمفید تلقی نمی

ند. آنها معموالً روابط بدون دهو تعهد طرف مقابل، بیشتر اهمیت می1درازمدتشان، به میزان احتمال زنده بودن
تعهد را دوست ندارند مگر اینکه یکی از چند شرط ذیل برقرار باشد: اینکه قبالً یک رابطه تعهد آمیز را با 

اي باشند که نیازي به الزام مردي دیگر شکل داده باشند یا اینکه در شرایط سنی، اقتصادي، اجتماعی یا زیستی
تعهد از طرف مقابلشان نبینند.

در دنیاي مدرن، روشهاي پیشگیري از حاملگی مانند قرصهاي ضدحاملگی، مشکل حاملگی ناخواسته را 
اند و طبیعتاً باید انتظار داشته باشیم که با وارد شدن به دنیاي مدرن و به علت کاهش تا حد زیادي منتفی کرده

یافته باشد. پس چرا زنان همچنان افزایش مدتکوتاهنگرانی از حاملگی ناخواسته، تمایل زنان به روابط 
تمایل بسیار کمتري نشان می دهند. طبق همان اصل تکراري، بسیاري از انطباقهاي مدتکوتاهنسبت به روابط 

ذهنی ما در محیط تکاملی انطباقها و در طول مدت زمان بسیاري زیادي و در مقیاس میلیونها سال، شکل 
د همراه با پیشرفتهاي کاهش دهنده نگرانیهاي طبیعی و تکاملی انسان اند. ورود به دنیاي جدید، هر چنگرفته

است اما عمر کوتاه عصر تکنولوژي و پیشرفت، براي تغییر دوباره انطباقهاي ذهنی ما انسانها بسیار کم است. 
مدتکوتاهدارد، فراهم بودن شرایط براي روابط مدتکوتاهبراي جنسی که دروناً تمایل کمتري به روابط 

گذرا، چندان توفیري نمی کند. نکته دیگر اینکه، هر چند عصر پیشرف، بعضی از تاثیرات ناخواسته مربوط به 
و درازمدت، همچنان پا برجا مدتکوتاهرا تغییر داده اما نسبت مزایا به هزینه هاي روابط مدتکوتاهروابط 

گی ناخواسته، باز هم از نظر تکاملی، براي مانده است. حتی در دنیاي مدرن و در غیاب نگرانی از بابت حامل

1- Vitality
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و گذرا، بسیار پر منفعت تر است. بدیهی است که ازدواج، مدتکوتاهزنان، روابط درازمدت نسبت به روابط 
با پاداشهاي کمتر مدتکوتاهکند. در عوض، براي زنان، روابط همچنان بسیاري از نیازهاي زنان را برآورده می

و اجتماعی همراه است. اقتصادي، روانشناختی

حساسیت نسبت به انواع خیانتتفاوت در 
خیانت در روابط زناشویی را می توان به دو طبقه کلی خیانت جنسی و خیانت هیجانی یا عشقی 

، همسر فرد اقدام به ارتباط جنسی با 1خیانت جنسیتقسیم بندي کرد. همانطور که از نامشان پیداست، در 
، عاطفی یا عشقی، همسر فرد، ارتباطی هیجانی، عاطفی یا عشقی 2خیانت هیجانیر کند. دشخص دیگري می

با فردي دیگر دارد. البته، دو جنس ممکن است در شدت و فراوانی تجربه حسادت و یا تاثیر حسادت در 
ر دو اند که اگر چه که براي هر دو جنس، هزندگی، تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند اما پژوهشها نشان داده

خیانت جنسی و عاطفی ناگوار است اما در مجموع، مردان نسبت به خیانت جنسی و زنان نسبت به خیانت 
اي مرد و زن خواسته شد که همسر خود عاطفی همسر، حساسیت بیشتري دارند. در چندین پژوهش، از عده

متحان کردن وضعیتهاي را در دو موقعیت: الف) اینکه همسرشان در حال ارتباط جنسی با فردي دیگر و ا
جنسی متنوع است و ب) همسرشان یک رابطه عاطفی عمیق با شخصی دیگر از جنس مقابل دارد، تصور 

دهی و در تعدادي دیگر از این پژوهشها، شاخصهاي کنند. در تعدادي از این پژوهشها، نتایج خودگزارش
عنوان شاخصی از میزان پوست) به فیزیولوژیک تشویش و اضطراب (مانند ضربان قلب یا پاسخ گالوانیک

در همه اند.به عنوان منابع اطالعاتی، مورد تحلیل قرار گرفتهپریشانی و ناراحتی شخصی افراد قلمداد شده و
شوند. این پژوهشها، مشاهده شد که مردان هنگام تصور خیانت جنسی همسر، بیشتر مضطرب و ناراحت می

-فی همسر، تشویش و ناراحتی بیشتري نسبت به مردان تجربه میدر عوض، زنان، هنگام تصور خیانت عاط

دهد.آور بودن این دو خیانت را در یک مطالعه نشان میکنند. نمودار ذیل، مقایسه دو جنس از نظر اضطراب

1- Sexual jealousy
2- Emotional jealousy
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: مقایسه مردان و زنان از نظر 6-1نمودار 
مردان عموماً نسبت به حساسیت نسبت به انواع خیانت.

نسی همسر و زنان نسبت به خیانت عاطفی، حساسیت خیانت ج
و » خیانت عاطفی«بیشتري دارند. در این پژوهش، از دو عبارت 

براي مواجه آزمودنیها » خیانت جنسی«در برابر » خیانت عشقی«
استفاده شد تا از پوشش ادبیاتی همه خیانت هایی که افراد 

صل شود. ممکن است خود را با آن مواجه ببینند، اطمینان حا
همانطور که مشخص است در هر دو حالت، مردان حساسیت 
بیشتري نسبت به خیانت جنسی همسر، نشان دادند (برگرفته از 

).1992باس و همکارانش، 

)، تعدادي از مطالعاتی که به بررسی تفاوت دو جنس در حسادت هیجانی در مقابل 2008باس (
مطالعه که زمان انجام آنها، 21نها را گزارش کرده است. از بین این حسادت جنسی پرداخته اند را مرور و آ

مطالعه، تفاوت جنسی بین دو جنس را از نظر تجربه انواع حسادت 20بودند 2007تا 1992بین سالهاي 
گزارش دادند.

و اند پرداخته: مطالعاتی که به بررسی تفاوت دو جنس در زمینه حساسیت نسبت به انواع خیانت6-1جدول
همین ، براي یافتن منبع اصلی پژوهشهاي ذکر شده در جدول زیر رك به 341، ص2008(برگرفته از باس، نتایج مربوط به آنها

منبع).
شدههاي انجامپژوهشفتن تفاوتایهاي مورد سنجش)نوع طرح (خیانت

,De Souza, et al., 2006بلیجنسی در مقابل هیجانیخیانت 
Brase, Caprar, & Voracek,
2004, Brase et al., 2004, Buss
et al., 1999, Buunk et al.,
1996, Wiederman & Kendall,
1999

,.Shackelford, et alبلیاسترس فیزیولوژیکی نسبت به خیانت جنسی در مقابل هیجانی
2004, Buss et al., 1992,
Pietrzak, et al, 2002

جنسی در مقابل هیجانی ه خیانتاسترس فیزیولوژیکی نسبت ب
اي که تجربه واقعی خیانت را داشتند)(در نمونه

Strout, et al 2005بلی

Harris, 2000خیراسترس فیزیولوژیکی نسبت به خیانت جنسی در مقابل هیجانی

& ,Shackelford, Bussبلیمیزان دشواري در بخشش خیانت جنسی در مقابل هیجانی
Bennett, 2002

میزان احتمال اتمام رابطه در بعد از خیانت جنسی در مقابل 
هیجانی

,.Shackelford et alبلی
2002

,Schutzwohl & Kochبلیهاي خیانت جنسی در مقابل هیجانیشانهادآوري نی
2004

خیانت جنسی در برابر خیانت 
عمیقهیجانی

خیانت جنسی در برابر عشقی 
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Schutzwohl, 2006بلیجستجوي نشانه هاي خیانت جنسی در مقابل هیجانی

Schutzwohl, 2006بلینسی در مقابل هیجانیاشتغال ذهنی خیانت ج

Schutzwohl, 2004بلیزمان تصمیم گیري در رابطه با خیانت جنسی در مقابل هیجانی

حساسیت نسبت به خیانت جنسی در مقابل هیجانی شرکاي
همشیره(همسران)

Michalski, et al., 2007بلی

,Fenigstein & Peltzبلیشرکاي فرزندحساسیت نسبت به خیانت جنسی در مقابل هیجانی 
2002 , Shackelford et al.,
2004

در حین تصور (fMRI)شدن مغزي الگوهاي متفاوت فعال
جنسی در مقابل هیجانیخیانت

Takahashi et al., 2006بلی

2قط در جامعه، خیانت زن پیش بینی کننده طالق بود. خیانت شوهر ف50)، در 1989در مطالعه بتزیگ (
جمع 1جامعه، می توانست طالق را پیش بینی کند. داده هاي زیادي از سراسر دنیا در مورد علت دیگرکشی

ترین علت همسرکشی در مردان، حسادت جنسی (در نتیجه پی بردن به دهند، شایعآوري شده که نشان می
؛ b1997؛ a1997و شاکلفورد، ارتباط جنسی همسر با فردي دیگر یا سوءظن به چنین ارتباطی) است (باس 

).2000؛ شاکلفورد، باس و پیترز، 1988دیلی و ویلسون، 
تفاوت دو جنس در حساسیت نسبت به انواع خیانت، خود را در نظامهاي چندهمسري نیز نشان می 

رسد که با رایج تر بوده و به نظر می3نسبت به چند شوهري2دهد. در همه جوامع مورد مطالعه، چند زنی
ارضات کمتري همراه بوده و تعارضاتی که مشاهده می شوند نیز، بیشتر به علت پخش توجه و منابع مادي تع

اند دنیا، دریافته5صنعتیاز فرهنگهاي پیش4هاي قوم شناسیباشند تا انحصارگرایی جنسی. بطور نمونه، تحلیل
؛ 1985، 6دهند (فرایسراده و یا میدرصد این قومیتها، اجازه چند زنی را به مردان خود د80که در حدود 

). این در حالیست که چند شوهري در 2005؛ هر سه به نقل از اسچمیت، 1980، 8و وایت1967، 7مورداك
از در مجموع، ).1967صنعتی مورد مطالعه یافت شده است (مورداك، درصد از همه جوامع پیش1کمتر از 

جامعه 980اند، اکثریت قاطع آنها یعنی ن درباره آنها تحقیق کردهشناساجامعه قبلی یا فعلی که مردم1154بین 
همسري در ). در واقع تک1996اند (به نقل از رایت، از آن جوامع، اجازه چندهمسري را به مردان خود داده

1- Homicide
2- Polygyny
3- Polyandry
4- Ethnology
5- Preindustrial
6- Frayser
7- Murdock
8- Whyte
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3هاي پستانداران، فقط در گونه از گونه4000هاي جانوري، چیزي کمیاب است؛ از بین تقریباً بین گونه
). 2000شود (باس، صد از آنها، تک همسري یافت میدر

گذاري والدینی و تفاوت در حساسیت نسبت به انواع خیانتقطعیت پدري، سرمایه
هایی از خیانت که بیشتر آزارنده تلقی می شوند، گویاي تطابق هیجانات هر تفاوت زن و مرد در مولفه

اند که هر چند، هر ت. مجموعه این مطالعات نشان دادهاسهاي تکاملی هر یک از آنهیک از دو جنس با چالش
دو نوع خیانت براي هر دو جنس ناراحت کننده هستند اما زنان بطور میانگین بیشتر از مردها، از خیانت 

گردند.عاطفی برآشفته می شوند. مردها نیز بیشتر از زنان، از خیانت جنسی ناراحت و مضطرب می
ت والد بودن، به میزان اطمینان فرد از اینکه فرزند او متعلق به خودش است، همانطور که گفته شد قطعی

در مردان کمتر است اما یک زن 1گفته می شود. اطمینان از والد زیستی فرزندان خود بودن یا قطعیت پدري
همیشه صد در صد مطمئن است که فرزند او فرزند زیستی خود اوست که نیمی از ژنهایش با ژنوم مادر 

شابه اند. انرژي گذاشتن و صرف عمر و منابع، براي پروراندن فرزندان مردان دیگر، ضربه بسیار مهلکی به م
براي یک مرد، آنچه که از نظر موفقیت تولیدمثلی خطرساز بوده، تناسب تولیدمثلی یک مرد وارد می کند.

دن و گستراندن بذرهاي خیانت جنسی همسر است زیرا منجر به اختصاص وقت و انرژي او براي پروران
مردهاي دیگر می شده است. یک مرد، همیشه از اینکه فرزند درون شکم همسرش متعلق به او باشد، اطمینان 
ندارد. حساسیت بیشتر مردان نسبت به خیانت جنسی در مقایسه با خیانت هیجانی همسرانشان، ناشی از 

گیري در برابر این عدم یت بیشتر، همچون ضربهها در آنهاست. این حساسهمین عدم قطعیت پدر بودن زاده
به همین علت، براي مردان مهم است که از قطعیت پدري خود اطمینان حاصل قطعیت پدري عمل می کند.

اند، محکوم به کمرنگ یا قطع شدن کنند. مردانی که چنین نگرانی را بر اساس ساختار ژنتیکی خود نشان نداده
اند. عدم اطمینان کامل از قطعیت پدري و برزخی بودن همیشگی انی بودهخط ژنتیکی خود در ژنوم انس

مردها، موجب شده تا آنها یک نگرانی دائمی در مورد احتمال خیانت جنسی همسران خود داشته باشند. از 
طرف دیگر، خیانت جنسی یک مرد، آسیبی به تناسب تولیدمثلی یک زن وارد نخواهد کرد، مگر اینکه موجب 

وجه و منابع به سمت زن دوم شود که در این حالت، از آن با عنوان خیانت عاطفی یاد می کنیم. چرخش ت
زنان، بیشتر نگران پخش منابع و توجه یعنی خیانت عاطفی همسران خود هستند زیرا این عوامل و نه هدیه 

یک مرد، اگر ر بیندازند. توانند زادآوري و موفقیت در پرورش فرزندان را به خطچند اسپرم به زنان دیگر، می
تواند همسر خود را بارور کند. از طرف دیگر، یک بارها با زنان دیگر ارتباط جنسی داشته باشد، باز هم می

زن از اینکه بچه درون شکم او، فرزند خودش است اطمینان دارد. اما آنچه که مهم است تا یک زن از تداوم 
هایش اطمینان حاصل کند، عدم پخش شدن منابع مادي همسر، همنابع الزم براي بقا و پرورش خودش و زاد

1- Paternal Certainty
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توانسته مایه توجه و عشق اوست. اینکه یک مرد، صرفاً چند اسپرم کم بها را به زن دیگري هدیه بدهد نمی
کرده، از نگرانی یک زن و برخالف تناسب تکاملی او باشد. آنچه که همچون آژیر خطري براي او عمل می

لی منابع مادي و غیرمادي مانند حمایت، کمک و توجه یک مرد بوده است. به همین خاطر، دست رفتن احتما
کننده و خطرساز تلقی شود. در تواند به تنهایی براي یک زن، نگرانارتباط جنسی یک مرد با زنان دیگر، نمی

چه که راه را براي اي، بسیار زیاد بوده است. آنها، اهمیت پخش منابع مادي و توجهمحیط تکاملی انطباق
کرده، خیانت عاطفی یک مرد که به معناي پرداختن به زنان زایمان و پرورش فرزندانش مشکل میباروري، 

ها و البته دختران این زنان یعنی زنان دیگر است، بوده است. در واقع، حتی نگرانی زنان محیط تکاملی انطباق
ن دیگر را نیز می توان به علت همین پراکنده شدن منابع امروزي، از بابت ارتباط جنسی همسرانشان با زنا

دپلی معتقد است که زنان، بیشتر درباره از دست دادن منابع که ممکن است به علت اي دانست. مادي و توجه
-). این نگرانی با یافته1982رابطه مرد با زنی دیگر روي دهد نگرانی دارند تا خود رابطه (دپلی و همکاران، 

-دهند، ورود یک زن دیگر به زندگی شوهر می توانسته براي یک زن محیط تکاملی انطباقنشان میهایی که 

هاي بومی استرالیا، گذار باشد هماهنگ است. بطور نمونه، در خانوادهنظر تاثیر گذاري بر تناسب او اثرها، از 
هاي چند همسرانه، بطور ادهزنانی که در ازدواجهاي تک همسري قرار دارند، نسبت به زنان متعلق به خانو

، به نقل 1991، 1معناداري فرزندان بیشتري داشته و میزان بقاي نوزاد آنها افزایش می یابد (چیشالم و بوربانک
).2007از رابرتس و لیتل، 

خیانت جنسی زن براي مرد، کاهنده تناسب تولیدمثلی است و در عوض، خیانت عاطفی مرد براي زن 
ن تناسب در بقا و تولیدمثل موفق او خواهد شد. دو جنس از آن جهت به دو نوع خیانت، موجب به خطر افتاد

اند. هر کدام دهند که تحت فشارهاي متفاوت براي افزایش تناسب تکاملی خود بودهبا میزان متفاوت پاسخ می
دهد و نسبت به نوع از دو جنس، به آن نوع خیانت که بیشتر تهدیدکننده بقا و تولیدمثل موفق اوست پاسخ می

تفاوت دو جنس در حساسیت به دهد. دیگر که کمتر تهدید کننده است، انعطاف پذیري بیشتري نشان می
هاي مردان در هنگام تهدیدشدنِانواع خیانت، رفتارهاي مراقبت از همسر بیشتر در مردان و پرخاشگري

مید.توان به این وسیله فهمی،دسترسی جنسی آنها به همسرانشان را
حساسیت زنان نسبت به خیانت جنسی همسرانشان را نیز از طریق ارتباط احتمالی بین خیانت جنسی 
و هیجانی، می توان تبیین کرد. یک زن، چون نگران است که ارتباط جنسی شوهرش، منجر به پخش منابع 

ن ارتباطی بینجامد، نسبت به اي یا نهایتاً به تشکیل یک ارتباط هیجانی با آن زن و پیامدهاي چنیمادي و توجه
دهد. پژوهشهاي آتی که میزان تفاوت در حساسیت زنان نسبت به این نوع از خیانت حساسیت نشان می

آمیزش جنسی همسرانشان با زنانی که احتمال برقراري رابطه عاطفی با آنها کم است (مانند فواحش) را با 

1- Chisholm & Burbank
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یامد هیجانی و ارتباطی (مانند ارتباط جنسی همسر با حساسیت همین زنان نسبت به خیانتهاي جنسی داراي پ
یک همکار دائمی) مقایسه می کنند می توانند این فرضیه را تا حدي مورد بررسی قرار دهند. 

همین مسئله، جواب این سئوال را می دهد که چرا بسیاري از زنان، با نظام هاي چندهمسري 
ل، از نظر موفقیت تولیدمثلی، نیاز کمی به شوهرانشان داشته اند، اند. با توجه به اینکه، زنان عصر تکاممخالف

پس چرا امروزه شاهد حسادت آنها نسبت به رفتارهاي نشان دهنده توجه شوهر به زنان دیگر هستیم؟ به قول 
اگر چه که این عبارت، از نظر تولیدمثل ». اگر زنان را حسد نبود، یک شهر را یک شوهر بس بود!«یک تمثیل 

توانند تعداد زیادي از زنان را بارور کنند اما میزان توجه و مراقبتی ی درست بوده و تعداد کمی مرد میجنس
شدن این عبارت را دشوار که براي باروري و پرورش فرزندان در محیط تکاملی انطباقها مورد نیاز بوده، عملی

نی است.هاي چند زکرده است و این جواب چرایی حساسیت زنان نسبت به نظام

هاي همسرگزینی، انتخاب شریک جنسی و رضایت زناشوییتفاوت در مالك
اجتماعی و آینده -زنان، در انتخاب همسر براي روابط درازمدت مانند ازدواج، براي طبقه اقتصادي

مدت، زیبایی و شوند درحالیکه در روابط کوتاهشغلی مرد بیشتر از جذابیت جسمانی او اهمیت قائل می
مدت گیرد. همچنین، معیارهاي آنها براي روابط کوتاهیت جسمانی مرد براي آنها در اولویت قرار میجذاب

مدت و هم درازمدت، براي جذابیت شود. مردان، هم در روابط کوتاهتر میگیرانهنسبت به درازمدت، سخت
شود. تر میگیرانهمدت، سهلجسمانی طرف مقابل، ارزش زیادي قائلند اما معیارهاي آنها براي روابط کوتاه

هاي جنسی و مسائل مالی هم براي مردان و هم براي زنان مهم هستند اما میزان اهمیت دهی دو جنس جنبه
حمایت مالی ناکافی از طرف شوهر، یکی از دالیل درخواست طالق از سوي به این عوامل متفاوت است. 

جنسی رابطه، یکی از عوامل تعیین کننده رضایت یا هايزنان است. این درحالیست که براي مردان، جنبه
نارضایی زناشویی است (براي مطالعه در زمینه تفاوتها و شباهتهاي دو جنس در مورد مالکهاي انتخاب همسر 

).2004و شاکلفورد و همکاران، 1989؛ باس، 2001و شریک جنسی رك به اوکامی و شاکلفورد، 

هاي انتخاب جفتوابسته به جنس و مالكافزايهاي تناسبتفاوت در ویژگی
جذابیت جسمانی و زیبایی ظاهر، از جمله موارد مهم مالکهاي انتخاب همسر در مردان هستند. نتایج 

دهند که ممکن است متغیرهاي افزایش جذابیت جسمانی و زیبایی در زنان با افزایش پژوهشها نشان می
در (WHR)ور مثال، دیده شده که بین سنجه نسبت کمر به باسنموفقیت تولیدمثلی یک مرد مربوط باشند. بط

ماندن بیشتر نوزاد ارتباط وجود دارد. زنانی که تر و زندهتر مانند احتمال باروري راحتزنان، تولیدمثل موفق
باسنی کمی پهن تر از کمر دارند، با مشکالت کمتري در حین زایمان مواجه می شوند. اختالالت هورمورنی 

در آنها کمتر است. هر چند که سزارین در عصر جدید می تواند تا حدي مرتفع کنند بعضی از اثرات منفی نیز
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WHRکنند که شانس تکاملی زندگی می-حین زایمان باشد اما مردان کنونی با همان انطباقهاي شناختیباال در
انطباقها، افزایش داده است (براي موفقیت تولیدمثلی و تناسب کلی تکاملی پدرانشان را در محیط تکاملی 

زنان با تناسب و باروري آنها و توجه انطباقی مردان به چنین خصیصه اي رك WHRمطالعه در مورد ارتباط 
هاي ). بر همین قیاس، سایر مولفه هاي جذابیت جسمی و جنسی در زنان مانند جوانی، چهره1993به سینق، 

دي از احتمال زادآوري موفق تر براي مردان هستند.جذاب و ... پیام رسان مولفه هاي متعد
با درك نقش استراتژي هاي جنسی زنان مانند استراتژي جنسی دوگانه در موفقیت تولیدمثلی آنها، 
درك اینکه چرا بعضی از معیارهاي زنان براي ازدواج درازمدت مانند توجه به توان اقتصادي یک مرد، عموماً 

- تر میگیرانهو گذرا، سهلمدتکوتاهدهی آنها به همین مالکها در روابط اهمیتگیرانه است درحالیکه سخت

براي اي دیگر، می تواند بر عکس باشد. گیري، در مورد خصیصهگیري و سهلگردد. این سختشود، آسان می
- میتر اجتماعی و شخصیت، پر رنگ-زنان، بخصوص در روابط درازمدت مانند ازدواج، نقش طبقه اقتصادي

خود، به زیبایی، اولویت و اهمیت زیادي می دهند. این فرایند مدتکوتاهشود. در عوض، آنها در روابط 
انتخابی و چرایی آن در فصول چهارم، مورد بررسی قرار گرفت.

بطور کلی، علت تفاوتهاي دو جنس در رفتارهاي جنسی را می توان به این صورت خالصه کرد: نیاکان 
انتشار ژنهاي خود را به حداکثر برسانند، مجبور بودند که رفتارهاي جنسی متفاوتی در پیش ما، براي اینکه

بگیرند، زیرا دو جنس، در طول تکامل، با شرایط متفاوتی مواجه بوده که تناسب بقایی و تولیدمثلی او را تحت 
ی خود، استراتژیهاي جنسی تکامل- تاثیر قرار می داده است. مردان و زنان کنونی، هر یک در خزانه رفتاري

موفقیت آمیز آن دسته از مردان و زنان نیاکانی که راههاي انطباقی متناسب با شرایط خود را در پیش گرفته 
اند، ذخیره کرده اند. نتیجه این فرایند، همان تفاوتهاي دو جنس در رفتارهاي جنسی است.

تهاي جنسینکاتی در مورد نتایج مطالعات انجام شده در زمینه تفاو

واژه بیشتر، در بوجود آمدن تعدادي از مشکالتی که مردان و زنان در فهم یکدیگر دارند، نقش "
است، ممکن » باالتر«یا » بیشتر«شود که یک جنس در چیز خاصی دارد. وقتی که مشخص می

به است که ما در به یادآوري این نکته که جنس دیگر، هنوز هم آن خصیصه را دارد ولی فقط 
).2005(النگلی، "، چندان موفقیت آمیز عمل نکنیم»پایین تر«یا » کمتر«میزان 

درباره و یا حتی کتب آکادمیکهارسانه، هاروزنامه، علمیمطالبی که در مجالت غیربعضی از متاسفانه 
شود را در نشر می شوند، اطالعات کافی که موجب خطاهاي ذهنی خواننده یا شنونده نتفاوتهاي دو جنس منت

ترند و یا میل به خیانت بیشتري طلبگویند که مردان تنوععموماً این را می،گذارند. این مطالبنمیاواختیار
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در ذیل، تعدادي از کنند.نمییها بحثر تفاوتهاي دو جنس در این زمینهیدارند اما در مورد چگونگی تفس
جنسی در دو جنس به یاد داشته باشیم را بطور مختصر نکات مهمی که همواره باید در مورد وجود تفاوتهاي

کنیم.مرور می

یک نکته بسیار حائز اهمیت در مورد یافته هاي تفـاوت دو جـنس در   .معناي بیشتر و کمتر بودن
کمتر بودن در یک جنس، به معناي این نیست که در یک جـنس، چیـزي   رفتارهاي جنسی اینست که بیشتر یا

گوییم که یـک مـرد معـین، در طـول زنـدگیش،      دیگر وجود ندارد. بطور مثال، اگر میوجود دارد و در جنس
طلبـی  مرد، این به معناي این نیست که تنـوع 70زن دارد و یک زن تمایل به ارتباط با 100تمایل به ارتباط با 

طلبـی،  ن تنـوع جنسی در آن مرد وجود دارد و در آن زن وجود ندارد، هر چند که تفاوت این دو نفـر در میـزا  
کامالً مشهود است. در مورد تفاوت در میانگینهاي دو جنس نیز، این مسئله کامالً صادق اسـت. اگـر چـه کـه     

طلبی جنسی در مردان یک جامعه، بیشتر از زنان همان جامعه است اما این مطلب بـه ایـن   میانگین میل و تنوع
وجود داشته و در دیگري وجود ندارد. بیشـتر،  معنی نیست که تنوع طلبی یا میل جنسی در یکی از دو جنس

صرفاً به معناي بیشتر است و نه چیز دیگري. 

19گردد. دانش آموزي که نمره مسئله دیگر، به میزان شدت تفاوت بر می.مقدار یا شدت تفاوتها
ي کسب کرده گرفته اند، نمره بیشتر12و دیگري 18آموزي که یکی از آنها نمره گیرد، از هر دو دانشمی

آموزي بسیار کمتراست تا با نمره دانش18آموز داراي نمره است. اما بدیهی است که تفاوت نمره او از دانش
گرفته است. تفاوت بین دو جنس در رفتارها و نگرشهاي جنسی متفاوت، از همین اصل تبعیت می 12که 

ختلف، شباهتهایی وجود داشته باشد اما تفاوت در رفتارهاي جنسی مجهتکنند. اگر چه که ممکن است بین 
گوییم که هم میل جنسی مردان و هم تنوع طلبی توانند متفاوت باشند. مثالً، میاین تفاوتها مییا میزانشدت

طلبی، یک جهت مشترك که عبارت از آنها، بیشتر از زنان است. در اینجا، در مورد هر دو خصیصه میل و تنوع
شود. اما این به این معنی نیست که تفاوت دو جنس در میل ان است، مشاهده میبیشتر بودن آنها در مرد

توانند در یک خصیصه، با همدیگر تفاوت طلبی است. دو جنس میجنسی، لزوماً برابر با تفاوت آنها در تنوع
یزان اي دیگر، تفاوت کم داشته باشند.  به همین خاطر، مقدار تفاوتهاي ذکر شده و مزیاد و در خصیصه

ها، حائز اهمیت هستند. ها و یافتهتفاوت در میانگین دو جنس در رفتارهاي جنسی، براي تفسیر بهتر داده

اینکه میانگین میل جنسی در مردان، بیشتر از میانگین میل جنسی .نمرات میانگین و نمرات فردي
است و یا اینکه همه زنان، میل در زنان است، به این معنی نیست که میل جنسی هر مردي از هر زنی بیشتر 

شان، از تري از همه مردان دارند. مطمئناً در بین زنان، هستند کسانی که ممکن است میل جنسیجنسی پایین
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میانگین میل جنسی در مردان و یا حتی از میل جنسی مردان قرار گرفته در انتهاي باالي طیف میل جنسی هم 
اي، تفاوتهاي جمع نمرات افراد، تقسیم بر تعداد آنها است. چنین آمارهبیشتر باشد. میانگین عددي به معناي 

کند. مشخص است فردي درون یک گروه را به نفع کسب یک شاخص کلی و متوسط از آن گروه، حذف می
تواند براي مقایسه دو نفر از دو گروه، به کار رود. میانگین، تفاوتهاي کلی بین گروهی و نه که این آماره نمی

اوتهاي درون گروهی یا بین فردي را می سنجد. باید توجه داشته باشیم که در درون هر گروه، بین اعضاي تف
خواهیم در مورد یک که میآن گروه از نظر سازه مورد سنجش، تفاوت وجود دارد. به همین دلیل، درصورتی

ی به ما نکند. هنگام شخص معین و واحد قضاوت کنیم، میانگین ممکن است کمک زیاد یا جامع و کامل
هاي بر اساس بینیشوند. به پیشویژه مطرح می-قضاوت در مورد اشخاص، مسائل فرد ویژه و نه گروه 

گفته 2ویژه- بینی فرد پیشبینی در مورد یک فرد خاص، و پیش1بینی جمعیتیپیشهاي کلی گروهی، میانگین
-بینیی جمعیتی و در مورد کار با یک فرد خاص، پیشبینشود. در مورد قضاوتهاي کلی و اجتماعی، پیشمی

یابند. از طرف دیگر، تمایز بین میانگین یک گروه با نمرات فردي یا تمایز ویژه کاربرد بیشتري می-هاي فرد
گروهی، نباید موجب شود تا بین نمرات میانگین و نمرات فردي بین تفاوتهاي بین گروهی با تفاوتهاي درون

گوییم که سازند. اگر میم، زیرا این نمرات فردي درون هر گروه هستند که نمرات میانگین را میارتباطی نبینی
میانگین میل جنسی در مردان بیشتر از زنان است، این گفته به این معنی است که مجموع نمرات مردان در 

ت و این نتیجه حاصل مقیاسهاي سنجش میل جنسی تقسیم بر تعداد آنها، بیشتر از همین مقدار در زنان اس
شود مگر اینکه مردان، عموماً نمرات بیشتري نسبت به همتایان مونث خود در شاخصهاي سنجش میل نمی

جنسی بدست بیاورند. شق دیگر اینست که اقلیتی از یک گرو،ه مسئول باال رفتن نمره میانگین آن گروه و 
د (که البته بر اساس شواهد، این مسئله در مورد بیشتر بودن آن نسبت به میانگین نمرات در گروهی دیگر شون

کند).تفاوت میانگین میل جنسی در دو جنس، صدق نمی

اراده تا ومسئله دیگر به تفاوت بین توانایی عملی کردن امیال یا فاصله میل .فاصله میل تا عمل
جنس مونث، توانایی تعدادي از تفاوتهاي بین دو جنس وجود دارد که باعث می شوندبر می گردد. ،عمل

گردد تا گذاري والدینی، موجب میباالتري براي عمل بر مبناي تمایالت خود داشته باشد. تفاوت در سرمایه
مردان همیشه مشتاقی در بیرون وجود داشته باشند که تمایالت جنسی یک زن را برآورده کنند. این مسئله، 

دهد. از و همچنین زمان و چگونگی رابطه را به آنها میآزادي زیادي به زنان در انتخاب شریک براي رابطه
بان یک تیم فوقبال، آخرین گفته شده زیرا همانطور که دروازه3بانان ارتباط جنسیدروازهاین نظر، به زنان، 

1- Nomothetic Prediction
2- Idiographic Prediction
3- Sex gatekeepers
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کنند که کند، این زنان هستند که تعیین میگیري میکسی است که در مورد ورود توپ به دروازه تصمیم
تباط جنسی صورت بگیرد یا نه. باالخره، ار

گرانه رفتار کنند و این خود موجب گردد تا آنها انتخابگذاري زیاد والدینی در زنان، موجب میسرمایه
شود. سرمایه گذاري والدینی، خود را محرومیت بسیاري از مردانی که مالکهاي زنان را برآورده نمی کنند، می

هد که آن عوامل می توانند باعث شوند تا فاصله تمایالت و ترجیحات ددر قالب عوامل دیگري نیز نشان می
جنسی با توانایی عمل بر اساس چنین تمایالتی، براي زنان کمتر از مردان شود. بطور نمونه، زنان ازدواج کرده 

ارتباط نسبت به مردان متاهل، توانایی بسیار بیشتري براي عملی کردن آنچه که بخواهند دارند. براي یک مرد، 
شود. داشتن معیارهاي مورد توقع زنان مانند جنسی با یک زن، به قیمت داشتن چندین مالك متعدد تمام می

جذابیت جسمانی و شخصیتی، فقط یکی از آنهاست. فراهم آوري منابع مادي الزم براي برقرار کردن رابطه 
شود تا مردان نتوانند به همه آنچه که جنسی مانند داشتن پول، مکان، وسیله حمل و نقل و... نیز، موجب می

از نظر جنسی می خواهند، برسند. رقابت درون جنسی مردان براي رسیدن به زنان، عامل دیگري است که 
کند. مجموعه این عوامل یا موانعی که یک مرد باید بر آنها غلبه پیدا کند تا توانایی تعدادي از مردان را کم می

شود تا اکثریت مردان نتوانند مکنونات درونی خود را بطور کامل، برسد باعث میبه ارتباط جنسی با یک زن 
هایی را که برشمردیم ندارند. در شرایط عادي، آنها براي اینکه عملی کنند. در عوض، زنان، این محدودیت

آوري این راهمیک مرد را راضی به ارتباط جنسی کنند، نیازي به داشتن منزل، اتومبیل یا پول ندارند چرا که ف
العاده نیز، چیزي آید. نداشتن جذابیت شخصیتی و جسمانی فوقموارد، جزو وظایف مردان به حساب می

توانند به نیست که بتواند زنان را بطور کلی از ارتباط جنسی محروم کند. هر چند کیفیت شرکایی که زنان می
توانند هر وقت ما به هر حال، آنها معموالً میآنها دست یابند، تا حدي به خصایص خودشان بستگی دارند، ا

آل) بیابند. که بخواهند، یک شریک جنسی مناسب (و نه لزوماً ایده
از آنجایی که براي جنس مذکر، مهمترین مانع محدود کننده موفقیت تولیدمثلی، تعداد شرکاي در 

کوشند تا تر از زنان است آنها میگذاري والدینی در مردان کمدسترس است و همچنین از آنجایی که سرمایه
بر منابع و موانع محیطی غلبه کنند تا تعداد روابط جنسی خود را به حداکثر برسانند. از همین رو، آنها قبول 

کنند که جنسیتی باشند که حاضر است براي یک وعده رابطه جنسی، مکان و اتومبیل فراهم کرده و پول می
توانایی بسیار بیشتري براي عملی کردن امیالهاي ،زنانشوند تا ث میخرج کند. مجموعه عوامل فوق، باع

براي ،اراده تا عملوفاصله میل ،به عبارت دیگر.داشته باشندخودهاي جنسیطلبیجنسی و از جمله تنوع
،دطلبی جنسی بسیار زیاحتی در صورت داشتن میل یا تنوع،بسیاري از مردان.زنان کمتر است تا براي مردان

الزم همانند شرایط بخاطر داشتن شرایط ،مردانتعداد اندکی ازکردن تمایالت خود نیستند. فقطقادر به عملی
هم تا آنوتمایالت درونی خود را هستند تا قادر،خودجذابیت جسمانی، شخصیتی واقتصادي، اجتماعی

عملی کنند.،حدي
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ه که میزان تنوع طلبی جنسی را ت یک پرسشنامدر جواب به یکی از سئواال،تصور کنید که یک مرد
انتخاب کند.خود در سراسر عمر حشریک جنسی را به عنوان تعداد شرکاي جنسی مرج200سنجد، تعداد می
عالوه بر ،زنآنمرد نسبت بهآن شریک را کافی بداند. آیا می توان گفت که 20فقط ،که زنی دیگرلیحادر

این تفاوت ،بزرگهاي مابزرگ و مادردهد. پدرببیشتري نشان انه طلبتنوعتار رفتواندمیدر عمل هم،میل
/  گر مردي مست شود به مویی توانش بست«اند: بیان کردهدر قالب یک بیت شعرجنسی بین میل تا عمل را 

. همین مسئله در مورد میل جنسی و سایر تفاوتهاي دو جنس »گر زنی مست شود به زنجیري نتوانش بست
کند. صدق میهم،ر مسائل جنسی د

گوییم میل جنسی در مردان وقتی میتوجه کنید که.تفاوت به معناي برتري یا کهتري نیست
ترند، حساسیت آنها نسبت به خیانت جنسی بیشتر است و یا اینکه حساسیت زنان طلببیشتر است، آنها تنوع

ر بودن رفتاري معین در یک جنس و یا جنس دیگر، به نسبت به خیانت عاطفی باالتر است، این باالتر یا کمت
هیچ عنوان، به معناي مهتري یا کهتري این یا آن جنس نیست. بطور ساده، دو جنس به این خاطر با همدیگر 

اند. نه باالتر و نه پایین تر اند که در طول تکامل، در معرض شرایط متفاوتی از نظر انطباقی قرار داشتهمتفاوت
فتاري خاصی، مزیت، موهبت یا نقص تلقی نمی شود. دو جنس اینطور هستند و باید هم اینطور بودن در ر

اي که در اینجا باید در نظر گرفته باشند چرا که مسیر تحولی متفاوت آنها، این را ایجاب کرده است. مسئله
نس خاص تفسیر شوند.شود، نحوه برخورد با این تفاوتهاست و نه اینکه این تفاوته، به نفع یا ضرر یک ج

نسبت جنسی و پیامدهاي جمعی
گفتـه ازدواج،بـراي آمـاده زنازدواج در مقابـل تعـداد  برايآمادهمردبه تعداد1نسبت جنسیِ عملیاتی

شود. این این متغیر از جمله شاخصهاي آماري است که در مطالعات جمعیت شناختی بکار گرفته می. شودمی
در قالب درصد بیان می شـود تـاثیرات بـالقوه وسـیعی بـر روي رفتارهـاي       شاخص، که بصورت یک کسر و

-قدرتهایی که بر نوع و ماهیت ارتباط دو جنس در یک جامعه تاثیر مـی .جنسی دو جنس در یک جامعه دارد

بندي کرد. قدرت ساختاري بـه میـزان   طبقه3قدرت ارتباطیو 2قدرت ساختاريگذارند را می توان به دو نوع 
شود. قدرت ارتباطی، بـه میـزان   قتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعیِ در دست یک جنس اطالق میقدرت ا

کـه  شـود. هنگـامی  توانایی یک جنس، براي اینکه تمایالت خود را در ارتباط با جنس دیگر ابراز کند گفته می
ن آمـاده بـراي ازدواج   شود یعنی تعداد زنان آمـاده بـراي ازدواج از تعـداد مـردا    کمتر از یک مینسبت جنسی 

شان در رابطه بـا جـنس مقابـل    زیادتر است قدرت ارتباطی مردان، جهت اعمال ترجیحات و تمایالت جنسی

1- Operational Sex Ratio (OSR)
2- Structural
3- Dyadic
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ها اسـت. ارتبـاط   ، یکی از این در خواست1ارتباط جنسی بدون الزام تعهدات زیادشود. در خواست بیشتر می
ینکه حاضر به ارتبـاط جنسـی شـود، بـدون اینکـه از      جنسی بدون الزام تعهد به میزان موافقت یک فرد براي ا

که این شاخص باال باشد، فـرد  شود. هنگامیاي بکند، گفته میطرف مقالش درخواست تعهدات قابل مالحضه
شـود. مشـخص شـده کـه بـین      در مقابل موارد کمی از تعهدات طرف مقابل، حاضر به ارتباط جنسی با او می

بطـور مثـال، یـک    این شاخص در زنان یک جامعه، رابطـه وجـود دارد.   نسبت جنسی در یک جامعه و میزان
کشور نشان داد که نسبت جنسی بین دو جنس با میزان موافقت زنان به روابـط  48مطالعه انجام شده بر روي 

).b2005مدت بدون تعهد، همبستگی دارد (اسچمیت، کوتاه
در آنها زنان بیشتر از مردان، براي رسیدن به تر که در چنین جوامعی یعنی جوامع با نسبت جنسی پایین

کنند، شاهد ولنگاري جنسی خودگزارش شده باالتر در جنس مونث (اسچمیت، همسر با همدیگر رقابت می
b2005و 1988)، میزان باالتر فرزندان نامشروع (سوت و ترنت، 2001تر در زنان (باربر، هاي کوتاه)، دامن (

)، هستیم. بطور معکوسی، نسبت جنسی باالتر در جوامع 2001تران نوجوان (باربر، میزان باالتر حاملگی در دخ
(تعداد بیشتر مردان)، با ثبات زندگی زناشویی و اخالق جنسی بهتر، همراه است. در این جوامع، میزان طالق، 

) است. 1988) و سن اولین ازدواج، زودتر (سوت و ترنت، 1991تر، ازدواجها پایدارتر (پدرسون، پایین
رقابت درون جنسی بین زنان براي بدست آوردن همسر، یکی از علل ارتباط مشاهده شـده بـین نسـبت    
جنسی و ارتباط جنسی بدون تعهد در زنان است. هنگامی که تعداد مردان یک جامعـه از تعـداد زنـان همـان     

بـه زبـان تکـاملی، رقابـت بـراي      شود، رقابت بین زنان براي اینکه همسرانی داشته باشند و یا جامعه کمتر می
شـود تـا زنـان، زودتـر و     یابد. این افزایش در رقابت منجر میکسب موفقیت تولیدمثلی و تکاملی، افزایش می

هاي جنسی مردان تن در دهند. از آنجایی که یکی از قویترین اسـتراتژیهاي جنسـی مـردان،    آسانتر به خواسته
جنس مقابل است، نتیجه این فرایند، افزایش روابط جنسی بـاز یـا   داشتن ارتباط جنسی بدون سپردن تعهد به 

بدون تعهد در جامعه خواهد بود. در این حالت، بین دختران و زنان بدون همسر، براي کسب مـردان، رقابـت   
گیرد. نتیجه این رقابت، توانایی بیشتر مردان براي دنبال کردن اسـتراتژیهاي جنسـی مـورد ترجیحشـان     در می
است.

ها اي که تعداد یکی از جنسگردد. در جامعهبر می2سرقت همسردیگر، به فرایندي موسوم به علت
اند براي سرقت همسرانِ هم جنسان خود کاهش یابد، تالش افرادي از جنس مقابل که بدون همسر مانده

- حل، یکی از راههايِ جنسیِ جنس مقابل شدنیابد. براي موفقیت در چنین امري، تسلیم استراتژيافزایش می

رود. در این وضعیت، دختران و زنان مجرد، براي کسب شوهران زنان دیگر، اقدام به هایی است که بکار می
کنند. البته سرقت همسر متعلق به فردي دیگر، براي برقراري یک مدت متعدد با آنها میبرقراري روابط کوتاه

1- Sociosexuality
2- Mate Poaching
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ترین دشمن زندگی مشترك ، خود زنان، تبدیل به جديدر این واقعهگیرد.مدت نیز صورت میرابطه کوتاه
گذاري پدري [در روابط درازمدت] بسیار باالست، هایی که سرمایهجنس مونث در گونه"شوند. همدیگر می

رفتار کند. آنها در بعضی از مواقع، 1به سختی احتمال دارد که با سایر همجنسان خود، منفعالنه و صادقانه
). رفتارهاي زنان نسبت به همدیگر و رقابت آنها براي کسب 1996(رایت، " شوندر میدشمنان طبیعی یکدیگ

تواند به مردان در جوامع با نسبت جنسی پایین، یکی از نمونه هاي مطلب فوق است. رقابتهاي مهار نشده، می
د.ارزش زنان به عنوان منابع جنسی ارزشمند، چوب حراج زده و همه آنها را با مشکل مواجه کن

مـدت را در  نمودار زیر، میزان کلی پدیده سرقت همسر شخصی دیگر به منظور برقراري یک رابطه کوتاه
دهند این همانطور که نمودارها نیز نشان میدهد. کشور نشان می53ناحیه قاره اي دنیا و 10افراد دو جنس از 

واجی نیست.پدیده همانطور که در ابتدا ممکن است پنداشته می شود، پدیده کم ر

کشور در جهان، کـه سـعی کـرده انـد شـریک رمانتیـک       53ناحیه از 10: درصد مردان و زنان 6-2نمودار 
همانطور که مشاهده می شود، میزان سرقت همسر براي روابـط  شخص دیگري را براي یک رابطه کوتاه مدت، سرقت کنند.

هـا، در مـردان بیشـتر اسـت.     مدت، در همه فرهنگیک رابطه کوتاهمدت در مجموع باالست. سرقت همسر شخصی دیگر برايکوتاه
گـر ینکتـه د مدت همسر شخصی دیگر با افـزایش موفقیـت تولیـدمثلی در مـردان اسـت.      یک علت این مسئله، هماهنگی سرقت کوتاه

پنداشـته شـود، کـم    تدا در ابآنطور که ممکن است ،زیدر زنان نمدت، کوتاهحتیرابطهکیيبراگریدیسرقت همسر شخصنکه،یا
مدت جنسـی، منـافع تکـاملی بـالقوه     هاي کوتاهدهد که زنان نیز، از سرقت همسر زنی دیگر براي برقراري آمیزشاین نشان می. ستین

مـدت و  مدت را، دلیل بر شیوع نسبی وجود روابـط کوتـاه  آورند. وجود سرقت همسر براي روابط کوتاهمهم و ارزشمندي بدست می
شناختی، نسـبت جنسـیتی، اقتصـادي و ...    دانند. سرقت همسر، در هر شرایط فرهنگی، جمعیتی بین زنان و مردان نیز میگذراي جنس

1- Guileless
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توانـد  بـالقوه مـی  توانند بر میزان آن تاثیرات مهمی داشته باشند. یکی از مسائلی کـه بطـور  تواند روي دهد اما بعضی از شرایط، میمی
ه افزایش دهد، عدم  هماهنگی در تعداد افراد دو جنس یا کم و زیاد شدن نسبت جنسـیتی اسـت.   میزان سرقت همسر را در یک جامع

).2004(نمودار برگرفته از اسچمیت و همکاران، 

در تبیین ارتباط بین نسبت جنسی و میزان روابط جنسی، نباید فقط بر نقش یک جنس، به عنـوان عامـل   
بایست بر نقش استراتژیهاي جنسی هر دو جنس تاکید کرد بلکه میتاثیرگذار در بوجود آمدن چنین ارتباطاتی 

و تاثیرات و کنشهاي متقابل این استراتژیها تمرکز کرد. مسئله بعدي به توجه به نقش فرهنگ یـک جامعـه در   
هاي کامالً یکنواختی که در هر شـرایطی، رفتـاري   گردد. انسانها، رباتاي برمیممانعت یا تشدید چنین مسئله

الً مشابه از آنها سر بزند، نیستند. اکثریت زندگی تکاملی انسان، یک زندگی گروهی و در تعامل با دیگـران  کام
بوده است. نتیجتاً، انسان فعلی، داراي تعداد بیشماري از مکانیسمهاي انطباقی براي زندگی در گروه و موفقیت 

افزاي خـود دسـت   از استراتژیهاي تناسبدر آن، است. هر چند که زندگی گروهی باعث نخواهد شد که افراد
تر خواهـد کـرد. ارتبـاط بـین نسـبت      تر و پیچیدهبکشند اما بعضی وقتها، شکل بروز این استراتژیها را ظریف

گرایانه معادالت ذهنی دو جنس است. هر یک جنسی و میزان ارتباطات جنسی باز، نشان دهنده اثرات میانجی
زند تا موفقیـت تولیـدمثلی   شناختی و محیطی خود، دست به رفتارهایی میوماز دو جنس، با توجه به شرایط ب

خود را به حداکثر برساند. در شرایطی که شرکاي متعددي براي مـردان وجـود داشـته باشـد، آنهـا اقـدام بـه        
کنند. در این شرایط، زنان با تغییـرات رفتـاري و از جملـه خـود را از نظـر      ارتباطات جنسی مکرر و گذرا می

هنگامیکه نسبت جنسی، دچـار عـدم تـوازن و    جنسی در دسترس قرار دادن، سعی در جلب نظر مردان دارند. 
برابري می شود، رقابت درون جنسی براي رسیدن به همسر یا شریک، در اعضاي آن جنسیتی که تعـداد آنهـا   

عضاي جنس کم تعـدادتر  هایی که ایابد. این رقابت، شامل نشان دادن صفات و کیفیتبیشتر است افزایش می
). البته دیده شده کـه در جوامـع بـا    1991شود (پدرسون، می پسندند بوسیله اعضاي جنس با تعداد بیشتر می

نسبت جنسی پایین، مالکهاي زنان در انتخاب همسر براي یک رابطه درازمدت مانند ازدواج، بطور معکوسـی  
ع، هر چند تعداد زنان بیشتر بوده و بر طبق قاعـده، آنهـا   ). در این جوام2007، استون و همکارانرود (باال می

تر عمل کنند تا بتوانند در رقابت با سایر همجنسـان خـود موفـق    باید در مالکهاي انتخاب همسر، سهل گیرانه
شوند اما گفته شده که افزایش سطح مالکهاي زنان براي انتخاب همسر درازمدت در این شرایط، می تواند به 

خواهند از این طریق، بین مـردان بـالقوه حاضـر بـه تشـکیل و ادامـه یـک رابطـه         اشد که آنها میاین خاطر ب
تمایز قائل شوند (همان مدت هستند،درازمدت با مردانی که در چنین شرایطی، به دنبال روابط و شرکاي کوتاه

جنسی با ترجیحات انتخاب فرهنگی در مورد رابطه نسبتهاي یک مطالعه بزرگ بین(براي مطالعه یافتهمنبع)
).2007همسر رك به استون و همکاران، 
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، نماهاي کوتاه و سایر لباسهاي بدنکه به نظر می رسد دامناندهاز پژوهشها نیز نشان دادتعدادي
-تر میمتداولمانند زمانهایی که نسبت جنسی پایین است،کنندبراي جذب مردان رقابت میزنانکه موقعی 

، 1976تا 1885)، با بررسی سه مطالعه مرتبط با مدهاي لباس در بین سالهاي 1999مثال، باربر (بطور شود.
دریافت که کوتاهی دامن با نسبت جنسی پایین (تعداد مردان کمتر)، فرصتهاي اقتصادي فزاینده براي زنان و 

عدم ثبات زناشویی همبستگی دارد.

. جستاري پژوهشی
معادالت تکاملی والدین و نسبت جنسی فرزندانرزا: ویان دختزیبارثروتمندانِ پسرزا و

اي است که فهم رفتارهاي انسان را، بیش از از جمله موضوعات جالب و پیچیده،1محیط-تعامالت ژن
ها بر اساس شرایط محیطی، تصمیم به بروز یا عدم بروز بعضی از صفات بدنی یا اینکه ژنکند.پیش، دشوار می

هایی ها، مسئول کدگذاري مکانیسمشود که در بعضی از شرایط، ژنوتایپیرند. اینطور اندیشیده میگرفتاري می
کنند (هیل و دادهاي فنوتایپیک و نه یک واکنش ثابت، ترجمه میادهاي محیطی را، به بروندهستند که درون

- محیطی فرد، ساختارهایی دروندادهاي توانند با استفاده از برونها، همچنین می). اما ژن1999کاپالن، 

جسمی را به راه اندازند که نتیجه آنها، تنظیم متغیرهاي مربوط به تولیدمثل مانند نسبت دختر به پسر در 
ها، باشد.زاده

داده نشده انسانی، هاي جواب) در یک کتاب جالب، به بررسی علل تعدادي از پدیده2008میلر و کانازاوا (
ها، ارتباط نسبت تعداد فرزندان مذکر به مونث با جذابیت و موقعیت اقتصادي ن پدیدهپرداختند. دو تا از ای

به شانس و تصادف کامالً، پسر یا دخترشدن یک زن به فرزند آبستنباور بر این است که عموماًوالدین بود. 
، داراي یک و در عوض پدرXپندارند که چون هر دو کروموزم جنسی مادر اي نیز میعدهبستگی دارد. 

کند. در انسان و در جمعیت است، این پدر است که جنسیت فرزند را تعیین میYو یک کروموزم Xکروموزم
این ،در هنگام تولدگیرد. نطفه دختر، شکل می100شود، نطفه مذکري که بسته می120کلی، به ازاي هر 

کمی متفاوت است. ،مختلفزوجینراي ب،دختر است. اما این نسبت جنسی100پسر به ازاي 105نسبت،
پسران بیشتري دارند ،از طبقه اجتماعی باالثروتمندوالدین گوید کهاینطور می2ویالرد-فرضیه ترایورز

دختران بیشتري دارند. دلیل این مساله این است که ،تر جامعهکه والدین فقیر و از سطوح پاییندرحالی
ثروت و موقعیت یک مرد، بر شود.هم منتقل میکودکان به نوعی به والدیناقتصاديموقعیت اجتماعی و 

هاي پسران خانوادهمیزان موفقیت او در دسترسی جنسی به زنان، تاثیر بسیار زیادي دارد. در طی تکامل، 
که داشتن ثروت، زیادي آمیزش برسند. درحالیتوانستند به تعدادمید،دنشثروتمند که خود نیز ثروتمند می

انِ برادران ثروتمند که به اندازه خواهراي زنان، موفقیت کمتري را از نظر تولیدمثلی به دنبال دارد. بر
، براي دارند. بنابراینرا نسبت به برادران خود توانایی داشتن فرزندان کمتري برادرانشان هم ثروتمند هستند،

1- Gene- environment interactions
2- Trivers-Willard hypothesis
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هاي بیشتري را ین پسران بیشتر، تعداد زادهوالدین ثروتمند، مفیدتر اینست که پسران بیشتري داشته باشند. ا
مکانیسم بیولوژیکی دهند. هرچند به جا گذاشته و مزد والدین متمول خود را، با گسترش بیشتر ژنهاي آنها، می

هنوز ریزي کرده که به عوامل محیطی حساس باشند،هاي ما را به چه نحو برنامهو اینکه تکامل، ژناین پدیده
. در اندکردهآوري جمع،از سراسر جهان،براي این فرضیهرامستنداتییلر و کانازاوا، ماما مشخص نشده 

در اما . ي دارندمریکا، معاونین ریس جمهور و وزراي کابینه، فرزندان پسر بیشترآهاي روساي جمهور خانواده
اسناد کلیساهاي محلی در تعداد فرزندان دختر بیشتر است. ،فریقاآداران فقیر موکوگودویی در شرق میان گله

د که در میان مالکان ثروتمند لیزن آلمان، تعداد فرزندان پسر ندهنشان مینیزمیالدي18و 17هاي قرن
دخترهاي بیشتري داشتند. ،که کارگران مزرعه و کاسبان بدون داراییبیشتر از فرزندان دختر است درحالی

فرزندان، نه تنها در دنیاي واقعی بلکه در امیال نیز، خود را تاثیر توانایی اقتصادي در تعیین نسبت جنسیت 
قرار بود فقط که درصورتی،، افراد ثروتمندبه عمل آمدکشور جهان46در یک نظرسنجی که از دهد. نشان می

تمایل ،که افراد با ثروت کمتر، درحالیندفرزند پسر داشتبرايتمایل بیشتري یک فرزند داشته باشند،
.داشتن فرزند دختر داشتندرايببیشتري 

شود. جذابیت جسمانی، عامل مان، به ثروت ما، محدود نمیهايدخالت شرایط ما در نسبت جنسی زاده
کند. کمک بیشتري می،ی، به تولیدمثل موفق زنانانجذابیت جسمدیگر تاثیرگذار در این زمینه است. 

دارند، باید فرزندان دختر بیشتري نیز داشته باشند. والدینی که جذابیت جنسی و جسمی باالیی ،بنابراین
داشتنبرايشوند،تلقی میهایی که از نظر جسمی بسیار جذاب آمریکاییشانس د که ندهنشان می،هایافته

شود (رك میزدهدرصد تخمین 48حدود ،که این شانس در سایر افرادحالیرداست درصد 56،دخترفرزند 
در بریتانیا نیز، نشان داد که 1). تحلیل مطالعه ملی رشد کودك2008میلر و کانازاوا، ؛ 2007به کانازاوا، 

درصد افزایش داده یا 23سالگی، احتمال داشتن یک دختر را، در بزرگسالی به 7جذابیت جسمانی در سن 
پایین دهد. بطور برعکس، از نظر جسمی جذابیت درصد کاهش می19احتمال داشتن یک فرزند پسر را به 

درصد کاهش داده یا احتمال 20سالگی، شانس داشتن یک فرزند دختر را، در بزرگسالی به 7داشتن در سن 
). تحلیل کانازاوا و میلر از ارتباط بین جذابیت 2011رساند (کانازاوا، درصد می25داشتن یک فرزند پسر را، به 

)، مورد نقد قرار گرفته است. کانفر، اعتقاد دارد 2008جسمانی والدین و نسبت جنسی فرزندان، بوسیله کانفر (
- کوتاهگزینی جفتتوانند استراتژي اي جذاب هستند، میمالحظهکه اگر بر طبق انتظار، مردانی که بطور قابل

- کنند نسبت به زنانی با استراتژي جنسی کوتاهمدت را دنبال کنند و مردانی که این استراتژي را دنبال می

داشتن ژنهایشان به پسرانشان، نسبت بیشتري دارند، پس والدین بسیار جذاب، از طریق ارزانیمدت، فرزندان 
)، در جواب به این انتقاد a2011دهند. کانازاوا (شان را بیشتر افزایش میبه دخترانشان، موفقیت تولیدمثلی

است. بنابراین، 03/0د کند که احتمال حاملگی یک زن، به ازاي هر بار آمیزش جنسی، حدواینطور بحث می
، یک حاملگی روي دهد. یک مرد، با ارتباط 99/0شریک جنسی آمیزش کند تا با احتمال 33یک مرد باید با 

به همین تعداد زاده یعنی یکبار 96/0تواند به احتمال جنسی منظم دو بار در هفته با یک شریک دائم، می
شریک جنسی را در عرض 30وار است که بتواند بیش از حاملگی موفق، دست یابد. براي یک مرد، بسیار دش

1- National Child Development Study (NCDS)
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هاي زمانی نیاکانی ما که نیاکان ما در گروههاي کوچکی از حدود یکسال، بیابد. این مسئله بخصوص در دوره
کند. بنابراین، این تقریباً ناممکن است که کردند، صدق میفرد از نظر ژنتیکی خویشاوند زندگی می150

یک مرد جذاب از نظر جسمی، با موفقیت تولیدمثلی یک زن جذاب، فقط از طریق موفقیت تولیدمثلی
مدت، برابري کند. نتیجتاً، جذابیت جسمانی، براي زنان نسبت به مردها، بکارگیري استراتژي جنسی کوتاه

انند توترین مردان، می) خود هم اذعان دارد که بر طبق تحلیل او، فقط جذاب2008سودمندتر است. کانفر (
مدت را در پیش بگیرند. به همین خاطر، این تحلیل، ممکن کوتاهگزینیجفتآمیزي، استراتژي بطور موفقیت

گوید که از العاده جذاب، کاربرد داشته باشد. او میاست فقط براي گروه محدودي از جمعیت یعنی والدین فوق
العاده جذاب براي اینکه پسران و نه دختران فوقتواند تمایلی را براي والدیننظر تئوریک، فشار انتخابی، می

بیشتري تولید کنند، شکل داده باشد. در مابقی طیف جذابیت، زیبایی، براي جنس مونث، همراه با تولیدمثل 
موفق بیشتر است. 

جنسی والدین، از جمله دیگر متغیرهاي تاثیرگذار بر نسبت جنسی فرزندان، هستند 1سن و ولنگاري
).b2011ازاوا، (رك به کان

روابط جنسی قبل از ازدواج و ارتباط آن با خیانت در بعد از ازدواج

(ویلیام فالکنر).» میرد، بلکه حتی نگذشته استگذشته هرگز نمی«

(منبع؟).» سازدآینده افراد را، همیشه یک گذشته به ظاهر فراموش شده، می«

-و هیچگذشته هرگز نگذشته استدانیم، درباره روان انسان میبا چیزي که از ارتباط گذشته، حال و آینده«

دیروز و امروز، ده است!آشکار نشزهنو،از آنیبخش،ندهیاز نظر اثرات آن بر آدر حقیقت،گذرد.وقت هم نمی
ز هاي هنونده، گذشتهتر، آیسازیم. بطور خالصههایمان ساخته یا میاي هستند که ما براي فرداهر دو گذشته

». !نیامده ماست

بار مزه نعمتی را چشید، آن کند، اما پس از اینکه یکاش را نچشیده هوس نمیانسان، هرگز چیزهایی که مزه«
-کار بپرسید که اعتراف میتوانید از سربازان کهنهمی«(جین وبستر).»وقت دیگر محرومیت از آن دشوار است

».ها را، همیشه با خود دارندآن میداناند اما جاي زخمتهسر گذاشهاي جنگ را پشتکنند هرچند میدان

نـام  3یـا خیانـت  2رابطه فرازناشویی یک زن یا مرد که از آن با عنوان رابطه خارج از چارچوب زناشویی
برده می شود، یکی از موضوعات پژوهش برانگیز در حیطه روانشناسی جنسی اسـت. خیانـت زناشـویی، بـه     

گذارد، موضـوعی اسـت   میق و منفی که بر بنیان خانواده، روابط و سالمت روان زوجین میدلیل تاثیر بسیار ع
1- Promiscuity
2- Extramarital affair
3- Infidelity
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بینی و کنترل آن را بر می انگیزد. خیانت جنسـی  که خود به خود، کنجکاوي و عالقه براي شناخت علل، پیش
هرچنـد کـه   اي بوده و علتهاي بالقوه زیـادي بـراي آن وجـود دارد،   یا عاطفی زوجین، مبحث وسیع و پیچیده

تر خالصه کرد. در اینجا قصد داریم فقط به نقـش  هاي کلیبنديبسیاري از این علل را می توان در قالب طبقه
علّی یکی از این عوامل یعنی روابط جنسی قبل از ازدواج، بپردازیم. علت این انتخاب نیز متعدد بوده که یکی 

شود.تر میحال گذار ما، روز به روز پر رنگاز مهمترین آنها این است که نقش آن در جامعه در 
بینی روابط جنسی خارج از چارچوب زناشـویی در بعـد از ازدواج، از طریـق    روانشناسان به منظور پیش

اند. نقش مزاج و خلق و خو، فرهنگ، نگرشهاي ارزیابیهاي قبل از ازدواج، به نقش عوامل متعددي اشاره کرده
ی، محرکات برانگیزاننـده محیطـی، کیفیـت ارتبـاط و رضـایت زناشـویی و       مذهبی، شرایط و فرصتهاي محیط

ها کـه بـه نظـر مـی رسـد      کنندهبینیاند. اما یکی از قویترین این پیشعوامل متعدد دیگر تا به حال کشف شده
بینی کنندگی آن حتی از نگرشهاي مذهبی نیز بیشتر باشد، ارتباطات جنسی قبـل از ازدواج اسـت.   قدرت پیش

شود، به این معنی که روابط جنسی قبل از ازدواج در زنان نسـبت  یت این مسئله درباره زنان بیشتر هم میاهم
تري براي احتمال خیانت زناشویی آتی آنها است. در اینجا الزم است تفاوت بین کننده قويبینیبه مردان، پیش

دهد و ارتباطات جنسی قبل ی روي میکه قبل از یک ازدواج رسم1زندگی مشترك بدون ازدواجخانگی یا هم
-از ازدواج را متذکر شویم. این مسئله به این خاطر است که پژوهشهاي انجام شده، بیشتر به سنجش تاثیر هم

اند تا اینکه تاثیر روابط جنسـی  خانگی بدون ازدواج بر رضایت و ثبات زناشویی و روابط فرازناشویی پرداخته
خانگی حتماً همراه بـا  ا را بسنجند. شاید یکی از علل این مسئله این باشد که همپیش از ازدواج بر این متغیره

اي از افـراد اقـدام بـه ارتباطـات     کند. ممکن است عدهارتباطات جنسی است اما برعکس آن لزوماً صدق نمی
ی کرده باشند. مکرر جنسی قبل از ازدواج با جنس مخالف کنند، بدون اینکه لزوماً با همه یا یکی از آنها زندگ

خانگی براي افرادي که با هم ارتباط جنسـی دارنـد کمتـر ممکـن اسـت،      این مسئله، در شرایطی که امکان هم
کند. البته شاید مفهوم زندگی مشترك بدون ازدواج باید بـه صـورت فرهنگـی، تعریـف و     بیشتر هم صدق می

شوند. به طور مثـال، هرچنـد کـه در    یف میتعیین شود، همانطور که بسیاري از مفاهیم دیگر به اینصورت تعر
کشور ما، زندگی مشترك بدون ازدواج، یک روال رایج ارتباطی بین دو جنس نیست (هرچند کـه در سـالهاي   

شهرهایی مانند تهران تا حدي افزایش پیدا کرده است) اما شاید در فرهنگ ما، بتوان بـه ارتبـاط   اخیر، در کالن
نکه زیر یک سقف زندگی کنند هم، زندگی بدون ازدواج گفـت. علـت ایـن    دو فرد از جنس مخالف بدون ای

هاي عاطفی و روانشـناختی  تواند منجر به وابستگیمسئله این است که حتی در چنین شرایطی نیز، ارتباط، می

Cohabitation-یمانیپنکهیشود که در آن زن و مرد قبل از ازدواج بدون ایاطالق مياصطالح به مواردنیایغربيهادر فرهنگ١
خانه بوده و ، همیکدیگرفقط بانیع از ارتباط دو جنس، زوجنونیدر ا.کنندیمیهم زندگبامنعقد شود،یثبت شده از نظر قانون

که از هم رندیبگمیهر لحظه ممکن است تصمآنهاکند. یازدواج نمیضمانت قانونیا يبعدییبر جدایمبنیضمانتچیمسئله هنیا
باشد.وجود داشتهآنهاهر یک ازيبرایحقوقیمنعنکهیاندهند، بدوانیرابطه پایا به جدا شوند
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اج شده و ارضاي نیازها را در پی داشته باشد. اما به هر حال، آنچه که در مورد ارتباط مثبت زندگی بدون ازدو
تعمیم به تاثیر ارتباطات جنسی پـیش از ازدوج  ها بدست آمده است، احتماالً قابلبا خیانت و طالق در پژوهش

خانگی و ارتباطات جنسی پیش از ازدواج، اساساً از فراینـدهاي مشـابهی   رسد که همهم است زیرا به نظر می
ر، با هم همبستگی اساسی دارند (مانند تـیچمن،  پذیرند. بعضی از محققان نیز، معتقدند که این دو متغیتاثیر می

توانـد منجـر بـه    ). زندگی مشترك بدون ازدواج، به هر شکل و طریقی که توصیف و تعریف شود، مـی 2003
افزایش تمایالت غیرمتعهدانه فرد نسبت به بنیانی به نام ازدواج شده یا بر چنین تمـایالتی کـه از قبـل وجـود     

خـانگی در  هر دو این متغیرها یعنی ارتباطات جنسـی قبـل از ازدواج و تجربـه هـم    اند دامن بزند. نقش داشته
شـود.  تـر مـی  مسائل مربوط به خانواده و رفتارهاي جنسی، با توجه به افزایش شیوع آنها در جمعیتها، پررنگ

-بـا هـم  در آمریکـا،  1990درصد از پیوندهاي زناشویی بسته شده در اوایل دهـه  60طبق یک تخمین، تقریباً 

). در مورد میزان رواج ارتباطات جنسی قبل از ازدواج نیز، آبمـا  2000خانگی شروع شده است (بومپس و لو، 
به دنیـا آمـده بودنـد،    1969و 1965درصد از زنانی که بین سالهاي 10)، دریافتند که فقط 1997و همکاران (

درصـد از ایـن   90بودند. به عبـارت دیگـر،   شان را در چارچوب ازدواج خود انجام داده اولین ارتباط جنسی
زنان، قبل از ازدواج، رابطه جنسی کامل را پشت سر گذاشته بودند.

تاثیر روابط جنسی قبل از ازدواج و رفتارهاي ولنگارانه از نظر جنسی در افزایش روابـط فرازناشـویی در   
؛ فورسـتی و تـانفر،   2000و گیسـن،  بعد از ازدواج در پژوهشهاي متعددي به اثبات رسیده است (مانند تریس 

)، داشتن تجارب جنسـی در قبـل از   2000). در مطالعه تریس و گیسن (2000؛ وایت، کللند و کاراییل، 1996
ازدواج هم براي مردان و هم زنان با خیانت بیشتر همراه بود. محققان این پژوهش معتقد بودند که ایـن یافتـه   

انـد کـه چطـور    انـد یـاد گرفتـه   ي که قبل از ازدواج تجارب جنسی داشتهتواند به این خاطر باشد که افرادمی
دارند از فرصتهاي جنسی که براي ارتباط با افراد دیگـر برایشـان اتفـاق    درحالیکه شرکاي دائم خود را نگه می

اداري ) تعداد شرکاي پیش از ازدواج، بطور معن2000افتد استفاده کنند. در پژوهش وایت، کللند و کاراییل (می
) 2005در پژوهش مک آلیسـتر و همکـارانش (  ها مربوط بود.با مقاربت فرازناشویی در سال گذشته آزمودنی

کننده خیانت زناشویی مانند بوسیدن یا فعالیت جنسی با بینینیز، تعداد شرکاي جنسی، یکی از متغیرهاي پیش
در قبل از ازدواج رسمی، زندگی مشترك ) دریافتند که زوجینی که1992تامسون و کولال (شخصی دیگر بود.

را تجربه کرده بودند، نسبت به آنهایی که این تجربه را نداشتند، تعهد کمتري نسبت خانگیهمبدون ازدواج یا 
خـانگی بـا   ) نیز به این نتیجه رسیدند که حتی هـم 1988کردند. بوث و جانسون (به بنیان ازدواج احساس می

ه ازدواج در بعد از ازدواج، همراه است.همسر نیز، با تعهد کمتر ب
توانند از طرق غیرمسـتقیم ماننـد کـاهش رضـایت زناشـویی،      روابط جنسی پیش از ازدواج، همچنین می

) نشان داد که 2004موجب افزایش احتمال خیانت زناشویی بعدي یا طالق شوند. نتایج پژوهش کریستنسن (
که فرد داشته است (به غیر از همسر فعلی فرد)، احتمال اینکه به ازاي هر یک شریک جنسی پیش از ازدواجی
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بخش است، در مقابل اینکه بگوید این رابطـه تـا   اش، کامالً رضایتفرد بگوید که رابطه جنسی زناشویی فعلی
یافت. به عبارت دیگر، افزایش تعـداد شـرکا، کـاهش    درصد کاهش می9/3بخش است حد متوسطی رضایت

) دریافتند که وجود شرکاي جنسی دیگر در قبل 1987کلی و کونلی (شویی را در بر داشت. میزان رضایت زنا
داد. آنها همچنین دریافتنـد کـه حتـی    از ازدواج، رضایت زناشویی را براي مردان در بعد از ازدواج کاهش می

زنـان بـود.   رابطه جنسی با شریک زناشویی آتی نیز، کاهش دهنده رضایت زناشویی هم بـراي مـردان و هـم   
) به این نتیجه رسیدند که ارتباط جنسی قبل از ازدواج، رضـایت زناشـویی را در زنـان    1977تاوریس و ساد (

داد اما ممکن بود که آن را از طریق تغییـر نگرشـهاي زنـان دربـاره مسـائل      بطور مستقیم تحت تاثیر قرار نمی
رابطه نسـبتاً قـوي بـین ارتبـاط جنسـی قبـل از       ) نیز، یک1991جنسی تغییر دهد. در مطالعه کاهن و الندن (

ازدواج و طالق وجود داشت.
ه اقـدام بـه زنـدگی بـدون     کنند که دو گروه مختلف از زوجینی کـ هاي فزاینده پژوهشی پیشنهاد مییافته

کنند وجود دارد. یک گروه متشکل از زوجینی است که براي ازدواج برنامه ریزي کرده و از زندگی ازدواج می
کنند. دومین گروه، متشـکل از زوجـین   ون ازدواج به عنوان یک مرحله از فرایند زندگی مشترك استفاده میبد

اي براي ازدواج نداشته و از زندگی بدون ازدواج به عنوان روشـی جـایگزین   شود که برنامهبسیار متفاوتی می
به زوجین ازدواج کرده هستند ولی به نظر کنند. گروه اول در ابعاد کیفیت رابطه، شبیهبراي ازدواج استفاده می

)، خطـر  2003در تحقیـق تـیچمن (  کنند. شان تجربه میرسد که گروه دوم کیفیت کمتري را در مورد رابطهمی
114شـدند،  طالق براي زنانی که درگیر رابطه جنسی پیش از ازدواج با شخصی بـه غیـر از شوهرانشـان مـی    

یافت. البته حتی زنـدگی بـا شـوهر در    هرانشان رابطه داشتند افزایش میدرصد نسبت به آنهایی که فقط با شو
پیش از ازدواج هم با آسیب بیشتر همبستگی داشته است. در یک مطالعه بر روي زنان سوئدي مشـخص شـد   
که میزان طالق در زنانی که قبل از ازدواج رسمی با شوهران خود زندگی کرده بودند، مستقل از مـدت زمـان   

درصد باالتر از زنانی بود که تجربه زندگی مشترك قبل ازدواج با شوهران خود نداشتند (بنت و 80، این دوره
).1988همکاران، 

اند، در بعد از ازدواج، در مورد اینکه چرا افرادي که در قبل از ازدواج، روابط متعدد با جنس مقابل داشته
اند، ادي که این روابط را نداشته یا به میزان کمتري داشتهبه میزان بیشتري مستعد خیانت یا طالق هستند تا افر

یک دلیلِ تاثیرات منفـی روابـط جنسـی قبـل از ازدواج بـر رضـایت جنسـی        نظرات متعددي داده شده است. 
(لـورنس و بـایرز،   1شخصـی رضـایت جنسـی   مدل بـین زناشویی و خیانت زناشویی را می توان با استفاده از 

انـد. ایـن مـدل    و بایرز، مفاهیم نظریه تبادل را در مورد رضایت جنسی بکار گرفته) توضیح داد. لورنس1995

1- Interpersonal model of sexual satisfaction
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بینی کند (همان منبع). این الگـو، رضـایت جنسـی را در    توانسته رضایت جنسی را در پژوهشهاي طولی پیش
زیرتعریف کند:1قالب فرمول

= رضایت جنسی∑ها )} پاداش-ها ( هزینه+ها ) مقایسه سطح پاداش- ها (مقایسه سطح هزینه
+ها ) برابري در پاداش- ها .{ ( برابري در هزینه

ها، تبادالت مستلزم تالش جسمی یا ذهنی بوده یا بخش هستند. هزینهپاداشها، تبادالت مطلوب و لذت
ن معنی است ها، به ایایجاد کننده درد، شرمندگی و اضطراب براي فرد هستند. سطح مقایسه پاداشها و هزینه

هاي جایگزین، تا چه حد براي او به ترتیب اش نسبت به شقکند رابطه جنسی با شریک فعلیکه فرد فکر می
کند رابطه ها هم، به این اشاره دارند که فرد تصور میزا است. برابري در پاداشها و هزینهبخش و هزینهپاداش

ها، تا چه حد عادالنه است.هبین او و شریکش، از نظر برابري در پاداشها و هزین
اش، در نتیجه تجربه و دانشی که فرد از رابطه با شرکاي قبلی کسب انتظارات فرد از رابطه زناشویی

تواند سطح مقایسه و ). داشتن شرکاي جنسی قبل از ازدواج، می2004کند (کریستنسن، کرده، تغییر پیدا می
کند این رابطه براي او دارد را تغییر دهند. بر طبق یی که احساس میهاانتظار فرد از منافع رابطه فعلی و هزینه

- این مدل، در صورتیکه این تجارب و دانش، منجر به این شوند که فرد احساس کند که رابطه با شریک فعلی

هاي جایگزین رابطه فعلی اوست، رضایت هاي کمتري نسبت به سایر شقاش، داراي مزایاي بیشتر و هزینه
که نتیجه تحلیل مقایسه رابطه فعلی نسبت به روشها یا او باال خواهد رفت. اما در صورتی2زناشویی-جنسی

هاي جایگزین تمام شود، فرد رضایت جنسی پایینی را انتخابهاي جایگزین، به ضرر رابطه فعلی و سود شق
عدالتی به او دست و بیزناشویی در فرد کاهش یابد، احساس ناکامی-کند. زمانیکه رضایت جنسیتجربه می

عدالتی و ناکامی، خیانت زناشویی و طالق هستند. دهد. دو روش معمول براي جبران این احساس بیمی
کریستنسن معتقد است که تجارب جنسی ولنگارانه در قبل از ازدواج، می تواند احساس عادالنه و برابر بودن 

تواند یرا رابطه جنسی در قالب روابط کمتر متعهدانه، میدار کند زها را جهتفرد از نظر پاداشها و هزینه
هاي جنسی باشد تا اینکه ایده لذت متقابل را در فرد کننده یک رهیافت خودمحورانه نسبت به مواجهتقویت

هاي تقویت کند. این به این خاطر است که افراد ولنگار، بیشتر احتمال دارد که شرکایشان را به عنوان سوژه
اند، ببینند. تفاوت در ماهیت روابط جنسی آزاد و رابطه صرفاً براي ارضاي جنسی آنها ساخته شدهکه3جنسی

تواند منجر به کاهش احساس رضایت در این افراد شده و آسیبهاي جنسی در قالب زندگی زناشویی می
مربوط به آن را به دنبال داشته باشد.

1- Sexual Satisfaction = Σ {(Rewards – Costs) + (Comparison Level Rewards – Comparison Level Costs) +
(Equality Rewards – Equality Costs)}.

2- Marital Sexual Satisfaction
3- Sex Object
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در باال قابل استنتاج است، اینست که روابط جنسی بطور بسیار خالصه و کلی، آنچه که از بحث ما 
توانند باورها و انتظارات فرد درباره ازدواج و ارضاي جنسی در چارچوب آن را، به نحوي پیش از ازدواج، می

زننده به رابطه زناشویی باشد، دستخوش تغییر کنند.که آسیب
شیخـانگی بـا افـزا   هـم از ازدواج و رابطه ارتباطات جنسـی پـیش   ،1يگرنشیگزموسوم به یک نظریه، 

دانـد یمربـوط مـ  ،شوندیماتنوع ارتباطنیکه حاضر به ايافرادصیبه خصا،راي مانند طالقبعدآسیبهاي
ارتباطـات جنسـی آزاد پـیش از    که اقـدام بـه   يباور است که افرادنیابرهینظرنی. ا)2003(رك به تیچمن، 

کـه  يبر طالق دارند، با افـراد ايکه اثرات قابل مالحظهیاز صفاتیعضنظر بزکنند ایمیخانگهماازدواج ی
صفات عبارتند از تعهد کمتـر بـه ازدواج   نیاز ایشوند متفاوتند. بعضینمییزناشوینوع زندگنیحاضر به ا
دیکتاف،یارتباط ضعکیخاتمه دادن به يمناسب برايطالق به عنوان ابزاررشیدائم، پذانینبکیبه عنوان 
و ارزشهاي اخالقی خاص، ویژگیهاي شخصیتی، نگرشـهاي مـذهبی   ،فیضعیارتباطيمهارتها،ییبر فردگرا

شود تا این گروه در قبل از ازدواج، روابط جنسی باز را و در بعد بر طبق این دیدگاه، آنچه که باعث می.رهیغ
گیرانه نسبت بـه اینگونـه از   هاي سهلاز ازدواج، روابط جنسی خارج از چارچوب را تجربه کنند، همان نگرش

روابط است. بطور مثال، وجود شرکاي جنسی متعدد پیش از ازدواج در سابقه فرد، ممکن است نشـان دهنـده   
تعهد کمتر به عقیده ارتباط دائم با یک فرد باشد. این خصایص و نگرشها در قبـل از ازدواج، روابـط پـیش از    

شـوند. همـان طـور کـه     ازدواج، منجر به روابط خـارج از چـارجوب مـی   زنند و در بعد ازازدواج را رقم می
مشخص است، بر طبق این دیدگاه، هم روابط قبل از ازدواج و هم خارج از چارچوب ازدواج افراد، ریشه در 

خـانگی بـا آسـیبهاي پـس از     گري و تاثیرات آن در ارتباطـات هـم  عوامل مشترکی دارند. براي عقیده گزینش
؛ تورنتـون،  1992؛ تامسـون و کـولال،   1992هدي هم بدست آمده است (مانند آکسین و تورنتون، ازدواج، شوا

).1993ماریس و مک دونالد، -؛ دي1992آکسین و هیل، 
شوند کنند که باعث میبر طبق نظر بعدي، روابط قبل از ازدواج، تجاربی را براي فرد فراهم می

است دهیعقنیا،هینظراین يبناریزج نیز تحت الشعاع قرار گیرد. نگرشهاي فرد نسبت به روابط بعد از ازدوا
خارج از ازدواج مانهیصمیدرباره زندگيریادگیدهد تا به یبه افراد اجازه م،بدون ازدواجی مشتركکه زندگ
. این ارتباطات دنازدواج بدست آورنیگزیجايرا درباره روشهایافراد اطالعاتتاموجب شود و پرداخته 
یادگیریهاي منتج از برود.نیاز ب،ازدواجيداریبر ثبات و پایمبن،باور افرادتاد نشویباعث مهمچنین 

تجارب ارتباطی قبل از ازدواج متعددند که یکی از آنها عبارتند از یادگیري این مسئله که نیازهاي جنسی را در 
از ازدواج، شیمتعدد پیجنسيربه با شرکاتجتوان ارضا کرد. اي به نام ازدواج نیز میخارج از محدوده

کیشرنیگزیتوانند جایکه ماز جنس مقابليگریدفرد نسبت به وجود افرادتاممکن است موجب شود 
جهینت.کنددایپيشتریبیآگاهشوند،او يو خشنودیجنستیمیصميارضايبرایشده و منبعفردییزناشو

1- Selectivity
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که منجر به خانگیهمبر همین اساس، آن باشد.ییزناشووندیپردنکرتفیتواند ضعیم،ندهیفزایآگاهنیا
فرد يدادن به آن براخاتمهندیهمراه با فراییزناشووندیدست اول از پياشود ممکن است تجربهیازدواج نم

گاه، بر طبق این دیدفرد شود.يبراندهیآهايییجدایمنفيامدهایمنجر به کاهش پجتاًیفراهم کرده و نت
تواند بطور مستقیم از تجارب جنسی قبل از ازدواج تاثیر تمایل و اقدام به روابط جنسی در بعد از ازدواج، می

و 1997اند (مانند آکسین و باربر، اي ارائه دادهبپذیرد. تعدادي از مطالعات، براي این فرضیه شواهد تاییدکننده
- ن داد که تاثیرات زندگی پیش از ازدواج بر افراد را میهمچنین یک مطالعه نشا).1992آکسین و تورنتون، 

خانگی رسمی در توان با استفاده از مفاهیم نظریه تبادل درك کرد. در این مطالعه مشخص شد که تجربه هم
داد اما کاهش در پاداشهایی که فرد ها را کاهش میقبل از ازدواج، هم ادراك پاداشها و هم ادراك هزینه

-کرد یک رابطه میهایی که او احساس میگیرد بیشتر بود تا کاهش در هزینهاز یک رابطه میکرد احساس می

تواند ها می). این عدم توازن در احساس گرفتن پاداش و هزینه2003گینس، تواند براي او داشته باشد (مک
-ها و این نیز میکننده هزینهمدهنده پاداشها ببیند تا کاي مانند ازدواج را بیشتر کاهشباعث شود تا فرد رابطه

دهنده آسیبهاي مربوط به آن باشد.دهنده احساس رضایت فرد از رابطه و افزایشتواند کاهش
این دو نظریه اخیر، به عبارتی بر عوامل پیشایند و پسایند ارتباطات قبل از ازدواج بر افزایش آسیبهایی 

تاکید دارند. نظریه اول، بر خصایص از پیش موجود فرد مانند خیانت زناشویی یا طالق در بعد از ازدواج، 
شوند تا فرد، حاضر به پذیرش نوعی زندگی تکیه کرده و اعتقاد دارد که همان خصایصی که موجب می

توانند منجر به نگرش زناشویی بدون مرز مثل ارتباطات خارج از چارچوب شود در بعد از ازدواج نیز، می
ي مانند روابط فرازناشویی و طالق شده و احتمال آنها را باال ببرند. نظریه دوم به تر او نسبت به مواردمثبت

- کند. این ارتباطات میگذارد، توجه میاثرات و عوارضی که ارتباطات جنسی آزاد قبل از ازدواج بر فرد می

ته، بعد از توانند باعث شوند تا فردي که شاید از اول نگرش مثبتی نسبت به روابط بدون چارچوب نداش
تجربه چنین روابطی، نگرش تغییر یافته اتخاذ کرده و اینگونه از روابط را در سیستم ارزشی خود بگنجاند. با 

رسیم که علت همبستگی روابط آزادانه و باز در پیش از ازدواج با اقدام جمع این دو نظریه به این نتیجه می
مایالت هنجارشکنی بیشتر و از قبل موجود یا تجربه این به روابط فرازناشویی و طالق در بعد از اردواج، ت

گیري در نمودار ذیل نمایان است. کنند. این نتیجهنوع زندگی در کسانی است که اقدام به آن می
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ج و آسيبهاي بعد از ازدواج. : ارتباط پيشايندها، همايندها و پسايندهاي ارتباطات جنسي قبل از ازدوا6-3 كلش
همانطور كه مشخص است نتيجه فرايند فوق، يك چرخه معيوب است كه در آن، از يك طرف، بيشتر افرادي كه از نظر توانايي 

پذيرتر كردن افراد نسبت به اينگونه از پذير هستند وارد آن شده و از طرف ديگر، اين تجارب خود منجر به آسيبهنجارپذيري آسيب
  شود.بها ميآسي

  
ارتباطات مكرر با جنس مقابل در قبل از ازدواج، همچنين مي تواند منجر به ايـن پديـده شـود كـه فـرد      

توانند زمينه سـاز  نسبت به همسرش، زودتر احساس يكنواختي جنسي و كسل شدگي كند. اين احساسات، مي
جـويي از خصـايص متعـدد و    يي و لـذت روابط متعدد با افراد متفاوت، همراه با آشـنا خيانت زناشويي باشند. 

مختلف است. مرد يا زني كه قبل از ازدواج با شركاي متعددي رابطه داشـته انـد، ممكـن اسـت از موهبتهـاي      
مند شده باشند. ممكن است فردي شـركايي داشـته   متعدد و مختلفي كه مربوط به اين شركاي متعدد بوده، بهره

ي و جنسي آنها بوده باشد. در عوض، از شريك يا شـركاي ديگـري،   كه علت ارتباط او با آنها، جذابيت جسم
جذابيت شخصيتي، رمانتيك بودن و يا شوخ طبعي آنها را به ياد دارد. بر همين منوال، طبقه اقتصادي و دسـت  

توانسته منجر بـه تشـكيل رابطـه    و دل بازي مالي، طبقه اجتماعي، خصايص رفتاري خاص و غيره، هر يك مي
توانـد تمـام خصـايص    ادي از جنس مقابل شده باشند. در بعد از ازدواج، مطمئناً هيچ همسـري نمـي  فرد با افر

جا داشته باشد. اينكه هم از نظـر  مثبت، جذاب و موهبتهايي كه شركاي متعدد فرد، آنها را داشته اند، بطور يك
اشيم، امري مهال اسـت. عـالوه   اي، بدني، جنسي، رفتاري، اقتصادي، اجتماعي و ... فوق العاده بجسمي، چهره

تواند تنوع داشته باشـد. افـراد در   بر اين، هيچ فردي حتي در صورتي كه يك همسر قابل و شايسته باشد، نمي
طول زمان، خصايص نسبتاً يكساني دارند. در بعد از ازدواج، فردي كـه در قبـل از ازدواج، شـركاي متعـددي     

توانـد در بعـد از ازدواج، دچـار    اند، مـي ين و خاص خود را داشتهداشته كه هر يك از آنها، مواهب جذابِ مع
احساس يأس و سرخوردگي شود زيرا به نحوي احساس مـي كنـد كـه مجبـور اسـت آن كليـت و مجموعـه        

بيشتر:انههنجار شكن و رفتارهاي تمايالت
تصادي، اق ناشي از خصايص شخصيتي،

 ، فرهنگي، مذهبي و غيره متفاوتبافتاري

در اقدام كنندگاناين آسيبها افزايش 
به اينگونه از روابط باز و بدون قيد و 

  بند

فراهم شدن تجاربي كه منجر به تغيير 
نگرش نسبت به هنجار شكني مانند 

 طالق مي شوند خيانت يا

اقدام به روابط جنسي بدون قيد و 
  خانگي بدون ازدواجهمبند يا 
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مواهب را با یک مجموعه ثابت و یکنواخت از خصایص، جایگزین کند. همسر فعلی او، ممکن اسـت دیگـر   
ریک معین او را نداشته و یا همانند شـریک دیگـر او، نتوانـد دسـت و دل     اي یا جنسی فالن شجذابیت چهره

تواند بـا مجموعـه   آل هم باشد، نمیبازي مالی نشان دهد. بدیهی است که هیچ فردي حتی اگر جزو افراد ایده
خصایص جذاب خود، به رقابت با مجموعه مواهبی که همسرش در قبل از ازدواج از شرکاي متعددش سراغ 

طلب او در قبل از ازدواج تواند ویژگیهاي جذابِ همه کسانی که همسر تنوعیک مرد یا زن، نمیبپردازد. دارد،
جا داشته باشد. یک فرد به عنوان یک شوهر یا زن، هـر چقـدر کـه کوشـا باشـد، در برابـر       تجربه کرده را یک

توانـد بـه آنهـا دسترسـی یابـد،      یمجموع جذابیتهايِ جنسی متنوعِ سایر همتایانی که همسرش  بطور بالقوه مـ 
تواند باعث شود تـا افـرادي کـه قبـل از ازدواج، شـرکاي متعـددي       اي میچنین مسئلهشکست خواهد خورد. 

اند، دوباره هواي شرکاي قبلی یا شرکاي جدیدي که جذابیتهاي خاص خود را دارند، به سرشـان بزنـد.   داشته
هیجانات شدید مربوط به مالقات شرکاي جدید، بـا یکنـواختی   بخش توأم با براي این افراد، این تجارب فرح

کند. نتیجتاً اثرات تجارب دهد، مقابله میذاتی و طبیعی ازدواج که بعد از مدتی از زمان شروع ازدواج روي می
ترك تـداخل کـرده و منجـر بـه     اند، با فرایند طبیعی زندگی مشـ متعددي که این افراد در قبل از ازدواج داشته

شود. این مسئله، نهایتاً خود را در پدیده طالق شدن مجدد این افراد به سمت روابط با شرکاي دیگر میدهکشان
و یا بدتر از آن، خیانتهاي زناشویی متعدد نشان خواهد داد. 

در مورد اینکه چرا ارتباط بین روابط قبل و بعد از ازدواج در زنان، بیشتر از مردان است، چنـد تبیـین را   
تواند به تفاوتهاي تکاملی دو جنس در میزان سـرمایه گـذاري والـدینی در    ان مطرح کرد. اولین علت میتومی

بافتارهاي ارتباطی متفاوت و تفاوتهاي جنسی بوجود آمده از این متغیر مانند میزان میل جنسی، مربوط باشـد.  
تري داشـته، بـه ارتبـاط جنسـی     گفتیم که در هر گونه از موجودات، آن جنسی که سرمایه گذاري والدینی کم

مشتاق تر بوده و براي این ارتباط و ارضاي جنسی، حاضر به صرف انژري، منابع و وقـت بیشـتري اسـت. در    
عوض، آن جنسی که سرمایه گذاري کمتري داشته است، اشتیاق کمتري به ارتباط جنسی داشته و براي حاضر 

می کند. میزان زیادي از واریانس عالقه و اقـدام مـردان،   شدن به ارتباط جنسی، انتخابی تر و محتاط تر عمل 
براي ارتباط با زنان در قبل از ازدواج را میل به ارتباط جنسی و ارضاي جنسی توجیه می کند. ارتباط جنسـی  

گذاري بسیار کمی از طرف مردان است. این موارد باعث می شوند تـا در  در این مواقع، همراه با میزان سرمایه
ازدواج، براي اینکه یک مرد بتواند به کامیابی جنسی با سایر زنان دست پیدا کند، نیازمند صرف وقـت،  بعد از 

انرژي و منابع خاصی باشد. از آنجایی که مردان متاهل، می توانند نیازهاي جنسی خود را تا حد قابل مالحظه 
لقوه دیگر را هزینه اي فزاینده تلقی اي از طریق همسرانشان ارضا کند، صرف انرژي براي پیدا کردن شرکاي با

می کنند. به عبارت دیگر، مردان در بعد از ازدواج، همسرانی در دسـترس از نظـر جنسـی داشـته و از طـرف      
دیگر، براي رسیدن به کامیابی جنسی سایر زنان، باید از وقت، انرژي، منـابع و احتمـاالً تـا حـدي اعتبارشـان      

هاي بالقوه ناشی از ارتباطات خارج از چارچوب فاش شده براي یـک مـرد،   (مانند جوامعی که در آنها، هزینه
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هـاي بـالقوه   تواند زیاد باشد) بگذرند. مقایسه این دو، یعنی همسرانی از نظر جنسی در دسـترس و هزینـه  می
ا نظـر کـرده یـا میـزان آن ر    شرکاي متعدد، می تواند باعث شود تا تعدادي از مردان، از اینگونه روابط صـرف 

کاهش دهند. در زنان، مسئله معکوس است. زنان چه در قبل از ازدواج و چه بعد از ازدواج، از نظر جنسی، نه 
گذاري والـدینی بـاالتر و میـل جنسـی     تنها محدودیتی براي پیدا کردن شرکاي جنسی ندارند (به دلیل سرمایه

بع متعدد نیز باشد. به همـین خـاطر، در بعـد از    تواند براي آنها توأمان با مناتر) بلکه ارتباطات جنسی میپایین
هاي بالقوه مربوط به کشـف خیانـت بـراي زنـان،     هاي ارتباط با شرکاي دیگر، به استثناي هزینهازدواج، هزینه

شود. در واقع، همانطور که قبالً بحث شد، با توجه به کارکردهاي انطباقی استراتژي جنسی دوگانه، زیادتر نمی
تواند منجر به این شـود کـه   توانند در بر دارنده منافع تکاملی مهمی نیز باشند. این مسئله مییاین ارتباطات م

زنان در بعد از ازدواج، همچون قبل از ازدواج، توانایی بیشتري براي پیدا کردن شرکاي جنسی و روابط متعدد 
قط کافی است که اراده کنند اما براي داشته باشند. به زبان عامیانه، زنان براي اینکه یک شریک جنسی بیابند، ف

-هاي الزم، پیدا کردن مکان، امکانات مورد نیاز، راضـی مردان، مسئله به همین سادگی نیست. داشتن جذابیت

کردن طرف مقابل و... به معنی هزینه زیاد یافتن شریک جنسی، براي مردان اسـت. در بعـد از ازدواج، وجـود    
ادي از مردان، حتی اگر تمایل به این ارتباطات هم داشته باشـند، حاضـر یـا    تواند باعث شود تا تعدهمسر می

توانـایی وجود داشته باشد، اما تمایلها نشوند. در اینجا و در مورد مردان، ممکن است قادر به تقبل این هزینه
باعث شود تـا  بر نبودن پیدا کردن شریک جنسی براي زنان، می توانددر کار نباشد. این در حالیست که هزینه

طلبی جنسی آنها، بتواند همچنان خود را در رفتار بیرونی به منصه ظهور برسـاند. در اینجـا  اگـر تمایـل     تنوع
باشد، توانایی هم هست.

شود تا تاثیر تجـارب  پذیري جنسی بیشتر در زنان باعث میهمانطور که در فصل دوم بحث شد، انعطاف
تر باشد. در مورد تفاوت دو جنس در این خصیصه و علتهاي احتمالی آن خاص جنسی، بر تغییر رفتار آنها بیش

در فصل چهارم بحث کردیم.
مشاهده شده که براي زنانی که ارتباطات بیشتري با جنس مقابل دارنـد، اهمیـت جـذابیت جسـمانی بـه      

جذابیت جسمانی و دادن بیشتر به یابد. ارتباط بین اهمیتعنوان یک متغیر مهم در انتخاب شریک، افزایش می
تواند علل متنوعی داشته باشد. همچنین شاید هم میـل و  تر در زنان، یک همبستگی بوده و میارتباطات متعدد

دادن به جذابیت جسمانی، هر دو معلول یک علت دیگـر باشـند. بطـور    اقدام به ارتباطات متعدد و هم اهمیت
شتري به جذابیت جسمانی شریک داده و ارتباطـات  نمونه، مشخص شده که زنانی که بطور همزمان اهمیت بی

بیشتري با جنس مقابل نیز دارند، داراي نیمرخ هورمونی و احتماالً ژنتیکی متفاوتی از زنانی که اهمیت کمتري 
به جذابیت جسمانی داده و روابط کمتري نیز دارند، هستند. از طرف دیگر، جذابیت جسمانی، همـان چیـزي   

-از ارتباطات فرازناشویی خود، بخصوص آمیزشهایی که در اواسط چرخـه روي مـی  است که زنان در بعضی 

جویند. اگر ارتباطـات متعـدد بیشـتر، منجـر بـه      دهند و به عنوان بخشی از استراتژي جنسی دوگانه، آن را می
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انگی ختوان گفت که ارتباط قویتر بین ارتباطات جنسی و همتشدید استراتژي جنسی دوگانه در زنان شود، می
تواند به توانایی بیشتر آنها براي اعمال استراتژي جنسـی دوگانـه تشـدید    در قبل و بعد از ازدواج در زنان، می

شود.شان هم مربوط باشد. این عامل به علت قبلی نیز مربوط مییافته
جهـت  تواند این باشد که داشتن همسر درازمدت براي زنان، باعث آسودگی خـاطر آنهـا از  دلیل بعد می

توانـد موجـب شـود تـا در ایـن موقـع، زنـان دیگـر فرونشـانی یـا           شود. این مسئله، میفراهم بودن منابع می
خویشتنداري جنسی خود را به منظور کسب تعهد یک مرد براي رابطه درازمدت یـا کسـب منـابع، ضـروري     

م بـه عمـل بـر مبنـاي اسـتراتژي      هاي جنسی خود یا میل به اقـدا طلبینبینند. نتیجتاً، دلیلی براي سرکوبی تنوع
کننده خیال آنها از جهت توان آسودهجنسی دوگانه نمی بینند. این درحالیست که داشتن همسر براي مردان، می

-گذاري در سایر روابط باشد. این تفـاوت مـی  داشتن یک شریک جنسی در دسترس و عدم نیاز براي سرمایه

بین ارتباطات قبل از ازدواج و روابط بعد از ازدواج در مردان هاي مشاهده شده تواند کاهش دهنده همبستگی
در مقایسه با زنان شود.

یکی از نکاتی که اهمیت تفاوت در تاثیرِ روابط قبل از ادواج بر رفتارهـاي جنسـی بعـد از ازدواج در دو    
رهنگهـا و  شـریک اسـت. تقریبـاً در اکثریـت ف    1جنس را نشان می دهد، تفاوت در تاکید دو جنس بر بکارت

شان، روابـط  بخصوص فرهنگهاي سنتی، مردان نسبت به زنان، اهمیت زیادتري براي اینکه همسران درازمدت
قبل از ازدواج نداشته باشند، قائل هستند. حتی در فرهنگهاي غربی که اهمیت بکارت کم شده است هم، ایـن  

تـر را  نسبت به مردان فرهنگهاي سـنتی شود. اهمیت دهی ظاهري کمتر مردان این فرهنگها،مسئله مشاهده می
دهی به بکارت طرف مقابل بـا  دانند که اهمیتتوان به این مسئله نسبت داد که مردان فرهنگهاي غربی، میمی

توجه به احتمال باالي روابط بین دو جنس در قبل از ازدواج سودي ندارد. اهمیت دهـی ظـاهري کمتـر ایـن     
ل کمتر در رسیدن به شرکاي بـاکره اسـت و نـه بـه دلیـل اینکـه مـردان ایـن         مردان، ناشی از ناتوانی یا احتما

فرهنگها، بطور درونی به بکارت اهمیت کمتري بدهند.
خیانت زناشویی، رضایت زناشویی و طالق، تنها پیامدهاي ارتباطات قبـل از ازدواج نیسـتند. ارتباطـات    

متغیرهایی تاثیرگذار باشند که نسبت به متغیرهـاي  توانند همچنین بر خارج از چارچوب در قبل از ازدواج، می
مانند. مسائلی همچون میـزان سـازگاري،   آشکاري مانند خیانت یا طالق، از چشم متخصصان، بیشتر پنهان می

، پرورش یـافتن عقایـد و   هاي زناشوییجوییاستفاده از راهبردهاي صحیح در حل تعارضات زناشویی و بهانه
ب در فرد و نوع سبک تربیتیِ جنسی که والدین بر فرزندانشان اعمال می کننـد، فقـط   مهارتهاي زناشویی مناس

توانند از روابط جنسی باز و بدون قید و بند قبل از ازدواج تاثیر بپذیرند. هستند که میتعدادي از مواردي
ر بعد از چگونگی ارتباط روابط جنسی قبل از ازدواج با روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی د

توانند گویاي این مطلب باشند که آن دسته از تجارب جنسی ها میازدواج، هر چه که باشد، مشاهده این رابطه

1- Virginity
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توانند استراتژیهاي جنسیِ خاصی را در افراد برانگیزند. که برانگیزاننده تمایالت تنوع طلبی جنسی هستند، می
د دارد. فراموش نکنیم که هر ارگانیسم، تحت تاثیر پیام طلبی جنسی را در درون خوهر مرد و زنی، بذر تنوع

طلبی و ، است. هر چند که نوع و چگونگی تنوع»بذر خود را با حداکثر توان پخش کن«ژنهایش مبنی بر 
تواند تطابق آن با استراتژیهاي جنسی دو جنس، متفاوت است. این بذر، در نتیجه تجارب محیطی خاص، می

تواند این ه شکلی غریزي نشان دهد. یکی از تاثیرات روابط جنسی قبل از ازدواج، میشکوفا شده و خود را ب
نانه انسان، نسبت به مدارانه را در افراد بیدار کند. از عمر زندگی متمدباشد که استراتژیهاي جنسی کمتر ارزش

ار زیاد، در شرایطی به دور گذرد. انسان، براي مدتهاي بسیاي حیوانی بوده، زیاد نمیمدت زمانی که فقط گونه
هاي تکاملی افزایش حداکثري موفقیت تولیدمثلی از اخالق و فرهنگ زیسته است. همه ما تحت تاثیر مکانیسم

هاي انطباقی خود هستیم. افراد هنوز هم بدون این که خود بدانند و یا حتی بخواهند، تحت تاثیر مکانیسم
-را، در رفتارهاي ما جاري می» با سرعت هر چه بیشتر تکثیر شو«زندگی می کنند. هنوز هم ژنهاي ما فرمان 

اند. جنسی انتخاب شده در آن زمانها، هنوز هم در اعماق مغز انسان مدرن، نهفته-هاي تکاملیکنند. انطباق
ا دهند. در واقع، بطور کامالً طبیعی، ممکن است که آنهها، هنوز هم خود را نشان میبسیاري از این استراتژي

- ها، با روح مدرنیته و فرهنگهنوز هم براي ما، بهنجار و اخالقی تلقی شوند. اما تعدادي از این استراتژي

توانند منجر به بند و بارانه قبل از ازدواج، میگرایانه انسان فعلی، چندان سازگار نیستند. ارتباطات جنسی بی
هاي آماده انه و خیانت زناشویی، جزو این استراتژيطلبی ولنگارهاي مترصد شوند. تنوعبیداري این استراتژي

براي سر برآوردن هستند. 
آوري شرایطی تواند تهدیدکننده خود گونه شود. فراهمآنچه که روزي براي گونه انسانی انطباقی بوده، می

زا یار هزینـه تواننـد بسـ  کننـد، مـی  که استراتژیهاي جنسی ناکارآمد و غیر انطباقی را در شرایط کنونی فعال می
-توان و نباید تا زمان ازدواج به تاخیر انداخت، عقیدهباشند. این عقیده که روابط جنسی بین دو جنس را نمی

حل که روابط بدون قاعده دو جنس در قبل از ازدواج را به عنـوان  اي درست، بجا و مناسب است. اما این راه
هاي مشترك داراي استحکام بیشتر و کند که بین زندگیه میراهکار ارائه دهیم، ما را با این تعارض مهم مواج

دیده بوسیله تجارب جنسی قبلی، یکی را انتخاب کنیم.هاي از قبل آسیبزناشویی
-آینده آنها را می،نهاآگذشته افراد، حال آنها را و حال آید.گذشته، همچون سایه ما، به دنبال ما می

به همین ارتباط بین گذشته، حال ،و از جمله روانشناسی نیزمختلفمگیري و فلسفه وجودي علوشکلسازد.
- هر چند که بخشی از عدم تغییر افراد، براي این است که آنها نمیو آینده در رفتار انسان، وابسته است.

دمان گذشته خوپروردهباقیمانده و دستاي نیز،مالحظهخواهند تغییر کنند اما باید پذیرفت که ما تا حد قابل
حتی اگر رها کنیم. کامالً،توانیم گریبان خودمان را از زیر دست این عاملوقت نمیهستیم، به نحوي که هیچ

گونه و چسبنده، حافظه رویدادي ما، خاطرات خود را فراموش کند، حافظه هیجانی ما، به نحوي وسواس
این تجارب، همیشه در ناخودآگاه ما تاثیرات تجارب قبلی را، در خود حفظ خواهد کرد. تاثیرات مربوط به

فصل ششم: تفاوتهاى جنسى دو جنس، نسبت جنسى و ارتباطات پيش از ازدواج



460

ها یعنی جمجمه ما مانند تا در زمان مناسب، دوباره سر برآورند. آنها، همیشه جایی در همین نزدیکیمی
هایی که به دهند، اندیشههستند و تاثیرات خود را، هشیارانه یا ناهشیارانه، بر هیجاناتی که به ما دست می

برانگیز، یک چهره دهند. یک هواي خاص و حسزنند، بروز میکه از ما سر میآیند و رفتارهاییسراغمان می
توانند کند، یک بوي خاص و حتی یک لباس معین، میمقاومت در ما ایجاد میاي غیرقابلیا بدنی که رعشه

هاي دوره کودکی هم، چکان یک سري از احساسات، عواطف و رفتارها، در ما، شوند. حتی شیطنتماشه
شده و تغییریافته، اما قوي و محکم، بر دارند. خاطرات گذشته، هرچند بصورت قلباز سر ما بر نمیدست

- کنند. البته اینها، فقط اثرات مربوط به خاصیت تداعیهاي مختلف، حکمرانی میرفتارهاي فعلی ما و به شیوه

دهند. همانطور خود اختصاص میبرانگیزانه خاطرات ما هستند که بخش بسیار کمی از تاثیرات تجارب را به
که بحث شد، اثر اصلی مربوط به تجارب شخصی، به تاثیر آنها در تغییر نگرشها، باورها، احساسات و 

گذاریم ممکن است اي قانونی یا اخالقی را زیر پا میگردد. وقتی براي اولین بار قاعدهرفتارهاي ما بر می
کنیم، آن احساسات محو خواهند شد. ار را چند بار تکرار میاحساس عذاب وجدان کنیم اما وقتی که اینک

یابند. بر این نگرش ما نسبت به موضوعات مختلف و باورهاي ما درباره امور هم، به همین نحو، تغییر می
بینی شویک خصرفاً ،»گذشته همسرم مهم نیست و من فقط با زمان حال او کار دارم«: اساس، اینکه بگوییم

روانی در افرادي که به - استفاده از یک مکانیسم دفاعیاست. بعضی وقتها، ما آشکارا شاهد فریبانه دخو
چنین کنند، هستیم.گذشته همسر اهمیت نداده، آن را انکار کرده یا ناآگاهی در این مورد را انتخاب می

این عقیده ،چنینهمد.نکنیک آرامش موقتی را براي آنها فراهم میاي، صرفاًروشهاي درپیش گرفته شده
هاي تو گلبرگکه آیا قبالً پروانه دیگري پرسدنمینشیند، از او پروانه، وقتی که بر روي گل می«: رمانتیک که

، فقط به نفع گل هست!»یا نه!را لمس کرده است 

روهاي پیشهمسري، چندهمسري و چالشتک
خواهند منابع موجود ست که آنها نمیعلت اساسی و عمده مخالفت زنان با چندهمسري، ناشی از این

اي همسر را با زنان دیگر تقسیم کنند. مشکل اینجاست که در در زندگی مشترکشان مانند منابع مالی یا توجه
بعضی از شرایط، عدم تحمل زنی دیگر به عنوان همسر دیگر شوهر، منجر به مشکالت بیشتري خواهد شد. 

همسري و نسبت جنسیتک
طلبی نامطلوبی را در زنان تواند رقابتري در صورت وجود عوامل معین دیگر، مینبود چندهمس

افزایش دهد. یکی از این شرایط، نسبت جنسی پایین است. تعداد بیشتر زنان آماده براي ازدواج، نسبت به 
ري، از کند. چندهمسچنین مردانی، یکی از شرایطی است که رقابت زنان براي رسیدن به مردان را بیشتر می

تواند نگرانی دائمی زنان را تعداد زنان رقیبی که بیرون از منزل و مترصد مردان هستند کاسته و به این نحو، می
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کاهش و نه افزایش دهد. وجود زنان متعدد و مایل به یک مرد واحد، امکان و احتمال اینکه آن مرد، همه 
و احتمال روابط خارج از چارچوب، طالق و توجه و منابع خود را صرف همسر اول خود کند کاهش داده 

تواند باعث شود گردند و این میاي از زنان مجرد به دنبال شریک و همسر میبرد. عدهسایر آسیبها را باال می
اي از هاي مناسبی بیابند. مجرد ماندن عدهتا آنها در شرایط نسبت جنسی پایین، حتی مردان متاهل را هم گزینه

تواند به افزایش روابط خارج از چارچوب در زنان متاهل منجر شود، زیرا زمینه را براي منحرف مردان نیز، می
دهد. بطور کلی، میزان جمعیت مجرد در هر دو جنس، یکی از کردن زنان متاهل بوسیله مردان تنها افزایش می

درباره تجرد نقل شده زنگ خطرهاي مهم براي افراد متاهل از هر دو جنس است. در اسالم، احادیث متعددي
سپندارمذ، «در دین زرتشت نیز، این باور وجود دارد که: ». لرزد!زن میزمین، از خفت و خیزِ جوانان بی«مانند: 
یکی از علل این تذکرات ادیان درباره تجرد، احتماالً ناشی از همین نگرانی از زیاد ». رنجدزنیِ مردان، میاز بی

است. اگر چندهمسري، تعداد زنان مجرد بالقوه در دسترس از نظر جنسی را، شدن جمعیت مجرد در جامعه 
مسئولیت دور کند، آنها احساس رضایت و دلبستگی بیشتري به طلب و بیاز دسترس مردان متاهل تنوع

زندگی و همسران فعلی خود خواهند داشت. اگر یک مدیر جذاب و متمول، شاهد اغواگریهاي جنسی هر 
دیگر همکار مجردش نباشد، مطمئناً شبها با عشق بیشتري به خانه برگشته و به چربی دور شکم روزه منشی یا

افراد هنگامی که به «همسرش نیز، اهمیت کمتري خواهد داد. به عبارتی طبق اصل چاره ناپذیري روانشناختی، 
جو، زنانی که بازار مکارهدر این».خواهند نرسند، آنگاه آنچه را که دارند، دوست خواهند داشتآنچه که می
یا زنان دیگر قصد نزدیک شدن یابند که شوهرانشان به زنان دیگر مایل شدهکه در میاند هنگامیازدواج کرده

کنند. آنها، غالباً از این حقیقت غافلند که عفتی و ناپاکی متهم میبه همسرانشان را دارند، آن زنان را به بی
نکرده باشند. در اینصورت، اینک آنها بودند که به چنین صفاتی این زنان ازدواجممکن بود خود آنها، به جاي

شدند! متهم می

چندهمسري  و نسبت جنسی 
نسبت جنسی بین دو جنس، از جمله متغیرهاي مهمی است که بر بسیاري از متغیرهاي رفتاري دو 

که نسبت جنسی، بطور بالقوه، می تواند بر جنس، تاثیر می گذارد. دامنه این متغیرها، به موازات تاثیراتی
شود. بطور مثال، در جوامع چند همسرانه مانند بعضی از تناسب دو جنس در یک فرهنگ بگذارد، گسترده می

تر از یک (وجود تعداد کمتر مرد در دسترس رود که تاثیرات نسبت جنسی پایینکشورهاي عربی، انتظار می
تواند بر رفتارهاي دو سی دو جنس، کمتر از تاثیراتی باشد که این نسبت، میبراي ازدواج)، بر رفتارهاي جن

گران، یکی از علل انقالب جنس در کشورهاي غربی بگذارد. همانطور که در فصل دوم بحث شد، تحلیل
جنسی در آمریکا را نسبت جنسی پایین که نشأت گرفته از تاثیر جنگ جهانی دوم بر تعداد مردان جامعه 

دانند. پایین آمدن نسبت جنسی در کشورهایی که در آنها چندهمسري رواج دارد، می تواند بود میآمریکا
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تغییرات احتماالً کمتري را در شرایط فرهنگی این جوامع ایجاد کند. زیرا در چنین شرایطی، چندهمسري 
که در چنین محیطهایی، رود موجب تعدیل تعداد زنان و مردان در دسترس براي ازدواج خواهد شد. انتظار می

هاي سرقت همسر، به میزان کمتري روي داده و میزان رهاسازي تمایالت درونی خود، به منظور اطفاء خواسته
مردان یا حاضر به ارتباطات جنسی بدون تعهد شدن در زنان، کمتر باشد. قاعدتاً، در چنین فرهنگهایی، زنان 

گیرند. یر همتایان خود، به منظور رسیدن به همسر، قرار میبه میزان کمتري، تحت فشار براي رقابت با سا

فرهنگی.-جستاري پژوهشی
نسبت جنسی و پوشش در زنان

بسـتگی دارد. در  ،مسائل فرهنگـی و اجتمـاعی  ي بهتا حدپوشش مناسب، مفهومی است که تعریف آن 
ه در پوشش دختـران و زنـان ایرانـی،    به بررسی یکی از عوامل دخیل در تغییرات رویدادمیاین بخش، قصد دار

.میبپرداز
عمال شده در نوع و نحوه پوشش زنان و مردان، امري است که از دیرباز و تقریباً در همه جوامع، اتفاوت

براي پوشاندن بدن و بخصوص اعضـاي تناسـلی، از بـرگ گیاهـان و     ز،یاولیه نبسیارزنان و مردانیاست. حت
و مردان فرهنگهاي مختلـف بینـدازیم، چیـزي کـه     نانزپوششنوعبهنگاهیاگر.کردنددرختان استفاده می

است که بوسـیله لبـاس   یکند، آن میزان از بدن و نواحلباس، بیشترین خودنمایی را میییآدیشاید بعد از پد
مـع غربـی   هاي قدیم زنانِ اکثر جوامع، از جوامع شرقی مانند هند و چین گرفته تـا جوا شود. لباسپوشانده می

انـد. بـدین معنـی کـه ایـن لباسـها، اکثریـت        هاي مردان، حجم داشـته بیشتر از لباسفرانسه،مانند انگلیس و 
پوشاندند. عالوه بر این، در اغلب موارد، این لباسها تا حـدي گشـاد   بخشهاي بدن، از مچ پا تا گردن زنان را می

-در قالب لبـاس مـی  ها،ها و پاجنسی مانند سینهشدن بخشهاي حساس از نظر انیاند که موجب عدم نمابوده

شویم که در هر دوره چندین شدند. با کنار هم قراردادن لباسهاي زنان در اعصار قدیم و عصر مدرن، متوجه می
به تدریج، لباسهاي زنان در جهت خاصی تغییر شکل داده است. لباسهاي هر دوره، بیشـتر از دوره هـاي   ،ساله
شده است. دامن، از حالت گشاد و بلند بـه حالـت تنـگ و کوتـاه،     ترمختصروترکوتاهماتر،نبدنتر،تنگ،قبل

-میاز آنجایی که مطمئناًشده اند. لتبدیتر،تنگوترکوتاهيهابا آستینيهاراهنیگشادتر به پيهاپیراهن

باید به دنبـال علـل ایـن مسـئله     )، !(جویی در میزان پارچه را نباید جزو دالیل این مسئله دانست، صرفهدانیم
یـابی،  طلبی، تمایـل بـه شـوهر یـا دوسـت     توجه؛زنان، متعدد استياسهابدر لرییتغروندنیالیدالبگردیم.

طلبـی یـا بـه    کردن نگاه مردان، تمایل بـه برتـري  بوجودآمدن حس قدرت و عزت نفس در فرد در نتیجه جلب
دهـی جنسـی، میـل بـه     نوعی پیامیی و تبعیت از فرهنگ غالب،نیاوردن از سایر همجنسان، مدگرااصطالح کم

استفاده از نوع پوشش براي فرستادن پیامهاي خـاص بـه طـرف مقابـل (یـا صـرفاً       برانگیزاندن جنسی دیگران،
وانمود به حامل این پیامها بودن) و از این طریق رسیدن به اهداف خاص، ارزیابی جایگاه و ارزش خود در بـازار  

بـه  ،کـه موجـب تمایـل فزاینـده زنـان     اند و توجه به نحوه پوشش فرهنگهاي دیگر، از جمله دالیلییابی جفت

فصل ششم: تفاوتهاى جنسى دو جنس، نسبت جنسى و ارتباطات پيش از ازدواج



463

که بخصـوص بـه شـرایط جامعـه مـا در      دهیپدنیاز علل ایکیبه ،لیدر ذ.شوندمیتر لباسهاي هر چه عریان
. میپردازیم،و جلب جنس مقابلیابیهمسر،یارتباط نسبت جنسیعنیشودسالهاي اخیر هم مربوط می

بـر راخـود برتـري گونـاگون، طـرق ازکـه کننـد اي، زنان و مردان آن جامعه سـعی مـی  هر جامعهدر
کیـ تري را جذب کنند. ایـن مکانیسـم رفتـاري،    و مناسبشتریبشرکايبتوانندتادادهنشانخودهمجنسان

از تـا کنـد  یوازه خوان، جنس نر سعی مپرندگان آيِهااز گونهیهاست. در بعضدر همه گونهعیشااریرفتار بس
م با نشان دادن پرهاي خود، جفتی از جنس مخالف را به خـود  أطریق آواز خواندن هر چه زیباتر یا رقصهاي تو

از طریق جنگیدن با همجنسان خود و به رخ کشیدن ،جلب کند. بعضی از پستانداران مانند شیرها و ببرها هم
که در آنها، پرورش فرزند ییهاکنند. در عوض، در گونهیمکیشرجذبر دیقدرت خود به جنس مخالف، سع

دارد، شاهد انتخابگرانه رفتـارکردن  یکمینیوالديگذارهیسرماگر،یجنس بوده و جنس دکیعمدتاً به عهده 
کننـده در جـنس بـا    توجـه جلـب يو رفتارهـا صیها (غالباً جنس مونث) و خصـا دهنده زادهدر جنس پرورش

نظر عوض نیجنس نر و ماده از ايکه جایی. در آن دسته از گونه هامیکمتر (عمدتاً نرها) هستيگذارهیسرما
نیـ ا،یوحشـ ياز غازهـا ياتالش کنـد. در گونـه  دیجلب نظر نرها بايجنس ماده است که برانیشود، ایم

يریجفت گيشتریبيکه با نرهاییهاپردازد. مادهیها مو به پرورش زادهدهیجنس نر است که بر تخمها خواب
کنـد،  یماده جذب مکیکه ییدارند. تعداد نرهايشتریبيگذارو تخمشتریبيهاکنند، شانس داشتن النهیم
در این گونه، اندام درشت غازه ماده، یکی از مـواردي  تولیدمثل موفق او خواهد بود.زانیدر ميدینکته کلکی

و یشـ ینمايجنس ماده است که به رفتارهانیگونه از غازها، انیدر اد.شواست که موجب جلب نظر نرها می
اي پرنده) نیـز کـه چندشـویی رواج دارد، جثـه مـاده      ها (گونهدر فاالروپآورد.یغازها، رو ممادهریرقابت با سا

هاي بین انسان شاید یکی از تفاوت). 2003تر است (ریدلی، توجه کنندهتر و جلبآمیزي او روشنتر و رنگبزرگ
نیـ و سایر جانوران در این زمینه، این است که در انسان، ما بیشتر شاهد خودنمایی هـر دو جـنس هسـتیم. ا   

نیـی هر دو جـنس در انسـان، تب  نیسنگینیوالديگذارهیدو جنس، با توجه به سرمالهیدوطرفه بوسيابرازها
-یبه مراقبت طـوالن ازینافتن،یبقا و پرورش يبراات،وانیاز حياریبسيهاانسان، برخالف زادهفرزندشود. یم

ند. از نجنس مقابل خود را جلب کيد تا نظر اعضانکنیهر جنس تالش ميخاطر، اعضانیمدت دارد. به هم
جـنس، هنگـام انتخـاب    رهـ يدر هر دو جنس، اعضـا ینیوالدادیزيگذارهیسرمانیهملیبه دلگر،یطرف د

. کـرد خواهنـد رفتـار گرانـه بکننـد، انتخـاب  يادیـ زيگـذار هیسرمادیآن بايازاکه به یجفت، بخصوص زمان
خود بـه جـنس مقابـل داشـته     يشگریدر نمایهر جنس، سعيعوامل، باعث خواهد شد تا اعضانایمجموعه

آنها دارد، تا شیدر نمایکه هر جنس سعیصیو خصايشگرینمانیايباشند، هر چند که ممکن است روشها
ا هم متفاوت باشند. بيحد

) مشاهده شد که معیارهاي انتخاب شریک و همسر در 1989فرهنگ (باس، 37در یک مطالعه بر روي 
تاثیر می پذیرد. اعضاي هر جنس، مجبورند از شیوه هـایی بـراي   نیاز یک الگوي تکراري مع،همه این جوامع
مـی  نمـایش راي جـنس مقابـل را بـه    استفاده کنند که به بهترین شکل، خصایص جذاب بگریجذب جنس د

وابسته به يهایگذارد. تفاوت زنان و مردان در حساسیت به محرکات جذاب از نظر جنسی، هماهنگ با استراتژ
یروابط درازمدت مانند ازدواج، زنان بیشتر بـه مالکهـای  ي. براباشدیتناسب افزا است مشانیجنس آنها که برا
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همـانطور کـه گفتـیم، تغییـر     کننـد.  ر به زیبایی و جوانی یک زن توجه میمانند طبقه اقتصادي و مردان بیشت
نسبت جنسی در هر جنس، موجب رقابت درون جنسی در جنس دیگر خواهد شد. عوامل مهم براي هر جنس، 
همراستا با ویژگیهاي افزایش دهنده تناسب تکاملی اوست. موفقیت تولیدمثلی در مردان با داشتن زنانی زیبا و 

ابیتهایی جنسی و جسمی که حاکی از باروري باالست، هماهنگی دارد. در زنان، عالوه بـر جـذابیت هـاي    با جذ
شوند. در شرایطی که نسبت جنسـی کـم   اجتماعی نیز مهم تلقی می-جسمی، عواملی مانند وضعیت اقتصادي

رسـیدن بـه همسـر،    باشد، زنان سعی خواهند کرد تا از طریق نشان دادن ویژگیهایی جذاب بـراي مـردان، در  
موفق عمل کنند. تغییر نحوه پوشش و بدن نمایی بیشتر، از جمله مواردي است که می تواند شانس زنان براي 
جذب مردان را افزایش دهد. بین نسبت جنسی و بلندي دامن در زنان، ارتباط یافت شده است. به این نحو که 

کننـد بـراي بدسـت    ان، در شرایطی که آنها احساس مـی پوشیدن دامنهاي کوتاه و لباسهاي بدن نما بوسیله زن
هـر  ياعضـا ). گفتـیم کـه   1999شود (رك بـه بـاربر،   تر میآوردن مردان مجبور به رقابت بیشتر هستند، رایج

نمایان سـازنند. ایـن کـار    ،کننده جنس مقابل را با اغراق هر چه بیشترخصایص جلبتاکنند جنس، سعی می
-شود. مشکل زمانی پیدا میادتریهمسریابی زيها در برنده شدن در بازار مکاره جوشانس آنتاباعث می شود 

در زنـان، ایـن   کننـد.  تبعیت کرده و سعی در پیشی گـرفتن از او مـی  گوییشود که رقباي فرد نیز، از چنین ال
مختصـرتر وتـر تنگتر،کوتاهتر،پیدایش تدریجی لباسهایی که روز به روز، بدن نماتر، عریانرقابت پیشرونده، 

ایـن درتـا دهنـد میانجامماجامعهزنانودخترانکهاستتالشیازشوند را به دنبال داشته که حاکیمی
ایـی از  هبرسـند. اگـر چـه عـد    یجنسکیشرایبه همسر تردهساعبارتبهیامخالفجنسبهجو،مکارهبازار

گویند اما ایـن  پوشیدن لباسهاي هر چه بدن نماتر میاز موفقیت خود در جلب مردان از طریق،دختران جوان
رود، در نیمـه  شود. شاید اگر جامعه بفهمد که به کدام مسیر مییبه موفقیت ختم نم،راهکار در مقیاس وسیع

حل غلبه بر رقبـاي مونـث و رسـیدن بـه     مسیر خوبی را انتخاب نکرده است. راهفهمد میباز ایستد! چرا که اهر
هر چه بیشتر نیست، چرا که همان طور که بحث آن رفت و همانطور که ما ینمای، بدنک جنسییا شریشوهر

. بردنمیکنیم، چنین راهکاریی در مقیاس وسیع راه به جایی هم اینک در جامعه مشاهده می

عالوه بر پوشش مناسب و مصادیق آن، نحوه و میزان .نسبت جنسی، نرخ ازدواج و میزان آرایش
ترکردن تعریف پیرایش نیز، جزو مسائل فرهنگی مورد مناقشه و بحث در کشور ما، بوده است. با وسیعآرایش و

توانیم وسعت معنایی این واژه را به نحوه و میزان آرایش و پیرایش فرد نیز، تسرّي دهیم. در واژه پوشش، می
مسئله آرایش و پیرایش نیز، خود به واقع، با توجه به تعاریف فرهنگی و حقوقی از پوشش مناسب در جامعه ما،

شود. این مسئله بدین خاطر است که در تعاریف از پوشش و بخصوص پوشش مناسب براي خود وارد میدان می
.ممرییی،به نقل از باباشده (شود. ابتدا به چند آمار گزارشزنان، اغلب به آرایش و پیرایش بدن نیز توجه می

) در 1391اردیبهشت 30نیوز، و خبرگزاري شمال10صفحه،1/4/91مورخ،3439شمارهجم،روزنامه جام
خود، 2007در گزارش سال ،الملل وابسته به مرکز صادرات کاناداموسسه تحقیقات بینپردازیم.این زمینه می

را برابر با میلیارد دالر، یک موسسه تحقیقاتی انگلیسی این میزان2/1میزان واردات لوازم آرایشی را در ایران، 
میلیارد 1/2این میزان را برابر با،الملل وابسته به اتحادیه اروپاییمیلیارد دالر و مرکز تحقیقات بازارهاي بین2
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هاي ایرانی در تهران و مراکز شش استان بزرگ خانمنیهمچنین تحقیقات میدانی که در باند.دالر تخمین زده
سال که بر اساس تخمین مرکز 45تا 15بین هاي شهرنشینِه خانمدهد که گروکشور انجام شده، نشان می

هزار تومان 12میلیون نفر است، به طور میانگین ماهانه 14، حدود 1389شان در سال جمعیت،آمار ایران
توان تخمین زد که مقدار مصرف کل ساالنه کنند که در این صورت میبراي لوازم آرایشی خود مصرف می

نکنندگادرصد کل مصرف29آمارها، تقریباً نیمیلیارد دالر خواهد بود. با ا1/2د آرایشی، برابر با لوازم و موا
بازار لوازم نهیهزسوم بر این اساس، یکودهندهاي ایرانی تشکیل میخاورمیانه را، خانملوازم آرایشی در 

چنانچهزان فراوانی مصرف لوازم آرایشی،. از نظر مقایسه میکنندیپرداخت مایرانیان را انهیخاورمیشیآرا
ی با رانیزن اونیلیم14در نظر گرفته شود مصرف لوازم آرایشی نفر ونیلیم155انهیزنان خاورمتیجمع

کند و این یعنی بطور میانگین مصرف لوازم آرایشی هر برابري مینفرونیلیم140مابقی زنان خاورمیانه یعنی
خرید لوازم و ،91سال بر اساس آمارها، در ن،یهمچنفر از دیگر زنان خاورمیانه است. ن10زن ایرانی به اندازه 

حالی دردیگر اینکه، . داده استمیدرصد هزینه خانوارهاي ایرانی را به خود اختصاص 15تا 10مواد آرایشی، 
محسوب آرایشیموادصلیامشتریانسال،40بااليزنانیافته،که بنا بر آمارهاي جهانی، در کشورهاي توسعه

بر ن،یکننده مواد آرایشی هستند. همچنترین گروه مصرفسال، اصلی24تا 22شوند، در ایران، گروه سنی می
رسد که میل به نظر میسال رسیده است.15هاساس آمارهاي موجود، سن مصرف لوازم آرایشی در ایران ب

در دهه هفتاد » زن روز«اي عمیق و تاریخی باشد. مجله مسئلهزنان ایرانی به آرایش و کارکرد آن براي آنها، 
برابر شده است. 500، میزان مصرف لوازم آرایش و آرایشگاهها، 1966تا 1956میالدي گزارش داد که از سال 

رتبه نخست جهان را به خود اختصاص نیز، ینیبییبایعمل زاییپالستنویریدر جراحرانیاعالوه بر این، 
يمردان براشیگرا،ریاخيدر سال هاشود اماها بوسیله زنان انجام میت. هر چند بیشتر این عملاسداده

انجمن جراحان فک و صورت ارائه شده، يکه از سوییآمارهایبرخاست.افتهیشیافزازینینیبیعمل جراح
آنالین، ل از خبرگزاري جوان(به نقشودیمینیبیجراحنهیتومان هزاردیلیم200ساالنه که د ندهینشان م

.)1391مهر 28
ترین کشورهایی است (رتبه دوم در خاورمیانه دهند، کشور ما یکی از بزرگهمانطور که آمارها نشان می

گیرند. در فصل چهارم، و رتبه هفتم در کل جهان) که در آن، لوازم و مواد آرایشی، مورد استفاده زنان قرار می
توانـد بطـور   اي انطباقی آرایش در جذب شریک، بحث کردیم. بطـور کلـی، آرایـش مـی    اندکی درباره کارکرده

مصنوعی، جذابیت جسمانی را افزایش داده و در چشم بیننده، القاي تناسـب کنـد. الگـوي آرایـش در زنـان و      
بطـه بـا   هاي بدن در راگیرند، هماهنگ با پیامهاي این بخشمناطقی از بدن که مورد آرایش و پیرایش قرار می

تواند براي فرد، کارکردهاي متعددي از کردن میباروري، سالمت، جوانی و تناسب، هستند. عالوه بر این، آرایش
هاي مربوط به طبقه اجتمـاعی و اقتصـادي از فـرد در نظـر دیگـران،      نفس و ایجاد برداشتجمله افزایش عزت

شود، موجب افزایش توان او در رقابت بـا سـایر   تر شدن فرد داشته باشد. آرایش و پیرایشی که منجر به جذاب
ی خـواه کیشـر هیـ اعالمها، آرایش و پیرایش، نـوعی شود. در این زمانجنسان براي کسب جنس مقابل میهم

است که یکی از کارکردهاي اصلی آن، افزایشِ در توانایی جذبِ شریک است. نسبت جنسی و میزان ازدواج، از 
یـابی  گذارد. هر چقـدر کـه شـرایط بـراي جفـت     ن استفاده از این ابزار، تاثیر میجمله عواملی است که بر میزا
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شود، فرد باید از روشهاي متعددتري کمک بگیرد تـا بـه هـدف برسـد. یکـی از ایـن روشـهاي در        تر میسخت
دسترس، آرایش و پیرایش است. متأسفانه، تاثیرات درازمدت و وسیع این عامـل هـم، هماننـد پوشـش اسـت.      

تر به نظر رسیدن، منجر بـه یـک رقابـت    تن یک مسابقه بزرگ تسلیحاتی بین زنان، براي جذاب و جواندرگرف
رغم اینکه آرایش، ممکن است منجر بـه  شود. عالوه بر این، علیناپذیر براي آرایش و پیرایش میدائمی و پایان

د، جایگـاه یـک زن در قیـاس بـا     کننکه همه یا اغلب زنان آرایش میافزایش جذابیت یک زن شود اما هنگامی
این رقابت ناتمام براي رود زیرا مابقی نیز در حال استفاده از همین ابزار هستند. سایر همتایان خود، باالتر نمی

آورد که دسـتور داده  داستان همان پادشاهی را به ذهن می،تر به نظر رسیدن از طریق آرایش و پیرایشجذاب
قاصه جدیدي را به محفل عیش و نوش او بیاورند. بعد از مـدتی او دسـتور داد   بود در هر مجلس عیاشی، زن ر
،. و بـاز بعـد از مـدتی   در آوردآید تدریجاً لباسهاي خـود را  اي که به مجلس میکه براي ایجاد تنوع، هر رقاصه

تماس شهوت شاه جواب نداد، در یک شب عیش که حضرت کدام از این روشها براي تیزکردن که هیچهنگامی
امـان و  لباسهاي یک کنیزك بیچاره را بیرون آورده بودند، دستور داد تا پوستش را هم بکنند! همین رقابت بی

باعث شده تا رکورد زنان کشور ما در آرایش و پیرایش در جهـان هفـت و در   ن،ترشدپایان زنان براي جذاببی
نه تنهـا  ،نشدنیباشیم. اما این نبرد تمامداشته رتبه یک را خارمیانه یک باشد و در جراحی پالستیک بینی هم 

،اي از زنـان آنها دشوارتر کرده است. عـده بسیاري از نتوانسته زنان را به اهدافشان برساند بلکه کار را هم براي 
مدت یا درازمـدت بـراي خـود جـذب کننـد درحالیکـه بـه        کنند تا مردانی را به عنوان شریک کوتاهآرایش می

خیابانها به دنبـال  هاي کار ومحافل، محلجنسان خود که آنها نیز لباس رزم پوشیده و درهملشکري دیگر از
اندیشند. عالوه بر این، همانطور که زنان نیز بـه خـوبی بـه ایـن مسـئله واقفنـد،       گردند، نمیآل میشریک ایده

ا هسـتند. همـانطور کـه مکـرر     شود که به دنبال روابط گذرعموماً باعث جذب مردانی می،آرایشهاي تند و تیز
تر کردن کار زنان بـراي یـافتن یـک    یعنی مشکلهم ج و این اآمدن نرخ ازدوگفته شد، روابط گذرا یعنی پایین

همسر درازمدت.

نسبت جنسی و میزان نرخ ازدواج در .هاي جنسی، پوشش و آرایشنسبت جنسی، استراتژي
هاي کنند تاثیر بگذارند. هر چند هم استراتژيراد انتخاب میهاي جنسی که افتوانند بر استراتژيجامعه، می

ها و با هر نسبت جنسی وجود دارند اما میزان مدت و هم استراتژیهاي درازمدت، در همه موقعیتجنسی کوتاه
مدت جنسی کهبودن نرخ ازدواج، روابط کوتاهتواند با توجه به شرایط کم یا زیاد شود. در صورت پایینآنها، می

یابند. از طرف در آنها طرفین، امید یا تمایل کمتري به برقراري تعهدات درازمدت دارند، رواج بیشتري می
گیرند، با توجه به مدت دیگر، میزان استفاده از بعضی از راهکارهایی که افراد براي یافتن شریک در پیش می

هاي خاص، ریق پوشش و آرایشزمان و بافت رابطه متفاوت هستند. افزایش جذابیت جنسی خود از ط
یابد. مدت هستند، افزایش میکه افراد در جستجوي شریک کوتاههنگامی

مـدت،  تاکتیک ارتقاء وضعیت ظاهري خود، براي زنان، در زمان جذب شـرکاي جنسـی گـذرا یـا کوتـاه     
اي سـایر  موثرتر از زمان جذب شرکاي درازمدت است زیـرا، مـردان در هنگـام انتخـاب شـریک درازمـدت، بـر       

شـوند. زنـانی کـه بـه دنبـال      ویژگیهاي فردي مانند هوش، شخصیت، صداقت و پاکدامنی هم، اهمیت قائل می
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کننـده سـازند.   مدت هستند، بیشتر احتمال دارد که ظاهر خود را، از نظر جنسی، تحریکشرکاي جنسی کوتاه
بلوزهاي یقه کوتاهی که نواحی بین خود، از طریق روشهایی مانند پوشیدن لباسهاي تنگ، 1سازي ظاهرجنسی
هـاي کوتـاهی کـه    کنند و دامنها یا پشت بدن را عریان میهایی که شانهسازند، پیراهنها را نمایان میپستان

گیرد. این تاکتیکی است که در اغلب موارد، براي زنانی کـه بـه   دهند، صورت میمقدار زیادي از پا را نشان می
جنسی، از طریق رفتارهـایی  -افتد. عالوه بر این، ارسال پیامهاي رفتاريموثر میدنبال شرکاي جنسی هستند،

دادن تر به نظر برسند]، تکیهها جذابکردن پشت بدن به منظور باال آوردن پستانها [براي اینکه سینهمانند خم
چشـمی بـراي مـدت    ها نمایان شود، برقراري تمـاس به چیزي براي اینکه میزان بیشتري از نواحی بین پستان

رفتن و لیسیدن اغواگرایانه لبها نیـز،  زمانِ کمی بیشتر از حد معمول، تشدید حرکت نوسانی باسن در حین راه 
هـا کـه بـراي اغلـب مـردان      شوند. همه این تاکتیـک فعال کردن روانشناسی جنسی در مردان میموجب بیش

؛ فصل 2010تر شود (مستون و باس، زنان، وسیعشوند تا میدان انتخاب جنسی انگیز هستند، موجب میشهوت
نمـا، عریـان، تنـگ و در کـل لباسـها و      ). از این نظر، یکی از دالیل مهم زنان براي استفاده از لباسهاي بـدن 4

مـدت جنسـی اسـت. تمایـل بـه      هاي از نظر جنسی تحریک کننده، رسیدن به بهتـرین شـرکاي کوتـاه   آرایش
آیـد و همچنـین   طور که گفتیم، زمانیکه میزان روابـط درازمـدت پـایین مـی    مدت جنسی، همانارتباطات کوتاه

مدت جنسـی  یابند که روابط کوتاهزمانیکه شرایط اجتماعی، فرهنگی، قانونی و هنجاري، به سمتی چرخش می
-مدت جنسی و افزایش تمایل به اینشوند. پذیرش روابط کوتاهشود، زیادتر میمورد پذیرش بیشتري واقع می

شوند که موفقیت بیشـتر فـرد در   هایی مینه از روابط، به نوبه خود، موجب سربرآوردن آن دسته از تاکتیکگو
هـاي  رقابت براي این دسته از روابط را به دنبال دارند. براي زنان، پوشش و آرایش جنسی، یکی از این تاکتیک

گونه از روابط، است.ر اینجنسان خود براي دستیابی به موفقیت داصلی براي رقابت با سایر هم
پوشـند کـه صـرفاً    نما یا خاص مـی همچنین، این باور اشتباهی است که زنان، بدین خاطر لباسهاي بدن

اي دیگران و از جمله مردان اطراف خود را به خود جلب کرده باشـند. هـر چنـد توجـه     هاي لحظهتوجه و نگاه
-نفس جنسی در دو جنس باشد ولی عزتو بخصوص عزتنفستواند یک مکانیسم افزاینده عزتاطرافیان، می

یابی است. توجه و نگـاه  نفس جنسی نیز، خود به منزله پایشی براي تعیین جایگاه فرد در بازار جنسی و جفت
گزینـی، جـایی بـراي    فهماند که ما هنوز هم جذاب و خواستنی هستیم و در این بـازار جفـت  دیگران، به ما می

آمیـز جـذابیت   پیرایش، پوشیدن لباسهاي جذاب از نظر جنسی و در کل ارتقاء موفقیتنشستن داریم. آرایش،
شود. اما بطور مختصر، جنسی و ظاهري خود، منجر به افزایش توجه دیگران و باال رفتن اعتماد به نفس فرد می

شند تا صـرفاً نظـر   پواي خاص لباس میگونهبراي زنان، نگاه همه مردان، هدف و یا حتی جالب نیست. آنها، به
یابند خریده و به این طریق، به آنهـا چـراغ سـبز اولیـه را نشـان      آن عده از مردان اطراف خود را که جذاب می

کند.دهند. این، نوعی مکانیسم انتخاب جنسی است که از طریق ابزار ظاهر و پوشش، قابلیت اجرایی پیدا می

هـاي  شود. در سـالهاي اخیـر، طـرح   ر ما تلقی میپوشش مناسب، از جمله مسائل فرهنگی مهم در کشو
ها، توجه چنـدانی  متفاوتی براي مسئله پوشش نامناسب در جامعه داده شده است. متأسفانه در اغلب این طرح

1- Sexualizing appearance
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شود تا فقط از طریق انتظامی یا تبلیغاتی، به هاي روانشناختی و اجتماعی این رفتار نشده و سعی میبه پویایی
اجتمـاعی، بـه   -هـاي روانشـناختی و روانـی   دهند که تحلیلموضوعات بحث شده، نشان میآن پرداخته شود. 

حل بسیاري از مسائل فرهنگی ما، به کار گرفته شوند.توانند براي تحلیل و ارائه راهخوبی می

جستاري پژوهشی.
روشهاي تغییر زیبایی، صداقت در روابط انسانی و پیامدهاي اجتماعی

کیفیت لوازم توانایی جراح زیبایی،مدیونوجود خود را ،1در نگاه اولهايِی از عشقخیلامروزه، «
».مربوطه هستند!و مهارت آرایشگری آرایش

کنند و رایش میآزناناست کهبراي همین.عاشق زیباییمردانشوند و میهاعاشق حرفزنان،«
(منبع؟).»گوینددروغ میمردها

هاي اخالقی مداخالت پزشکی است. توجه در اخالق پزشکی، مالحظه پیامدها و جنبهیکی از موضوعات مورد
یابد. مسئله اختالالت روانشناختی هایی است که در آن، این مسئله، نمود میهاي زیبایی، یکی از حوزهجراحی

هاي زیبایی اي از افرادي که به مطب پزشکان متخصص جراحیهاي روانشناختی در عدهیا نیازمندي به کمک
ساز شده هاي اخیر بیشتر مسئلهروند، یکی از این مسائلی است. یکی دیگر از این مسائل که در سالها و دههمی

دانیم، مقدار زیادي از واریانس شود. همانطور که میهاي زیبایی مربوط میاست، به بعضی از پیامدهاي جراحی
موماً فرزندان زیباتري دارند. به همین دلیل، کسانی که قصد کند. افراد جذاب، عزیبایی را توارث تعیین می

اند، این حق را دارند که در مورد هاي زیبایی کردهازدواج با افرادي را دارند که قبالً اقدام به انجام جراحی
هاي زیبایی نیست که ظاهر بیرونی فرد را افزاي همسر آینده خود مطلع باشند. فقط جراحیاقدامات زیبایی

اند که استفاده از دهد. روشهاي متعددي براي افزایش جذابیت ظاهري طراحی شدهتغییر داده و افزایش می
بندهاي ژالتینی، نگهدارنده پستان، سینههاي ماند. چسبآنها بوسیله یک فرد، کامالً از چشم ناظر پنهان می

شوند از جمله این مواردند. هر کس حق ها که بوسیله زنان استفاده میهاي برجسته کننده باسن و گنشرت
کند، در جهت افزایش زیبایی خود استفاده کند. دارد از موهبتهایی که تکنولوژي و علم روز براي ما فراهم می

اي، زیبایی طرفین در اي شکل بگیرد که در آن، حداقل تا اندازهمسئله در این است که اگر قرار است رابطه
شغَر دو طرف حق دارند درباره زیبایی واقعی طرف مقابل اطالع داشته باشند (گیري آن نقش دارد، هشکل

مدت، نوعی قرارداد هستند که در ازدواج و حتی روابط کوتاهمحل کشیدن نیست!).، فقط چک بیدر معامله
، اقدام به کندآن، طرفین، با توجه به برداشتهایی که طرف دیگر بطور مستقیم یا غیرمستقیم به آنها اعالم می

کنند. رابطه بین مرد و زن، نوعی قرارداد تکاملی است که در آن، نقش زیبایی واقعی طرفین در عقد قرارداد می
- شده است. جراحی زیبایی، لباس و پوشش روزانه، آرایش، پیرایش و سایر روشهاي زیباییاین قرارداد، شناخته

1- Love at first glance
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ناجذابیتهاي ما را بپوشانند. عدم انتقال اطالعات دقیق درباره اي، نقایص یامالحضهتوانند تا حد قابلافزا، می
این موارد، به معناي تخلف در رعایت اصل صداقت در قراردادهاي ارتباطی است. از آنجایی که زیبایی، همچون 

تواند حداقل تا حدي، نمایانگر خصایص یا کیفیت ژنتیکی و از جمله سالمت جسمی ما تابلو یا ویترینی، می
اي، به تواند بطور ناعادالنهشد، عدم ابراز و انتقال اطالعات صحیح به طرف مقابل درباره زیبایی خودمان، میبا

مان آسیب بزند. ما حق داریم که نگران شرایط و خصایص جسمی و روانشناختی تناسب تولیدمثلی طرف مقابل
کردن به خصایص و زیبایی اند، توجهدادهمان در نسل آتی باشیم. یک راهکار عمده که غرایز به ما فرزندان

طرف مقابل است. متاسفانه، این راهکار، هنوز هم تنها راهکاري است که براي اغلب ما، دردسترس است. 
افتند که فرد، از قبل، به اندازه هاي ژنتیکی دیگر هم، فقط درصورتی موثر میمشاوره ژنتیک و انواع مداخله

براي انتخاب یک مورد بهینه از موارد بالقوه موجود را، داشته باشد. به همین دلیل، کافی، ساختار ژنتیکی الزم 
حتی در صورت دسترسی به این روشها هم، خصایص جسمانی طرف مقابل، به عنوان یک فاکتور مهم و موثر 

- فرزند، نمیاز تولددر توانایی ما براي بکارگیري و موثرافتادن این روشها، نقش دارد. مداخالت ژنتیک پیش 

هاي شده همسرم، فرزندي با لبهاي ریز ولی با جراحی کشیدهشده من و چشمهاي شتري عملتوانند از لب
هاي آینده هم، غنچه و چشمان آهویی تولید کنند! مشکالت مربوط به خصایص یا نقایص ژنتیکی و نژادي نسل

ایجاد شده، بر بعضی از نقایص تا حدي ژنتیکی ما، تواند جنبه دیگر این مسئله باشد. زیباییِ بطور مصنوعی می
برند. آنچه که افراد را کشد اما به هر حال، سلولهاي جنسی ما، آن ژنها را با خود به بدن فرزندانمان میرفو می

کند همین زیبایی ظاهري است حال چه واقعی باشد و چه بطور مصنوعی ایجاد شده باشد. افراد، از جلب می
تواند موجب شود تا آنها، به زیبایی ظاهري شناختی خود آگاه نیستند و این، میملی حس زیباییزیربناي تکا

آورانه جذابیت واقعی، اطالعی ندارند. این، به نوبه خود، جذب شدن به که از خاصیت پیامبسنده کنند درحالی
معیوبی که در حال حاضر، زیر تیغ فردي دیگر، ازدواج و فرزندآوري از او را به دنبال دارد. سرانجام، ژنهاي 

شوند. هایمان، آشکار میاند، در کالبد و رفتار زادهمان مخفی شدهجراحی، آرایش و پیرایش همسران
تواند همه ما را، براي است. آن، میزیباشدن، انگیزه بسیار بجا و خوبی است که بسیار هم توصیه شده

ایت و ارضاي طرف مقابل را باال ببرد. اما در قبل از ازدواج، باید تر کند و از این طریق، رضمان جذابشرکاي
آلود ماهی بگیریم، کردن آب، براي اینکه از آب گلرسانی دقیق کنیم. آلودهدرباره زیبایی واقعی خودمان، اطالع

اعتماد اجتماعی را کاهش خواهد داد.

و هیچ شباهتی به هزشت بوداش، آمدهبدنیا کند فرزند تازهکه احساس می، هنگامی1فنگجیانگ
- میمتوجه سرانجام اوگیرد که علت این  موضوع را بررسی کند.ش ندارد، تصمیم میو همسرخودش

اما در رابطه با این او، جراحی زیبایی پالستیک انجام داده پیش از آشناشدن با شود که همسرش
اي که همسرش او را فریب داده و با چهرهشودمیمعتقد است. اونکرده ويهیچ صحبتی با ،موضوع

در ، پس از طرح دادخواست طالق، 2012در سال جیانگ .استدروغین، خود را به او معرفی کرده

1- Jian Feng
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را متضرر اوآن، مرد و تایید صحتاین . قاضی با شنیدن ادعاي یابدمیحضور ی در چیندادگاه
کند.محکوم می،خسارتهزار دالر120همسرش را به پرداخت شناخته و 

جیانگ در قبل و بعد از انجام آقاي عکسهایی از همسر 
اي (صد هزار دالر) که اگر از هزینه(ي جراحی زیباییهاعمل

- هاي زیبایی خود کرده، چشمخانم جیانگ صرف انجام جراحی

پوشی کنیم، انصافاً باید به توانایی پزشکی جدید، تبریک 
گفت!).

ري در دنیاي مدرن؛ آیا دیگر وجود ندارد؟چندهمس
همسري واقعی در جامعه هستیم، همسري فقط یک واژه است و اینکه آیا در عمل هم، شاهد تکتک

ها و سالهاي اخیر در مورد ابعاد پنهان رفتارهاي جنسی شده در دههپژوهشهاي انجاممطلب دیگري است.
بودن چندهمسري با اشکال ي محققین و جامعه در مورد کمیابافراد جامعه، خبر از نیاز به تغییر باورها

همسري با عنوان نظرکننده بوده که تعدادي از مولفین از تکدهند. در واقع، این مطلب آنقدر جلبمختلف، می
. رك به لیست 1همسريدر کتابی با همین عنوان؛ افسانه تک2001کنند (باراش و لیپتون، یک افسانه یاد می

. نبود چندهمسري رسمی در جوامع غربی، به معناي نبود واقعی و عملی این نظام همسرگزینی نیست. منابع)
داده 2ايهمسري زنجیرهتکروانشناسان غربی اعتقاد دارند که در غرب، چندهمسري قانونی، جاي خود را به 

ت متعدد، مکرر و پیاپی با اي، یک مرد اقدام به ارتباطاهمسري زنجیره). در تک1996است (از جمله رایت، 
همسري در تککند، هر چند که ممکن است در هر زمان، فقط با یک نفر ارتباط داشته باشد.چندین زن می

البته در این جوامع، عالوه بر کنند.هاي مکرري را تجربه میاي، افراد ممکن است ازدواجها و جداییزنجیره
بسیار رواج دارد. در چندهمسري پنهان، یک مرد ارتباطات نیزچندهمسري پنهاناي، همسري زنجیرهتک

متعدد، همزمان و غیرآشکاري با زنان مختلف دارد. در یک نوع از چندهمسري پنهان، یک مرد، درحالیکه 
هاي خارج از چارچوب اي متعهدانه و درازمدت دارد (مانند زمانی که ازدواج کرده است) اقدام به رابطهرابطه

، یک مرد بطور همزمان، وارد روابط بدون چندمعشوقگیکند. در شکل دیگر آن یعنی ان دیگر میمتعدد با زن
شود. تعهد با زنان مختلف می

1- Myth of Monogamy
2- Serial Monogamy
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کدام انتخاب؛ چندهمسري آشکار یا روشهاي جایگزین؟ 
هاي شیوهبهراخودجاىبلکهاستنرفتهبیناززنىهمانطور که گفتیم، در جوامع جدید، چند

اي داده است. همسري زنجیرهچندهمسري مانند چندهمسري پنهان، چند معشوقگی و تکدیگري از 
چندهمسري پنهان، در بر دارنده خیانت زناشویی پنهان، وسوسه طالق در مرد یا زن و آسیبهایی مانند بدبینی 

ضاي جنسی عدالتی در توزیع عادالنه و مطلوب اراست. چند معشوقگی، عالوه بر اینکه منجر به گسترش بی
اي از مردان، تواند افزایش آسیبهایی مانند روابط خارج از چارچوب، اجتناب از ازدواج در عدهشود، میمی

اي هم که بر طبق تعریف، خود مالزم با همسري زنجیرهخیانت زناشویی و طالق را به دنبال داشته باشد. تک
تواند دن راه براي این سبک از زندگی جنسی، میهاي مکرر است. باز بویک آسیب مهم یعنی طالقها و جدایی

طلبی افراد و دشواري در کنترل آن، افزایش خیانت زناشویی، فرزندان تک والد و گسترش دهنده حس تنوع
آسیبهاي مربوط به آن شود.

یکی از علل مخالفت با چندزنی آشکار و سنتی و در عوض موافقتهاي ضمنی با روشهاي جدید 
اي از زنان و مردان با ماهیت چندهمسري به توان به هماهنگی استراتژیهاي جنسی عدهچندهمسري را می

اشکال جدید و عدم تناسب با چندهمسري سنتی دانست. چندهمسري سنتی یا آشکار مستلزم این است که 
ز چند زن، حاضر به برقراري یک رابطه پایدار با یک مرد واحد و تعهدات مربوط به یک ازدواج شوند. ا

توانیم شاهد برقراري رابطه یک مرد با چند زن اما بدون الزام طرف دیگر، در اَشکال جدیدتر چندهمسري، می
توانند با مرد دلخواه خود و هاي درازمدت براي آن زنان باشیم. در اینگونه از روابط، زنان میتعهد و مسئولیت

که هدف آنها از رابطه با چنین مردانی، ورتیبراي هر مدت زمان که دوست دارند رابطه داشته باشند. درص
مدت جنسی باشد، اینکه مرد دلخواه و مورد انتخاب آنها، بطور همزمان با زنان دیگري هم ارتباط اهداف کوتاه

داشته یا بعداً وارد رابطه با آنها شود، تاثیر زیادي بر موفقیت در استراتژیهاي جنسی آنها نخواهد گذاشت. 
که نکه، چندهمسري آشکار همانطور که از نامش پیداست، آشکار است، درحالیمسئله دیگر ای
کند تا کسانی که به هر علت از جمله بودن کمک میتواند در خفا انجام شود. این پنهانچندهمسري پنهان می

کردنشوند، اقدام به عملیهاي منفی جامعه، حاضر به چندهمسري آشکار نمیها و نگاهبخاطر برداشت
هاي جنسی خود در قالب این گونه از روابط کنند. استراتژي

گردد. ورزي با چندهمسري آشکار، به تمایل زنان براي کنترل حق چندزنی بر میعلت بعدي مخالفت
اینکه یک پذیرش اي از زنان،از نظر زنان، هر مردي نباید اجازه چندهمسري را داشته باشد. براي عده

یا یک تیپ سینما، یک خواننده جذاب موسیقی راك چهره، یک بازیگر خوشوشوالیبالیست معروف و خ
زبان، روابط متعددي با زنان مختلف داشته باشد، قابل تحمل است اما اینکه تیپ، جذاب و چربهمکار خوش

ن کارفرماي چاق، کوتوله و طاس آنها بخواهد دست به چنین کاري بزند، ناپذیرفتنی است. این تمایز، از ای
خواهند اجازه چندزنی را در جامعه (بخوانید قبیله در دنیاي مدرن) فقط به نظر قابل درك است که زنان می
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اندیشند به اندازه کافی داراي ژنهاي متناسب هستند. در قبایل بدوي انسانی، اگر مردانی مردانی بدهند که می
شده هاي ناشی از چندزنی تحمیلزدند، هزینهاینچنینی دست به ارتباطات چندگانه آمیزشی با زنان متعدد می

هاي شد. به این طریق که زادهافزاي چنین مردانی، جبران میبر زنان آن قبایل، تا حدي بوسیله ژنهاي تناسب
مند شوند. این تر بهرهتر، از شانس بقا و تولیدمثل موفقتوانستند به دلیل داشتن پدران متناسباین مردان، می

، ارتباطی هم به پافشاري زنان براي انتخاب شیوه پوشش خود و تنظیم دلبخواهی میزان آن، در تمایزگذاري
گویند که اگر مسئله کنترل در میان است، این مردان اي از زنان، میگردد. عدهجوامعی مانند جامعه ما، بر می

پوشش خود را، بیشتر یا متناسب هایشان را کنترل کنند تا اینکه از زنان بخواهیم میزانهستند که باید چشم
کنند. البته واقعیت اینست که آنها بطور درونی و حقیقی هم، خواستار چنین چیزي یعنی اینکه هر مردي به 

کنند. آنها چرانی اندام آنها نپردازد، هستند. زنان، پوشش خود را، براي اهداف خاصی انتخاب و تنظیم میچشم
-کردن مردانی معین، به تن میهر مردي به آنها چشم بدوزد بلکه براي جذبها را، نه براي اینکهاین پوشش

کنند. از این رو، تمایل دارند که همچنان میزان پوشیدگی بدن خود را خود انتخاب کنند تا بتوانند از این 
طریق، شرکایی که برایشان جذابیت ظاهري یا مادي دارند را، انتخاب کنند.

دادند که جذابیتهاي جنسی یک مرد، از اول مرور کردیم، نشان میشواهد پژوهشی که در فصل
ترین عوامل موفقیت او در ارتباط جنسی با زنان است. جذابیت جنسی، مستقل از تجرد یا تاهل، تاثیر اساسی

دهند زنان، هنگام آشنایی با یک مرد گذارد. شواهدي که نشان میخود را بر موفقیت جنسی یک مرد می
دهنده تواند نشانباره سئوال کنند، میتر احتمال دارد که به تاهل او اهمیت داده یا حتی از او در اینجذاب، کم

خواهند مجوز آن را به آن عده از این باشد که زنان از اساس هم با چندهمسري مخالف نیستند، بلکه می
با تناسب تولیدمثلی زنان هم کنند، بدهند. پدیده چندزنی پنهان، هماهنگمردانی که خودشان انتخاب می

اي محدود از مردانِ تکاملی ما بهتر بوده که همگی با عدههاياست. شاید بعضی وقتها، براي مادربزرگ
متناسب، آمیزش جنسی داشته و از این طریق به آن عده محدود از مردان، مجوز چندهمسري داده باشند، 

شده تا آنها هم ژن ی شوهران خود، جلوگیري کنند. این باعث میکه از هر گونه رفتارهاي فرازناشویدرحالی
کاري قضیه و خوب و هم پدر خوب را در اختیار داشته باشند. زنان امروز هم ممکن است براي محکم

بینند و از آن مطلع هستند هایی بیش از آنچه که میدهی به مردان دیگر درباره اینکه در گروه، اتفاقاطمینان
هاي جدید یعنی همان جوامع فعلی، سازي چندهمسري آشکار در قبیلهارد، قوانینی را مبنی بر غدغنجریان ند

بعضیزنان،. یابیممیهمخودمانفرهنگعامیانهادبیاتدرجالبیمستنداتمسئله،اینبرايوضع کنند. 
و»بودنشیطون«مانندتیعباراازجنسی،نظرازجذابمردانچندگانهرفتارهايکردنخطابهنگاموقتها،

ب،تیپمردانطرفازرفتارهاهمینمشاهدهکهدرحالیستاین. کنندمیاستفاده»کردنبازیگوشی«
»زناناحساساتبهتوجهبی«و»ولنگار«،»ناپذیرمسئولیت«مانندعباراتیسزاواروناپذیرفتنیناخوشایند،

گیرند تا این شان از این دارد که آنها دستهاي خود را قالب می. این برخوردهاي متمایز زنان، نشودمیدانسته
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گروه از مردان، از موانع و دیوارهاي رسیدن به شریک جنسی بگذرند. چابکی و زرنگی از قبل موجود این 
شود تا این مردان، براي دزدکی زنان، باعث می(به معنی پنهانی)گیري شبانهگروه از مردان، به همراه قالب

-چیدمان و آرایش زنان، متفاوت میمردان گروه دیگر،تر عمل کنند. در مقابلِ، راحتقوانینن از دیوار پرید

دهند کنند و به این مردان میدان نمیگیري نمیکند؛ آنها نه تنها قالبفرق میینظامشیرا، آنجایدر اشود.
- ، از چارچوبکه این مردانا نگذارند تکنندداده و دیوار درست میدست به دست هم بلکه به طرق مختلف،

رفتارهایی) مردانازايعدهاحتماالًو(زنانتاشودمیباعثآنچههاي ایجابی مورد نظرشان، عبور کنند. 
بهطرف،یکدرکهنحويبهکردهگذاريواژهوارزیابیمتفاوتاینقدراز طرف مردان مختلف رامشترك
آشکارسازي،دیگر،طرفدروکننداکتفا»استبازیگوشکمیفالنی«تنگفبهوگذشتهآنکنارازسادگی

دادنبرايکل جامعه)احیاناً(وزنانتمایزهمینبهشود،مشاهدهشدنهارسانهسوژهوشکایتاعتراض،
یویزایدادنمسئله،این. گرددمیبرکنندریزيبرونراخودمکنوناتاینکهبرايمتفاوتمردانبهآزادي

منافعبهراکمتريهايآسیبآنها،چندگانهومدتکوتاهروابطکهاستمردانازايعدهبهضمنیوتلویحی
.استزدهمیمانیاکانی-تکاملیجوامعدرزنانتناسبی

مقایسه سبکهاي چندهمسرانه سنتی و روشهاي چندهمسرانه جدیدتر، به معناي تجویز بدون قید و 
بدون توجه به تبعات آن و با توجه به شرایط بافتاري جامعه نبوده و صرفاً به منظور شرط چندهمسري سنتی، 
ها و در جوامعی مثل ها و پژوهشهاي علمی که در این زمینهگیرد. بدون شک، تحلیلمقایسه علمی صورت می

- داده، میجامعه ما و بخصوص با در نظر گرفتن تغییراتی که در سالهاي اخیر در نسبت جنسی دو جنس روی

کننده باشند.توانند بسیار مفید و کمک

طلبیهمسري و برابريتک
همسري، به علت تالش زنان براي حذف چندزنی شکل هرچه که ممکن است پنداشته شود که تک

تر به زنان، بوده همسري بیشتر بخاطر تالش مردان براي برابري در دسترسی عادالنهگرفته اما گفته شده که تک
اي مردانه و نه زنانه، تلقی کرد. بین مردان، از نظر دسترسی همسري را باید مسئلهز این نظر، تکاست. ا

جنسی به زنان، تفاوتهاي بسیار فاحشی وجود داشته و دارد. در دوره تکامل انسان، تعدادي از مردان با یک 
الیکه بسیاري از مردان دیگر، بدون گذراندند درحبار بسیار پر از روابط جنسی متعدد، روزگار خود را میکوله

مردند. به موازات رشد و پیشرفت جوامع و در نتیجه تالش مردان گروههاي حتی یک زن و فرزند، می
همسري داد تا جبران این توزیع بسیار ناعادالنه در دستیابی به زنان، تر، چندزنی جاي خود را به تکمحروم

همسري نهادینه شده، به عنوان ) معتقدند که هر چند تک1996ایت، شود. عالوه بر این، بعضی از محققین (ر
همسري در طلبی بین دو جنس و براي زنان دیده شده اما بطور حتم، تکیک پیروزي بزرگ براي برابري
تري، ثروت و گرا نبوده است. چندزنی، به طور منصفانهطلب و مساواتتاثیراتش بر روي زنان، برابري
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کند و آرزوي همسري ثروتمند را کند. زنی که با مردي فقیر ازدواج مین را بین زنان توزیع میامتیازهاي مردا
برد. از طرف دیگر، همسر یک مرد ثروتمند و جذاب بودن، در شرایطی که همسري نفعی نمیدارد، از تک

همسري نظام تکتواند موجب شود تا آن زن، ازتعداد زنان رقیب و جذاب دیگر در محیط زیاد هستند، می
اي نبرد. و اما از سوي دیگر، در جوامعی که تعداد مردان و زنان نسبتاً برابر باشند، آن جامعه، چندان بهره

دهند که شاید بهتر باشد که تجویزات شود. این موارد نشان میاي دیگر از مردان تمام میچندزنی به ضرر عده
، 1996ختلفی همانند شرایط اجتماعی صورت بگیرند. رایت (ما در این زمینه، با در نظر گرفتن مسائل م

شود و همچنین براي همسري براي همه مردان، یک جنبه منفی تلقی نمیتک"گوید: باره می) دراین4فصل
تواند با آید؛ در درون هر دو جنس، عالیق [افراد گوناگون] میهمه زنان نیز یک نقطه قوت به حساب نمی

طلبی ناپدید شده است اشد... عقیده بر اینست که چندزنی، در پاسخ به ارزشهاي برابريیکدیگر در تعارض ب
."طلبانه بین مردانطلبی بین دو جنس، بلکه ارزشهاي برابرياما نه ارزشهاي مربوط به برابري

یک نکته در رابطه با ارتباط بین چندزنی و برابري در مردان اینست که نبود چندزنی آشکار، به هیچ
دهند که عنوان، به معنی برابري در توزیع ارضاي جنسی در بین مردان نخواهد بود. اغلب پژوهشها، نشان می

اي از نظر دستیابی به ارتباطات جنسی وجود دارد. واریانس تفاوت در این مالحظهبین مردان، تفاوت قابل
ان بیشتر احتمال دارد که در ابتدا یا انتهاي متغیر، در بین مردان، بسیار بیشتر از زنان است؛ بدین معنی که مرد

اي از مردان، تقریباً در هر شرایطی، تعداد زیاد طیف فراوانی ارتباطات جنسی با جنس مقابل قرار گیرند. عده
مدت و درازمدت زنان را از آنِ خود خواهند کرد. هرچند که ویژگیهاي یا بیشتري از ارتباطات جنسی کوتاه

تواند تا حدي متفاوت باشد اما این مسئله در اصل قضیه جه به محیط و فرهنگ مورد نظر میاین مردان، با تو
تر، با یعنی توزیع نامتوازن ارضاي جنسی در مردان، تاثیر زیادي ندارد. در کشورهاي غربی، مردان جذاب

سالمی، این مردان کار مانند بعضی از کشورهاي اخوابند و در کشورهاي محافظمدت بیشتري میشرکاي کوتاه
برند. این مسئله یعنی نابرابري مردان در رسیدن به زنان بیشتري را به عنوان همسران خود به خانه می

هاي جنسی زنان و در واقع تا حد زیادي نیز ناشی از همین ارتباطات جنسی زنان که هماهنگ با استراتژي
ن، به هر نحو، چه به شکل آشکار یا پنهان، قادر به شود تا گروهی از مرداانتخابهاي جنسی آنهاست، باعث می

اي دیگر از مردان، دسترسی کمتر یا عدم ارتباطات چندگانه جنسی بیشتري با زنان شوند. در عوض، عده
تواند گروه اول را وادار به دسترسی به آمیزشهاي جنسی زنان خواهند داشت. نبود چندزنی آشکار، نه تنها نمی

هاي جنسی آنها را هم به میزان زیادي تواند میزان ماجراجوییجنسی خود کند بلکه میکاهش تعداد شرکاي
دهد که وجود یک جامعه فرضی که مشخصه غالب زندگی افزایش دهد. این مسئله بدین خاطر روي می

ارضاي تر در دستیابی بهتر و موفقداري جنسی باشد، مردان جذابجنسی افراد آن، چندزنیِ همراه با خویشتن
داري آل، به دلیل خویشتنکند. در شرایط ایدهجنسی زنان را وادار به داشتن چند زن مشخص و محدود می

مدت و خارج از چارچوب از سایر زنان هاي جنسی کوتاهجنسی سایر زنان، این مردان، موفق به کامیابی
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این گروه از مردان، به دلیل نبود نخواهند شد. اما در یک جامعه باز و داراي آزادیهاي با مرز نامشخص،
تواند ارتباطات متعدد و چندگانه بسیار بیشتري را از آنِ خود کنند. این مسئله عوامل و موانع بازدارنده، می

تر ارضاي جنسی براي مردان در جوامع آزاد نسبت به جوامع محدودتر، فقط یکی از یعنی توزیع ناعادالنه
مقابل چندزنی آشکار است. همانطور که قبالً در همین فصل بحث شد، تجربه تبعات منفی چندزنی پنهان در 

مدت متعدد در پیش از ازدواج و وجود آزادیهاي مهارگسیخته براي ارضاي هوسهاي داشتن شرکاي کوتاه
گیر کل کند. هرچند این آسیبها دامنجنسی، راه را براي روابط خارج از چارچوب جنسی بیشتر فراهم می

هاي کمتر جذابیت (مانند مردان طبقات پایین خواهد شد اما احتماالً براي مردان داراي شاخصجامعه 
آورند. به همین دلیل، اقتصادي یا کمترجذاب از نظر ظاهري و رفتاري) مشکالت بیشتري را بوجود می

مردان، بطور تواند توزیع ارتباطات جنسی را درکار میمحدودکردن چندزنی آشکار، با این خیال که این
- کند. سلولهاي مغز تکاملی عدهتر پخش کند، نه تنها حالل مشکالت نیست بلکه آن را تشدید هم میعادالنه

تر، از طریق ممنوعیت اندازي کردن در جلوي پاي سایر همتایان جذابپندارند که سنگاي از مردان، می
تواند مانع ایجاد یشتر باز داشته و به این طریق میتر و بچندزنی آشکار، آنها را از رسیدن به تولیدمثل موفق

تواند کامالً شان، از نظر تناسب تولیدمثلی، شود. حال آنکه قضیه میتفاوت زیاد در بین آنها و همتایان
برخالف تحلیل نورونهاي عصبی آنها پیش رود. در جوامع آزاد، نبود چندزنی آشکار، به معنی نبود گونه پنهان 

تر هستیم، تر و خوشبختن، در هر صورت روي خواهد داد. اگر به دنبال یک جامعه متعالیآن نیست و آ
اي از مردان، باید بتوانند ببینند که تعدادي از برادرانشان، چند همسر خود را سوار اتومبیل شخصی خود عده
،ن همتایانشانآه ککننده توجباید آنها که آنها ممکن است فقط یک همسر اختیار کرده باشند. کنند درحالیمی

فقط چندزنی آنها، و بودهچندزنه عمالً،ض به چندهمسري هستند همانها در حال اعترآکه در همان زمانی
. زننده خواهد بودسیبآ،بیشتر براي همان معترضین،این شکل متفاوتو اتفاقاً، .شکل و ماهیتی متفاوت دارد
خود غلبه کرده و این مطلب را بپذیرند، آنگاه شرایط، براي آنها بدتر هاي تکاملیاگر آنها نتوانند بر حسادت

هم خواهد شد. شکست ظاهري این همتایان آنها، به معنی شکست واقعی آنها یا موفقیت خود آنها، نیست. 
داري بیرون تواند همسران آینده آنها را، از پرده خویشتننبود چندزنی آشکار و در عوض چندزنی پنهان، می

هاي متعدد را تجربه کرده، آمیز با دختري که آغوشدادن یک زندگی زناشویی تفاهمبرده و کار آنها براي شکل
شان، تر کند. در اینصورت، این خود آنها هستند که با جلوگیري از چندزنی سایر همتایان جذابسخت

هند. آنها، حتی بعد از ازدواج نیز، از دهمسران آینده خود یعنی دختران امروز را، در آغوش این مردان قرار می
تواند احتمال بیشتر نبود  چندزنی سایر همتایان خود، آسیبهاي متعددي خواهند دید. یکی از این آسیبها، می

تواند روي دهد. خروج همسران آنها، از چارچوب زندگی زناشویی باشد. این مسئله، بنا به دالیل متعددي می
شدن آنها تواند، جذبانگیزند. این، میر، عالقه بیشتري را از طرف سایر زنان، بر میتاول اینکه، مردان جذاب

که به اندازه کافی ارضاي جنسی نداشته باشند، باعث شود. این انگیزش، به سایر زنان شوهردار را، درصورتی
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یختگی خود، دارند. کردن برانگاین خطر را در پی دارد که این مردان، توانایی بسیار بیشتري، براي عملی
مولف، با مرور سابقه و رفتارهاي جنسی تعدادي از مردانی که در سالهاي دهه قبل (سالهاي بین هشتاد تا نود 
هجري)، جوانانی جذاب بودند که با دختران ارتباط داشتند دریافت که تعدادي از آنها، براي خود، موازینی 

، عدم ارتباط جنسی با زنان شوهردار، بود. با تعدادي از این اخالقی تعیین کرده بودند. یکی از این موازین
شد تمایل یا اقدام عملی بعضی از هایی انجام شد. آنچه که گزاش میمردان، در سالهاي اخیر نیز، مصاحبه

همان مردان براي اینکه با زنان شوهردار هم رابطه داشته باشند، بود. با بررسی بیشتر مشخص شد که یکی از 
کنند، دسترسی کمتر آنها به دختران جوان ی که این مردان، براي شکستن موازین اخالقی خود عنوان میدالیل

یافته و جذاب بود. این مردان، بنا به دالیل متعددي از جمله افزایش سن و کاهش جذابیت و یا تمایل کاهش
دون تعهد داشته باشند، توفیق تعدادي از دختران جوان در این سالهاي اخیر براي اینکه ارتباطات جنسی ب

یافتند. از طرف دیگر، جذب بعضی از زنان شوهردار کردن دختران مجرد و جذاب، میکمتري براي جذب
تر بود. دلیل این مسئله که در فصل چهارم هم، بطور مفصل به آن پرداختیم، به تطابق بیشتر براي آنها، آسان

گردد. ایانه تولیدمثلی در زنان متاهل، نسبت به دختران مجرد، بر میگراستراتژي جنسی دوگانه با منافع انطباق
زنانِ شوهردار طالب روابط با مردان دیگر که از طرف شوهر اول، به انداز کافی، حمایت مالی و هیجانی 

خواهند درحالیکه دختران مجردي که هاي خود، فقط ارتباط جنسی میکنند، عموماً، از معشوقدریافت می
در حال پشت سر گذاشتن سن ازدواج خود هستند، عمدتاً نگران آینده خود و یافتن همسر بخصوص

کردن زنان متاهلِ خواستار روابط شود تا براي مردان جذاب، جذبمناسب، هستند. این موضوع، باعث می
اي مقدمهتواند تر باشد. این سهولت، میخارج از چارچوب زناشویی، نسبت به دختران مجرد، بسیار آسان

براي شیوع روابط خارج از چارچوب بیشتر در زنان متاهل، باشد. 
کنند به میزان کمتري حتی اگر چندزنی رسمی و آشکاري وجود نداشته باشد، مردانی که احساس می

احتمال دارد به چندهمسري برسند، به پاداشی نخواهند رسید. به عبارت دیگر، نبود چندزنی آشکار، نفعی به 
نها نخواهد داشت زیرا که در هر حال، آنها قادر به داشتن زنان متعدد از طریق روابط آزاد، نخواهند بود. حال آ

اي از همتایان خود، حداقل کار تر و کارآمدتر این باشد که با پذیرش چندزنی آشکارِ عدهپس شاید معقول
ر کنند.تدار را، آسانداشتن همان یک همسر خویشتنخود براي انتخاب و نگه

همسري و طالقتک
گردد تا شده در جامعه، موجب میهمسري نهادینهاند که سیستم تکبعضی از محققین ذکر کرده

). چندهمسري، جزو 1996تمایالت چندهمسري، راههاي خروجی دیگري همانند طالق بیابند (رایت، 
اکثریت جوامع مورد مطالعه، از جوامع هاي ارتباطی دو جنس بوده و همانطور که گفته شد، ترین سبکبنیادي

اند. در هاي چندهمسري به شکل چندزنی را در خود داشتهبدوي گرفته تا جوامع مدرن، حداقل زمانی سیستم
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هایی مواجه هستیم که از یک طرف امکان ارضاي یک زنی، ابداع دنیاي مدرن است. ما با محیطحقیقت، تک
کنند که امکان ارضاي همان رف دیگر، موقعیتها و شرایطی را فراهم میپویایی غریزي را محدود کرده و از ط

پویایی وجود داشته باشد. به همین خاطر، ما فقط شاهد تغییر رویه افراد از ارضاي غرایز به شکل اول به 
آوري شرایط آسان سمت روشهاي جدید هستیم. حذف چندهمسري در بعضی از فرهنگها و در عوض فراهم

اي از مسئله باالست. هر چند که ممکن است تصور شود که آسیبهاي و ازدواج دوباره، نمونهبراي طالق 
اي، کمتر از آسیبهاي چندزنی آشکار است اما همسري زنجیرههایی مانند چندهمسري پنهان و تکسبک

گویند؛ واقعیتها چیز دیگري می

- ست، بلکه ملتی با تکشده نیهمسري نهادینهایاالت متحده آمریکا یک ملت با تک"

اي، در بعضی از مسائل، با چندهمسري برابري همسري زنجیرهاي است و تکهمسري زنجیره
-توان متصور شد که بحثهایی بین افراد در مورد اینکه آیا یک جامعه شدیداً تککند. ... میمی

-رسد که این بحثیهمسرانه بهتر است یا یک جامعه کامالً چندهمسرانه، در بگیرد. اما به نظر م

انگیز باشند و آن موضوع این است که: هنگامی که اجازه داده شود ها، کمتر از موضوع ذیل بحث
اي که باشد)، منحل شده و به همین خاطر، تعداد مادران که نهادهاي زناشویی (در هر نوع جامعه

د سرشتی خود بزرگ ، فراگیر شده و تعدادي از کودکان، با هر دو وال1مطلقه و ازدواج نکرده
خواهیم بود. مزایاي نسبی عشقنشوند، ما شاهد اتالف شدید ارزشمندترین منبع تکاملی یعنی 

اي که خود در همسري زنجیرههمسري و چندهمسري، هر چه که باشند، ما اکنون با تکتک
"واقع نوعی چندهمسري است مواجه هستیم که به یک معنی بدتر از همه شرایط قبلی است

).4، فصل 1996رایت، (

گرچه در جوامع مدون امروزي، چندهمسرگزینی، چه بصورت چنـدزنی و چـه بصـورت چندشـوهري     
اي و چندهمسري پنهان، نه تنها تعداد افرادي را که فرد با آنها فعاالنه کمتر رایج است اما تک همسري زنجیره

ختی پنهان و آشکار جدیدي نیز در بـر خواهنـد   کنند بلکه تبعات مهم منفی و آسیب شناارتباط دارد کمتر نمی
داشت. نگرشهاي جنسی، به خصوص در جوامع غربی، طـوري بـوده کـه چندهمسـري آشـکار و قـانونی را       
محدود و چندهمسري پنهان را تشویق و ترویج کرده است. در این راستا، بعضی از متفکران و عموم جامعـه،  

کس در جامعه جدید انگار این مسئله، چیزي مطرود بوده که هیچاند که طوري به چندهمسري آشکار نگریسته
کند. غافل از اینکه چندهمسري، فقط شکلی متفاوت، یافته اسـت. خصـایص روانشـناختی    به آن مبادرت نمی

اي و عاطفی همسر و این پندار کـه تنهـا عشـق    تاز بودن در میدان مادي، توجهجنسی زنان مانند تمایل به یکّه
د و همچنین تمایالت آزادگرایانه و غیرمسئوالنه تعدادي از مردان کـه حـاکی از تمایـل آنـان بـه      شوهر هستن

Unwed motherhood .  مادري که بدون یک ازدواج رسمی، حامله شده و صاحب فرزند است١-
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ارتباط با چندین زن بدون اینکه زیر بار مسئولیت اقتصادي، روانشناختی و اجتماعی آنها بروند است، بـه ایـن   
کننـد  سري آشکار را انتخاب نمـی اند. در جامعه جدید، افراد به این دلیل، چندهمتمایالت و رفتارها دامن زده

که نیازي به این کار ندارند زیرا چندهمسري پنهان، در ظاهر، تبعات اقتصادي، اجتماعی و روانی کمتري براي 
آنان خواهد داشت.

. جستاري پژوهشی
.چندهمسري در مسیحیت

اجازه ،صنعتیي پیشاهتیقومازدرصد 80که در حدود دهند آمارها نشان میهمانطور که قبالً گفتیم
؛ هر سه به نقل از 1980ت،یو وا1967؛ مورداك، 1985سر،ی(فرادهندیمایرا به مردان خود داده یزنچند

اند،درباره آنها تحقیق کردهسانشناجامعه قبلی یا فعلی که مردم1154از بین همچنین ). 2005ت،یاسچم
رایت،ازنقلبه(اند، اجازه چندهمسري را به مردان خود دادهجامعه از آن جوامع980اطع آنها یعنی قاکثریت
کنند که چند زنی، محصول دستورات اسالمی اي فکر میولی با این وجود، هنوز هم در جامعه ما، عده).1996

تواند از آگاهی و دانش کم و هم میل به مخالفت با این نوع از ازدواج، از طریق ایجاداست! این مسئله هم می
اي کامالً تکاملی داشته و جهانشمول است.تعصبات مذهبی باشد. اما همانطور که گفته شد، چند زنی ریشه

1820سالازمعروفیت خاصی به آن داده،، چندهمسريآیینتبلیغدر مسیحیت که1رمونوفرقه م
ایجادآنبرايآمریکافدرالدولتکههاییمحدودیتباسو،اینبه1980کرد. از سالآغازراخودفعالیت

شیوهازانتقادحاضر بهدولتی،هايفشارزیرگزهرکلیسا،اینبود. امادادهکاهشراخودهايفعالیتبود،کرده
عضو گرفته است. این فرقه مسیحی معتقد است که هزار10به نزدیک2011تا سال ونشدچندهمسري

مورمون کلیسايهبررساله و55وارِن، است. جِفچندهمسري، شیوه طبیعی زندگی مشترك بین دو جنس
به دلیل ازدواج با یک دختر نوجوان 2011همسر اختیار کرده بود، در سال 78بود. او که در طول زندگی خود 

میان درراوارنزیر،است). عکسهاي2011ساله، به حبس ابد محکوم شد (این خبر مربوط به سال 12
دهند.مینشانندانشو فرزهمسران تعدادي از

1- Mormon
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و فرزندانشهمسران میان تعدادي ازدر: جف وارن، رهبر کلیساي مورمون6-1تصویر

مورمون و پیروان آن، تنها گروههاي اقدام کننده به چندهمسري و مبلغ آن در کشورهاي غربی نیستند. چند 
خوشبختانه همه موارد چندهمسري در نین، همچشود (زنی، در تعدادي دیگر از ایالتهاي آمریکا نیز یافت می

دهند که یک اش را نشان میو خانواده1شوند!). تصاویر زیر، کودي براونغرب، به سرنوشت جف وارن ختم نمی
، درباره زندگی او، چهار همسر و هفده فرزندش، ساخته شد. »2هووها«برنامه مشهور و مستند تلویزیونی به نام 

هاي چندهمسرانه تر کردن جامعه درباره خانوادهخود از شرکت در این برنامه را آگاهبراون و همسرانش، هدف 
هایی، بیان کردند. با این وجود، این مجموعه تلویزیونی و مبارزه با پیشداوریهاي اجتماعی درباره چنین خانواده

باعث شد تا خانواده براون، تحت بازپرسی قانونی دولت آمریکا قرار بگیرند!؟

: کودي براون به همراه همسران و فرزندانش.6-2تصویر 

1- Kody Brown
2- Sister Wives Season
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هاي جنسی و نقش عوامل ناهشیارپژوهش
اگر در حیطه رشته هاي مرتبط با علوم رفتـاري و اجتمـاعی مطالعـه کـرده باشـید، احتمـاالً بـا نحـوه         

-شنا هستید. همانطور که حـوزه پژوهشهایی که این رشته ها در زمینه مسائل جنسی انجام می دهند، تا حدي آ

هاي مختلف علوم مانند روانشناسی و زیست شناسی، عصب شناسی، ژنتیک و ... نشان داده اند، منشـأ قابـل   
ناهشیار تکاملی، ناهشیار دهند. ناهشیار زیستی،اي از واریانس رفتارهاي ما را علل ناهشیار تشکیل میمالحظه

اند. اگر یار روان پویشی، ناهشیار شناختی و ناهشیار رفتاري از آن جملهناهشژنتیکی، ناهشیار عصب شناختی،
سازد (که همین طـور هـم هسـت)،    بپذیریم که منشأ بسیاري از حاالت روانشناختی انسان را ناهشیاري او می

هایی که از عوامل ناهشـیار  پس ناچار می بایست روشهاي سنجش حاالت روانشناختی را بخصوص در حوزه
پذیرند تغییر دهیم. بطور مثال، در دهه اخیر و بخصوص سالهاي اخیر که در کشور مـا میـزان ازدواج   میتاثیر

انـد.  کاهش یافته، پژوهشهاي متعددي به منظور سنجش علل این کـاهش نـرخ ازدواج انجـام و منتشـر شـده     
تمایل به ادامه تحصیل در اي چند علتی بوده و عوامل متعددي همچون فقر، بیکاري، هرچند این پدیده، مسئله

اما جاي بررسی نقش عوامـل روانشـناختیِ   اندگرایی، عوامل فرهنگی و غیره در آن نقش داشتهجوانان، تجمل
تر و دور از دسترس ذهن هشیار، در اکثریت این پژوهشها خالی است. بطور مثال، قطعاً فقـر و بیکـاري   عمقی

گرایـی نیـز   واج در جوانان طبقات باالي اقتصادي جامعه باشند. تجملتوانند تبیین کننده باال رفتن سن ازدنمی
اي که خود مشتاق، مفتخر و مبدع تجمالت است، مانعی بر سر ازدواج نیست. پس چرا در پسران و براي طبقه

دختران طبقات باالي اقتصادي هم، سن ازدواج افزایش یافته و در واقع ممکن اسـت از سـن ازدواج طبقـات    
شدن فرصت ارضاي نیازهاي جنسی در چارچوب روابط بـدون تعهـد، نمـی    م بیشتر باشد؟ آیا فراهمپایین ه

تواند بخصوص براي جنس مذکر طبقات باال، علتی موجه باشد. همـانطور کـه گفتـیم، یکـی از اسـتراتژیهاي      
و شـرایط  جنسی شایع در مردان، میل به ارضاي نیازهاي جنسی در چارچوب روابط گذراي بدون تعهد بوده

فرهنگی و اجتماعی و همچنین نسبت جنسی دو جنس در سالهاي اخیر، فرصتهاي خوبی بـراي ارضـاي ایـن    
استراتژي جنسی را براي بعضی از مردان، فراهم کرده است.

دهی جوانان در مـورد علـت   توان به نتایج بدست آمده از خودگزارشمسئله دیگر اینکه، تا چه حد می
تر اعتماد کرد. مطمئناً بخشی از علتها، مشخص، بدون ابهام، واضـح و  دواج در سنین پایینعدم تمایلشان به از

تر و خارج عمقیتر،توانند از نظر روانشناختی، پیچیدهدر دسترس هشیاري فرد هستند. اما بعضی از علتها، می
دلیـل مواجـه مکـرر بـا ایـن      ترس فرد از خیانت بالقوه همسر آینده بهاز دسترس هشیاري باشند. بطور مثال،

موضوع در جنس مقابل خود (که متأسفانه در سالهاي اخیر در جامعه ما رواج زیادي یافته) یا احساس ناتوانی 
تواننـد بـر   از رقابت درون جنسی با اعضاي همجنس خود به منظـور حفـظ همسـر و زنـدگی مشـترك، مـی      

یاري او را نسبت به ازدواج هراسان کنند.تمایالت، احساسات و رفتارهاي فرد سیطره داشته و ناهش
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ها و از جمله رفتارهاي جنسی و توجـه بیشـتر   نگر نسبت به علت پدیدهاتخاذ رویکردهاي جامع و کل
تري از مسائل تر و دقیقتواند ادراك بسیطبه نقش عوامل ناهشیار در پژوهشهاي علوم رفتاري و اجتماعی، می

ها، هاي بهتري شوند. از همین رو، محققان این زمینهحلدادن راهبردها و راهکلبه ما داده و مطمئناً منجر به ش
دهنـد، توجـه   هاي پژوهشی که سنجش این موارد را مورد هـدف قـرار مـی   باید به آن دسته از روشها و طرح

بیشتري داشته باشند. 
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شویی و فصل هفتم: عشق، ازدواج، تعارضات زنا
خیانت 

موضوعات مورد بحث در این فصل:
ورزانههاي تکاملی رفتار عشقریشه
رویکردي تکاملی به تعارضات زوجین
روانشناسی تکاملی و تغییر برداشت علم و اجتماع از علل واقعی خیانت زناشویی
هاي روانشناسی تکاملی به درمان زناشوییکمک
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ورزانههاي رفتار عشقهروانشناسی تکاملی و ریش

).(نیچه»ایمدر نهایت، عاشق هوس خویش هستیم و نه آنچه هوس کرده«

آورند تا ما را وادار کنند که به توزیع هر چه عشق توهمی است که ژنهایمان براي ما به ارمغان می«
ت یک قرارداد تواند همانند چسبی عمل کند که پاکاز منظر تکاملی، عشق میبیشتر آنها بپردازیم.

گاهی این چسب چسباند. گاهشود را میافزا که موجب بقا افزایی و تولیدمثل موفق طرفین میتناسب
تر شده و مفاد زنند. بعضی وقتها هم، این چسب کمرنگخوب عمل نکرده و طرفین، قرارداد را به هم می

». شودتر و قابل دیدن میتر، عینیقرارداد براي ما، محسوس

که معموالً به هیجانات و احساسات یک زوج یکی از نشئه آورترین حاالت روانشناختی است عشق
شود. آن عموماً همراه با رفتارهاي کالمی و عملی حاکی از میل به شروع درگیر در یک رابطه عاطفی گفته می

فی در تعریف و توصیف یا تداوم یک رابطه هیجانی و معنادار است. علی رغم ابهام و احتماالً عدم توافق کا
شان تجربه عشق، این پدیده احتماالً یک تجربه جهانشمول بوده که بسیاري از افراد آن را در زندگی شخصی

اند تا نظریات متعددي در مورد روانشناسی عشق داده شده که بیشتر آنها، انواع عشق را بر شمرده. اندکرده
هاي از عشق، مبتنی بر ویژگیهاي درگیر در انواع عشق بوده است. بندياینکه به تبیین آن بپردازند. این طبقه

انواع 1اند. به عبارت دیگر، این نظریات بیشتر به توصیفهاي علمی عشق پرداختهتعداد کمی از آنها به ریشه
اینکه عشق یا 2اند تا اینکه به تبیینشود پرداختهعشق یا اینکه انواع عشق چه ویژگیها و حاالتی را شامل می

، 3هاي انواع عشق چیست، متمرکز شوند. نظریه مثلی عشق استرنبرگشوند و ریشهافراد اصالً چرا عاشق می
، 6و ارتباط جنسی5، صمیمیت4از آن جمله است. در این نظریه، انواع عشق بر اساس ترکیب سه مولفه تعهد

آیند.بوجود می
اندنی هستند این است که عشق رمانتیک، قبل از هر دلیل اینکه احساسات عاشقانه، بسیار قوي و بیاد م

چیز دیگر، ناشی از عالقه به جنس مقابل و تولیدمثل است و مسائل جنسی و تولیدمثل، در میان قدرتمندترین 
هر ارگانیسم زنده، یک سیستم پیچیده است که براي باقی نگه ). 1999غرایز انسانی هستند (هامر و کوپلند، 

کند. خودخواهی تک تک افراد، می تواند منجر واه خود در خزانه ژنتیکی گونه، تالش میداشتن ژنهاي خودخ
به بروز تعارضات پیدا و پنهان جدي شود. از طرف دیگر، افراد براي به حداکثر رساندن تناسب تکاملی خود، 

لیدمثل مشترك نیاز به دیگري دارند. موفقیت تولیدمثلی بدون وجود جنسی دیگر که حاضر به همکاري و تو

1- Description
2- Explanation
3- Strenberg
4- Commitment
5- Intimacy
6- Sex
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باشد، روي نخواهد داد. در عین حال که دو فرد براي تولیدمثل موفق و داشتن تناسب، نیاز به همدیگر دارند 
هاي جنسی هر یک ممکن است اقتضا کند تا راههایی فردي نیز در پیش بگیرند. در اما در عین حال، استراتژي

تناسب و موفقیت تولیدمثلی جنس دیگر باشد. خالصه تواند در تضاد باپیش گرفتن این راهکارهاي فردي می
اینکه، هر یک از دو جنس براي تکمیل تناسب تکاملی خود، نیاز به دیگري دارد و در عین حال، خودخواهی 

تواند به تواند در همکاري بین دو جنس مشکل ایجاد کند. از نظر تکاملی، عشق میهاي فردي میاستراتژي
عشق را می توان همانند چسبی ر متصل نگه داشتن زوجین دارد، بوجود آمده باشد.علت تاثیر مثبتی که د

عشقهمچنین، دانست که براي اتصال دو قطعه اي که به هر حال هر کدام هویتی جداگانه دارند، الزم است.
مانده و براي گزینه اکتفا کرده، به او وفادار کاز بین گزینه هاي موجود، باالخره به یتا فرددوشباعث می

را از خودتواند انرژي می. از این طریق، او تولیدمثل موفق خود و شریک، تعهد و مسئولیت پذیري نشان دهد
اتالف و پراکندگی نجات داده و صرف زایندگی و باروري هر چه بیشتر کند. 

اضر به ارائه دهد که آن مرد حعشق یک مرد به یک زن، خبر از توجه، تالش و فراهم آوري منابعی می
توانسته براي یک زن، معادل با قول تعهد عاطفی باشد. چنین شرایطی، زنان را براي آنهاست. عشق مرد می

تواند خبر از کرده است. در عوض، وجود عشق در زن نیز میپذیرفتن باروري و فرزندپروري آماده می
ه او قول تعهد جنسی را بدهد. عشق به انحصار در دسترسی جنسی و قابلیت باروري زن براي مرد بوده و ب

شود تا یک هاي تکاملی مرد و زن است. عشق موجب میمعناي انحصارگرایی و تعهد، هماهنگ با خواسته
یابد، مرد از قطعیت پدري خود و یک زن از اینکه توجه و منابع مادي مرد، به سمت زن دیگري سوق نمی

رد براي یک زن، برابر است با حضور یک پایگاه امن که وجود آن به زبان تکاملی، عشق یک ماطمینان یابند. 
براي فراهم آمدن منابع مادي الزم براي بقا، باروري، پرورش فرزندان و تولیدمثل موفق، الزم است. عشق یک 

در بعضی از زن براي یک مرد هم، به معناي منبعی انحصاري براي افزایش تولیدمثل موفق آن مرد است. 
شود، شاهد تغییراتی هماهنگ با این واژگونگی یا نقش طرفین در رابطه تغییر کرده یا برعکس میموارد که 

اي، زن تامین کننده منابع مادي باشد، در این حالت، ممکن تغییر نقشها هستیم. بدین معنی که اگر در رابطه
عدم پراکندگی منابع، اطمینان تواند از عشق زن به عنوان ابزاري براي اطمینان ازاست این مرد باشد که می

حاصل کند. تبادل سایر عوامل ارضا شونده در ارتباطات بین دو جنس، مانند جذابیت جنسی و جسمی، 
توانند تحت تاثیر همین فرایند قرار بگیرند.حمایت و ارضاي نیازهاي عاطفی هم، می

گراعشق؛ یک فریب انطباق

(انیشتین).» کندکند، مغز را خالی میب را پر میعشق، مثل ساعت شنی است، همزمان که قل«

ي).سدچارلز(»!خواهند؟یمچهنیاازشیب،عشاق.کنمیمورابمن،بدیفریماو«
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آنان گرامی و قابل احترام است، تنها برايچهزیرا آنهندددو خود را در مورد یکدیگر فریب میهرمرد و زن «
هاي نادر کند، یعنی همان ویژگیواال و پنهان عاشق را آشکار میصایصخعشق، ». «آرمانهاي خودشان است

(نیچه).» دشوو استثنایی را و به این ترتیب، معشوق به آسانی در باب ویژگیهاي معمول او مرتکب اشتباه می

در همه سطوح از ژن تا سـلول  حاضر است و همه جا ،آن.یک خصیصه عمیق از زندگی است،فریب
،حشرات و طیف وسـیعی از حیوانـات  ،گیاهان،ریهاتباک،ویروسها.گیردر میبدر ،ها راهافراد و گروفته تا رگ
گیـاه  ،شکار و شکارچی،گل و میزباننهمه روابط اساسی در زندگی مانند رابطه ا،فریب.دهندن را انجام میآ

ت تـاثیر  تحـ رگانیسم بـا خـودش را   والد و فرزند و حتی رابطه یک ا،همسایه و همسایه،مرد و زن،و حیوان
خود سازيبا پنهان،آنگردد.میمطالعه آن دشوار به این دلیل،وشودمیاز دید ما مخفی،دهد. فریبقرار می

دادن دیگـران و  فریـب . داردمـا مخفـی نگـاه مـی    دیـد را از شخـود بیش از پیش، ،در ذهنهاي ناخودآگاه ما
ستند که همه ما، بطور روزانه، در حال انجام آن هستیم. فریبکـاري، حتـی   ترین کارهایی هخودفریبی، از شایع

به قیمت ، میزان بازتولید خود را تکنیکهاي مولکولیکند بوسیله در سطح ژنهاي ما، زمانی که یک ژن سعی می
رگـز در  ). فروید، معتقد بود که ما ه2011دهد (ترایورز، افزایش دهد هم، روي میژنهاي دیگربازتولید کمتر 

بودن هسـتیم. عشـق، پـر از فریـب     دفاع نیستیم که در زمان عاشقبرابر سختیها و نامالیمات زندگی، آنقدر بی
در بسیاري از موارد، عشق، خوردن بوسیله فردي دیگر. دادن خودمان و فریبدادن دیگري، فریباست؛ فریب

دارنـد. روانشناسـان، بـه    یدن حقایق، باز میکند که او را از دخطاهاي شناختی خاصی در فرد عاشق ایجاد می
تواند روي اشیائی را که مـا در حـال دیـدن    اي میگویند. همانطور که هر هالهعشق می1اياثر هالهاین پدیده، 

تواند موجب ندیدن حقایق تلخ و جایگزینی آنها بـا  آنها هستیم پوشانده و مانع دید صحیح شود، عشق نیز می
هاي منفـی او  جنبهخوبیهاي معشوق را زیادنمایی وشود تا عاشق،باعث میاياثر هالهآروزهاي شیرین شود.

دهنـد، در افـراد عاشـق، فعالیـت     هایی هستند که نشان میاین اثرات عشق، همخوان با یافتهنمایی کند. کم،را
عاشـق،  ). 3فصـل  ؛2010کند (رك بـه مسـتون و بـاس،    نواحی مغزي مرتبط با تفکر انتقادي، کاهش پیدا می

هـاي موجـود،   از بین گزینه،ه فرد مورد نظرککند آل خود فرض کرده و احساس میمعشوق را همان فرد ایده
شاید شما هم منطق، نحوه استدالل و تفسیر مسـائل بوسـیله یـک عاشـق را، در     بهترین گزینه مایل به اوست. 

گـذارد و  ا معشوق خود چه قـول و قرارهـایی مـی   گرماگرم لحظات سوزان عاشقانه دیده باشید. اینکه عاشق ب
اي را تجربه کرده ها، چنین دورهشاید خیلیکند نظر او را به هر نحو که شده جلب کند.اینکه چطور سعی می

گرا است که تا حدي شامل فریب طرف مقابل و همچنین خـودفریبی  یک خطاي ادراکی تناسب،عشقباشند. 
هر تواند ناهشیارانه و غیرعمدي یا هشیارانه و عمدي باشد.بی و خودفریبی میشود. مکانیسم این دیگرفریمی

نامطلوب و حتی ،هااز بعضی جنبه،تواند براي صاحب آنمی،چند عشق با کارکردها و مکانیسمهایی که دارد

1- Hallo effect
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آنچه که براي د. میزان تناسب فرد را باال ببرها،توانسته در محیط تکاملی انطباق،خطرناك باشد اما در مجموع
ي از رهماننـد بسـیا  ،عشـق نیـز  یـابی، اسـت.   انتخاب طبیعی مهم است، توانایی تولیدمثل موفق و نه حقیقـت 

کند.میاوداي تناسب ف،خطاهاي ادراکی و تحریفات شناختی دیگر، دقت و صحت ادراکی و شناختی فرد را
کارکردهاي غرایز اساسی انسان یعنـی بقـا و   جویی، تا جایی اجازه جوالن دارند که به حقیقت و حس حقیقت
،در حین همسـرگزینی ،افراد و بخصوص زنانتاشوند باعث می،این خصایص عشقتولیدمثل، صدمه نزنند.

بیشـتر عاشـق مـردان    ،به میزان هیجانات عشقی طرف مقابل توجه کنند. در واقع، شاید بتوان گفت کـه زنـان  
مقایسه و بحث ،حسابگري،انتظار است. عقلی که بخواهد در رابطه با معشوقالبته این قابل.اند تا عاقلعاشق

افرادافزا نیست. این گفته به این معنی نیست که چندان تناسب،و جدل کند، براي طرفین و بخصوص معشوق
،مـان زایـن  در امـا  .دهنـد اهمیتی نمی،به تواناییهاي عقالنی یا هوش یک همسر بالقوه،در زمان همسرگزینی

هـاي  بعضـی از جنبـه  در رابطه بـا  عاشقی لرد استدالخدقت نظر و شاید نیاز باشد تا معشوق از تیرگی نسبیِ
سایر اطرافیان، تا حدي اطمینان پیدا کنـد. در  ورابطه و نه در ارتباط با اشیاء، مسایل، محیط اطراف یاخودش 

مـوقتی و مـوقعیتی  هر چند که ممکن است بطـور ،این حالت، بقا و تضمین رابطه و در نتیجه تولیدمثل موفق
روانشناسـان  "یعنی ادراك دقیق و همه جانبـه، در امـان خواهـد مانـد.    کننده عامل مداخلهباشد، از دست یک

براي یک تعهد درازمدت باشـد.  1تواند شکلی از ضمانتگرایانه، عشق، میتکاملی معتقدند که از منظر تکامل
شود درباره آن کاري کرد، هیجانی که جانی کور شود که غیرقابل کنترل بوده و نمیاگر شریک شما، بوسیله هی

اي از هورمونهاي شود و هیجانی که بخاطر ارتباطش با زنجیرهفقط بوسیله شما و نه فرد دیگري برانگیخته می
ما در زمـان  تر شده است، آنگاه کمتر احتمال دارد کـه تعهـدش نسـبت بـه شـ     بسیار قوي2برانگیزاننده جنسی

تر شـود. از سـوي دیگـر،    بیماري نسبت به زمان سالمتی یا در زمان فقر نسبت به زمان ثروتمند بودن، ضعیف
اگر یک شریک، شما را بر اساس معیارهاي عمدتاً عقالنی انتخاب کند، بیشتر احتمال دارد که بر اساس همین 

(مسـتون و بـاس،   "تر تـرك کنـد  یص مطلوبمعیارهاي عقالنی، شما را بخاطر یک رقیب اندکی داراي خصا
).3فصل 

-هایی که عاشق درباره معشوق به خود میناپذیري دو چیز در ارتباط عاشق و معشوق یعنی فریبپایان

کند هستند. بعضی وقتها، این کمک میهاي معشوق، از دیگر شاهکارهاي خلقت روان انسان دهد و جفاکاري
ت اطمینان نسبی از رسیدن به موفقیت تناسبی و تولیدمثلی، کارهاي معشوق برگشته، به قیمتا یک عاشق بخت

خود را تحمل کند. یک مرد واله و شیفته، ممکن است بخـاطر کسـب رضـایت معشـوق خـود، از والـدین و       
هاي اقتصادي معشوقه را تحمل کرده و خانواده خود ببرد، به دوستان و دیگر عزیزان خود پشت کرده، اسراف

هاي اقتصادي مرتبط با شغل خود، بزند. و در آخر کار، همه اینها را ب خشنودي او، دست به سرقتبراي کس

1- Insurance
2- Sex-triggered
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ها و رفتارهاي همسر دلبندش، توجیه کند. بعضی از زنان نیـز، بخـاطر   دهی به خواستهجانبه و با حقبطور یک
زنند. بعضی ر شرکاي خود میها یا همسران خود، دست به توجیه آشکارا غیرمنطقی رفتارهاي نابهنجامعشوقه

بودن خلقت و موجودیت فرزندان شرکاي قبلی خود نیـز شـک کننـد تـا     از آنها، ممکن است حتی در درست
اینکه بتوانند دل شریک فعلی را بدست آورند. با نهایت احترام و تقدسی که بایـد بـراي ازدواج قائـل شـویم     

دادن به انحرافات رفتـاري بعضـی از افـراد را    ها در شکلجاز ازدوابعضـی مجبوریم باور پیشینیان درباره نقش 
ایـن زمـان، از   ». کنـد کند/  ازدواج است آنکه اسبابش فراهم مـی هر گناهی در جهان، فرزند آدم می«بپذیریم: 

زنگی و مراقبت خود فرد و دیگران بههاي خطرناك، هم براي جامعه و هم براي فرد است که گوشجمله زمان
گراي ما آدمیان، جایی براي فکرکردن به دیگران و سـود و ضـرر   . بعضی وقتها، خودخواهی تناسبطلبدرا می

گذارد. این اصالً قابل قبول نیست که مدیر یا کارمندي اختالص کنـد و آن را بـا ایـن حـرف توجیـه      آنها نمی
ـ نماید که براي دوام زندگی مشترك خود و برآوردن توقعات همسرش، این کار را می د. البتـه کـه زنـدگی    کن

ورزي هـاي حاصـل از مراسـم عشـق    هایی دارد، اما این هزینهمشترك و اثبات عشق طرفین به همدیگر، هزینه
هاي مـا یـا   خواهیتوانند و نباید تاوان زیادهفردي به فرد دیگر را دیگران نباید بپردازند. اجتماع و دیگران نمی

سازي مسائل براي افراد یک جامعـه و قـوانین محکـم، از    فافهمسرانمان از زندگی مشترك را پس بدهند. ش
جمله روشهایی هستند که باید در زمینه کنترل این آسیب، در پیش گرفته شوند. 

کننـد آن را وراي  افراد، معموالً یک نگرش فراطبیعی و رویـایی نسـبت بـه عشـق داشـته و سـعی مـی       
عده، عشق، چیز مقدسی است که نباید آن را بـا مفـاهیم   هاي مادي یا روانشناختی بدانند. از نظر اینمصلحت

تواند منفعتی هاي واقعی عشق در خودمان و دیگران، میمادي آلوده کنیم! این نوع دفاع بر علیه پذیرفتن ریشه
هـاي  افزا را برایمان در بر داشته باشد. ما ممکن است بخواهیم تا با فریب دیگران (و از جمله معشـوق تناسب

مانیم.)، آنها را مطمئن کنیم که همیشه به آنها متعهد میخودمان
و ؟گیرداگر عشق نوعی فریب است پس چرا فقط شامل دیگرفریبی نشده و خودفریبی را هم در بر می

توانـد تناسـب   اینکه چطور می توانیم معتقد شویم که خودفریبی در مورد عاشق بودن، براي خود فرد هم مـی 
که خودفریبی، امکان دیگرفریبی را آسانتر می کند، دست یازیدن به این روش منجر مـی  از آنجاییافزا باشد؟

و پذیرفتن خود به عنـوان یـک   بودنیشق واقعاعیک تر بتواند اهداف خود را تعقیب کند. شود تا فرد راحت
. اگر شـما  ندکتر میراحتدیگرفریبی را هم،و در واقع خود را فریب دادن در مورد عاشق کسی بودنعاشق 

گویید اعتقاد و یقین داشته باشید، بیشتر احتمال دارد که طرف مقابلتان نیـز شـما را بـاور    خود، به آنچه که می
کند و کمتر احتمال دارد که دستتان براي طرف مقابلتـان، رو شـود. بـراي اثبـات ایـن موضـوع، کـافی اسـت         

یا گفتن یـک دروغ عمـدي و هشـیارنه را بـه کـس      موقعیتی در گذشته را به یاد آورید که در آن قصد فریب 
اید. سپس این موقعیت را با موقعیت دیگري مقایسه کنید که در آن، به چیزي بـاور داشـتید کـه    دیگري داشته

مدتی بعد از گفتن آن به شخص یا اشخاصی دیگر، به عدم صـحت آن پـی بردیـد. در موقعیتهـایی شـبیه بـه       
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شبیه به موقعیتهاي دوم، احتمال آشکار شدن مکنونات واقعـی شـما بـراي    موقعیت اول، نسبت به موقعیتهایی 
تـر فریـب دادن   ، به نقـش خـود فریبـی و تـاثیر آن در راحـت     70دیگران بیشتر است. اول بار تریورز در دهه 

اند که همیشه آنطور که ممکن است در ابتدا فـرض  دیگران اشاره کرد. امروزه روانشناسان به این نتیجه رسیده
هاي زیستیِ ذهن ما نیست. مسائل جنسـی، از  ود، رسیدن به برداشتی دقیق و صحیح از مسائل، جزو اولویتش

جمله قلمروهایی است که این خود فریبی ممکن است در آن زیاد نمایان شـود. از همـین رو، ایـن گفتـه کـه      
اي تکـراري  ت محض، گفتـه هاي آرامش بخش هستیم و نه حقیقاغلب ما در بسیاري از شرایط، به دنبال ایده

انسـانی در روابـط  گرفتـه شـده  دهی و خودفریبی به عنوان استراتژیهاي بکار(براي بحثی در مورد فریباست 
).2008سالیوان، و 2011ترایورز، رك به 

هـاي ایـن   دهند. شـاید یکـی از مهمتـرین علت   را روبروي عقل قرار میدر توصیف عشق، بخصوص آن
البتـه ایـن یـک بـاور     چه که در عقل هست و در عشق نیست، منطق و حسابگري است. که آنمسئله این باشد 

کامالً صحیح نیست. اتفاقاً در عشق، ما شاهد نوعی از منطق و حسابگري پیچیده و زیرکانه هستیم. نکتـه ایـن   
ور است که جنس این حسابگري با جنس منطق و تعقل روزانه ما در زمینه پـرداختن بـه حقـایق اشـیاء و امـ     

دیگر، متفاوت است. 

یا دیگرخواهینوعی خودخواهیعشق:

هستیم و نه آنچه هوس ددر نهایت، عاشق هوس خو«!».چه چیز را در دیگران دوست داري؟ امیدهایم را«
).(نیچه[!]». بر فرض که من تو را دوست داشته باشم؛ این به تو چه ربطی دارد«». ایمکرده

(اسکار وایلد).» یک جریان عاشقانه تا پایان عمر استعشق به خویشتن، آغاز «

(شکسپیر).»سپارداي است که تا صد در صد منفعت ندهد، آن را به کسی نمیعشق براي زن سرمایه«

» من«هاي ما، در روابط انسانی، من و تو وجود ندارد؛ فقط یک ضمیر وجود دارد و آن هم براي ژن
ی یعنی اطمینان از اینکه عاشق، تعهد الزم را براي تالش در زمینه توزیع است. عشق از نظر ژنتیک تکامل

ژنهاي فرد معشوق خواهد داد. این تعهد باید به نحوي باشد که معشوق از اینکه عاشق حتی به تاوان فداشدن 
وان تنسبی توزیع ژنهاي خودش، دست از تعهد خود بر نخواهد داشت، اطمینان حاصل کند. با این تفسیر، می

خودخواهی بلکه شاید اوج خودخواهی باشد!گفت که عشق نه عین
هاي حیوانی ورزانه در سایر گونههاي تکاملی عشق، مشاهده رفتارهاي عشقیکی از مدارك موید ریشه

دهند که عشق و عشق ورزي، معموالً خود را بصورت ارائه منابع مادي در قبل از است. این رفتارها، نشان می
دهد. در مواردي نیز، رفتار عاشقانه، حاکی از چنین تبادلی در آینده است. شاید بتوانیم سی نشان میارضاي جن
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هاي عقربها مشاهده کنیم که در آنها نر در حین هایی مانند بعضی از گونهاوج چنین بخششی را در گونه
ین رفتارهاي به ظاهر شود. همانطور که در فصل سوم گفتیم، چنآمیزش جنسی، بوسیله ماده خورده می

اي، ریشه در خودشیفتگی ژنومی ارگانیسم و به منظور تکثیر ژنهاي خودش دارد. این باور رایج در فداکارانه
، نشان از این مسئله دارد که "روابط جنسی قبل از عقد ممکن است [و یا اصالً] رمانتیک نباشد"زنان که 

همراه با پذیرش ارتباط جنسی شود که یک بافت توأم با ممکن است عشق و حاالت رمانتیک، زمانی در زنان
که وجود منابع پایدار مادي یا توجهی یک مرد از طریق قراردادي به تعهد وجود داشته باشد. به عبارتی، زمانی

تواند وجود داشته باشد زیرا در غیر اینصورت، براي زنان عصر محیط نام ازدواج به اثبات رسید، عشق نیز می
کردن انرژي در نتیجه یک رابطه بدون تعهد وجود داشته است. عشق در مردان، ها، امکان تلفی انطباقتکامل

بخصوص همراه با انحصارگرایی جنسی و در زنان همراه با انحصارطلبی عاطفی است که این هر دو نشان 
ترسی و انحصار جنسی ها هستند. دسهاي تکاملی دو جنس در محیط تکاملی انطباقدهنده نگرانیها و چالش

زن براي مرد و انحصار توجه و منابع براي زن، بیشتر مطابق با الزامات تکاملی هر یک از دو جنس براي 
افزایش دادن تناسب تکاملی خود است تا برعکس آن. در این حالت، شکستن حریم جنسی، بخصوص براي 

زنان، خط قرمزِ خروج از عشق، تلقی مردان و شکستن حدود در بذل منابع مادي و توجه، بخصوص براي 
شوند.می

عشق و جذابیت جنسی: همگامی و جدایی
تر، به تولیدمثل و پروراندن شده تا پدران و مادرن ما، در فضایی امنعشق در طول تکامل باعث می

لیدمثلی و آل، این ماده معجون، افزایش دهنده شایستگی توفرزندان تا سن تولیدمثل بپردازند. در حالت ایده
آور مراقبت همسري و والدي بالقوه و تکاملی هر دو فرد درگیر در رابطه بوده است. عشق، براي یک زن، پیام

دهنده قطعیت پدري است. البته داستان به همین خوبی و خوشی هم پیش نرفته است. براي یک مرد، پیام
ل هستند که هر کدام می تواند منجر به بروز روانشناسان تکاملی براي عشق، مولفه هاي مختلف و مستقلی قائ

توانند بطور هاي عشق، می، یعنی مولفه3و دلبستگی2، جاذبه1استراتژیهاي جنسی خاصی در فرد شوند. شهوت
دهنده آن است که حتی بعد از اینکه دلبستگی بین زوجین شکل مستقل فعال شوند که این مسئله، نشان

). این مشاهده بدین 2000هاي دیگر را هم جذاب بیابند (فیشر، ابطهگرفت، طرفین ممکن است شرکا و ر
گزینی دارند که شامل تعهد درازمدت، آمیزش معنی است که افراد، یک فهرست انتخاب از استراتژیهاي جفت

؛ باس و اسچمیت، 1994شود (باس، مدت فرصت طلبانه، آمیزشهاي فرازناشویی و غیره میجنسی کوتاه
شوند تا فهم عواملی که احساسات عاشقانه براي شریک، نوع در استراتژیهاي جنسی، باعث می). این ت1993

1- Lust
2- Attraction
3- Attachment
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آورند، اهمیت پیدا کنند (کمپبل و الیس، احساس شهوت براي شریکی جایگزین و قطع ارتباط را بوجود می
2005.(

به همدیگر در جواب به این سئوال که، عشق نسبت به فردي دیگر و میل جنسی نسبت به او، چقدر
توان گفت که کارکردهاي عشق در بافتارها و زمانهاي متفاوت و نسبت به افراد مختلف، مربوط هستند، می

تواند ربطی به اساس کارکردي آن نداشته باشد. توانند متفاوت باشند. هر چند، تفاوت در ظاهر کارکرد، میمی
گوناگون براي فرد تناسب افزا باشند اما همه آنها، به توانند به شکلهايبه عبارت دیگر، هر چند انواع عشق می

تواند همراه با هیجانات تا حدي متفاوت باشد. اما آن عشق براي افراد متفاوت، میافزا هستند.هر حال تناسب
- در موارد مختلف، حداقل یک عملکرد مشترك دارد و آن این است که عشق از اینکه فرد دیگر براي ما می

هاي مادي، عاطفی یا جنسی ما را ارضا کرده و به تناسب تکاملی بالقوه ما می افزاید، به ما اطمینان ماند و نیاز
دهد.نسبی می

افراد تواند با یا بدون تمایل جنسی نسبت به فرد محبوب باشد. هم در زنان و هم در مردان، عشق می
تواند مستعد استراتژي جنسی دوگانه، میتوانند عشق بدون تمایل جنسی را نسبت به همسر احساس کنند. می

کند، ساز این حالت در زنان باشد. در این حالت، زنی که نسبت به همسر اولش، عشق عاطفی را تجربه می
ممکن است تمایل جنسی چندانی نسبت به او تجربه نکرده یا تمایالت جنسی خود انگیخته او (نه صرفاً 

شود. ردان دیگر بچرخد. این حالت در مردان نیز مشاهده میارتباطات جنسی واقعی او) حول و حوش م
افزا در هر دو اي شایع است، از جمله استراتژیهاي جنسی تناسبتمایل جنسی نسبت به افراد متعدد که مسئله

تواند در زمانها و عاشقانه نسبت به همسر، میاحساسات شود.جنس بوده که در هر دو جنس نیز یافت می
تلف، با یا بدون تمایل جنسی باشد. همانطور که در فصل اول کتاب مرور کردیم، شواهد هاي مخوهله

پژوهشیِ حاکی از کاهش میل جنسی یا عدم تمایل جنسی زنان در اواسط چرخه، نسبت به شوهرانی که 
دوم معیارهاي جذابیت را از نظر آنان ندارند، است. در زنان، میل جنسی برانگیخته شده نسبت به یک شریک

که ممکن است با احساس عشق همراه بوده یا نبوده باشد، می توانسته شرایط را براي بارور شدن از مردي که 
ژنهاي قابل توارث تناسب افزایی در اسپرمهاي خود دارد، مهیا کند. عشق به همسر اول نیز، منجر به القاء و 

ط براي پرورش فرزندان در یک محیط ایجاد احساس اطمینان از قطعیت پدري در او و مهیا شدن شرای
شود. بدیهی است که هر دو این عشقها، تناسب افزا هستند اما جنس آنها متفاوت است. مردي که مطلوب می

بدون قصد برقراري تعهد درازمدت، با زنی به غیر از همسر اول خود رابطه دارد، نیازي ندارد که یک رابطه 
اشد تا از موفقیت تولیدمثلی خود اطمینان حاصل کند. از این رو، ممکن قوي و شدید عاطفی با آن زن داشته ب

است احساس او در چنین روابطی، صرفاً آمیخته با برانگیختگی جنسی باشد تا درگیرشدن هیجانی. البته، هر 
برايدو جنس می توانند در هر دو گونه از رابطه، هر کدام از تجارب و احساسات یاد شده را تجربه کنند (
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و تمایز عشق از میل جنسی رك به 2005کمپبل و الیس، بحثی در مورد روانشناسی تکاملی عشق، رك به 
).2004دیاموند، 

مدت نیز می عشق فقط در چارچوب روابط درازمدت مانند ازدواج ظاهر نمی شود. آن در روابط کوتاه
شود که مردان، چنانچه بین ارتباطات جنسی زیاد دیده میتواند منافع متعددي را براي فرد در بر داشته باشد.

تر اما همچنان بدون الزام تعهد قابل مالحظه مانند بسیار گذرا مانند رابطه با فواحش و یک رابطه طوالنی
دوستی با جنس مقابل قرار بگیرند، ممکن است دومی را ترجیح دهند. یکی از علل این مسئله، به طول مدت 

گردد. آشنایی با شود، بر میوم بیشتر بوده و قاعدتاً براي مردان مزیت محسوب میرابطه که در روابط نوع د
طرف مقابل و ترسهاي مقارن با روابط دسته اول مانند شیوع بیماریهاي مقاربتی نیز، می توانند در گرایش 

که از مردان در مورد بیشتر مردان به روابط دسته دوم اثر گذار باشند. اما این موارد، کل ماجرا نیستند. هنگامی
شود، آنها به نقش عواطف، هیجانات و عشق،  اشاره دهند سئوال میاینکه چرا روابط نوع دوم را ترجیح می

کنند. وجود عشق از طرف زن، براي یک مرد و در شرایطی مانند روابط جنسی بدون تعهد، حاوي یک می
ند این خبر را به او بدهد که او مأمن و جایگاه مژده مهم و خوشایند است. عشق یک زن به یک مرد می توا

مناسبی براي اسپرمهاي او خواهد بود. نبود عشق، خطر انرژي بیفایده گذاشتن را براي مرد به دنبال دارد. حتی 
اگر مرد به ارضاي جنسی و انزال درون واژن یک زن هم برسد، باز معلوم نیست که آیا به هدف نهایی و 

رسد یا خیر. زنی که فقط حاضر به ارتباط جنسی با مردي ی که همان تولیدمثل است میزیربنایی ارضاي جنس
شود بدون اینکه نسبت به او احساسات عاشقانه را تجربه کند، ممکن است این کار را فقط براي رسیدن به می

ایین است. این منابع مادي یا غیرمادي کرده و روابط خود را در زمانهایی تنظیم کند که احتمال حاملگی پ
تواند تا حدي براي ما روشن کند که چرا حتی مردان و زنایی که اقدام به ارتباطات خارج از مسئله می

کنند، ممکن است در همان بازه زمانی بسیار کم، احساساتی عاشقانه نسبت مدت هم میچارچوب بسیار کوتاه
-تواند متفاوت از جنس احساسات عاشقانهه میبه طرف مقابل، تجربه کنند. البته جنس این احساسات عاشقان

کند. آنچه که بطور خاصی در این احساسات اي باشد که فرد نسبت به شریک درازمدت خود تجربه می
زند، برانگیختگی و شیفتگی جنسی نسبت به طرف دیگر رابطه است. عاشقانه موج می

رابطه جنسی گذرا یا فرازناشویی، مفید وجود احساسات عاشقانه در مرد نیز، براي زنِ درگیر در یک 
است. گفت و شنودهاي عاشقانه و ابراز عواطف و احساسات، بین زنان و مردان درگیر در روابط اینچنینی، 

- شوند. عشق یک شریک جنسی باعث میگواهی بر اهمیت عشق براي افرادي است که وارد این روابط می

هایش مرتفع شوند. رازداري مرد، ینان پیدا کرده و نگرانیشود تا زن نسبت به یک سري از موضوعات اطم
مراقبت احتمالی مورد نیاز شریک جنسی مذکر از شریک مونث، برآوردن احتمالی نیازهاي مادي زن و حضور 
مرد در صورت نیاز او (مانند زمانی که همسر اول بمیرد یا از او جدا شود)، تعدادي از مزیتهایی است که یک 

تواند تا حدي از آنها اطمینان حاصل کند. عشق در طرف مقابل، میزن در صورت
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روانشناسی تکاملی، تعارضات زوجین و درمان زناشویی

هاي ژنتیکی که شروع کنید به اینکه احساسات و تفکرات روزانه را، به عنوان ابزارها و سالح.. از زمانی".
).1996(رایت، "یابد. ...ن] معناي جدیدي میببینید، آنگاه بگو و مگوهاي بین زوجین، [برایتا

راپروازموزد،را بیارفتنباالودنیدورفتن،راهستادن،یدایبانخستآموزددنیپرروزىخواهدمىنکهآ«
.)چهین(» کنندینمآغازپروازبا

ه است، یکی از مسائل بالینی که محل مداخله روانشناسان، مشاوران و سایر متخصصین حوزه خانواد
تعارضات بین زوجین و حل مشکالت زناشویی است. تعارضات زناشویی، علل بسیار متعددي دارند. 

هاي تکاملی نیز، در این تعارضات نقش بسزایی اند که پویاییهاي جدید تکاملی، نشان دادهپژوهشها و تحلیل
کند. به ن افراد و جامعه بازي میدارند. خانواده از جمله نهادهایی است که نقشی اساسی در حفظ سالمت روا

همین خاطر، یکی از موضوعات مورد تمرکز روانشناسی علمی از ابتداي ظهور خود تا بحال، این بوده که به 
بررسی، تبیین، ارائه درمانهاي خاص و پیشگیري از بروز مشکالت در این زمینه بپردازد. اگر چه سعی فراوانی 

این است که آمارها، حاکی از موفقیتهاي نه چندان قابل ذکر و حتی ها شده اما حقیقت در این زمینه
هاي فعلی درمان زناشویی در حل مسائل و مشکالت زوجین، هستند.ناامیدکننده مداخله

همانطور که گفته شد، اثربخشی رویکردهاي مختلف روانشناسی براي حل مشکالت زناشویی، از 
اند. تعداد قابل درمانها، چندان رضایتبخش و امیدوار کننده نبودهرفتاري گرفته تا سایر-درمانهاي شناختی

شوند، بهبود نیافته یا اینکه بعد از مدت زمانی از اتمام اي از زوجینی که وارد درمان زناشویی میمالحضه
ن میزادرمانگر معروف،گاتمن، روانشناس و زوجکنند. درمان، دوباره مشکالت عمده زناشویی را تجربه می

درصد مابقی زوجینی که به او 70گوید که درصد اعالم کرده و می30موفقیت خود در درمان زناشویی را 
درمانی نیز، میزان موفقیت خود پرداز روانگیرند. الزاروس، روانشناس و نظریهکنند، نهایتاً طالق میمراجعه می

درصد گزارش کرده است.35در درمان زوجین را 
کلی پایینِ مداخالت روانشناختی در کاهش مشکالت زناشویی، علل بسیار متعددي هرچند اثربخشی 

گردد، این است که مداخالت رسمی ارائه دارد اما یکی از عللی که بخصوص به روانشناسی تکاملی بر می
ها و تبیینات روانشناسی تکاملی، توجهیشده براي حل مشکالت زوجین در روانشناسی و مشاوره، به یافته

اند. بطور نمونه، در رویکرد رفتاري، به عوامل رفتاري مانند کاهش تقویتهاي دریافتی از طرف همسر یا نداشته
زندگی زناشویی و در رویکرد شناختی به تفکرات ناکارآمد و غیرمنطقی، به عنوان عوامل مخرب در رابطه، 

غایی و کامالً زیربنایی این تفکرات، یک از این دو رویکرد، بطور کامل، به عللشود. اما هیچتاکید می
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پردازند. در واقع این رویکردها معتقدند که تمرکز متخصص در حل مسائل و هیجانات یا رفتارها، نمی
و نه گذشته، باشد. رویکرد شناختی، مشکالت زناشویی را اینطور 1مشکالت، بیشتر باید بر اینجا و اکنون

کنند یا داراي شوند که به نحو خاصی فکر میین علت دچار مشکل میکند که زوجین، به امفهوم پردازي می
شان هستند اما بطور دقیق و کامل به این سئوال که چرا زوجین ناهماهنگی در سیستمهاي تفکري و ارزشی

دهد. نتیجه کنند یا چرا دو جنس دچار ناهماهنگی شناختی و یا ارزشی هستند، جوابی نمیمتفاوت فکر می
نشان داد که نیمی از زوجینی که به یک کلینیک درمان جنسی مراجعه کرده بودند، تعارض مورد یک پژوهش

کند. این تعارض، از شکایتشان این بود که مرد، میزان رابطه جنسی بیشتر و زن، میزان کمتري را طلب می
شوند. مواجه میجمله تعارضات بسیار آشنا و متداولی است که درمانگران و متخصصان امور جنسی با آن

پردازي کرده و حال جاي بحث دارد که بپرسیم، مداخالت سنتی روانشناختی، این تعارض را چطور مفهوم
توان گفت که دلیل اشتهاي جنسی بیشتر یکی از زوجین و کنند به چه طریق آن را حل کنند؟ آیا میسعی می

اري آنها دارد؟! اگر جواب مثبت است چه میل کمتر دیگري، ریشه در باورهاي ذهنی آنها یا عوامل رفت
شواهدي وجود دارد و این شواهد، تا چه حد به حل این تعارض نامبرده، کمک می کنند؟ 

مثال دیگري را در نظر بگیرید. مردي همراه با همسرش، به یک متخصص سالمت روان مراجعه کرده و 
ر مورد ارتباط با مردي سوم که از تعارض بین خود و همسرش را عدم هماهنگی نظر او با همسرش د

شود که تشخیص اختالل کند. متخصص مذکور متوجه میشود، ذکر میهمکاران شغلی زن محسوب می
شخصیت پارانویید در مورد این مرد صدق نکرده و او فقط در مورد ارتباط همسرش با افراد خاصی، نگرانی 

شود که زن نیز، رابطه خود را با همکاران م متوجه میدهد. از طرف دیگر، با بررسیهاي الزو تنش نشان می
مذکرش، کامالً عادي دانسته و بر ادامه رابطه ها اصرار دارد. مداخالت مورد نظر این روانشناس یا مشاور، 

بایست بر چه مبنایی صورت گیرد؟ حتی اگر جلب موافقت مرد یا تغییر باورهاي او در مورد ماهیت رابطه می
اران مذکرش، کامالً ممکن و در عین حال درست باشد، آیا این تنها راهکاري است که باید همسر با همک

مورد توجه، قرار بگیرد؟ توجه به عوامل تکاملی و زیربنایی رفتارهاي زوجین و بخصوص رفتارهاي جنسی 
ت آنها برسند. تري از مشکالتر و واقع بینانهکند تا به درك درستآنها، به متخصصین سالمت روان کمک می

- ها و نظریات روانشناسی تکاملی، از جمله مواردي است که در دههتبیین تعارضات دو جنس در قالب یافته

هاي اخیر، به خزانه دانش روانشناسان اضافه گردیده است. در این تبیینات، ریشه تعدادي از مشکالت، 
شود.میتعارضات و مسائل جدي زوجین، در تاریخچه تکاملی انسان جستجو

هاي فردي تناسب افزاي زوجین در تعارضات زناشویینقش استراتژي

1- Here and now
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خواهیم او را طالق دهیم که میخواهیم با دختري ازدواج کنیم، او واجد جمیع محاسن است. وقتیوقتی می«
.»شوند جامع معایب!همان جمیع محاسن، حاال می

تواند حساسیت ما نسبت به بین افراد، میتمرکز بر استراتژیهاي جنسی فردي و تعارض جنسی 
هاي متعارضی که افراد براي شوند و همچنین ایدئولوژيتعارضات جنسی شایع که در همه جوامع مشاهده می

درك تاریخچه استراتژیهاي جنسی انسان، ). 2001کنند را افزایش دهد (میلر، شان استفاده میبردن عالیقپیش
کننده است. منابع مادي و عدم توجه مرد، از جمله علل و جنس، بسیار کمکدر فهم بهتر تعارضات بین د

اند. در عوض، از نظر مردان، ارضاي جنسی و کمیت و کیفیت آن، خصایص شکایات زنان از زندگی زناشویی
شوند که نقش آنها را در عدم رضایت زناشویی مردان، آل زناشویی تلقی میمهمی براي یک رابطه ایده

دهد، همانهایی کند. آنچه که بیشترین واریانس شکایات هر جنس از رابطه زناشویی را تشکیل میتر میپررنگ
ها، تاثیر داشته است. است که بر تناسب تکاملی آنها در محیط تکاملی انطباق

مرد و زن، به عنوان اعضاي گونه انسانی، در هدف تولیدمثل شریکند. اما به عنوان دو جنس مختلف، 
). همین تفاوت که ریشه 1999هاي متفاوتی دارند (هامر و کوپلند، اره چگونگی رسیدن به این هدف، ایدهدرب

گذاري والدینی و استراتژیهاي متفاوت براي تولیدمثل در تفاوت دو جنس در فیزیولوژي تولیدمثل، سرمایه
رباره موضوعات مختلف موفق دارد، خود ریشه بسیاري از تعارضات و تفاوت در دیدگاههاي دو جنس د

خواهد با تعداد زیادي زن جفت شود، درحالیکه از اینکه آن زنان با مردان دیگر آمیزش یک مرد می"است. 
خواهد این حق را براي خود محفوظ نگه خواهد درحالیکه میکند. یک زن، مرد باوفا میکنند، ممانعت می

د مورد دلخواه خود، داشتن رابطه جنسی با او و بارورشدن دارد که در جاي دیگر به دنبال اسپرم [به دنبال مر
(همان منبع)."از او] بگردد

) معتقد است که آمیزش دو جنس، بیش از آنکه همکاري باشد، یک تضاد است. او 2000کارترایت (
کند که به یکند که در این تضاد بین افراد، هر فرد، آن استراتژي را اتخاذ ماین باور خود را اینطور تکمیل می

سازد. شاید همین اصل زیربنایی شکل دهنده رفتار افراد یعنی بهترین شکل، عالیق خود او را برآورده می
- سازي خودخواهانه استراتژیهاي خود به منظور به حداکثر رساندن تناسب خود است که موجب میبرآورده

ببینیم تا همکاري. البته اگر بین زوجین، شود تا فضاي ارتباطی بین فردي و از جمله زوجین را بیشتر تضاد
همکاري هم وجود دارد، باز در جهت ارضاي تناسب تولیدمثلی و تکاملی خود آنهاست.

آمارهاي مربوط به زمانهاي درخواست طالق از طرف زنان و مردان (نمودار ذیل)، نکات تکاملی جالبی 
دهند. بیشترین درخواستهاي طالق از شان میرا در مورد نقش استراتژیهاي جنسی دو جنس در تعارضات ن

طرف زنان، در سالهاي اول زندگی مشترك یعنی زمانی که آنها جوان و جذاب بوده و رها کردن یک رابطه 
شود. در عوض، بیشترین درخواستهاي طالق از تواند براي آنها کارکردي باشد، دیده میکمتر متناسب، می
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اند، مانی که زنان این مردان، قابلیت زادآوري و باروري خود را از دست دادهطرف مردان، در سنین باال یعنی ز
دهد که هر یک از دو جنس، فقط به آن چیزي دهد. این تضاد در سن درخواست طالق، نشان میروي می

افزا است. اندیشد که از نظر تکاملی، براي خودش، تناسبمی

. گلستان و ویلز به عنوان تابعی از جنس و سن طرف تقاضا کننده: درصد احکام طالق در ان7-1نمودار 
که دهند، درصورتیدهندگان طالق را تشکیل مییشترین درخواستهمانطور که مشخص است، در سنین جوانی، این زنان هستند که ب

).1996هر چقدر که جلو می رویم، بر تعداد مردان متقاضی طالق، افزوده می شود (باکل و همکاران، 

کند؛ نقش استراتژیهاي جنسی در ادراکات وقتی تیزيِ تیغِ فهم و همدلی، تغییر می
اند که فهم تمایالت و باورهاي هاي روانشناختی ما، به نحوي پیش رفتهاز نظر انطباقی، مکانیسم. زناشویی

ي طرف مقابل، شامل جنس مقابل را، بهینه و مطلوب نگه دارند. اما این مطلوبیت فهمیدن تمایالت و باورها
شوند تا دهند که منافع کارکردي و انطباقی باعث میاستثناهایی هم شده است. این استثناها، هنگامی روي می

براي فرد، عدم درك طرف مقابل، درك تحریف شده از او یا درك طرف مقابل اما عدم همدلی با او، بر درك 
تر و بهتر این است که نفهمد، با ط، براي فرد، مناسبو همدلی با شریک، چربش داشته باشد. در این شرای

حسی او زایل شود. در این تحریف بفهمد یا در صورت درك و فهمیدن طرف مقابل، حس همدلی و هم
، چه رسد به تالشهاي مینفهممان را هم درست و حسابی مادريزبانحتی کهمیکنیمانتخابزمانها، خودمان

، 1هاي منظمدیده را وصله و پینه کند. سوگیرياي آسیبکند رابطهه که سعی میعبث یک مشاور جوان خانواد
-، خودفریبی1توجهی عمدي، بی5، از قلم انداختن4، تفکر آرزومندانه3، نقص در همدلی2نقاط ضعف ادراکی

1- Systematic biases
2- Blind spots
3- Empathy deficits
4- Wishful thinking
5- Omission

درصد طالق

سن صدور حکم طالق
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ن احساسات، هایی هستند که در آنها، ادراك و فهمید، از جمله مکانیسم3و انکار زیرکانه2گرایانههاي انطباق
). 2008گیرند (رك به میلر، اي از عدم ادراك یا همدلی، قرار میشرایط و نیازهاي طرف مقابل، در هاله

توانند وابسته به جنسیت باشند. به شوند، میها بکار گرفته میهمچنین، موقعیتهایی که در آنها، این مکانیسم
خوانی خوبی از طرف مقابل داشته ا، توانایی ذهنهاین معنی که هر یک از دو جنس، در یک سري از حوزه

هاي دیگر، دچار کندي باشد (براي مطالعه در مورد سوگیرهاي وابسته به جنسیت در زمینه باشد اما در زمینه
). به همین دلیل، هر یک از دو جنس ممکن است در 2000خوانی جنس مقابل رك به هاسلتون و باس، ذهن

کند اما چطور در یک سري از شرایط خاص، او را درك نکرده یا با او همدلی نمیمورد اینکه طرف مقابلش، 
کند، دچار تعجب و احساس غرابت شود. و البته این هاي دیگر بسیار هوشمندانه رفتار میدر درك زمینه

را گرایی تکاملی درك شود، کامالً طبیعی است. مرديتعجب و احساس غرابت، مگر اینکه از دیدگاه انطباق
تصور کنید که نسبت به احساسات و عواطف همسرش در مورد روابط جنسی چندگانه خود، کندي فهم یا 

دهد. اما ممکن است که همین مرد، نسبت به رفتارها و تعامالت همسرش با سایر عدم همدلی نشان می
ود را براي یک بودن همسر، همه سعی خزنگ و محتاط بوده و یا در صورت حاملهبهمردان، بسیار گوش

رغم درك شرایط شغلی زایمان موفق، به عمل آورد. همچنین در تجارب خود، زنی را به یاد آورید که علی
گیرد. ولی همین زن، در یک مجلس مهمانی، رد نگاههاي همسرش، مکرراً از وضعیت اقتصادي او خرده می

که صورت بیمارشدن شوهر و درصورتیگیرد. آن زن، ممکن است در همسرش را همچون رادار هواپیما می
-بیماري او جدي نباشد، نهایت تالش خود را براي بهبودي او به عمل بیاورد اما اگر بداند که بیماریش، به

-ورزي گذشته، به تنها چیزي که میهرحال کشنده خواهد بود، با فراموشی همه آن روزهاي خوب عشق

نکردنِ با احساسات همسر در مورد اشد. یک مرد، هم با همدلیکردن مال و اموال براي خودش باندیشد، جمع
کردن خود در زمان حاملگی همسر، به دنبال افزایش تناسب شخصی ارتباطات چندگانه خود و هم با همدلی

خودش است. یک زن نیز، هم از طریق پافشاري بر فعالیت اقتصادي شوهر و هم از طریق مراقبت از شوهر 
ها، ، به دنبال افزایش منابع مادي الزم براي افزایش تناسب خودش است. در این مثالدر زمان یک ناخوشی

شوند. در محیط توجهی میشرط کارکردگرایی، دچار دقت یا بیهم مرد و هم زن مذکور، با توجه به پیش
و همدلی که ها (و شاید همچنان در شرایط کنونی زندگی انسان) این تند و کند شدن قوه درك تکاملی انطباق

نوعی تنظیم شناختی و هیجانی روان است، منجر به افزایش برایند کلی منافع شخص، از خاللِ تعامالت با 
شود. این اتفاق، از طریق پیگیري خودخواهانه اهداف خود، بدون در نظر گرفتن منافع و طرف مقابل، می

کند که چرا؛ ممکن است پیرشدن آشکار دهد. این تحلیل، براي ما روشن میآسیبهاي طرف مقابل، روي می
پوشی کنیم؛ اینکه برایمان مهم نباشد طرف مقابل، همسرمان را ببینیم اما با آن همدلی نکرده یا با زیرکی، چشم

1- Willful ignorance
2- Adaptive Self-deceptions
3- Plausible deniability
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اي است؛ و اینکه هر یک از دو جنس، ممکن است در زمانی از براي توزیع ژنهاي ما، در حالِ دادن چه هزینه
مانند یک پرستوي عاشق و مهربان، همدالنه رفتار کند و در زمانی دیگر، همچون زندگی زناشویی خود، ه

تواند موقعی باشد که ما مطمئن از این کس رحم نکند. زمان اول، میچیز و هیچیک گرگ گرسنه، به هیچ
ه شود که یابیم و موقعیت دوم، زمانی آفریدتر یا شریکی بهتر از شریک فعلی، نمیاي متناسبهستیم که رابطه

رسیم زند یا به این نتیجه میتر به ما چشمک میزند؛ شریکی جذابآمیزتر به سرمان میاي تناسبهواي رابطه
ها، همان این زمانکه اینطور رفتارکردن با شریک فعلی، بیشترین تناسب را، براي ما به همراه خواهد داشت.

شوند.تمام میها،ها و شراراتي سازنده این حماقتژنهانفعبههایی هستند که حماقت و شرارت ما،زمان
گیري این است که، هر فردي با هر خصایص شخصیتی، ممکن است در درون خود، فردي متخاصم و نتیجه

سنگدل را پنهان کرده باشد که در زمانی معین، سر بر بیاورد. تنظیم شرایط محیطی و از جمله قوانین و 
گر این نوسانات در افراد، باشند.تعدیلتوانند تا حدي،هنجارها، می

روانشناسی تکاملی و تغییر برداشت علم و اجتماع از علل واقعی خیانت

، حداقل در شکل متـداول خـود،   1970در طی دهه 1شناسی اجتماعیمباحث مطرح در زیست"
به دنبـال  که در زمین 2مدار-تمایل داشت تا مردان را به عنوان مخلوقاتی وحشی و میل جنسی

گردند، به تصویر بکشـد. زنـان، اغلـب بـه     استفاده قراردادن میدادن و مورد سوءزنانی براي فریب
شدند. تغییر اند، به تصویر کشیده میاستفاده واقع شدهعنوان کسانی که فریب خورده و مورد سوء

تمـاعیِ داروینـی   جهت در چنین نگرشی، به میزان زیادي وابسته به تعداد فزاینده دانشـمندان اج 
اند که روان زنان، دروناً به دنبال چیست. مردان و است که صبورانه براي همکارانشان توضیح داده

). 1996(رایت، "دهنده یا قربانی باشندتوانند فریبزنان، هر دو، در شرایط خاصی می

، چندان خوشایند خیانت، واژه تلخ و دردناکی است که براي اکثریت ما، حتی صحبت درباره آن هم
نیست، اما در هر حال تاریخ تکامل انسان، پر است از خیانتهاي جنسی و عاطفی مردان و زنان. خیانت 

).1989ترین علت ذکر شده براي طالق در فرهنگهاي مختلف است (بتزیگ، زناشویی، شایع

هاي علمی یا تبییناتی فردي و ایدئولوژیکیعلل خیانت؛ واقعیت

توان همه را اي را براي همیشه فریب داد. اما نمیتوان عدهه را براي مدتی فریب داد، همچنین میتوان هممی«
(آبراهام لیکلن).» براي همیشه فریب داد

1- Sociobiology
2- Libidinous
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گوید: امکان ندارد چنین کاري کرده باشم. ام. غرورم سرسختانه میگوید: من چنین کردهام میحافظه«
).ه(نیچ»آیدسرانجام حافظه کوتاه می

پذیرنـد، نـه درسـتی واقعـی آن     شناسی، آنچه که افراد به عنوان حقیقت مـی اي در جامعهبر طبق نظریه
شوند تا ها، بلکه میزان تکرار آنها در یک جامعه است. در اینجا، اعداد و ارقام و نه درستی آنها، باعث میگزاره

یک گـزاره مفهـومی، بـاور، اعتقـاد یـا دیـدگاه       به چیزي معتقد شویم. این اعداد و ارقام، همان دفعات تکرار 
شود تا معتقد شویم که بعضی وقتها، اربابان رسانه، اربابان ذهن ما هم هستند زیرا با هستند. این امر موجب می

هاسـت، بسـیاري از   در عصر کنونی که عصر رسـانه کنند.تکرار یک باور، باالخره آن باور را ملکه ذهن ما می
هـا بخصـوص در شـکل دادن    سازند. تاثیر رسـانه ها مید را، چه درست و چه غلط، رسانهمحتویات ذهن افرا

اذهان توده مردم، بیشتر و بارزتر است. اذهانی که کمتر مطالعه و تامل کرده یا خود به دنبال کشف حقیقت می 
. اي به سمت و سویی خاص، کشیده شوندروند، بیشتر احتمال دارد که بوسیله تبلیغات رسانه

ها درباره خیانت می شـنویم، داسـتانهایی اسـت دربـاره مردانـی کـه بـه        همه آن چیزي که ما در رسانه
هـاي بـه تصـویر    ). اگر موضوعات مربوط به فیلم2005کنند و نه برعکس آن (النگلی، همسرانشان خیانت می

ن را هم مرور کرده باشید، هاي اخیر تولید شده در کشورهایی مثل کشور خودماهاي دههکشنده خیانت و فیلم
ها، اغلب خیانت مردهایی مزور و ریاکار است کـه بـه خـانواده و    شوید که موضوع اصلی این فیلممتوجه می

دهند. یک سئوال مهم و جالب اینست کـه چطـور چنـد نکتـه ذیـل، اصـالً بـه ذهـن         همسر خود اهمیتی نمی
: یکی اینکه در هر خیانت، یک مرد و البته یـک زن هـم،   کندها خطور نمیکنندگان این فیلمنویسندگان و تهیه

توانند همانند آن مردان خیانتکار، متاهـل باشـند. بـراي    درگیر است. دوم اینکه، زنانِ درگیر در خیانت هم، می
تواند همیشه مجرد اینکه یک مرد به همسرش خیانت کند، نیاز به وجود یک زن دوم است و این زن دوم، نمی

تواند براي خیانت خود، یک زن مجرد را پیـدا کنـد امـا آیـا واقعـاً و بـر       چه که یک مرد متاهل، میباشد. اگر 
کنند، مجرد هستند؟ این مسئله، از اساس و بطـور  اساس آمار، تمام زنانی که اقدام به رابطه با مردان متاهل می

کنند و اکثریت یـا همـه آنهـا هـم،     یتواند درست باشد. اگر بپذیریم که بسیاري از مردان خیانت مآماري، نمی
-روند، با یک مشکل و تناقض آماري بزرگ مواجه مـی براي یافتن شریک خیانت، به سراغ دختران مجرد می

شویم. به شرط برابري نسبی جمعیت دو جنس در یک جامعه، چطور ممکن اسـت کـه اکثریـت مـردان یـک      
کنند، مجرد بـاقی  عنوان شریک خیانت خود انتخاب میجامعه، متاهل باشند و اکثریت زنانی که این مردان به

-مانده باشند؟ به عبارت دیگر، اگر اکثریت مردان یک جامعه متاهل هستند، پس زنان آن جامعه هم متاهل می

شوند، چرا که تاهل، بطور ساده، یعنی ازدواج یک مرد با یک زن. در این شـرایط، چطـور ممکـن اسـت کـه      
کنند، مجرد بوده باشند؟! زنان آن جامعه، با آن مردان متاهلِ خیانتکار ارتباط برقرار میاکثریت یا همه زنانی که

دانیم که مـردان یـک جامعـه بـا زنـان      توانند متاهل باشند یا مجرد و نه هر دو! و همچنین، ما بخوبی مییا می

فصل هفتم: عشق، ازدواج، تعارضات و خيانت زناشويى



499

انـد!).  هنـوز از راه نرسـیده  کنند (و زنان مریخـی، همان جامعه، حال متاهل یا مجرد، ارتباط جنسی برقرار می
شوند. ها، در این خطاي تحلیلی و ادراکی، با اصحاب رسانه شریک میببینندگان این قبیل فیلم

ها، دالیل دیگري هم دارد. خیانت زنان، معموالً علت نمايِ بیشتر خیانت مردان نسبت به زنان در رسانه
انجام می شود. زنان درباره خیانت خود حتی ممکن اسـت  ترین اعمالی است که در جامعه ماندهیکی از پنهان

به مادران یا دوستان نزدیک خود هم چیزي نگویند و این می تواند آمار ثبت شده در ذهـن جمعـی جامعـه و    
نمایی کند. قُبح این عمل که براي جنس مونث به مراتب بیشتر است، گیرشناسان را کمحتی متخصصان و همه

دیده در نتیجـه افشـاي خیانـت، واکنشـهاي خطرنـاك احتمـالی       ، شهرت و اعتبار آسیبپیامدهاي احتمالی آن
شدن از خیانت یک زن، از جمله مـواردي هسـتند کـه    اطرافیان و از جمله شوهر، پدر یا برادر در نتیجه مطلع

ـ    اي، کاهش میدهی خیانت در زنان را بطور قابل مالحظهگزارش ده ایـن  دهند. نتیجه یـک مطالعـه، تاییـد کنن
گر و بار دیگـر بوسـیله آزمونهـاي    مسئله بوده است. در این مطالعه، یک بار در جلسه مصاحبه با یک مصاحبه

کامپیوتري موجود بر روي کامپیوتر، میزان خیانت در زنان، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان 
سـنجش از مصـاحبه چهـره بـه چهـره بـه       خیانت گزارش شده بوسیله یک نمونـه از زنـان، بـا تغییـر شـیوه     

دهند که برابر افزایش می یابد. عالوه بر این، مطالعات نشان می6دهی انفرادي بوسیله کامپیوتر، تا خودگزارش
هاي متفاوت، مردان و زنان ممکن است براي تحریف میزان دفعات روابط خارج از چارچوب خود، در جهت

-باشند. مردان ممکن است، میزان روابط خارج از چارچوب خـود را بـیش  تحت فشار هشیارانه یا ناهشیارانه

برآورد کرده یا در جهت بیشتر بودن، دروغ گفته و بلوف بزنند. درحالیکه، زنـان ممکـن اسـت میـزان روابـط      
کردن آن دروغ بگویند. این به این خاطر است که برآورد کرده یا در جهت کمینهجنسی فرازناشویی خود را کم

کن است از نظر فرهنگی و شخصی، روابط متعدد با جنس مقابل، براي یک مرد، داراي خاصـیت افـزایش   مم
دهندگی عزت نفس یا ارزش فرد به عنوان یک همسر بالقوه باشد چرا که در واقع هماهنـگ بـا اسـتراتژیهاي    

عدد با جنس مقابل، جنسی یک مرد و منافع تکاملی اوست. این در حالی است که اعتراف یک زن به روابط مت
جنس «نه تنها ممکن است براي او مزیت تلقی نشود بلکه ناهماهنگ با خودپنداره آن زن از خودش به عنوان 

و همچنین دیدگاه و انتظارات اجتماعی از او، باشد.» مونث پاکدامن
نهـا باشـد، بـه    هاي جنسی بهنجـار آ اي که ناشی از تکانهها، هرگز خیانت زنان را به عنوان پدیدهرسانه
شـود. عـدم   کشند. اگر هم خیانت زنان اصالً به تصویر کشیده شود، همیشه سعی در توجیه آن میتصویر نمی

شود تا ایـن احتمـال کـه آنهـا سـعی کننـد       هشیاري و آگاهی نسبت به سائق جنسی خود در زنان، موجب می
ج از چارچوب آنها، مورد غفلت قـرار  روابط خارج از چارچوب خود را بوسیله این ادعا که علت روابط خار

ها تنها عامل این مسـئله  گرفتن از طرف همسر بوده یا اینکه آنها قربانی این مسئله هستند، افزایش یابد. رسانه
نیستند. شوهران نیز با انکار احتمال خیانت در همسرانشان و با میل به چنین انکـاري، ایـن مسـئله را تشـدید     

اندیشند که صد نفر از زنان (یا چیزي در این حدود) هسـتند کـه   که مردان اینطور میرسدکنند. به نظر میمی
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کننـد! (النگلـی،   ها مرد فراهم میزنند و ارتباط جنسی تفریحی را براي میلیوندر سراسر سیاره زمین پرسه می
2005.(

فـرض  ق این پـیش معین هستیم. طب1استاندارد دوگانهدر مورد احتمال خیانت در دو جنس، شاهد یک 
همسرخواه و به دنبال ازدواج بوده و این فقط مردان هستند کـه مشـتاق روابـط جنسـی     غلط، زنان عموماً تک

اند. مردانی که به استاندارد دوگانه اعتقاد دارند، ممکن اسـت تـالش   خارج از چارچوب، بدون تعهد و خیانت
یـابی بیشـتر بـراي    د می تواند منجر بـه فرصـت  کمتري را براي نظارت بر همسرانشان صرف کنند که این خو

لوحانـه ایـن   همسرانشان به منظور روابط خارج از چارچوب شود (همان منبع). اعتماد بـیش از حـد و سـاده   
تواند همچون مشـوقی بـراي فـراهم کـردن     فرض نادرست استاندارد دوگانه است، میمردان که ناشی از پیش

اي خیانت زنانشـان عمـل کـرده و تمایـل و اقـدام بـه روابـط خـارج از         هاي برانگیزاننده برمحیطها و فرصت
چارچوب را در آنها تسهیل کند. البته باور به استاندارد دوگانه در مورد علل تمایالت و اقدامات دو جنس بـه  

در هاي جنسی زنان، تا حدي مورد انتظار است. از آنجایی کـه زنـان   انواع روابط در مردان، با توجه به پویایی
اند، تمایل به داشتن همسر و یک رابطه درازمدت، علـت اصـلی   زمانی که هنوز رابطه درازمدتی تشکیل نداده

اي از تشکیل رابطه با جنس مقابل در آنهاست، ممکن این مسئله موجب شود تا بعضـی از  تعداد قابل مالحظه
گیـري کننـد   ر نتیجه به غلط، اینطور نتیجهمردان، تنها علت میل به تشکیل رابطه در زنان را ازدواج دانسته و د

شوند. این که زنان، فقط به خاطر همسریابی است که به مردان نزدیک شده یا حاضر به رابطه جنسی با آنها می
باور می تواند منجر به این مسئله شود که عده اي از مردان در بعد از ازدواج، فکر کنند که باید رابطه و تعهـد  

اش است رسـیده اسـت. مسـئله فـوق،     ده قلمداد کرد زیرا او به ازدواج که خواسته اصلیهمسر را تضمین ش
بخصوص در مورد فرهنگهایی مثل فرهنگ ما که میل زنان به ازدواج، بنا به علل اقتصادي و اجتمـاعی بیشـتر   

ه در طبقـه  تواند به آن طبقه از مردانـی مربـوط باشـد کـ    تواند صادق باشد. علت دیگر میاست، بیشتر هم می
مردان مناسب براي ازدواج قرار دارند. این گروه از مردان، به علت اینکه فقط آماج اهداف درازمـدت زنـان از   

تواند پندارند که هدف یک زن از نزدیک شدن به یک مرد، فقط میاند، غالباً میرابطه مانند ازدواج قرار گرفته
ارد رابطه با مردي دیگر نخواهند شـد. ایـن پنـدار، در واقـع     ازدواج باشد و اگر این هدف برآورده شد، آنها و

رسـد کـه   کنند. از طرف دیگر، به نظر میدهی آن مینتیجه تجربه ناقص خود آنهاست که آنها شروع به تعمیم
تقویت ایده استاندارد دوگانه در مورد علل رابطه جنسی از جمله مواردي است کـه بوسـیله خـود زنـان هـم      

تواند )، معتقد است که استاندارد دوگانه،  فقط در صورتی که زنان بخواهند، می2005نگلی (شدت می یابد. ال
گردد که اگر مردان فکر کنند که زنان فقط به دنبال وجود داشته باشد. علت این مسئله نیز به این واقعیت برمی

تـر  طلبند، زنـان راحـت  ا میازدواج و همسر درازمدت هستند و این مردان هستند که رابطه جنسی چندگانه ر
شده بین خودشان و همسرانشان را تنظیم کنند. این ایده، همچنـین  هاي تبادلتوانند قوانین رابطه و محتويمی

1- Double Standard
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هاي تواند اطمینان بیشتري براي مردان و در نتیجه راحتی باالتري را براي زنان براي اینکه بتوانند استراتژيمی
نند، به دنبال داشته باشد. جنسی دلخواه خود را دنبال ک
نمایی شدن خیانت در زنان، عدم تمایل و اکراه مردان بـه بـازگو کـردن خیانـت     یکی دیگر از دالیل کم

شان است. مردان، عموماً خیانت همسر را به نوعی به خودشان ربط همسرانشان یا دیگر اعضاي مونث خانواده
نیز بخاطر این باور غلط که خیانت در زنان عموماً ناشی از دهند و شاید تا حدي به همین علت و تا حدي می

مسئولیتی مرد است، از اعتراف و حتی در بعضی از مواقع، زندگی زناشویی آشفته و نارضایتخش یا به علت بی
روند.پذیرفتن خیانت همسرانشان طفره می

جـدایی، طـالق و   ممکن است که ذهن غیرمتخصصین و حتی متخصصین، درباره علل مسـائلی ماننـد   
-گرایی کند. استفاده از کالم، براي فریب دادن خود و دیگران و گرفتن همدلی و همخیانت، بیش از حد ساده

مـان بـه   حسی از اطرافیان، از جمله ترفندهاي اغلب متداول و موثر براي پوشاندن علل واقعی خیانت یا تمایل
کننـد، صـرفاً   و زنان به عنوان علل خیانت خود ذکـر مـی  در بسیاري از مواقع، دالیلی که مردان جدایی است. 

توان گردد. بعضی وقتها، میتوجیهاتی بیش نبوده و علت اصلی خیانت آنها، به کنترل در هوسها و غرایز بر می
گذاشت زیرا توجیحاتی که فرد براي خیانتهاي زناشویی گراهاي روانشناختی انطباقبهانهنام این توجیهات را 

افزایـی دارنـد. آنهـا حـس همـدلی یـا تـرحم را در دیگـران         کند هم، خاصیت انطباقی و تناسبئه میخود ارا
برانگیخته و می توانند موجب إلقاي احساس محق بودن بودن فرد از نظر دیگران شوند. شنیدن جمالتی مانند: 

و از این قبیل، از افرادي » تیمما با همدیگر تفاهم نداش«، »ام راضی نبودماز زندگی«، »من او را دوست نداشتم«
از یـک مـرد یـا    » او پر توقع و ناسازگار بـود «اي مانند شنیدن جملهکنند، متداول است. که اقدام به خیانت می

اي از افراد عامی را در مورد علل واقعیِ خیانت یا طالق ایـن  تواند عدهاز یک زن، می» همسرم پرخاشگر بود«
دانیم که موضوع، همیشـه هـم بـه ایـن     با توجه به روشنگري پژوهشهاي اخیر میافراد، راضی کند. حال آنکه 

تواند باشد و آیا واقعاً آن شوهر پرخاشگر بـوده اسـت؟   هاي یک مرد چه میسادگی نیست. علت پرخاشگري
-پرتوقع و ناسازگاري یک زن به چه معناست و آیا انتظار عدم خیانت و توجه بیشتر به زندگی شخصی را می

هـاي روانشـناختی را   همه ما، یکی دو جین از این بهانهان ناشی از پرتوقعی و ناسازگاري یک زن دانست؟ تو
نکتـه مهـم   ایم تا در مواقع الزم، آنها را از انبار، بیرون بیاوریم. در اینجـا،  در پس صندوقچه ذهنمان نگه داشته

اند کـه بـه   ه شده واقعی هستند یا صرفاً توجیهاتیاین است که باید بررسی شود تا ببینیم که آیا این دالیل ارائ
شوند.سازي دیگران و خود، ارائه میمنظور قانع

هاي جامع، دقیق و کاملی شده در مورد روابط دو جنس نیز، تحلیلدر بسیاري از مقاالت یا کتب نوشته
بیعی باشد زیرا بسیاري از علل شود. البته این مسئله شاید تا حدي هم طدر مورد علل واقعی خیانت، ارائه نمی

اند. علت دیگر هاي اخیر و در پرتو پژوهشهاي روانشناسی تکاملی کشف شدهعلمی و واقعی خیانت، در دهه
هم این است که بعضی از مولفین، احتماالً سعی در توجیه مصلحانه و سازگارانه خیانت زناشویی دارنـد. ایـن   
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توان زوجین را تشویق نه باشد، با این تصور مولف که به این وسیله، میعلت که می تواند هشیارانه یا ناهشیارا
ها، اي، این نوع مصلحت اندیشیرسد که به نظر عدهگیرد. به نظر میبه سازش دوباره و بخشش کرد، نیرو می

گـردد، منطقـی یـا حتـی تنهـا      هاي زناشویی افزوده مـی بخصوص در جوامعی که روز به روز بر تعداد خیانت
هـاي  رسد. حدت این مسئله تا حدي است که می تواند دامنگیر مـداخالت و تحلیـل  اهکار عملی به نظر میر

درمانگران زناشویی هم شود.
-نگـري و مکتـب  جانبهشده درباره علل خیانت در زنان، با سوگیري، یکمتاسفانه بعضی از متون نوشته

این مولفین، بدون اینکه شواهدي براي ادعاهـاي خـود   پردازند. این در حالی است کهگرایی، به این بحث می
داشته باشند یا حتی فکر کنند که باید براي ادعاهاي خود شواهد علمی، پژوهشی و تجربی بیاورند، اقـدام بـه   

-کنند. بعضی از ادعاهاي متخصصین علوم رفتاري و اجتمـاعی را مـی  گسترش تفکرات ایدئولوژیک خود می

اند. بطور نمونه، این ادعا که خیانت در زنان، در بسیاري از موارد، به ایـن علـت روي   توان در این زمینه گنج
اند، تعمیمـی  دهد که بوسیله همسرانشان، مورد خشونت کالمی، فیزیکی، هیجانی و روانشناختی قرار گرفتهمی

که ابـرازات کالمـی   اند آمیز است. متخصصین علوم رفتاري و اجتماعی، سالهاست که بدین نتیجه رسیدهمبالغه
افراد، لزوماً با واقعیتهاي رفتاري یا شناختی آنها، همبستگی ندارد. این مسئله بخصوص در مورد مسائل جنسی 

هاي زنان و مـردان در مـورد   دهیتوان به خودگزارشیابد. تا چه حد میو از جمله خیانت، شدت بیشتري می
همانطور که در فصل دوم و با مرور پژوهشها نشان دادیـم،  رد؟ هایشان و علل خیانت در آنها، اطمینان کرابطه

توانیم به . با توجه به این مسئله، پس چطور میهمبستگی بین نگرشها و رفتارهاي جنسی، در زنان، پایین است
کند، اعتمـاد کنـیم؟ آیـا ایـن    اي که خود به خود در افراد، ایجاد عذر و بهانه میجوابهایی که زنان براي مسئله

چون با همسرم تفـاهم  «کنیم که چرا خیانت کردي به ما بگوید: قابل انتظار نیست که وقتی از فردي سئوال می
طبیعی است که انتظار داشته باشـیم  و ... . » ون به من توهین کرد....چ«، »کرد...چون مرا درك نمی«، »نداشتم...

حسی و حمایت سایرین از طریق پاسخهاي مکه در این مواقع، هر مرد و زنی، سعی در جلب حس همدلی، ه
تواند بنا به علل ذکـر شـده در بـاال یـا علـل      جامعه پسند کند. مطالب فوق، بدین معنی نیست که خیانت نمی

هاي متفاوت، روي دهد. شکی نیسـت کـه اهمیـت و نقـش تعارضـات      مطرح شده بوسیله رویکردها و حوزه
در برانگیختن خیانت، مورد پژوهشهاي زیاد و تاییـدهاي مکـرر،   زناشویی و عدم تفاهم و مشکالت ارتباطی، 

بایسـت رویکـردي علمـی و    اند. اما نکته اینجاست که در بررسی جامع و دقیق علـل خیانـت، مـی   قرار گرفته
هاي نظري و گرایشات فکري محقق باشد، اتخاذ کرد. مسئله دیگر اینکه، فقط تر که به دور از سوگیريتجربی

چه عواملی در خیانت تاثیر دارند، کافی نیست و ما باید به بررسی میزان نقش هر یـک از عوامـل   گفتن اینکه 
هاي زناشویی، پی ببریم. هنگامی بینش ما نسبت به مسئله خیانت، دقیق و جامع خواهد بـود  در رخداد خیانت

یـان کنـیم. همچنـین مـا     هاي دقیق مانند درصـد، ب که نقش هریک از این عوامل در خیانت را، بر اساس آماره
تر یا هاي اصلی و عمیق و علتهاي دیگر را جزو علل سطحیممکن است بتوانیم بعضی از علتها را جزو ریشه
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ماشه چکان قرار دهیم. بدیهی است که وجود همزمان این علتها نیز لزوماً غیر قابل جمع نیستند. همانطور کـه  
تـر و  کنـد، درك جـامع  تر از همتایانشان عمـل مـی  ماالً موفقهاي بدن، احتتر در شناخت بافتیک جراح آگاه

کند.تر خیانت زناشویی هم، ما را در پیشگیري از آن، مجهزتر میدقیق
مسئله دیگر اینکه، آیا ذکر عللی بوسیله خود فرد را، می توان دالیل قطعـی و موجـه بـراي خیانـت او     

تواند حکایت همسر ثروتمند و خیانت همزمان، نمیدانست؟ آیا قبول یا تحمل یک زندگی پر تعارض با یک
از وجود یک استراتژي جنسی دوگانه در فرد باشد؟ راستی چرا بسیاري از افرادي که اقـدام بـه خیانـت مـی     

تواند به امنیت اقتصادي و کنند؟ آیا جواب به این سئوال نمیکنند، طالق را به عنوان راه حل اول انتخاب نمی
همسر اول مربوط باشد؟ از اثبات اینکه ریشه بسیاري از رفتارهاي انسان ناهشیارانه بـوده و  اجتماعی ناشی از

مانند، سـالها گذشـته اسـت. پـس منطقـی اسـت کـه فـرض کنـیم در مـورد           از دید حتی خود او هم دور می
موضوعاتی مثـل خیانـت زناشـویی کـه اتفاقـاً موضـوعی حساسـیت برانگیـز هـم اسـت، خودافشاسـازي و            

هاي افراد می تواند نادرست یا ناکامل باشد.دهیزارشخودگ
. از این رو، مـا  عتیطبهايتیعفرنهاند وآسمانیهايفرشتهبطور کامل ان (درست مانند مردان) نهزن

نباید سعی کنیم که زنان را به عنوان موجوداتی که بطور سرشتی و درونی و بدون نیـاز بـه شـرایط و عوامـل     
واه و وفادار هستند، جلوه دهیم. این مسئله حتـی بـه نفـع خـود زنـان هـم نیسـت زیـرا         بیرونی، تک همسرخ

اي را براي آنها به دنبال خواهد داشت. روانشناسان به خوبی می دانند که براي بسیاري انتظارات غیرواقع بینانه
نی که انتظاراتشـان از  از افراد، برآورده نشدن انتظارات، یک آسیب جدي روانشناختی، ایجاد خواهد کرد. مردا

توانند مردانی بسیار خطرناك باشـند زیـرا   همسرانی که در ذهن خود آنها را فرشته می دیدند، ارضا نشود، می
کنم که اگر ما به زنان بـه عنـوان موجـوداتی    من فکر می"آسیب دیدن، آسیب زدن را به دنبال خواهد داشت. 

د به شوهر] اشاره نکنیم، متعهد و وفادار بودن براي آنهـا آسـانتر   همسر خواه [و در نتیجه کامالً متعهصرفاً تک
خواهد بود. دلیل این مسئله این است که زنان در این شرایط، خواهند دانست که براي وفـادار بـودن نیـاز بـه     

توانند این تالش را از خود نشان دهند. حذف این باور غلط، به مردان هم یک شانس خوب تالش است و می
د. آنها خواهند دانست که ادامه رابطه با زنانی که تمایل به باقی ماندن در رابطه با آنهـا را نداشـته و در   می ده

(النگلـی،  "شوند، براي خودشان هم نامطلوب است.ارتباطاتشان، از نظر عقالنی، هیجانی و جنسی ارضا نمی
).170، ص 2005

عشق تازه، خیانت زناشویی و طالق
چرا ». مال دزدي، لذت دارد!«گوید: روههاي بزهکاري، بین خود یک مثل دارند که مینوجوانانِ عضو گ

اشیاء یا امیال دزدي باید لذت داشته باشند. حداقل یک چیز که در مورد همه اشیاء یا وسایل دزدیده شده 
که صحت دارد، این است که آنها، متعلق به شخص یا اشخاص دیگر هستند! این خود به این معنی است
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دزدي یعنی برداشتن حق دیگري یا بیش از حق و حقوق خود، خواستن. آنچه که براي این نوجوانان می 
تواند لذت بخش و هیجان انگیز باشد، همین مسئله یعنی بیش از حق و حقوق خود داشتن است. در معناي 

و این موضوعی است که تکاملی، این یعنی افزایش دادن تناسب خود، هر چند به ضرر تناسب دیگران باشد 
در مورد جذابیت بیشتر رابطه جنسی فرازناشویی نسبت به روابط جنسی قانونی هم صحت دارد.

چرا در بعضی از موارد، احساس یک فرد در مورد همسر و زندگی مشترکش، درست بعد از آشنایی یا 
او از زندگی، در قبل از زمان یابد؟ چرا ارزیابیبرقراري ارتباط او با یک شریک بالقوه جدید، تغییر می

خیانت، با ارزیابی او از زندگی مشترکش در یک روز، یک هفته یا یک ماه بعد از خیانت، اینقدر متفاوت 
دهد که احساس فرد نسبت است؟ آیا در این زمانهاي کوتاه، واقعاً اتفاقات بسیار مهمی بین زوجین روي می

دهد؟ چرا این تغییرات، در سالهاي قبل روي نداده است؟ آیا ر میبه همسر و زندگی مشترکش را اینقدر تغیی
درست بعد از خیانت است که فرد متوجه می شود، همسرش او را خوب درك نمی کند، اینکه او در زندگی 

پذیر و... نیست؟ آیا سالهاي زندگی مشترك، براي فرد شاد نیست و اینکه همسرش حساس، مهربان، مسئولیت
ا او را نسبت به این مسائل آگاه کند، اما در یک زمان کوتاه مشتمل بر دوره زمانی خیانت، این کافی نبوده ت

همه بصیرت، بینش و آگاهی براي او، حاصل شده است؟! 
افراد معموالً بعد از اطمینان از در دسترس داشتن شریک یا شرکاي بالقوه در دسترس است که نظرشان 

تواند خود را یابد. این تغییر نگرش نسبت به رابطه، میرار دارند، تغییر میاي که در آن قنسبت به رابطه
بصورت تحمل کمتر نسبت به آنچه که از قبل در رابطه وجود داشته یا تغییر در نگاه کلی نسبت به ارضا 

عالقمند و کننده بودن رابطه، نشان دهد. بطور بالقوه، خیانت زناشویی، براي فرد، خبر از وجود شرکاي بالقوه 
تواند به آنها فکر کند؟ یافتن یک شریک جنسی جدید و مناسب، چه منجر به طالق دهند که او میمناسبی می

تواند به معنی یافتن شریکی با ساختار ژنتیکی جدید باشد. افزایش از همسر قبلی شود و چه نشود، می
رساند. این ردي است که این توالی را به پایان میها، نتیجه کار فموفقیت تولیدمثلی در نتیجه تنوع ژنتیکی زاده

مسئله توضیح می دهد که چرا عشق تازه یعنی هوس داشتن یک شریک جنسی یا همسر جدید، براي افراد، 
اینقدر هیجان انگیز و جذاب است. این خود براي ما روشن می کند که چرا شور، هیجان و رعشه تازگی یک 

اي که تازگی و نو هیجان و رعشهکند. ختی و کسالت یک رابطه قدیمی، غلبه می، غالباً بر یکنوا1شریک تازه
هاي متنوع براي صاحبش، شود. توانسته منجر به تولید زادهکند، میبودن شریک براي ما ایجاد می

1- Thrill of novelty
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ریزي شدهتعارضات زناشویی؛ بخشی از یک مکانیسم طرح

تند. زیر همه تفکرات، احساسات و تفاوتهاي مزاجی که هاي تکاملی هس...هیجانات، فقط اجرا کننده"
هاي ژنی وجود کنند تا آنها را به طور حساسی بسنجند، برنامهمشاوران ازدواج، زمانشان را صرف می

دارد؛ معادالتی سخت و خشک که از یک سري متغیرهاي ساده مانند وضعیت اجتماعی، سن همسر، 
).1996(رایت، "یرونی و غیره، تشکیل شده است. ...تعداد فرزندان و سن آنها، فرصتهاي ب

(رابرت لوییس).» زناشویی یعنی زندگی در جبهه نبرد، نه زیستن در سریري از گل سرخ«

ریزي شده باشند که منجر به بعضی وقتها، تعارضات زناشویی، می توانند بخشی از یک مکانیسم طرح
شوند. در خارج از چارچوب زناشویی، جدایی یا طالق فرد میافزایش تناسب تولیدمثلی فرد از طریق روابط

هاي پیش آمده بین فرد و همسرش، می تواند تمایالت فرد براي تعدادي از موارد، علت بحث و مشاجره
کند که بعضی ) اشاره می2005بیند، باشد. النگلی (توجیه خیانتی که بعد از یک نزاع، براي خود موجه می

من نیاز به «تواند رمزي باشد براي عبارت: از یک زن، می» کندشوهرم به من توجه نمی«ارت وقتها، شنیدن عب
در تعدادي از موارد، این کوششها براي به راه انداختن ». طلبی جنسی] دارمیک غریبه [براي ارضاي حس تنوع

یک مکانیسم که براي تر تر و عمیقتر، طوالنیتوانند بخشی از یک توالی پیچیدهمشاجره و تعارض، می
هاي روانشناختی براي توجیه احتمالی دیگران اند، باشند. اخذ عذر و بهانهافزایش تناسب فردي طراحی شده

تواند یکی از کارکردهاي برانگیختن مشاجره که رابطه خارج از چارچوب فاش شود، می(و خود)، درصورتی
دهنده موقت حضور همسر و روانشناختی که برشو تعارض باشد. کسب یک عامل تسهیل کننده فیزیکی و 

تواند کارکرد دیگر برانگیختن اینگونه از تعارضات باشد. نقشه ارتباط فیزیکی و هیجانی با اوست نیز، می
یکی از استراتژیهاي راهبردي بعضی از زنان، براي » تا بتوانم با او بخوابم!مرا کتک بزن«ناخودآگاه یا خودآگاه 

در تایید این مطالب، النگلی، با انجام راي خیانتی زناشویی که آروزي آن را دارند، است.گرفتن مجوزي ب
هاي زمانی مصاحبه با تعدادي از زنانی که سابقه جدایی یا طالق داشتند، دریافت که جدایی، از جمله دوره

بدون اینکه رسماً متفاوت است. در جدایی، زوجین2با طالق1پرمخاطره براي خیانت زناشویی است (جدایی
کنند. در این دوره زمانی، زوجین در و قانوناً از یکدیگر جدا شوند، اقدام به جدایی فیزیکی از یکدیگر می

توانند بطور این تعارضات، میاند).کنند اما هنوز بطور قانونی، از یکدیگر جدا نشدهمکانهاي جدا زندگی می
چند سناریوي تکراري ظاهر مطیع و اغواگري، ازدواج، چند ماه یا ند.ریزي شوناهشیارانه یا هشیارانه، برنامه

نزاع، دعوا، برانگیختن پرخاشگري طرف وهاي متعدد، بحثگیريسال آرامش قبل از طوفان، سپس بهانه
یک سناریوي آشنا براي بسیاري ،دادن خیانت یا طالقهاي براي موجه جلوهمقابل و سپس کسب بهانه یا بهانه

1- Separation
2- Divorce
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درمانگران، این مشاهده زوجکنند.فعالیت می،طالقوزناشوییدرمانگرانی است که در حیطه خیانتوجاز ز
اند که به عمد، دهی (همان منبع) زنانی است که در آنها، زنان اذعان کردههماهنگ با آن دسته از خودگزارش

طریق، بتوانند حکم دادگاههاي خانواده اند تا به آنها پرخاشگري کنند تا از این شوهران خود را تحریک کرده
را، به نفع خود، اخذ کنند. 

-هاي زناشویی که در روابط زوجین برانگیخته میبر اساس این ایده، حداقل بخشی از بحث و نزاع

طلبانه در مردان یا استراتژي جنسی دوگانه هاي جنسی تنوعتوانند کارکردي در جهت بقاي استراتژيشوند، می
آیند که اقدام به خیانت داشته باشند. در تعدادي از موارد، تعارضات زناشویی به این علت بوجود میدر زنان،

رغم اثرات منفی شدن براي دیگران، همسر و خود، موجه جلوه دهند. در این شرایط، علیرا، در صورت افشاء
توانند ادامه یابند که دلیل میتعارض زناشویی بر روابط بهینه و مطلوب بین زوجین، این تعارضات به این 

1کنند. در واقع، در اینجا یک تبادلبقاي آنها، نسبت به نبود آنها، ارزش تکاملی بیشتري براي افراد، فراهم می

دهد: از یک رابطه بسیار مطلوب با همسر اول، تا حدي که اصل رابطه پابرجا باقی بماند، کاسته شده روي می
روابط خارج از چارچوب به منظور افزایش حداکثري موفقیت تولیدمثلی، بوجود و در عوض، امکان برقراري 

آید. شاید این فرضیه بتواند علل تحمل بعضی از روابط زناشویی درازمدت بعضی از زوجین که همراه با می
که این فرضیه صحت داشته باشد، ما باید شاهد استمرارتعارضات فراوان هستند را توضیح دهد. درصورتی

یک رابطه حداقل تا حدي متناسب از نظر تکاملی براي فرد مانند استمرار وجود منابع مادي یا کسب توجه و 
حمایت از همسر اول و در عین حال بروز تعارضاتی که بطور هر از گاهی یا مداوم خود را نشان داده و در 

. همچنین، این احتمال وجود دارد که شوند، باشیمنهایت به شکل تمایل به خیانت یا رفتار واقعی نمایان می
ماهیت تعارضات، چگونگی و زمان بوجود آمدن این تعارضات، از تعارضاتی که حاکی از اضطراب و 

هاي منطقی فرد در مورد استمرار یک رابطه غیرانطباقی هستند، متفاوت باشند. نگرانی
تفاوت یا تفاوتهایی بین همسر اول فرد و توانیم شاهد هایی، میآیا در مورد خیانتهایی با چنین انگیزه

فرد دوم، باشیم؟ آیا از نظر تناسب ژنتیکی احتمالی و قدرت دستگاه ایمنی که احتماالً خود را در اندام و چهره 
نشان می دهند، بین همسر اول و معشوق دوم، تفاوتی وجود دارد؟ آیا در این شرایط، دو جنس به دنبال ژن 

قابل توارث متفاوت؟ آیا شریک دوم فرد، در خیانتهایی که تحت تاثیر فرضیه مورد بحث بهترند یا صرفاً ژنوم
دهند، تفاوتی دارد؟دهند با شرکاي دومی که در خیانت به خاطر سایر علل روي میروي می

کننده باشد، جواب دادن به این سئوال است که آیا تواند در این زمینه روشنیکی دیگر از عواملی که می
پذیرند؟ از مان مشاهده و اوج این تعارضات، از زمان خاصی مانند مراحل چرخه قاعدگی در زنان تاثیر میز

نظر مرحله زندگی چطور؛ آیا با گذشت زمان از شروع یک رابطه مشترك، این تعارضات کاهش یا افزایش 

1- Trade-off
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شتر از ازدواج، میزان عشق بین یابند؟ و باز هم، آیا این یافته تکراري مشاهده شده که با گذشت هر چه بیمی
توان به فرضیه ارائه شده در باال، مربوط دانست؟ یابد را، میزوجین کاهش می

با گذشت هر چه بیشتر از شروع ازدواج، تعداد فرزندان احتمالی ماحصل ارتباط جنسی زن و مرد اول 
ستند، تفاوت و تنوع ژنتیکی کمتري شود. این برادر و خواهرهاي تنی که همگی از یک پدر و مادر هبیشتر می

نسبت به فرزندان بوجود آمده از آمیزش یک فرد با همسران متفاوت، دارند. مشاهده شده (هاسلتون و باس، 
) که مردان با تعداد شرکاي جنسی بیشتر، در بعد از آمیزش جنسی با یک شریک، تغییري هیجانی را 2001

د. این مردان، بعد از آمیزش جنسی، یک کاهش شدید در اینکه دهندرست در بعد از آمیزش جنسی نشان می
تواند در دهند. اینطور بحث شده که این کاهش میبینند، نشان میچقدر شرکایشان را از نظر جنسی جذاب می

مدت و در جهت یک استراتژي نتیجه انطباق هاي تکاملی مردان و براي افزایش حداکثري ارتباطات کوتاه
دانند فرصتهاي متعددي براي رابطه جنسی فزا در مردان باشد. به این صورت که، مردانی که میاجنسی تناسب

و افزایش موفقیت تولیدمثلی خود دارند، در بعد از آمیزش جنسی با شریک فعلی، کاهش زیادي در 
ایشان دهند تا امکان رهاکردن شریک فعلی و یافتن شریک بعدي براحساساتشان نسبت به آن زن نشان می

- آسانتر شود. در اینجا، کاهش احساسات توأم با دلبستگی، به برش و قطع یک رابطه (هر چند بطور کوتاه

گیري رابطه جدید و در نتیجه افزایش موفقیت تولیدمثلی فرد بیفزاید. این کند تا به شکلمدت) کمک می
تر، در بعد از آمیزش جنسی با درحالیست که در پژوهش مذکور، نه مردان و نه زنان با تجربه جنسی کم

شریک خود، کاهشی از نظر میزان جذاب دیدن طرف مقابل، نشان ندادند. از منظر تکاملی، از آنجایی که 
مردان گروه دوم، دسترسی محدودتري به شرکاي متعدد دارند، احساسات جذاب دیدن پایدار در این مردان، 

توانیم فرض ب افزا کمک می کند. بر همین قیاس، احتماالً میبه ماندن در یک رابطه در دسترس و پایدار تناس
کنیم که منطق تکاملی کاهش عشقِ همراه با افزایش سالهاي ازدواج و نتیجتاً افزایش احتمالی میزان خیانت 

تواند در جهت حفظ (در پژوهشها، افزایش سالهاي ازدواج با افزایش خیانت در زوجین مربوط بوده است) می
یکی فرزندان قابل تولید از یک فرد واحد باشد. از نظر موفقیت تولیدمثلی، این به نفع یک مرد یا زن تنوع ژنت

است که بعد از داشتن یک یا چند فرزند از یک همسر و نتیجتاً داشتن فرزندانی با ساختار ژنتیکی مشابه، به 
داشتن فرزندانی از نظر ژنتیکی متفاوت دنبال همسرانی با ساختارهاي ژنتیکی متفاوت (و یا بهتر) و در نهایت،

با فرزندان قبلی، باشند. حتی این نظریه هم داده شده که دو جنس، ممکن است به نحوي تکامل یافته باشند 
که با هم ازدواج کنند، یک فرزند بیاورند، از هم جدا شوند و دوباره با شریکی جدید ازدواج کنند تا از این 

هاي خود را، افزایش دهند. عمر مفید براي هر ازدواج هم، حدود چهار تا هفت سال طریق، تنوع ژنتیکی زاده
یعنی مدت زمان الزم و کافی براي به دنیا آوردن یک فرزند و سپس رشد چند سال اول کودك، در نظر گرفته 

گی مشترك شده که بعد از این مدت، ممکن است تاریخ انقضاء یک ازدواج برسد. البته، افراد، مدت زمان زند
کنند. براي درك درست شناختی، تعیین میهاي بومخود را، بر اساس بسیاري از متغیرها و از جمله محدودیت
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دهنده بقا و تولیدمثل بایست اهمیت متغیر تنوع ژنتیکی به عنوان یکی از عوامل افزایشفرایندهاي فوق، می
به درستی درك کرده باشیم. فرزندان در برخورد با شرایط محیطی متغیر و غیرثابت را،

تر و توانند قسمتی از یک برنامه وسیعشده در فوق، تعارضات زناشویی نیز میبر اساس ایده مطرح
شوند، ریزي میجنسی و به منظور افزایش موفقیت تولیدمثلی پی-هاي روانیتر که بوسیله مکانیسمپیچیده

افزاي افراد، هاي جنسی تناسبدر جهت اعمال استراتژيباشند. در این حالت، تعارضات زناشویی، کارکردي
کنند.بازي می

نماید که در چارچوب یک فرایند هشیارانه ید میپیچیدگی فرایند مذکور در باال، بدان حد است که بع
هاي ها در دو جنس، خود تحت کنترل مکانیسمدهنده تعداد زادههاي جنسی افزایشبروز کنند. استراتژي

کنند در جهت اهداف این مکانیسم عمل میتکاملی ناهشیار، هستند. به همین دلیل، فرایندهایی که - روانی
مانند.هم، احتماالً ناهشیار باقی می

هاي تکاملی که سعی دارند روانشناسی جدایی و طالق را تا حدي ناشی )، درباره تحلیل1996رایت (
گوید:ور میتکاملی دو جنس بدانند اینط-از معادالت روانی

ها قابل پیش بینی است. مانند این اعتراض که بعضی از افراد می گویند: افراد اعتراض به اینگونه از تحلیل"
کننـد. آنهـا [بـا رهـا کـردن ازدواجهایشـان] بـه تعـداد         بنا به دالیل هیجانی، ازدواج هایشان را تـرك مـی  

کشند [کـه تعـداد فرزندانشـان را بشـمارند].     نمیهایشان را بیرونفرزندانشان نمی افزایند و ماشین حساب
نقو و کند ذهن و یا بخاطر یک بررسی عمیق روحی در بحران میانسالی است مردان به خاطر وجود زنان نق

گر، بـی تفـاوت و یـا جـذب     گیرند. زنان به علت شوهران سوء استفادهکه از زندگی مشترك خود کناره می
کنند. همه اینها درسـت اسـت. امـا، دوبـاره     ن است که قصد جدایی میمردان مراقبت کننده و حساس شد

زیـر همـه تفکـرات، احساسـات و تفاوتهـاي      هیجانات فقط اجرا کننده هاي تکاملی هسـتند. همان مسئله: 
مزاجی که مشاوران ازدواج زمانشان را صرف می کنند تا آنها را به طور حساسی بسنجند، برنامه هاي ژنـی  

ادالتی سخت و خشک که از یک سري متغیرهاي ساده مانند وضعیت اجتماعی، سن همسر، وجود دارد؛ مع
نقو تر تر و نقتعداد فرزندان و سن آنها، فرصتهاي بیرونی و ... تشکیل شده است. آیا آن زن، واقعاً کند ذهن

مل شوهر براي از زمانی است که بیست ساله بود؟ این احتمال وجود دارد، اما این احتمال هم هست که تح
نقو بودن همسرش، در زمانیکه او چهل و پنج ساله شده و آینده تولیدمثلی نـدارد، فـرو ریختـه باشـد و     نق

آمیزي را از یک زن جوانتر در هاي تشویقارتقاي شغلی که آن مرد اخیراً بدست آورده و موجب شده تا نگاه
تـوانیم از خودمـان   اي، ما مینکند. بطور مشابهمحیط کار دریافت کند، به ماندن او در زندگی قبلی، کمکی

کند، شوهرش بطور غیر قابل تحملـی،  سئوال کنیم که چرا زن جوان، بدون فرزندي که اکنون احساس می
سـال  سال پیش اینقدر غیرقابل تحمل نمی دانست. یکتوجه شده، این عدم حساسیت را یکناحساس و بی

غلش را از دست بدهد و او یک مرد فارغ التحصیل دانشگاه، مهربان قبل، یعنی قبل از زمانی که شوهرش ش
هاي شوهرش ممکن و ثروتمند را که به نظر می رسد با او الس می زند، مالقات کند. البته که سوء استفاده
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عاطفه بودن شوهر و شاید یک رهاییِ است کامالً واقعی باشد که در اینصورت، این موارد، عالمت دهنده بی
رف وقوع، باشند. در این حالت، شایسته است که آن زن دست به یـک حملـه پیشـگیرانه بزنـد. .... از     در ش

هاي ژنتیکـی ببینیـد،   زمانی که شروع کنید به اینکه، احساسات و تفکرات روزانه را به عنوان ابزارها و سالح
اردي که آنقدر مهم و جـدي  یابد. حتی آن موآنگاه بگو و مگوهاي بین زوجین [برایتان] معناي جدیدي می

نیستند که منجر به طالق شوند هم، به عنوان تغییرات فزاینده و رشد یابنده توافقات قبلی در قراردادها [ي 
ل   «ارتباطی زوجین]، دیده می شوند. شوهري که در ماه عسل، به همسرش گفته بود که او  یک همسـر اُمـ

کند که پختن هر از گاهی شام، نباید براي رش پیشنهاد می، حاال به طور کنایه آمیزي به همس»خواهد!نمی
خـواهم و قـادرم   او خیلی زحمت آور باشد. تهدید، به همان اندازه که پنهان است، آشکار هم هست؛ من می

). 3، فصل 1996(رایت، "که تو مایل به تغییر مفاد آن نباشی، بشکنمکه قرارداد را درصورتی

ن زناشویی و خیانت زناشوییدرمان زناشویی، درمانگرا

.(نیچه)»تباهی است؟،هر روانشناسی است؛ آنگاه آیا هر روانشناسیآسودگی، مادرِ«

گویاياندداشتهايمشاورهوروانشناختیخدماتازاستفادهتجربهکهافراديازايعدهتفسیروتعبیر
متخصصتعریفدرمولف،مراجعینازیکی. استهاحوزهازبعضیدرروانشناسیعلمکلیناکارآمدي

ازهمعاديمردمکهراآنچهفقطکههستندکسانیعموماًو مشاورانروانشناسان":گفتاینطورروانسالمت
تازهو. ("کنندمیبیانترفصیحاحتماالًومتفاوتادبیاتیقالبدربرسندتوانندمییارسیدهآنبهذهنینظر
برمبنیمراجعیکاعتقادمانندطنزآمیزتروافراطیاظهارنظرهايازیمبخواهکهدرحالیستاین

شماعمهکهبگویدشمابهراچیزهاییهمانتاگیردمیپولشماازکهاستکسیروانشناس و مشاور":اینکه
چنینبیانباعثکهروانشناسانیمهارتهايودانشازاگر). بگذریم"!گویدمیشمابهراهمانهاهم

خدماتازکنندگاناستفادههايبرداشتازمقداريبگذریم،شوندمیمراجعینطرفازاظهارنظرهایی
شود،میارائهروانشناختی فعلیمراکزدرکهآن روانشناسیکنونیساختاروماهیتبهواقعاًروانشناختی،

حال، خود رسیدن به موفقیت گفت: دست برداشتن از یک امید پوچ و مهمانطور که شکسپیر می. استمربوط
و پیشرفتی بزرگ است. روانشناسی نیز باید در هر شرایطی، امیدهاي مخاطبین خود را، مطابق با این اصل 

تواند کامالً در شود، در زمانی دیگر، مینیافتنی تلقی میتنظیم کند. البته روشن است که آنچه که روزي دست
بینیپیشتبیین،توصیف،یعنیخودچهارگانهاهدافبهرسیدندرروانشناسیعلمدسترس قرار بگیرد. بخت

اماکردهعملموفقگامچهارهردرها،زمینهبعضیدر. استبودهمتفاوتمختلف،هايحوزهدرکنترل،و
بعضیدر. استماندهبازراهادامهازدرحالیکهگذاشته،سرپشترامشخصیمراحلها،زمینهازبعضیدر

بهالاقلروانشناسی،عهدهازاهداف،تکمیلبرايراهادامهکهبودهايگونهبهمسائلریشهاساساًنیز،هاحوزه
مشکالتپیدایشدرفقرواقتصاديعواملنقشاثباتازکهمدتهاست. استشدهمیخارجآن،کنونیشکل
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اتمامدروکندکسبموفقیتاولگامهسدرتوانستهمیفقطزمینهایندرروانشناسیاماگذشتهروانشناختی
حوزهوتواندرآن،تنظیموجامعهاقتصاد. کرده استنشینیعقبکنترل فقر،یعنیچهارمگامانجاموکار

اهدافمجموعهازقبلیمراحلدرروانشناسیکههرچندتاشودمیباعثاینونداردقرارروانشناسانکاري
.نکندکسبتوفیقیفقر،کاهشجهتمداخلهیعنیاصلیواقعدرونهاییمگادراماکندعملخوبخود

شوند روانشناسی نتواند به قدرت علومی همانند پزشکی، در مخاطبان خود اما در بین این عواملی که باعث می
ناسان ها ایجاد کند، عللی نیز وجود دارند که به خود روانشاحساس رضایت و کفایت از تبیین و کنترل پدیده

گردد.و جامعه روانشناسی بر می
شوند، درمانی، درباره چرایی و علل خیانت ارائه میها و راهکارهاي درمانی که در کتابهاي زوجدیدگاه

حاکی از عدم دانش کافی و جامع روانشناسانی که در حوزه ازدواج و خانواده، به امر تالیف یا درمان مشغول 
هایی بیش از حد ساده، کلی و عموماً مبهم، در مورد علل ها، معموالً دیدگاهباشد. در این کتابهستند، می

- ، کتاب جامع زوج2005از کتاب: هاروي، مایکل. 19شوند (به طور مثال، نگاه کنید به فصل خیانت ارائه می

که این ). بدیهی است1388، نشر دانژه، اکبرترجمه احمدي، خدابخش.؛ اخوي، زهرا. و رحیمی، علیدرمانی. 
نظرات بیش از حد ساده در توصیف و تبیین خیانت، راهکارهایی را براي پیشگیري یا درمان خیانت زناشویی 

اثر یا غیرعملی هستند. این خود دهند که به اندازه همان توصیفات و تبیینات، ساده، ناپخته و غالباً بیارائه می
تر زیستی، روانشناختی و اجتماعی اثرگذار بر هاي گستردهگویاي عدم دانش یا توجه کافی این محققان، به بافت

تواند ناشی از نخواستن یا نتوانستن مولفین این کتابها، براي پدیده خیانت زناشویی است. علت دیگر نیز می
پوشش همه جانبه علل خیانت زناشویی باشد. بدیهی است که در جوامعی که منش عمومی در رفتارهاي 

کنند، محققین نخواهند استهاي بی چون و چرايِ رایج و بسیار مقبول و جاافتاده تعیین میجنسی انسان را، سی
جانبه بسیاري از نهادهاي اجتماعی درباره نظر آنها در مورد خیانت هاي همهکه زیر بار انتقادات و حمله

ش داده یا سعی کنند، زناشویی، بروند. آنها سعی خواهند کرد تا مباحث مربوط به خیانت را هر چه کمتر پوش
اي ارائه کنند که براي درمانگرانی که خواننده این کتابها هستند، احساس تواناییِ فقط تبیینات روانشناختی

ایجاد تغییر را بوجود بیاورند.
عامل دیگر، به همان مشکل مزمن موجود در بعضی از گرایشات روانشناسی یعنی عدم توجه کافی به 

تواند ناشی از میل به القاي گردد. این عدم آگاهی یا توجه، میساز رفتار، بر میببترِ سفرایندهاي وسیع
کار توانی به مخاطبین جامعه روانشناسی و حتی خود روانشناسان باشد. متاسفانه بعضی از احساس همه

آموختگان و شمتولیان روانشناسی بالینی و مشاوره، مستقیم یا غیرمستقیم و خواسته یا ناخواسته، خود، دان
اي آن، قادر به مدیریت کامل همه کنند که روانشناسی در شکل مداخلهمردم را دچار این خطاي ذهنی می

کنند، اي از مسائل باز نمیمسائل و مشکالت روانشناختی بوده و یا باید باشد. ادعاهاي اینچنینی، نه تنها گره
کنندگان خدمات روانشناختی وردگی در دریافتتوانند موجب احساس یأس و سرخبلکه در درازمدت، می
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شوند. این روانشناسان که عموماً خود نیز بالینگر و درمانگر مسائل زناشویی هستند، مسائل را بیش از حد 
شوند، به تصویر قابل کنترل بوسیله محیط درمانی یا مشاوره اي که بوسیله روانشناسان و مشاوران فراهم می

انگارانه درباره خیانت زناشویی، درمانگران را مسلط بر بینانه و سادهي بیش از حد خوشهاکشند. این تلقیمی
دهند. روانشناسان باید به این مسئله مهم توجه شود، جلوه میهر چیزي که به اتاقهاي درمانشان آورده می

-دادي منعقد نکرده که میداشته باشند که علم و جامعه روانشناسی با هیچ نهاد، ارگان یا سازه اجتماعی، قرار

هاي روانشناختی، حل کند. بنابراین، تواند یا باید بتواند همه مشکالت را به تنهایی و فقط از طریق کلینیک
دادن همه معضالت و مسائل روانی و اجتماعی، تغییر و مدیریت نشانهاي ناپخته و ناکارآمد براي قابلتالش

روانشناسی و روانشناسان، باید دقت داشته نشناسی، لزومی ندارد. علم از طریق صرفاً راهکارهاي سنتی در روا
ها، ممکن است آنها فقط بتوانند خوب توصیف یا نیفتند. در بعضی زمینههدفدریگمگشتگدامبهباشند که

سعی هاي دیگر، مراحل بعدي را هم طی کنند. به هر حال، هدف روانشناسی، تبیین بکنند، درحالیکه در حوزه
به این توالی مربوط به اهداف و نه رسیدن یا تکمیل حتمی این مراحل است. چنانچه این سعی در رسیدن

جواب ندهد، باید با نهایت خضوع و خشوع، به این امر اعتراف کنند و نه اینکه بپندارند که باید از ترس 
ها و راهکارهاي آبکی مخفی واکنش مخاطبان، الپوشانی کرده و حقیقت ناکارآمدي فعلی را در پتوي تبیین

کند.تري را براي ما نمایان میکنند. قطعاً، این اعتراف، براي رسیدن به هدف، راه بسیار نزدیک
اند، به متون اي روانشناسیروانشناسی و از جمله روانشناسی بالینی و مشاوره که جزو گرایشات مداخله

آموختگان تالیفاتی که ذکر آنها رفت، آموزش دانشآموزشی، بسیار متکی هستند. مشخص است که با وجود 
اي براي مدیریت آن، غیرجامع، نادرست و ناکارآمد خواهند بود. درباره خیانت زناشویی و راهکارهاي مداخله

ها بایست سعی کنند تا بر همه یافتهچنانچه روانشناسان، بخواهند در کاهش خیانت زناشویی موفق شوند، می
هاي شده در روانشناسی علمی در حیطه خیانت زناشویی، مسلط شوند. توجه به یافتهو نظریات ارائه

روانشناسی علمیِ خیانت هاي تا بحال مفقود شده در این زمینه، بوده است.روانشناسی تکاملی، یکی از حلقه
، 1اير رمزگونهتر از زنانی داشته باشیم که بطوتر و درکی جامعکند تا فهمی عمیقدر زنان، به ما کمک می

هاي بالقوه یا واقعی خود، یکی را انتخاب کنند. این دانش، همچنین براي سعی دارند بین شوهران و معشوق
کنند تا علت عدم شادي و نارضایتی زنان را بیابند، اي سعی میمردان و درمانگران زناشویی که بطور ناامیدانه

علت واقعی درخواست طالق همسرانشان را نفهمند و بسیار مفید است؛ مردانی که ممکن است هیچ وقت،
کنند با فرضیات ذهنی خودشان یا نظریات نادرست فقط درج شده در درمانگران و روانشناسانی که سعی می

هاي ارتباطی و رفتاري را تبیین کنند.بعضی از کتابها، این پدیده
است. اگر هم نه اختراعاکتشاف و نکته آخر اینکه، وظیفه و کار علم روانشناسی، در وهله اول،

اختراعی صورت بگیرد باید مبتنی بر اکتشافات این علم باشد. روانشناسی، براي اینکه بتواند در اختراع یعنی 

1- Cryptic
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تدوین مداخالت و درمانهاي واقعاً کارآمد و موثر، کفایت داشته باشد باید در مرحله اول یعنی اکتشاف که 
کامل، جامع و زیربنایی رفتارهاي انسان است، متبحر شود. اسکینر (روانشناس مبتنی بر شناخت ماهیت و علل 

هاي الزم آوري داده)، معتقد بود که روانشناسی، علم جوانی است که هنوز نیاز به جمع1904- 1990رفتارگرا 
شود). این کار، هاي دقیق دارد (البته این اعتقاد اسکینر، به سالهاي خود اسکینر مربوط میبراي انجام تحلیل

تواند به مرحله بعدي رشد کردن آن، نمیشود که بدون طییک مرحله از رشد طبیعی هر علمی محسوب می
آوري شده در حیطه روانشناسی جنسی، تکاملی، ازدواج و زوج و بطور کلی هاي جمعخود برسد. هرچند داده

درك نسبی اما مناسبی از چرایی بسیاري از همه گرایشات روانشناسی واقعاً آنقدر هست که بتوانیم ادعاي
ها در مداخالت گرایشاتی کردن آن دادهرفتارهاي دو جنس داشته باشیم، اما احتماالً براي ادغام و یکپارچه

گذاري بیشتري است. بدیهی است که هرچقدر که مانند روانشناسی بالینی و مشاوره، نیاز به زمان و انرژي
رسیم.این حیطه شود، زودتر به هدف میگذاري بیشتري درسرمایه

درك متقابل، رضایت زناشویی و خیانت زناشویی
شود. این متغیر، رضایت زناشویی، به احساس رضایت کلی یک زن یا مرد از زندگی مشترکش گفته می

انواع از جمله متغیرهاي مهم در تعیین ثبات، کیفیت و رضایت زناشویی است. همانطور که دیدید، بعضی از 
پذیرند، از میزان رضایت زناشویی زنان، خیانت و بخصوص آنهایی که از تغییرات وابسته به چرخه تاثیر می

تواند موجب پیشگیري و جلوگیري از خیانت همسر پذیرند. به همین خاطر، آنچه که احتماالً میتاثیري نمی
- بلکه نظارت از طرف همسر را هم میشود، صرفاً رضایت زناشویی مرد یا زن از زندگی مشترك خود نیست

طلبد. 
حتی با فرض اینکه دو جنس بتوانند به درك خوبی از نیازها و حاالت یکدیگر برسند، این درك، لزوماً 

توان منجر به بهبود روابط کلی بین دو جنس در جامعه و کاهش آسیبهاي روانی و اجتماعی، نخواهد شد. می
اي و جنسی، تا چه میزان، اهمیت دارد. به عوامل مادي، هیجانی، عاطفی، توجهبه مردان فهماند که براي زنان،

توان آموزش داد تا نقش قطعیت پدري و ارضاي جنسی را در رضایت زناشویی شوهرانشان، درك زنان نیز می
کنند. اما آیا این پایان همه مشکالت و تعارضات خواهد بود؟ 

وان، در مورد عدم تفاهم کافی دو جنس از یکدیگر و نقش روانشناسان و سایر متخصصان بهداشت ر
آن در بروز مشکالت و تعارضات بین دو جنس، کتابها و مطالب زیادي نوشته اند. اما یک سئوال اساسی که 

تواند منجر اند، این بوده که آیا افزایش فهم و دانش دو جنس از همدیگر، لزوماً میاغلب آنها به آن نپرداخته
ي رابطه بین آنها شود؟ آیا مشکالت و تعارضات بین دو جنس و آسیبهاي منتج از آن، فقط به نبود به بهبود

تواند منجر گردد؟ در اینکه بعضی وقتها، افزایش آگاهی میآگاهی و دانش آنها از روانشناسی یکدیگر بر می
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به همه موارد نیست. بعضی به بهبودي روابط دو جنس شود، شکی نیست. اما قطعاً این مسئله، قابل تعمیم 
وقتها، دو جنس، اتفاقاً درك خیلی خوبی هم از روانشناسی طرف مقابلشان دارند اما این مسئله، نه تنها به 

تواند منجر به افزایش آن هم شود. بطور مثال، وقتی کند بلکه میکاهش آسیب و تعارضات بین آنها کمک نمی
رض کرده که در عین حال به همدیگر نیاز دارند، واکنش آنها به که دو جنس، همدیگر را همانند دو جبهه ف

افزایش آگاهی از طرف مقابل، همانند افزایش اطالعات یک پادگان نظامی از اسرار جبهه مقابل، خواهد بود. 
چه ضمانتی وجود دارد که افراد بعد از درك و فهمیدن جنس مقابل، از این فهم خود، در جهت ارضاي 

مقابلشان، استفاده کنند. از کجا معلوم که آنها، از این درك خود، فقط در جهت ارضاي نیازهاي طرف 
استفاده از طرف مقابلشان، بهره نبرند؟ آیا اگاهی تمایالت خود استفاده نکنند؟ یا اینکه از آن، در جهت سوء

ي جنسی در مقابلِ ارائه کند؟ ارضازنان از اهمیت ارضاي جنسی براي مردان، لزوماً به ارتقاي رابطه کمک می
هاي بین دو جنس است که همیشه و در همه اعصار، اي، از جمله مراودهآوري منابع مادي و توجهفراهم

تواند نشان دهنده سوء طبیعی جلوه کرده است. اما آیا چنانچه این تبادل، شکلی افراطی به خود بگیرد نمی
ارضاي میل طبیعی جنسی شوهر که باید در بافت ارتباط استفاده جنسی زن از شوهرش باشد؟ در این حالت، 

زناشویی ارضا شود، منوط به شرایط خاصی شده، حال اینکه چنین تبادل مکانیکی و بازاري، خالف شأن و 
مرتبه ازدواج است. این مسئله یعنی درك طرف مقابل و سوء استفاده از آن، در مواردي که فرد نگرشهاي 

گیهاي شخصیتی معینی باشد، آشکارتر خواهد شد.خاصی داشته یا حائز ویژ
که یکی از طرفین به فهم مناسبی از طرف مقابل نائل می شود، باید مقاومتی در عمل بر اساس هنگامی

توانند باعث داد مثبت از این درك را، داشته باشیم. عواملی که میآن آگاهی نداشته باشد تا بتوانیم انتظار برون
تواند بطور ساده این باشد ها، میهر یک از دو جنس شوند، بسیار زیادند. یکی از این عللایجاد مقاومت در 

رغم آگاهی از نیازها و احساسات طرف مقابل، عمل به نحوي که آن نیازها و احساسات را که فرد، علی
هایی م، مکانیسمداند. همانطور که گفتیگیري نیازها و احساسات خود، میکند، در تضاد با جهتبرآورده می

شوند گیري استراتژیهایی میهاي افزاینده تولیدمثل موفق در دو جنس، منجر به شکلمانند تفاوت در مکانیسم
تواند باعث شوند تا افزایش فهم دو جنس از همدیگر، راه به جایی نبرد. آیا زنان بخوبی نمی دانند که که می

ترس آنها از خیانت زنانشان است و آیا مردان از اهمیت خیانت یکی از بزرگترین نگرانیهاي زناشویی مردان، 
براي همسرانشان، آگاهی ندارند؟ پس چرا خیانت، در طول تاریخ زندگی بشر، این همه گسترده بوده است. 

هاي جنس مقابلشان هم آگاهی هاي خودخواهی هستند که حتی در صورتی که از خواستهافراد، ارگانیسم
ها هستند که ناهماهنگ با استراتژیهاي تناسب ر صورتی حاضر به عمل بر مبناي آن آگاهیحاصل کنند، فقط د

ها، افزاي خودشان، نباشد. بعضی از درمانگران مسائل زناشویی و خانواده، به نقش این مقاومتها و عدم انگیزه
مورد خصایص جنس در بوجود آمدن تعارضات زناشویی، ناحساس بوده و صرفاً اقدام به آموزش زوجین در 

کنند. غافل از اینکه، در مواردي، زوجین حتی از درمانگر نیز درباره ویژگیهاي طرف مقابلشان بیشتر مقابل، می
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ها و هاي خود ندارند. در اینجا، تنها راه چاره، تحلیل مقاومتدانند، اما تمایلی براي رفتار بر مبناي دانستهمی
ها و نیازهاي طرف مقابل است. البته ممکن است که مبناي خواستههاي زوجین در عمل برگیبی انگیزه

آنچه که دو جنس، در مداخالت روانشناسان و مشاوران هم، به تنهایی نتواند چاره ساز این مسئله باشد. 
بسیاري از موارد کم دارند، انگیزه براي عمل بر مبناي دانش و درك خود است و نه لزوماً کمبود آگاهی نسبت 

جنس مقابل. عوامل ایجاد کننده این انگیزه، هم باید درونی و هم بیرونی باشند. در مورد عوامل درونی به 
مدت عمل بر مبناي استراتژیهاي ایجاد کننده انگیزه، می توان آگاهی افراد از پیامدهاي درازمدت و کوتاه
، می توانند در نقش عوامل بیرونی خودخواهانه را نام برد. الزامات قانونی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی هم

ایجاد کننده انگیزه، عمل کنند. 

هاي سنجش خیانتشناختی پژوهششناسی روشآسیب
هاي گزارش ، انجام شده است. طیف شیوعتتحقیقات زیادي به منظور سنجش میزان و شیوع خیان

انت در کشورهایی مانند آمریکا آمار خی) قرار داشته است. 2000درصد (به نقل از باس، 70تا 20شده بین 
گزارش شده هايعلت تفاوت). 2000؛ به نقل از باس، 1987درصد هم گزارش شده است (هایت، 70تا 

هاي مورد مطالعه، زمان مورد شناختی مانند نمونهخیانت زناشویی را می توان به تفاوتهاي طبیعی روش
هاي تحت بررسی، میانگین و طیف سنی تی نمونهشناخمطالعه، شرایط تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و بوم

- هاي مورد مطالعه، تعریف خیانت زناشویی، ابزارهاي استفاده شده در مطالعات مختلف، روشهاي نمونهنمونه

جزو خطاهاي ندتوانشناختی نیز وجود دارند که مینسبت داد. اما بعضی از مسائل روش،از این قبیلو گیري
. ه شوندر گرفتظدر ن،شهاهشناختی پژوطبیعی مربوط به روشپژوهشی و نه تفاوتهاي

هاي مورد مطالعهنمونه
هایی که . نمونهاندهجامعه پژوهشی نیستند، از آن جملفهاي بسیار سوگیرانه که معرّاستفاده از نمونه

ها هستند. افراد ارجاع هاز این قبیل نمون،کنندها و مراکز پلیس مراجعه میدادگاههاي زناشویی،به درمانگاه
متفاوت باشند. عالوه بر ،ممکن است با جمعیت عادي یک جامعه،به این مراکزهداده شده یا مراجعه کنند

آشکار شدهخیانتهاي توان جزواین مراکز را میبهمراجعه کننده این، خیانتهاي گزارش شده بوسیله زوجینِ
متفاوت هستند. در بهترین حالت، این ،نشدهافشایاانتهاي گزارشدر نظر گرفت که این نوع از خیانتها با خی

ر خیانتهاي آشکار شده یا شک به خیانت طآمارها را می توان آمارهاي مشخص کننده تعداد زوجینی که بخا
کنند، در نظر گرفت.به این مراکز مراجعه می،همسر

زناشویی در یک جامعه، باید متوجه آوري نمونه براي سنجش میزان و شیوع روابط محقق، ضمن جمع
و مراقب باشد که خرده گروههاي در معرض خطر باال یا پایین را به عنوان نمونه، انتخاب نکند. بطور مثال، 

فصل هفتم: عشق، ازدواج، تعارضات و خيانت زناشويى



515

سنجش میزان خیانت در عده اي از زنانِ با نگرش مذهبی باال که در یک مکان مذهبی مشغول به تحصیل 
وع واقعی خیانت در کل جامعه باشد. نمونه دیگر، سنجش میزان کننده میزان شیتواند مشخصهستند، نمی

خیانت در نمونه اي است که عموماً از مردان متعلق به طبقه اقتصادي باال یا جذاب، تشکیل شده باشد. یک 
اي است که با توجه به نسبت خرده گروهها در یک جامعه، این خرده گروهها را در خود آل، نمونهنمونه ایده

گویند. راه دیگر براي کاهش یا حذف حداکثري عوامل اي میگیري طبقهند؛ روشی که به آن نمونهوارد ک
هایی است که در آنها، همه یا اکثر صفات تاثیرگذار آوري نمونهگر در سنجش خیانت زناشویی، فراهممداخله

ها به این معنی باشند. این گفتهبر احتمال اقدام به خیانت، به طور طبیعی و قابل قیاس با جامعه، توزیع شده 
توان به عنوان شاخصی از میزان روابط ها را نمیگروهنیست که سنجش شیوع روابط فرازناشویی در خرده

آوري شده را نمی توان هاي جمعفرازناشویی در یک خرده گروه در جامعه تلقی کرد. در این حالت، داده
کل جامعه به حساب آورد اما به عنوان شاخصی از میزان روابط شاخصی از میزان روابط کلی فرازناشویی در 

باشد. در واقع، بعضی وقتها، محققان به فرازناشویی در همان خرده گروه، معتبر و حاوي اطالعات مفید می
عمد، به دنبال بررسی میزان تمایالت یا شیوع خیانت زناشویی در خرده گروههاي مختلف جامعه و مقایسه 

نظر هستند. این پژوهشها کمک می کنند تا به میزان آسیب پذیري خرده گروههاي مختلف نسبت آنها از این
به خیانت زناشویی پی ببریم که این خود تلویحات کاربردي و مفید دیگري را در پی دارد.

محققی که قصد سنجش میزان خیانت زناشویی در یک نمونه مورد مطالعه را دارد باید به این عوامل 
شده و سایر عواملی که تاثیر جدي و مهم بر میزان خیانت افراد می گذارند، آگاهی و کنترل داشته باشد. گفته

تفاوت دو جنس در تعریف از خیانت
هاي کلی هر دو جنس از خیانت اینکه حد و حدود خیانت را چگونه باید تعریف کنیم تا با تعریف

ممکن استشود. مشخص شده کهنت زناشویی تلقی میهاي مطالعات سنجش خیاسازگار شوند، از چالش
بندي سنتی ممکن است خیانت جنسی در طبقهباشد.متفاوتآن،تعریف زنان از خیانت با تعریف مردان از 

بیش از حد کلی بوده، شامل جزئیات رفتاري خیانت نشده و فقط جنبه ،مقابل خیانت عشقی یا عاطفی نیز
آیا باید فقط مقاربت جنسی را به ،در تعریف خیانت جنسیشود. بطور مثال،یمحتوایی و نوع آن را شامل م

توانیم آلود یا بوسیدن را هم میتماس بدنی شهوت،عنوان یک خیانت جنسی در نظر گرفت یا بطور نمونه
ممکن است از نظر تعریفی که در ذهن خود از خیانت افراد و دو جنس،خیانت بدانیم. مشخص شده که 

میزان ،دیرنگد، متفاوت باشند. وقتی محققین دامنه رفتارهاي نشان دهنده خیانت را وسیعتر در نظر میدارن
ابزارهایی در مطالعات مربوط به خیانت استفاده باید از،د. به همین خاطروشمیبیشترگزارش شده،خیانت 

در اختیار پاسخ دهنده می ،از خیانتکرد که عالوه بر اینکه یک تعریف دقیق و با جزئیات رفتاري از هر نوع 
یک رفتار حاکی از خیانت را ،بطور دقیق و با جزئیات رفتاري،که هر یکعباراتی هم باشندمل اد، شنگذار

فصل هفتم: عشق، ازدواج، تعارضات و خيانت زناشويى



516

باید عباراتی باشند که هر یک بطور ،ها یا جمالت یک پرسشنامهتر، پرسشروشنتشرح می دهند. به عبار
دهندگان بخواهیم که جواب بدهند که آیا آن کرده و سپس از پاسخیک رفتار را توصیف،رفتاري و دقیق

.نهاند یا رفتار خاص را انجام داده
) با انجام پژوهشی در مورد میزان شیوع خیانت در زنان و مردان، دریافتند که 2007براند و همکارانش (

تباط جنسی دهانی یا چنانچه تعریف خیانت به مقاربت جنسی محدود نشود و موارد دیگري همچون ار
بوسیدن را نیز در بر بگیرد، نه تنها میزان خیانت در زنان کمتر نیست بلکه گزارش آن در جنس مونث، باالتر 

درصد از زنان خیانت کرده بودند درحالیکه 6/50هم است. در پژوهش آنها و طبق تعریف آنها از خیانت، 
اشویی را نشان داده بودند. بین دو جنس از نظر میزان درصد از مردان، رفتارهاي حاکی از خیانت زن3/39

% از مردان. 21% از زنان و 19خیانتی که در برگیرنده مقاربت جنسی باشد، تفاوت معناداري وجود نداشت: 
هاي این مطالعه نشان داد که زنان، بعد از خیانت، بیشتر احتمال دارد که از همسرانشان جدا همچنین، یافته

اند) ازدواج کنند. رد شرکت کننده در خیانتشان (مردي که با او ارتباط خارج از چارچوب داشتهشوند یا با م
کنند که پژوهشهایی که در گذشته میزان خیانت در مردان را باالتر گزارش گیري میاین محققان اینطور نتیجه

اوت بین میزان خیانت دو جنس اند. کاهش تفدادند، در تعریف گسترده و قابل قبول از خیانت، نقص داشتهمی
تر در نظر بگیریم، در پژوهشهاي دیگر هم نشان داده شده درصورتیکه تعریف از خیانت زناشویی را وسیع

؛ همگی به نقل از براند و 1997، 3؛ ویدرمن1999و همکاران، 2؛ دریگوتاس1993، 1است (اولیور و هاید
).2007همکاران، 

یف از خیانتتعردر هاي جنسیتی نقشتاثیر 
دو جنس، براي رفتار کردن به ، به انتظاراتی که یک جامعه و فرهنگ از هر یک از 4هاي جنسیتینقش

می توانند موجب شوند تا نحوه تعریف رفتارهاي ،هاي جنسیتینقششود. ارد، گفته میاي خاص دشیوه
نگهایی که نقش جنسیتی مردان، حول در فره. بطور مثال، شونددستخوش تغییر ،بوسیله مردان و زنان،خیانت

هاي جنسیتی که از و حوش مردانگیِ ابراز شده بوسیله ارتباطات جنسی با شرکاي متعدد نمود یافته و یا نقش
هاي همیشه معصوم باقی بماند، القائات خاصی را به هر یک از دو جنس در زنان انتظار دارند که پاکدامن

دانیم، این نقشهاي جنسیتی، هماهنگ با کنند. البته همانطور که می، میشانبرداشت از خود و جنسیت مقابل
طیف بیشتري ،د موجب شوند تا مرداننتوانمی،هاي جنسیتینقشهاي روانشناختی دو جنس، هستند. پویایی

با کنند تامیاین طیف را محدودتر ،درحالیکه زنان.در نظر بگیرند،از رفتارهاي جنسی را به عنوان خیانت

1- Oliver & Hyde
2- Drigotas
3- Wiederman
4 - Sex Roles
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هماهنگ شود. از آنجایی کهجنس خودشان و انتظاراتی که جامعه از آنها دارد، هاي قالبی جنسیتی نقش
به ،که بر تعداد زیاد شرکاي یک مرد به عنوان یک نقطه مثبت و تعداد زیاد شرکاي یک زنهاییفرهنگ

- پژوهشهاي منتج از این مسئله بر یافتهتاثیر ، بنابراین احتماالًشایع هستنددارند،عنوان یک نقطه منفی تاکید 

.استشایان توجه هاي سنجش خیانت، 

در تحریف واقعیتپاسخ هاي جامعه پسندنقش 
کسی و با هر شرایط فرهنگی، هرپرسش از یکی از ناپسندترین رفتارهایی است که تقریباً در ،خیانت

شود تا درباره ست که فرد برانگیخته میامعنی ینبه ا،پسندکند. پاسخ جامعهایجاد می1پسندپاسخهاي جامعه
رفتار کرده است. به نحوي پاسخ بدهد که مطابق پسند و میل جامعه است و نه آنطور که واقعاً،رفتاري خاص

پاسخ میزان ارائه تخمین زنی شیوع خیانت شود. موجب کمدمی توان،میل به دادن پاسخ هاي جامعه پسند
وشرایط فرهنگی، شخصی و شخصیتی خود فرد، ترس از افشا متعددي از جملههاي از مولفه،جامعه پسند

در یک پژوهش، نمونه،پذیرد. بطور تاثیر می،ها، احساس عذاب وجدان یا احساس گناهبرمال شدن پاسخ
به یک گویی جوابروشگر به صحبت با مصاحبهروشاز ،دهی خیانتمشخص شد که تغییر روش گزارش

د. در ابرابر افزایش می د6میزان گزارش خیانت در زنان را تا قرار داده شده بر روي کامپیوتر،پرسشنامه
به این مسئله منجرحالت دوم، زنان احساس شرم کمتري براي گزارش خیانت هاي خود داشته و احتماالً

به ،ونه مورد انتخاب آنهانم،کنندمحققینی که احساس می،از همین روشد. میافزایش گزارش خیانت در آنها 
دامه پژوهش منصرف شوند و یا ایا باید از ،پاسخ جامعه پسند هستنددنشدیداً تحت تاثیر دا،هر دلیل

ما با ،اینصورتنمونه، تدارك ببینند. در غیردراقداماتی اصالحی به منظور کاهش دادن پاسخ جامعه پسند
پسند در اي در مورد نقش پاسخهاي جامعه(براي مطالعهستیمهاي نامعتبر و غیرقابل اعتماد روبرو هداده

.)1998دهی در مورد مسائل جنسی رك به مستون و همکاران، -هاي خودگزارشپرسشنامه

پسندهاي جامعهدر ارائه پاسخهاي جنسیتی و تاثیر آنها نقش
تاثیر آنها بر نحوه پاسخ هاي جنسیتی و هاي جامعه پسند، تفاوت در نقشنکته دیگر مرتبط با پاسخ

به ،هاي جنسیتی دو جنسها، تربیت و نقشفرهنگعمومدر دهی شرکت کنندگان یک پژوهش می باشد.
براي رفتار کردن به شیوه هاي متفاوت، تحت فشار ،اي است که باعث می شود مردان و زنان آن فرهنگگونه

داشتن شرکاي جنسی ، براي مردان،هااز فرهنگدر بعضیهمانطور که گفتیم، و تشویق شوند. قرار گرفته
یک نقطه قوت به حساب آمده و موجب افزایش احساس احترام به نفس مردان آن فرهنگ می زیاد،متعدد و 

زیاد،برعکس باشد. به این معنی که داشتن شرکاي متعدد یا ،ممکن است مسئله،که، براي زنانشود. درحالی

1- Social Desirable
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را براي آنها به ت منفی و عدم تاییدرشه،وان یک همسر شده و در نتیجهموجب کاهش ارزش آنها به عن
،ممکن است بطور هشیارانه یا ناهشیارانه،. در چنین شرایط فرهنگی، افراد هر دو جنسداشته باشددنبال 

یا دفعات آمیزشهاي فرازناشویی طوري برانگیخته شوند تا در جهت گزارش بیشتر یا کمتر شرکاي جنسی
پاسخ بدهند. در این موقعیت، مردان در جهت گزارش بیشتر و زنان در جهت گزارش کمتر تعداد ،خود

در صورت هشیارانه بودن این فرایند) و یا تحریف اطالعات (در صورت (، دروغ گفته یشرکاي فرازناشوی
-یا به کمبوده ین زنی تخما دچار بیشیایم که ، ما با آمارهایی مواجهتکنند. در این حالمیناهشیارانه بودن) 

تواند با مسئله می،پسندمبتال هستند. مسئله تاثیر نقشهاي جنسیتی بر ارائه پاسخ هاي جامعه،زنیتخمین
هم آنتر کهپیچیدهگیري یک پدیده به شکلتعامل کرده و منجر،خیانتاز تفاوت دو جنس در تعریف 

.دبشوکند، گزارش واقعی آمار خیانت را دچار چالش می

بین متغیرهاي توصیف کننده و متغیرهاي مرتبط با خیانتتفکیک وتمایز
(اینکه آیا فرد براي خیانتکلی سابقه متغیرهاي مربوط به خیانت مانند تفکیک قائل شدن بین وتمایز

تعداد شرکاي جنسی فرازناشویی، یکبار هم که شده در طول زندگی زناشویی مرتکب خیانت شده یا نه)، 
بر قدرت ،مدت زمان خیانت و متغیرهایی از این قبیل، هاي جنسی با فردي به غیر از همسرآمیزشاد تعد

افزایند. ذکر پاره اي از این متغیرها، بعضی وقتها، الزامی میپژوهشهاي سنجش خیانت،توصیفی و تبیینی
هستند. 

دهند که از یافته را به ما اطالع میایندهند، عموماًیمهایی که آمار خیانت زناشویی را ارائه پژوهش
اند. این بار اقدام به خیانت کردهه آنها، چند نفر حداقل یکعی مورد مطالشهر صد زوج متعلق به نمونه پژوه

دهنده تعداد افراد اقدام کننده به خیانت از بین هر صدصورت درصد ارائه می شوند که نشانغالباً ب،هایافته
کنند را نباید با تعداد دفعات در مورد درصد زوجینی که خیانت میاین ارقام ارائه شدهنفر در هر جنس است.

خاص مربوط به اشتباه گرفت. هر کدام از این آمارها، یک جزءمتغیرهاي مربوط به خیانت،خیانت و سایر 
را براي ما بهمعینیو معانی مهم بوده و تلویحات ،دهند که در جاي خودگزارش میرا خیانت زناشویی 

مراه دارند.ه

توجه به متغیرهاي تاثیرگذار بر خیانت
رند که تعدادي از آنها، بوسیله جنسیت، تعدیل گذامیبر اقدام و میزان خیانت تاثیرمتعدديمتغیرهاي 

در جذب تعداد شرکاي مهماز جمله عوامل بسیار ،دانیم، جذابیت جسمانیهمانطور که خوب میشوند. می
اهمیت این عامل، براي زنان، در جذب تعداد شرکاي بالقوه حاضر به . است،مردانبرايبخصوص ،جنسی

شود درحالیکه براي زنانی که قصد خیانت دارند، تشکیل روابط درازمدت مانند ازدوج، مشهود و بارز می
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نان با جذابیت شود. این مسئله به این خاطر است که به استثناي زتري محسوب میمعموالً مانع ضعیف
رغم جذابیت نه چندان زیاد یک شریک جسمانی بسیار پایین، غالباً مردان مشتاقی وجود دارند که علی

مدت با او باشند. به عبارت دیگر، براي جنسیت مذکر، جذابیت فرازناشویی، مایل به آمیزش جنسی کوتاه
مدت باشد، اما افتن شرکاي جنسی کوتاهتواند یک عامل محدودکننده در موفقیت براي یجسمانی پایین، می

تواند هنگام یافتن تاثیر کمتري بر بخت یک زن در یافتن چنین شرکاي فرازناشویی داشته باشد (این روند، می
د نتوامی،یک مردباالتر همین منوال، طبقه اقتصادي یا موقعیت اجتماعی برشرکاي درازمدت، برعکس شود). 

هر با تقریباً،. برعکس آن، براي یک زنمثبت بگذاردتاثیربه داشتن شرکاي متعدد،میزان توانایی یا میل در 
هر (تر استبسیار آسان-و نه یک همسر درازمدت-پیدا کردن شریک جنسی ،شرایط اقتصادي و اجتماعی

. )شودیبه مشاهده بیشتر آن رفتار در آن جنس نممنجرلزوماً،تر بودن یک مسئله براي یک جنسچند آسان
کننده داشتن شرکاي متعدد فرازناشویی است، در در اینجا، طبقه اقتصادي و اجتماعی باالتر براي مردان، تسهیل

که ممکن است تاثیر آن در موفقیت جنس مونث، کمتر باشد.صورتی
محققی که قصد سنجش شیوع خیانت در یک گروه را دارد، باید متون پژوهشی مربوط به خیانت را 

مطالعه کرده و با متغیرهایی که اثرات افزایشی یا کاهشی در میزان خیانت دارند، آشنا باشد. از این بخوبی
هایی را بدست تواند، در صورت لزوم، اقدام به کنترل اثرات مربوط به این متغیرها کرده و دادهطریق، او می

آورد که حاوي نتایجی کمتر سوگیرانه و معتبرتر هستند.

فصل هفتم: عشق، ازدواج، تعارضات و خيانت زناشويى
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، قانون، اخالق، فصل هشتم: روانشناسی تکاملی
مذهب و فمنیسم

موضوعات مورد بحث در این فصل:
روانشناسی تکاملی و قانون
روانشناسی تکاملی و اخالق
 روانشناسی تکاملی و مذهب
روانشناسی تکاملی و فمنیسم

ملی با سایر حوزه هاي علوم هاي نظریات تکاها یا ناهمانگیدر این فصل، به بررسی تعامالت، هماهنگی
اجتماعی که بخصوص بر رفتار جنسی افراد در جامعه تاثیر می گذارند، می پردازیم. همچنین، بطور مختصر، 
تعدادي از خدمات مثبتی که روانشناسی تکاملی می تواند به این حوزه ها داشته باشد را مورد بحث، قرار می 

دهیم. 



521

روانشناسی تکاملی و قانون

شود مگر با دانش خاموش تمامِ درخت، .. و همچنان که یک برگ زرد نمی«.
. ...اراده پنهان همه شماتواند کرد مگر با خطاکار هم خطایی نمی

نگرد،... و هرگاه که ریسمان سیاه پاره شود، بافنده، تمامِ پارچه را می
دارد. ...و دستگاه بافندگی را هم از نظر دور نمی

ان، از خطايِ نابکاران، بري نیستند،... راستکار
...»شان به گناه ناپاکان آلوده است. دستان، دستو پاك

(جبران خلیل، پیامبر و دیوانه، قطعه درباره جرم و جزا).

آه! از احوال غمبار آدمی،«
زاده یک قانون، محکوم اما به قانونی دیگر؛
آفریده شده با غرور، از غرور اما منع شده،

ی ضعیف؛ به قوي بودن اما مجبور:مخلوق
»گون!طبیعت چه در سر داشت با چنین احکام گونه

).2000؛ به نقل از کارترایت، 1633(فولک گرینویل لردبروك، برخی آثار آموخته و نفیس، 

یکی از نکات مطرح در مباحث حقوقی مربوط به روانشناسی تکاملی این بوده که ما باید قوانین و 
بندي کنیم. در ایم، تعیین و چارچوبمان به ارث بردهمعه را با توجه به آنچه که از پیشینه تکاملیسیاستهاي جا

- این حالت، ما در تعیین قوانین و حقوق افراد انسانی در جامعه، به ابعاد مهمی از روان انسان یعنی آسیب

بایست نیست که ما مجبوریم و یا میایم. این به معنیها، نقاط قوت و ویژگیهاي زیستی او توجه نمودهپذیري
مان نداي مثبت دهیم. در واقع اخالق که خود تکاملی جدید در عصر تکاملی-به تمام تمایالت غریزي

زندگی مدرن است حکم می کند که در بسیاري از موارد، بر خالف آنها عمل کنیم. اهمیت دادن به یافته هاي 
1گرایی داروینیقانوناي به نام ودن قوانین تا حدي بوده که حوزهتکاملی در تعیین و بحث در مورد صحیح ب

مطرح شده است.2گرایی داروینیاخالقو 
کنند که ماهیت، ساختار و قوانین آن جامعه، با افراد یک جامعه، هنگامی براي ساختن آن اقدام می

رار داده شده، هماهنگ باشد و نه نیازها و مقتضیات تکاملی که در ریزترین سطح وجود آنها یعنی ژنهایشان ق
) معتقد بود که قوانین، به 1842-1910اینکه آشکارا برخالف آن تنظیم شده باشد. ویلیام جیمز (روانشناس، 

دانست که خلق و خوي اکثریت توانند رفتارهاي مردم را تغییر دهند. دلیل این امر را هم این میتنهایی نمی
- کرد که اگر حکومتشکند. او اضافه میوانین، تسلط یافته و آن را میجامعه یا فرهنگ آنها، بر شکل ق

1- Darwinian law
2- Darwinian moralism
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کنندگان، خود نیز همان فرهنگ مردم تحت حکومت خود را داشته باشند، در شکستن این قوانین از خود 
ذهن هر ارگانیسم زنده را می توان همچون یک ماشین حساب تکاملی در نظر گرفت روند. مردم، جلوتر می

به همین دلیل، قانون و ل، از ارقام و اعداد، فرمولها و قواعد خاص خود تبعیت می کند. که براي عم
توانند و نباید برخالف مصالح تکاملیِ جمعی ما حرکت کنند. هنجارهاي جوامع بشري، نمی

توجهی به ذات فطري انسان بود. انسان شدیداً موجودي ها، همین بییکی از علل شکست کمونیست
-گویند ثمره کار افراد باید پخش شود، هماهنگی ندارد. یک اصالحهایی که میست که با آموزهخودخواه ا

اي که با آن سر و کار دارد، آگاه باشد طلب سیاسی، درست مثل یک صنعتگر خوب، بایستی از هویت ماده
براي انسانها ). این تفکر، تفکر خطرناك و غیرممکنی است که بپذیریم هیچ ذات واحدي2000(کارترایت، 

خواهیم، درآوریم. اگر هیچ ذات ثابتی وجود ندارد، هیچ توان به هر شکل که میوجود نداشته و انسانها را می
یگانه طریقتی نیز براي بروز یا تحقق آن وجود نخواهد داشت. به این نحو، هیچ نظام اخالقی و هیچ مکتب 

توانند غلط باشند! آیا کدام نیز نمیکه هیچر عین حالیتواند درست باشد؛ دشناختی نیز نمیحقوقی و جامعه
خواهد نظام فکري خود را بر در چنین شرایطی، جوامع در همهمه سیاستمداران و فیلسوفانی که هر یک می

- جامعه استیال دهد، هضم نخواهد شد؟ آیا چنین شرایطی، باعث نخواهد شد تا هر نظام اخالقی واضحاً انسان

آفریده نشده است، بپذیریم؟ "اي خاصبودن به شیوه"اي را با این توجیه که انسان براي ستیز و وحشیانه
(همان منبع).

ها،  تعامالت و تعارضاتروانشناسی تکاملی و قانون: کمک

گویید که گویی یکی از شما نیست، زند چنان سخن میاز کسی که دست به خطایی می«... 
اخوانده به جهان شما پا نهاده است. ... ست در میان شما که نناشناسی

ست افتد، افتادنش زنهاريو آنگاه که یکی از شما از پاي می
شان به سنگ نگیرد. آیند تا پاياز براي آنها که از پشت سر می

اند آري و نیز زنهاري است از براي آنها که از پیش رفته
» انداز سرِ راه برنداشتهاند، سنگ را و با آنکه تیزروتر و استوارتر بوده

(جبران خلیل، پیامبر و دیوانه، قطعه درباره جرم و جزا).

-گذاران یک جامعه، کمک در تصمیمهاي روانشناسی تکاملی به سیستم حقوقی و قانونیکی از کمک

- نامهبرروانشناسی خاص خود را دارند و به همین دلیل،،گیري در مورد مسائل مختلف حقوقی است. انسانها

طلبند.هاي حقوقی خاص خود را می

فصل هشتم: روانشناسى تكاملى و قانون، اخالق، مذهب، فمنيسم
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آن بینجامد. کارآمدي روشهاي 1تواند به افزایش کارآمديترین سطح، تحلیل تکاملی در قانون، میدر کلی
آید، به یک مدل رفتاري قوي و قانونی در اکتساب اهداف قانونی که از طریق تغییر رفتار انسان بدست می

و همانطور که شکل زیر نشان می دهد، همانطور که کارآمدي یک اهرم به وابسته است. در این شیوه 2قاطع
) آن وابسته است، کارآمدي قانون نیز به یک مدل رفتاري دقیق بستگی دارد 3گاهاستحکام نقطه اتکا (تکیه

).2005(جونز، 

میزان توانایی قوانین براي خود. و زیرساز4هاي رفتاري صحیح: وابستگی قانون به استحکام علمی مدل8-1شکل
هاي هاي رفتاري زیربناي این قوانین بستگی دارد. هر چقدر که مدلتغییر رفتار افراد، به میزان صحت، استواري و استحکام مدل

هاي رفتاري تر و استوارتر باشند، قوانین بنیان گذاشته شده بر مبناي چنین مدلرفتاري زیربناي قوانین، از نظر صحت علمی، محکم
).2005هم، توانایی بیشتري براي تغییر رفتار افراد خواهند داشت (برگرفته از جونز، 

هاي تکاملی هاي ناقص درباره علل یک رفتار معین، یک عمل اشتباه باشد و تحلیلاگر تکیه بر فرض
هاي قانونی ت رهیافتتوانیم تاثیرابتوانند در آشکار شدن این فرضیات ناقص، به ما کمک کنند، پس ما می

هاي کارآمدتر، ناقص را [از طریق کمک گرفتن از تحلیل تکاملی] به حداقل رسانده و در دستیابی به رهیافت
هاي قانونی متفاوت درباره تجاوز، بر ). یک مثال، تجاوز جنسی است. رهیافت2005توفیق یابیم (جونز، 

اند. یکی از نظریات متفاوت هستند، بنیان گذاشته شدهاي از همدیگراساس نظریاتی که بصورت قابل مالحظه
اولیه در روانپزشکی، منجر به این اظهارنظرِ نظامهاي حقوقی شد که افراد متجاوز، افرادي دیوانه (به زبان 
حقوقی) هستند. بر همین قیاس، یک دیدگاه دیگر جامعه شناختی، منجر به این اظهار نظر شد که افراد 

- هاي فمنیستی نیز بر این تاکید میشان، متجاوز هستند. دیدگاهاجتماعی–شرایط فرهنگی متجاوز، به علت 

1- Efficacy
2- Robust
3- Fulcrum
4- Sound

مدل رفتاري

رفتار انسان
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ست. این کردند که خشونت نسبت به جنس مقابل، بطور ساده یک جرم ناشی از تنفر از جنس مقابل ا
بدیهی است هاي محدود، ناکامل یا اساساً غلط در مورد تجاوز باشند.دهنده دیدگاهدیدگاهها می توانند نشان

آیند.هاي مبتنی بر دیدگاههاي ناقص در جامعه، ناکارآمد از آب در میکه تاثیرات مجازات
بایست ر جامعه در نظر گرفته می شود، میآمیز دهایی که براي یک رفتار تخلفمیزان و شدت مجازات

دیداً به افزایش در تحلیل هاي تکاملی را نیز در نظر آورند. در یک سر طیف، یک رفتار، ممکن است ش
هاي [مجازاتهاي] آن رفتار، منجر به که یک افزایش نسبتاً کوچک در هزینهها حساس باشد، بطوريمجازات

آن رفتار، که به معنی ارتباط بین میزان کاهش در یک 1منحنی ایجابیک کاهش بزرگ در آن رفتار شود. 
در شکل زیر خواهد بود. در یک » الف«ه منحنی رفتار در صورت افزایش هزینه هاي آن است، چیزي شبیه ب

سرِ دیگر طیف، یک رفتار ممکن است به افزایش در مجازات ها، نسبتاً ناحساس باشد، بطوري که نیاز به 
افزایش زیاد در مجازاتها براي رسیدن به یک کاهش متوسط در آن رفتار، داشته باشیم. منحنی ایجاب براي 

). 2005در شکل ذیل خواهد بود (جونز، » ب«چنین رفتاري شبیه به منحنی 

هاي : تنوع در پاسخدهی رفتارها به هزینه8-2شکل 
، هنگامی »الف«در مورد رفتار یافته.(مجازاتهاي) افزایش

که رفتار از نظر کمیت در سطح باال قرار دارد (سمت راست 
ها یا مجازاتهاي آن، منحنی الف)، با افزایش اندکی در هزینه

د کاهشی شدید در میزان آن رفتار خواهیم بود (سمت چپ شاه
ها را به میزان زیادي ، باید هزینه»ب«منحنی الف). در مورد رفتار 

افزایش داد تا بتوانیم در آن رفتار، همان میزان کاهش را ایجاد 
).2005کنیم (شکل برگرفته از جونز، 

، احتماالً یک منحنی به شکل منحنی »از وسط خیابان رد شدن«به عنوان یک نمونه، براي کاهش رفتارِ 
» ب«قابل انتظار است اما براي کاهش یا جلوگیري از رفتارهایی مانند دزدي، چیزي شبیه به منحنی » الف«

مورد انتظار خواهد بود. از منظر تکاملی، آنچه که تعیین می کند کدام منحنی براي کدام رفتار صدق کند، به 
خطر افتادن تناسب در بقا و تناسب تولیدمثلی افراد، بستگی دارد. پردازش ناهشیار ذهن انسان، میزان به

زا یا کاهنده تناسب بودن رفتارهاست. چشم هاي تکاملی مغز او از میزان تناسبشدیداً در تصرف ارزیابی
تواند به آن کمک هم کند. به کند بلکه میپوشی از رد شدن از وسط خیابان، نه تنها تناسب فرد را تهدید نمی

تواند میزان آن را در رفتار شهروندان، به میزان زیادي همین دلیل، اندکی افزایش در جرائم مربوط به آن، می

1- Demand curve
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شود، سرکوب کند. اما براي پیشگیري از رفتاري همانند دزدي که اقدام به آن، موجب افزایش تناسب فرد می
طور کلی، هر چقدر شدت تمایل افراد به انجام عملی به دلیل وابستگی تري مورد نیاز است. به جرائم سخت

ها نیز باید افزایش یابد تا آن شان بیشتر باشد، به همان نسبت، شدت و میزان هزینهآن عمل به تناسب تکاملی
رفتار قابل کنترل شود. تمایالت زناشویی خارج از چارچوب، هم براي مردان و هم زنان، افزایش دهنده 
شدیدي براي تناسب بوده (و احتماالً هنوز هم هست). به همین خاطر، براي کنترل آن، ما نیاز به اهرمهاي 
قویتري داریم. در دنیاي مدرن که دیگر بسیاري از معادالت رفتاريِ فردي، هماهنگ با منافع مشترك جمعی 

اب، کنترل کرد. در اینجا، کمکی که بینی بر اساس مدل ایجهاي قابل پیشنیستند، رفتارها را باید به شیوه
تواند به قانون بکند، تعیین میزان و شدت جرائم، مطابق با اصرار و میزان اقدام افرد به تحلیل تکاملی رفتار می

گذاري همه جوامع، از رسد و در قانوناین رفتارهاست. البته این مسئله چیزي است که شهودي به نظر می
شود. بطور مثال، در اغلب کشورها، مجازاتهاي ع مدرن امروزي، مشاهده میجوامع بدوي گرفته تا جوام

شود تا تخلفات سبک مالی. این تمایزگذاري نشان از این دارد سنگینی براي تجاوز به عنف در نظر گرفته می
یل افراد به اند که مجازاتها را باید هم مطابق با میزان آسیب به تناسب قربانی و هم شدت تماکه جوامع دریافته

افزایی آن رفتار براي فرد، تنظیم کرد.انجام یک تخلف و میزان تناسب
مورد واگذاري سرپرستی کودکان به والدین ناتنی، یکی از مواردي است که نقش موثر تبیینات تکاملی 

مورد دهند. فرهنگ عامه همه کشورها پر از داستانهایی در را در مسائلی که به حقوق مربوطند، نشان می
هاي هر فرهنگ، ریشه در جفاي والدین ناتنی به کودکانشان است. آیا این داستانها همانند بسیاري از افسانه

اوهام و تخیالت آن فرهنگها داشته یا دستی هم در واقعیت دارند. محبت به فرزند خود، چیز دیگري است! ؛ 
کودك متعلق به فردي دیگر صحبت می کنید، شاید شما هم، هنگامی که از لذت بردن از تعامل و مراقبت از 

توان پیش بینی کرد که ارائه مراقبت والدینی، هماهنگ با سهم این جمله را شنیده باشید. از نظر تکاملی، می
ها در ارضاي عالیق تولیدمثلی والدین باشد. فرزندان زیست شناختی، حامل ژنهاي والدین بوده و به زاده

هاي توانند توزیع کنندهدان ناتنی که همبستگی ژنتیکی با این والدین ندارند، میهمین علت، نسبت به فرزن
شناختی هاي ناتنی، والدین باید نسبت به فرزندان زیستژنهاي خودخواه والدین باشند. بنابراین، در خانواده

در مواردي که خود، حساسیت بیشتري داشته باشند تا فرزند خوانده هایشان. این مسئله، احتماالً بخصوص
ها، طبق تصمیم مشترك قبلی والدین نبوده (مانند ازدواج مجدد والدینی که از همسران حضور فرزند خوانده

اي را که ، مردان، بعضی وقتها بچه1اي در پاراگوئهدر منطقهقبلی خود فرزندانی دارند) حدت بیشتري می یابد.
) با جمع 1998دیلی و ویلسون ().1996نقل از رایت، کشند (بهبه تازگی پدر خودش را از دست داده می

آوري شواهدي در مورد میزان کشته شدن یا آسیب دیدن فرزند خوانده در مقایسه با فرزندان تنی والدین، به 
داشتن یک والد ناتنی، قدرتمندترین عامل شیوع شناسی است که تاکنون براي ابراز "این نتیجه رسیدند که:

1- Ache
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، در ایاالت متحده، هر 1976. به عنوان مثال، در سال "ز علیه کودکان شناخته شده استرفتار خشونت آمی
بار بیشتر از کودکی با همان سن که نزد والدین 100کرده، کودکی که با یک والد ناتنی یا بیشتر زندگی می

اشته است (به هاي جسمی تا سر حد جان قرار داستفادهکرده، در معرض سوءزیست شناختی خود زندگی می
نمودار ذیل نگاه کنید). گر چه که خشونت نسبت به فرزند ناتنی، هم از طرف ناپدري و هم از طرف نامادري 

-گیرد اما تحلیل تفاوتهاي این دو، می تواند در تحلیل نقش احتمالی تفاوت دو جنس در سرمایهصورت می

کمک کننده باشد. خشونت نسبت به فرزند گذاري والدینی و تاثیر آن در خشونت نسبت به فرزند ناتنی 
هاي یک شود. در بعضی موارد، در گله شیرها، هنگامی که یک شیر نر به مادهناتنی، در حیوانات نیز دیده می

شیر نر دیگر دسترسی می یابد، آنها را فوراً می کشد. این عمل باعث می شود تا ماده شیرها زودتر به حالت 
هاي شیرهاي ع و انرژي که صرف مراقبت از زادهتواند به این نحو، منابشیر نر، میباروري برگردند. همچنین 

ا صرف مراقبت از فرزندان خود کند.شود ردیگر می

: خطر قتل کودك توسط والدین ناتنی در مقایسه با والد زیست شناختی به نسبت سن کودك8-1نمودار 
تکاملی انسان در رابطه با مراقبت والدینی از فرزندان ناتنی، -هاي ذهنیتوجه به تاثیر مکانیسم).1998ته از دیلی و ویلسون، (برگرف

شدن به پدیده هاي رایج هستند، در پیشگیري از آسیب هاي بخصوص در جوامع کنونی که طالق و ازدواج مجدد در حال تبدیل
.ده و حائز اهمیت استروانی و اجتماعی، بسیار کمک کنن

پذیري جنسی بر هاي روانشناسی در مباحث حقوقی، به تاثیر انعطافکردن یافتهیک مورد از کاربردي
تواند پذیري جنسی باالتر در زنان میشود. انعطافثبات در نگرشها، رفتار و خویشتنداري جنسی مربوط می
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مردان باشد. فهم جنس مذکر از سایق جنسی خودش، باعث شود تا خودآگاهی جنسی براي آنها، دشوارتر از 
آوري اطالعات درباره یک جوهر ثابت و پایدار است درحالیکه بطور معکوس، خود اکتشافی اساساً یک جمع

). رفتارها و 2000جنس مونث، تا حدي درباره یک هدف متحرك و تغییر شکل یابنده است (بومیستر، 
بینی، کنترل و تنظیم این عوامل، لقوه متعدد محیطی و بیرونی است. پیشتمایالت زنان، تحت تاثیر عوامل با

آیا «کامالً مقدور نبوده و در نتیجه در بسیاري از موارد، جوابِ قابل پیگیري و قابل مشاهده زنان به سئوال: 
، »اهد آمد یا نه؟آیا در فالن نگرش یا رفتار تو تغییري بوجود خو«و یا » فالن رفتار از تو سر خواهد زد یا نه؟

بزرگ خواهد بود. وابستگی بالقوه مسائل جنسی زنان به » توانم دقیقاً جواب بدهمبستگی دارد، نمی«یک 
گیري هاي جنسی آنها بیشتر از مردان، تحت تاثیر شود تا تصمیمعوامل بافتاري، محیطی و اجتماعی، منجر می

بایست به آن توجه گذاران هر جامعه میگذران و سیاستاي است که قانوناین شرایط قرار بگیرد. این نکته
کنند تا بر گیرند، به بیرون هم نگاه میکنند. زنان، عالوه بر تاثیري که از نهادها و بنیادهاي زیستی خود می

کنند. این مسئله، بدین معنی است که براي تعدیل یا تنظیم رفتارهاي اساس آن، رفتارهاي خود را تنظیم می
ر زنان، باید به دنبال تغییر و تنظیم عوامل محیطی باشیم.جنسی د

بر مبناي تلویحات مهمی را از نظر تنظیم قواعد و هنجارهاي جامعه،پذیري متفاوت دو جنسانعطاف
،ي زنان نسبت به قوانین و هنجارهاي متداول در یک زمان و شرایط خاصأدارد. آیا رهاي دو جنسانتخاب
نده نیز ثابت خواهد بود؟ در مورد مردان این مساله چگونه است؟ آیا از روي ذائقه هاي در آیاندازهتا چه

توان ذائقه و ترجیحات جنسی آینده همین زنان و مردان را پیش می،جنسی فعلی زنان و مردان یک جامعه
از این ،جنسقواعد ارتباطی بین دوبینی کرد؟ تا چه حد و چگونه؟ مسئله دیگر اینکه آیا باید قوانین و

چگونه و تا چه حد؟و باز هم تفاوت در انعطاف پذیري دو جنس تاثیر بپذیرد؟ 
پذیرند، پس راهنمایی وجود دارد که از اگر سایق جنسی افراد از عوامل محیطی و اجتماعی تاثیر می

- این زمینه میمندي افراد کمک کنیم. بومیستر درجامعه و همه به رضایتطریق آنها بتوانیم هم به پیشرفت

گذرد، مهندسین اجتماعی ممکن است تا آنجایی که راه رسیدن به آرمان شهر از طریق اتاق خواب می"گوید: 
پذیري پذیري در جنس مذکر، مشکالت بیشتري را بوجود آورده درحالیکه انعطافدریابند که عدم انعطاف

). از نظر جامعه 2000(بومیستر، "گذاردي میروتري را پیشهاي امیدوار کنندهبیشتر در جنس مونث، فرصت
کند که سعی در کنترل مسائل جنسی جنسِ پیشنهاد می1پذیري شهوانیشناختی، تفاوت جنسی در انعطاف

توانند خود را با شرایط و التزامات اجتماعی مونث، سودمندتر و موثرتر خواهد بود. زنان بهتر از مردان می
تماعی به یک شیوه معنادار تغییر یابند، به نحوي که به نیاز براي تغییرات جدي هماهنگ کنند. اگر شرایط اج

دهند. عالوه بر این، با توجه به در نگرشها و رفتار جنسی منجر شوند، زنان احتماالً سازگاري بهتري نشان می
و به همین سایق جنسی پایین تر زنان، می توان فرض کرد که مسائل جنسی براي زنان کمتر اهمیت داشته

1- Erotic
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خاطر آنها ممکن است بیشتر متمایل به پذیرش شرایط و پیشامدهاي متفاوت باشند. حتی اگر نیازمند تغییر در 
امیال و رفتارهاي فعال هم باشیم، بر طبق قاعده، زنان این تغییرات را آسانتر در خود ایجاد می کنند (همان 

منبع).
حه زوجین بر سر دفعات آمیزش جنسی را به سمت بایست مصالآیا قوانین و هنجارهاي جدید می

تعداد دفعات ترجیح آمیزش جنسی زنان که اکثراً کمتر از مردان است سوق داده یا هماهنگی بیشتر آن با نیاز 
جنسی مردان که عموماً بیشتر از زنان است را مورد تاکید قرار دهند؟ با توجه به راحتی و امکان پذیري بیشتر 

هاي جنسی در این رابطه را باید به چه نحو فعات آمیزش جنسی بوسیله زنان، آیا مشاورهمصالحه بر سر د
دهند که میزان میل پذیري جنسی نشان میترتیب داد؟ همانطور که بحث شد، تفاوتهاي دو جنس در انعطاف

ثر از متغیرهاي جنسی در مردان بیشتر از زنان، داراي یک ریشه زیستی ثابت و در زنان بیشتر از مردان، متا
اجتماعی در زنان و کار بیشتر بر روي بعد زیستی در - هاي روانیاجتماعی است. تغییر مولفه- روانی

تواند در پیش گرفته شود. درمانهاي مربوط به مردان، یکی دیگر از تنظیمات و تعدیلهایی است که احتماالً می
اي که بر اساس جنسیت صورت هاي مداخلهر شیوهپژوهشهاي بعدي باید مشخص کنند که آیا اساساً تمایز د

گیرد، صحیح و دقیق است و اگر هست، دقیقاً در مورد چه مسائل و رفتارهاي جنسی، چگونه و تا چه می
میزان؟

گیري بوسیله نیروها و عوامل بیرونی. آن همچنین پذیري یعنی قابلیت شکلهمانطور که گفتیم، انعطاف
هاي معین بیرونی بتوانند بر احتمال بروز یا عدم ها و برانگیزانندهسته از محركبه این معنی است که یک د

بروز یک سري از رفتارهاي خاص تاثیر بگذارند. بر این مبنا، شاید انعطاف پذیري جنسی بتواند بر احتمالِ 
نونی و تکاملی که هماهنگ با موازین قا- برگشت به سمت عمل بر مبناي آن دسته از پویایی هاي جنسی

توان انتظار داشت که در پذیري جنسی بیشتر در زنان، آیا میاخالقی نیستند، تاثیر بگذارد. با توجه به انعطاف
تکاملی، -هاي جنسیصورت مهیا بودن شرایط، برگشت احتمالی آنها به سمت دنبال کردن چنین پویایی

ها نیز، فروکش کامل کارترین فرهنگهایی که هیچ وقت و حتی در زمان محافظهافزایش بیابد؟ پویایی
اند. نداشته

گرایی در جامعهها: مدلی براي اعمال قانوناولویت انگیزه
قدرتمند تکاملی در انسان توجه هاياولویت انگیزهبراي اثر بخشی و کارآمدي قوانین، همچنین باید به 

ترین برانگیزاننده هاي رفتار آدمی هستند. در شود. همانطور که گفته شد، بقا و تولیدمثل از قویترین و اصلی 
واقع، شاید بتوان همه یا اغلب رفتارهاي انسان را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم در جهت ارضاي این دو نیاز 
دانست. حتی بسیاري از رفتارهاي عالی انسان نیز که به نظر می رسد فراتر از دو انگیزه فوق باشند، می توانند 

مین دو انگیزه بنیادي انسان بوجود آمده باشند. هر چند که ممکن است این دو انگیزه و در پاسخ به ه
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اي و اولیه در ذهن ظاهر نشوند اما ریشه بسیاري بخصوص انگیزه تولیدمثل موفق، به شکل متغیرهاي واسطه
شد. رفاه بیشتر و دهنده تناسب، جویا از تمایالت و رفتارهاي انسان را می توان در همین ویژگیهاي افزایش

هر آنچه که آنها را افزایش می دهد، ارضاي جنسی در تمام اشکال خود، همه و همه، شاخه هایی از یک 
ریزي شده تکاملی به نام ژنهاي در حال تالش براي افزایش حداکثريِ تناسب هستند.ریشه برنامه

ه باشید تا بتوانید تولیدمثل موفق داشته بقاء، برانگیزاننده قویتري است تا تولیدمثل. شما باید ابتدا زند
باشید. تصور کنید که یک انسان هموساپینس اولیه هستند، شما در حد مرگ گرسنه هستید، شریکی جذاب 

دهد، یک مار کشنده نیز به شما نزدیک می شود. چه کار می نیز در همین نزدیکی به شما چراغ سبز نشان می
انداز رفتارهاي خود را به نسل هاي بعد هم توزیع کنید، مجبورید نهاي راهکنید؟ براي اینکه زنده مانده و ژ

اینگونه رفتار کنید: اول فرار تا رسیدن به یک جاي امن، سپس تامین غذا و در نهایت اندیشیدن به یک رابطه 
نابهنجار دهد که براي همه ما انسانهاي فعلی (از موارد استثناء وجنسی لذت بخش. این مثال ساده نشان می

که بگذریم)، بقا اهمیت بیشتري دارد تا تولیدمثل. آن دسته از نیاکان ما که این اولویت دهی را رعایت نمی 
تکاملی، می -کردند، خود را در معرض حذف بوسیله انتخاب طبیعی قرار می دادند. این اولویت دهی زیستی

د. تجاوز  یکی از جدي ترین جرم ها در همه جوامع تواند به عنوان منبعی براي مدیریت رفتار ما نیز بکار رو
توانسته منجر به افزایش ها، میگردد. طبق فرضیات تکاملی، تجاوز جنسی در محیط تکاملی انطباقتلقی می

تناسب تولیدمثلی تعدادي از مردان شده و آنها را در شرایط افزایش موفقیت تولیدمثلی نسبت به سایر 
به همین دلیل، ژن رفتاري مربوط به آن، هنوز از مخزن ژنتیکی رفتارهاي جنسی همتایانشان قرار بدهد و

صرفنظر ،از تولیدمثل،با تهدید در بقا مواجه شودچنانچه،مارواناما در هر حال، مردان، بیرون نرفته است. 
یی قوي نیز رسد که وجود قوانین بسیار سخت و خشن که پشتوانه اجرا. به همین دلیل، به نظر میکندمی

- هایی که نشاناین تحلیل، منافاتی با یافتهداشته باشند بتوانند تا حدي، از این آسیب اجتماعی پیشگیري کنند (

کننده به تجاوز هستند، ندارد. درحقیقت، شاید تجاوز از افراد اقدامبعضیشناسی روانی در دهنده آسیب
یشتر انطباقی باشد، زیرا مردان سالمی که شرایط الزم اند بجنسی براي بعضی از مردانی که مشکالتی داشته

بینند. تجاوز جنسی وابسته به نقص در شرایط براي تولیدمثل موفق را هم دارند، نیاز زیادي براي تجاوز نمی
زي هستند. دهد. یک مورد از این مسئله، بابونهاي درختها نیز روي میالزم براي باروي موفق، در سایر گونه

ده بابونها، جثه نر در انتخاب همسر اهمیت دارد. نرهاي با جثه کوچکتر، احتماالً به دلیل اینکه کمتر براي ما
شوند و همچنین به دلیل جثه کوچکترشان که امکان حرکات سریع در البه الي ها انتخاب میبوسیله ماده

کنند).ها میسایر مادهدهد، هر از گاهی اقدام به ارتباط جنسی اجباري با درختان را به آنها می
هاي بسیاري جدي براي جامعه دارد، هاي حقوقی، براي پیشگیري از این جرم که آسیبسیستم

اند. در قوانین مجازاتی اکثر کشورها، براي قتل مردي بدست مرد دیگر، هاي گوناگونی را تدوین کردهمجازات
شود. حتی ها در نظر گرفته میتر از سایر قتلر سبکبه علت اینکه با همسر او رابطه داشته است، جرائمی بسیا
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ترین کشورها است هم، چنین جرمی، قتل غیرعمد دانسته می شود (به نقل در کشور آمریکا که یکی از لیبرال
هاي توانیم ببینیم. البته، مجازات). این مسامحه را در قوانین حقوقی فرهنگهاي متعددي می2000از کارترایت، 

براي این جرم در کشورهاي غربی توسعه یافته، شدت کمتري دارد که احتماالً بر میزان تجاوز این تعیین شده
دهند که علم حقوق در هر هاي حقوقی، نشان میگذارد. مشاهده این قوانین و گزارهکشورها تاثیر می

حساسیت الزم را فرهنگی، به آنچه که از نظر تکاملی براي مردان و زنان مهم و حساسیت برانگیز است،
داشته و آنها را در هنگام وضع قوانین خود، مورد توجه قرار داده است. هر چند که صحت و سقم هر یک از 
این قوانین را باید با محک تجربه و علم سنجید اما به هر حال، چنین تنظیمات حقوقی، خبر از حکمت 

دهند. ي تکاملی ذهن انسان، میهاها و فرهنگهاي مختلف از تحلیلشهودي و ذاتی حقوق مکتب
چنانچه بپذیریم که هر فرد به بقا خود و میل به زیستن توام با رفاه، بیشتر از ارضاي جنسی اهمیت می 
دهد، می توانیم فرض کنیم که افزایش در شدت مجازات هاي مربوط به تجاوز جنسی می تواند موجب 

نیز هماهنگ است. براي کاهش میل به رفتاري که کاهش نرخ آن شود. این تحلیل، با مدل منحنی ایجاب
اي با موفقیت تولیدمثلی و تناسب فرد داشته و شدیداً فرد را بر می انگیزاند، نیاز به تدوین ارتباط قابل مالحظه

مجازاتی به همان میزان شدید و برانگیزاننده است. این منطقی است که فرض کنیم، براي منصرف شدن یک 
از یک ارتباط جنسی افزایش دهنده تناسب، نیاز به ماري داریم که تهدید کننده شدید تناسب مرد هموساپینس 

فرد یعنی بقاي اوست. البته، این مار باید به اندازه کافی ترسناك بوده و در کفّه ترازوي ذهن تکاملی او، بیش 
تکاملی ما بر مبناي -شناختیاي که ذهناز یک ارتباط جنسی گذرا، کاهنده تناسب باشد. یکی از اصول اولیه

کند، همین مقایسه سود و زیان رفتارها، بر اساس افزایش یا کاهش تناسب تکاملی است. اصول ذکر آن کار می
شده و نتایج آنها در مورد بسیاري از جرایم دیگر و در واقع همه جرائم از قبیل خیانت، سرقت و بسیاري از 

یهی است که در کنار در نظر گرفتن مجازاتهاي مناسب به منظور کاهش و جرایم دیگر، کاربرد دارد. البته بد
پیشگیري از آسیبها، نیاز به فعالیتهاي متعدد دیگر به منظور جلوگیري از رخداد اولیه آنها هم داریم.

قانون، هنجارهاي ناهنجار و تعارضات نقش

دستشمشیربهرااوربهتزیردست                      قلمباکردبدکهزنقلم«
(سعدي).» برد تا به دوزخ دهدنهد                          تو را میمدبر که قانون بد می

انتظار قانون از مردان یک جامعه براي اینکه حداکثر مسئولیت را درباره رفتارهاي جنسـی همسرانشـان   
ین یا هنجارها براي ایفاي این نقش بوسیله مردان، آنهـا را در  داشته باشند و از طرف دیگر، ممانعت سایر قوان

دهد. در این حالت، فرد دچار حالتی تعارضی می شـود کـه ناشـی از    یا ستیز نقش قرار می1تعارضوضعیت 
1- Role Conflict
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وجود انتظارات نقش متعارض براي اوست. در عین اینکه فرد نمی داند کدام نقش را به عهده بگیرد، در عین 
ند برخالف هیچ یک از آنها عمل کند. مثال دیگر، درخواست قانون از زنان براي اینکه تـا زمـان   حال نمی توا

ازدواج، با جنس مقابل ارتباط جنسی نداشته باشند و از طرف دیگـر، تاکیـد هنجارهـاي اجتمـاعی بـر رابطـه       
-ارض در فرد، مـی جنسی قبل از ازدواج است. تعارض نقش، عالوه بر ایجاد احساس ناخوشایند ناکامی و تع

ها، اجتناب کند. اجتناب مردان از تواند باعث شود تا فرد از انجام مسئولیتهاي اجتماعی به دلیل این ناهماهنگی
ها است. چنانچه بین قوانین و هنجارهاي جامعه، تضاد وجود داشته باشـد، مشـکل   ازدواج، یکی از این نمونه

هر دوي آنها باشد. به هر روي، تضاد بین این دو نیروي قدرتمند تواند از قوانین رسمی جامعه، هنجارها یامی
زیسـتیِ جنسـی، اخالقـی،    -گیري رفتارهاي جنسی افراد در جامعه، اثرات منفی جـدي بـر روي بـه   در شکل

ها صورت بگیرد.اجتماعی و جسمی افراد داشته و باید تالش هر چه بیشتري به منظور رفع این ناهماهنگی
اي از موارد، قدرت و نقش هنجارهاي غیررسمی در شکل دادن بـه رفتـار افـراد،    مالحظهدر تعداد قابل

بسیار نافذتر از قوانین رسمی یک جامعه است. این مسئله بخصوص در جوامع سنتی مثل جامعه ما کـه افـراد   
است. هنجارهایی تمایل دارند رفتارهاي خود را بیشتر بر اساس هنجارها تنظیم کنند تا کدهاي قانونی، بارزتر 

-که خود ناهنجار هستند یکی زا علل بوجود آمدن رفتارهاي ناهنجار در افراد هستند. مسئولین حقوقی، رسانه

ها و متصدیان امور فرهنگی باید در این زمینه یعنی از بین بـردن تعارضـات بـین قـوانین رسـمی و همچنـین       
هنجارهاي مشکل ساز، کوشا باشند.

هـاي تکـاملی و منـافع    هاي تکاملی ما از طرف قانون، باید بستگی تامی به پویـایی منع یا تایید خواسته
گروهی و درازمدت ما داشته باشد. بشریت، در طول تکاملِ جوامع و فرهنگهاي خود، دریافته که براي حفـظ  

اي اهانـه بایست افراد را از اینکه بطـور خودخو نظم در جوامع و جلوگیري از آشفتگیهاي غیر قابل جبران، می
فقط به فکر ارضاي غرایز خود باشند، باز دارد. در طی این فرایند، این راه چاره را یافته که تنها راه براي نیـل  

به چنین مقصدي، فدا کردن بعضی از تمایالت انسانی به نفع سایر تمایالت است. 

جستاري پژوهشی.
ذهن غریزي، عدالت و اقتصاد

توانید،هید عدالت را بشناسید، چگونه میخواحال اي شما که می«... 
...»مگر آنکه هر کاري را در روشناي تمام بنگرید؟ 

(جبران خلیل، پیامبر و دیوانه، قطعه درباره جرم و جزا).

چه چیز براي شهروندان عادالنه است ممکن است از جمله مباحثی باشد کـه در  ،اینکه از نظر اقتصادي
-یمـ پیچیدگی خود را نشان ،اي سرراست به نظر برسد اما در عمل و با تفکر بیشترظاهر ساده و داراي جوابه
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دهد. چه میزان حقوق براي مشاغل مختلف باید در نظر گرفته شود؟ آیا میزان تحصیالت را تا چه حد بایـد در  
کارکنـان  معلمان از جملـه ،این مسئله دخالت داد؟ دشواري شغل و شرایط کاري را تا چه حد؟ در کشور ژاپن

شـود شوند که نسبت به سایر کشورها درآمد و مزایاي زیادي براي کارشان در نظر گرفتـه مـی  مهمی تلقی می
گر ژاپنی میجی که اصالحات خود را بر پایه چند رکن اساسی کـه یکـی از   این مسئله ریشه در انقالب اصالح(

از نظر اقتصاي در ،شغل معلمیکشور ما، انند . درحالیکه در کشوري م)آنها آموزش در کشور بود گذاشت، دارد
ترین مشاغل قرار دارد (هرچند ارزش اجتماعی خود را تا حدي حفظ کرده است).  حد تقریباً پایین

درآمد، حقـوق  محاسبهنقش جنسیت در مالحظه یکی از چالشهاي جوامع در زمینه مدیریت اقتصادي، 
است. شاید پیش از آنکه این سئوال طرح شود کـه آیـا   بودهبه ارث و سایر منابع اقتصادي مانند قوانین مربوط 

، این سئوال باید جواب داده شود که آیا وضعیت دو یا نهاز نظر این موارد تفاوت قائل شویم،باید بین دو جنس
عمـل بـر مبنـاي اصـل     یت تواند تاثیري بر مطلوبمی،جنس از نظر روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی

هـاي  تعامل و ارتباطات درونی مولفـه ،پردازیم که در آنفقط به یک مورد می،ر اینجادبه یا تمایز بگذارد؟ تشا
. همانطور که قبالً بطور مبسوط و به اشکال مختلـف بحـث شـد، ذهـن     شودمیروانشناختی و اجتماعی نمایان 

-راهبردهـاي متفـاوتی مـی   ،نسریزي شده است. بـراي دو جـ  انسان بصورت جنسیتی تنظیم، ساخته و برنامه

هاي ذهنی هستند که تفاوت در انتخاب آنها، تفاوت در روش تفکر نقشه،گرایانه باشد. راهبردهاتوانسته تناسب
روانشـناختی  -مدارانه و ویژگیهاي عصـب هاي جنسیتاز این رو داراي ذهن،است. دو جنسکردها ایجاب میر

فراهم شـود.  آنها حقق اهداف غریزي و تکاملی نهایی یعنی بقا و تولیدمثل اند که ابزار الزم براي تمتفاوت شده
جـزو وظـایف   ،مین منابع مادي یک زندگی مشتركأاندیشند (و  انتظار دارند) که  تهنوز هم اینطور می،زنان

در سـمی جامعـه   رپذیرنـد.  قـوانین رسـمی و هنجارهـاي غیر    غالباً این عقیده را می،یک مرد است. مردان نیز
فرضها است. از طرف دیگر، نظر رویکردهاي جدید سیاسـی  تابع و تاییدکننده همین پیش،کشورهایی مانند ما

دو برابـري بـین   بایـد توزیـع   ،به مدیریت اقتصادي اینست که از نظر واگذاري مشاغل و سایر منـابع اقتصـادي  
ایـن مسـئله   ،ادي و کار مواجه اسـت جنس وجود داشته باشد. در کشورهایی مانند کشور ما که با بحران اقتص

ورد. واگذاري مشاغل و درآمدهاي اقتصادي به زنان بیاداري را براي هر دو جنس بوجود توانسته مشکالت دامنه
آور خانوده، هنجارها و قوانین مربوط به از یک طرف و پافشاري بر قوانین و هنجارهاي قدیمی مانند تعریف نان

آوري جوانـان بـه ازدواج و ازدیـاد سـایر آسـیبهاي      توانسـته بـه کـاهش در روي   مهریه و طالق از طرف دیگر،
تـري  وضـعیت برابرنگرانـه  ،اجتماعی منجر شود. در کشور آمریکا که از نظر توزیع درآمد شغلی بین دو جـنس 

شوند. یکی از دالیـل  دارد، از نظر قانونی، هر دو جنس مسئول تامین منابع مادي زندگی مشترك محسوب می
در او نداشتن مشارکتبه شکایت از عدم شاغل بودن زن و ،ارائه درخواست طالق از طرف مردان آمریکایی نیز

رویکردهاي جدید ،گردد. در جامعه ما که از یک طرفبر می،آوري منابع مالی الزم براي زندگی مشتركفراهم
ستمرار قوانین و هنجارهاي قبلـی دربـاره   سعی در واگذاري جایگاههاي شغلی بیشتر به زنان دارند، ا،مدیریتی

شـود. قـوانین و   جایگاه مرد و زن در چرخه اقتصادي خانواده، منجر به یک گسست شدید و عدم انسـجام مـی  
آنها یا باید مبتنـی  باید در یک ارتباط و تعامل سازنده و هماهنگ تغییر کرده یا بنیان گذاشته شوند.،هنجارها

ریـزي  رود، پایهرند یا بر اساس تعقالت و منطق مدرنی که مطابق با شرایط پیش میبر ذهن غریزي ما قرار بگی
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گیرد، باید مسـئولیتهاي  شوند. به همان میزان که فرصتهاي اقتصادي و شغلی بیشتري به یک جنس تعلق می
و وظایف شوند، مسئولیتهاها تقسیم میاقتصادي بیشتري نیز، به آن جنس، تفویض شود. اگر درآمدها و ثروت

هایمـان از جامعـه را   برياقتصادي هم، باید تقسیم شوند. ما باید مسئولیتهاي اجتماعی و وجودي همراه با بهره
شمار اقتصادي تشکیل زنـدگی مشـترك   توان از جوانان جویاي کاري که با مسئولیتهاي بیبپذیریم. چطور می

تشکیل خانواه را داشت، درحالیکه معتقد بـود کـه   توان انتظار قبول مسئولیت سنگین شوند، میهم مواجه می
نباید انتظار داشته باشیم که درآمد شغلی یک زن، در خـانواده خـرج شـود. برابـري و مسـاوات کـه از جملـه        

کنند. آیا انتظار برابـري  هاي فمنیستی است، گویا در اینجا بسیار خاموش عمل میدستاویزهاي اساسی نهضت
هاي دیگر که چنـین  به نفع یک جنس هستند و در عوض حذف آن از بعضی جنبههایی کهدر بعضی از جنبه

-نگـري عـدالت  هاي اساسی یک نظام ایدئولوژیکی مـدعی برابـري  فرضمنافعی را در پی ندارند، متضاد با پیش

خواهانه نیست؟ 
ـ     ه پـذیرش  یکی از معضالت دیگر مرتبط با استقالل زیاد اقتصادي زنان در جامعه، میـل زنـان شـاغل، ب

یابنـد، تمایـل   از زنانی که از نظر اقتصادي، توانایی اسـتقالل مـالی مـی   تعداديتعهدات زندگی مشترك است. 
-کمتري دارند که زیر بار مسئولیتهاي زندگی مشترك بروند. آنها معتقدند که ازدواج، آزادي آنان را محدود می

شود ماننـد نیازهـاي هیجـانی و    س مقابل ارضا میکند و براي ارضاي آن دسته از نیازهاي خود که بوسیله جن
توانند از طریق ارتباطات باز با جنس مقابل، این نیازها کنند. آنها، میجنسی نیز، نیازي به ازدواج احساس نمی

تر و مطابق میل خود، ارضاء کنند. جالب اینجاست که مشاهده همین رفتارها از طرف طلبانهاي تنوعشیوهرا، به
تعهدي تواند باعث شود تا از طرف بعضی از افراد طرفدار نظام حقوق برابري دو جنس، متهم به بیمییک مرد،

دهند! اجتماعی شود درحالیکه این نیمرخ رفتاري در زنان را، به میل به استقالل اجتماعی این زنان، نسبت می
کس را نباید وادار به ازدواج کـرد  که هیچنگري!). هرچند، این دیدگاه کامالً درستی است (نهایت و آخر برابري

اما باید به این موضوع هم اندیشید که چیزي به نام نیاز جنسی در جامعه وجود دارد که باید ارضاء شـود. چـه   
-خوب و چه بد و چه بپذیریم و چه نپذیریم، این نیاز، آنجا حضور داشته و همچون آب پشت سد، جمـع مـی  

ي تخلیه این آب پیدا کند یا آن آب، بـاالخره سـدّ هنجارهـا و قـوانین اجتمـاع را      شود. جامعه یا باید راهی برا
خواهد شکست. البته که این به این معنی نیست که زنان شاغل و از نظر اقتصادي مسـتقل را، وادار بـه ازدواج   

منـابع، در  کنـد کـه آن   کنیم. اما درصورتیکه منابع مادي و اقتصادي، در جامعه محدود باشد، عقل حکـم مـی  
منـدي از  جایی و به نحوي صرف شوند که بیشترین منفعت را به بیشترین افرادي برسانند که همـراه بـا بهـره   

پذیرند. ارضاي جنسی نیازهاي مردم یک جامعه، هماننـد  منابع و موهبتهاي جامعه، مسئولیتهاي آن را هم می
ه سرپناه است. به هر حال، یک نظام حکـومتی،  ارضاي سایر نیازهاي اولیه همچون گرسنگی و تشنگی یا نیاز ب

کند، براي نیازهاي جنسی آنها هـم،  ریزي میوظیفه دارد همانطور که براي این نیازهاي شهروندان خود، برنامه
فکري بکند.

گذاريفردي، منافع صنفی و قانون-هاي جنسیاستراتژي
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» گذرد!گذاریت، چه میخیلی خوب نیست که بدانی در غذایت و در دستگاه قانون«
(بنجامین دیزریلی، نخست وزیر بریتانیا در قرن نوزدهم).

بنشین تا با هم بطور ». «حق با من است!م که هدمن فقط توضیح میکنم. وقت بحث نمیمن هیچ«
در اگر کسی واقعاً دوست من است، از او انتظار دارم ». «منطقی بحث کنیم ولی هرچه که من بگویم!

» من«و در مواردي هم که حق با من نیست، طرف د باش» حق«ي که حق با من است، طرف موارد
».!دباش

هاي جنسی و شایستگی تکاملی افراد، شدیداً بر رفتارهـاي  همانطور که در فصول قبل دیدیم، استراتژي
ن یـا تغییـرات مـرتبط بـه     توانیم از خود بپرسیم که آیا استراتژیهاي جنسی مردان و زناگذارد. میآنها تاثیر می

همچنـین، متغیرهـاي مـوثر بـر     گذارد یـا نـه؟   چرخه قاعدگی در زنان، بر تصمیمات قضایی آنها هم تاثیر می
هاي جنسی افراد و منافع صنف، طبقه، گروه یا جنسیتی که فرد به آن تعلق دارد، چه تاثیري بـر نـوع   استراتژي

ه و همچنین بر نحـوه قضـاوت قضّـات، وکـال و گروههـاي      دانان مذکر و مونث هر جامعگذاري حقوققانون
هـاي جمعـی بـا    آیا برخورد تفسیري و تبلیغی رسانههاي جنسی، دارد؟اجتماعی، در برخورد با مسائل و جرم

-زا  یا جرم جنسی را باید به حساب تفکرات اغلب افراد یک جامعه گذاشت یا دیدگاه عـده یک حادثه آسیب

هاي مشترکی دارند؟ آیا باید به افراد معـروف ماننـد هنرمنـدان    با یکدیگر منافع و سلیقهاي معدود از افراد که 
موسیقی، بازیگران سینما یا بازیکنان فوتبال که در یک سري از خصایص، منافع صنفی دارند، اجازه داد تـا از  

طریق رفتار و گفتار خود، اقدام به هنجارسازي درباره رفتارهاي جنسی کنند؟ 
، چالش دیگري در فرایند بنیان گذاشتن عرفها و هنجارها در جامعـه اسـت.   هنجارسازان ناهنجارپدیده

تواند به هر شکل باشد؛ از ناهنجاریهاي شخصیتی گرفته تا جنسی. باید توجه داشـته باشـیم کـه    ناهنجاري می
گذاري، یی مانند قانونهاشخصی یا منافعِ صنفی احتمالی، در صحنه-هاي جنسیچه کسانی و با چه استراتژي

گیري و هنجارسازي درباره رفتارهاي جنسی، حضـور دارنـد. ناهنجاریهـاي شخصـیتی، روانشـناختی،      تصمیم
شود تا آنها نخواهند یا نتواند در مسـیر منـافع جمعـی،    تواند باعث میاخالقی و خودخواهی تناسبی افراد، می

ر تمام باشد، قدم بر دارند.حتی اگر به قیمت ایجاد مشکل براي اغلب افراد دیگ

جستاري پژوهشی.
وقتی برد ما، در گرو باخت دیگري است

(ماکیاول).» استانسانگرگانسان،«

).1925، 1(گور ویدال» کافی نیست که موفق شوي، دیگران نیز باید شکست بخورند«

1- Gore Vidal
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تا حدودي قراردادي و ظاهري بوده اهمیت،پیوسته امري بی،در مقایسه با هراس از همنوع،عشق به همنوع«
).(نیچه»است

براي اینکه در بازيِ تکامل موفق شویم، همیشه این کافی یا شدنی نیست که از سایرین جلو بزنیم. شاید 
ریزي کنیم. ابراز نیاز باشد که مانع رقباي خود از ادامه راه شده و یا هدایت آنها به مسیري نادرست را برنامه

کردن که تواند مسیرهاي زیادي را به خود بگیرد. بعضی وقتها، دیگران را به مسیري هدایتیاین شرارت، م
ها و اهداف آن، نه تنها از چشم اي ناخودآگاه باشد که ریشهتواند حربهفقط یا غالباً به نفع خود ماست، می

مانهایی، این استراتژي، خود را در ماند. زقربانی بلکه براي سوارکننده ترفند هم، پنهان و ناخودآگاه باقی می
دهد. این جذب هر چه بیشتر یار به اعضاي تیم خودي یا همان مسلک ایدئولوژیکی و عقیدتی خود، نشان می

پذیرد. هر چقدر که عمل، بدون توجه به نفع یا ضرر واقعی حضور شخص مورد هدف در این تیم، صورت می
وجودش به نفع ماست، بیشتر باشد، توان ما براي مدیریت شرایط تعداد سربازان حاضر در لشکري که ماهیت و

کنیم. اهمیت در چرایی و موقعیتها بیشتر خواهد شد. مهم نیست که دیگران را تشویق به تجرد یا تاهل می
اند که گردد. پژوهشها نشان دادهپافشاري ما براي اینکه دوست داریم دیگران را مجرد یا متاهل کنیم، بر می

یابد. نظامهاي گرایی در زنان، در زمان اوج فعالیتهاي فمنیستی در یک جامعه، افزایش میجنسع همشیو
هاي قدرت ارتباطی و ساختاري بین دو جنس، ایدئولوژیک مربوط به حقوق دوجنس، به دنبال تغییر اهرم

ر به دنبال کشیدن هستند. بعضی از آنها، قصد افزایش چرخش این اهرم به سمت جنسیت مونث و بعضی دیگ
تواند عملی به شدن زنان به این نظامها، میآن به طرف جنس مذکر، هستند. فعالیتهاي فمنیسیتی و جذب

اي از زنانی که معتقد به این هاي جدید باشد. ممکن است عدهمنظور مبارزه براي رسیدن به حقوق و آزادي
ه این کار را، به علت کاهش بازار جنسی از نظر تعداد جنسان بگرایی و تشویق سایر همشوند، همجنسنظام می

هاي خود، به حساب زن در دسترس براي مردان، موفقیتی براي فشار به جنس مذکر به منظور تحمیل خواسته
بیاورند. یک یارکشی شایع که ممکن است روي دهد، جبهه مجردین و متاهلین است. کسانی که بنا به علل 

کنند، ممکن است ر رابطه با جنس مقابل و عموماً از روي اختیار، اقدام به تجرد میمربوط به تعدیل قدرت د
گرایی کرده و جنسان خود را هم، دائماً مجرد ببینند. متاهلین نیز ممکن است جبههمتمایل باشند که سایر هم

هند. در بعضی از بطور مکرر، از این و آن رفیق بپرسند که چه زمان قصد دارند به آنها شیرینی عروسی بد
کند، متفاوت باشد. یک فرد مجرد، از تاهل رقبا دفاع کند تا میدان شرایط، ممکن است آنچه که فرد ترویج می

تر نماید. و در شرایطی دیگر، یک فرد متاهل، اطرافیان را به دسترسی خود به روابط گذراي جنسی را عریض
ایر همتایان سبه این دلیل بر ازدواج ،اي از مردانعدهشود. تجرد تشویق کند تا مانع از تولیدمثل موفق آنها 

-میتاثیر منفی و جدي ، مدتوتاهکبر میل زنان به روابط ،دانند کاهش نرخ ازدواجد که مینخود تاکید دار

.دارند،ايعملی چنین رابطهکسبینده و آدرازمدت براي وامید به داشتن یک رابطه امن،نیاز به،زنانگذارد.
شدید خوددار شده و به دنبال شرکایی ،کم استشانمدتبینند احتمال ازدواج با شرکاي کوتاهکه میهنگامی

میلی هم به رابطه ،دشونن نئمطمامريتی چنین آد فعلی یا وتا از وج،نهاآ.گردندبراي رابطه درازمدت می
دان جذاب و موفق در دسترسی راز ممورد انتظار است که تعداديپس کامالًخواهند داشت.مدت نکوتاه
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،ه استراتژي دوگانهکزنانی ازدواجِ،بر اینوهعالجنسان خود، خشنود باشند.همازدواج سایر از ،جنسی به زنان
کردن این استراتژي به معنی داشتن احساس ایمنی براي عملی،ستآنهاجزیی حتمی از سبک زندگی جنسی 

،با مردان جذاب هم،ردکاج خواهند ونها ازدا آباز مردان،ايکه باالخره عدهن شوند ئاگر مطم،زنان. ایناست
آیند. بطور جالبی، در سالهاي اخیر که مشکالت میبیشتر کنار ،براي داشتن ارتباطات جنسی زودگذر

و اقتصادي در کشور ما، تبدیل به یکی از موانع اصلی بر سر ازدواج جوانان شده، مولف با مردانی برخورد
کردند که امیدوار هستند وضعیت اقتصادي جامعه بهبود پیدا کند اما نه به مصاحبه داشته که خود اذعان می

دانستند که بهبود وضعیت این علت که خود، مشکالت اقتصادي داشتند بلکه به این علت که بخوبی می
مدت متعدد ا به شرکاي جنسی کوتاهشدن دوباره بازار ازدواج، زمینه را هم، براي دسترسی آنهاقتصادي و گرم

کند!فراهم می
هاي روانشناختی افراد این هاي مبتنی بر خودمحوري مکانیسمنکته جالب توجه درباره این یارکشی

ترین افراد را در دوستاست که، افراد معموالً در زمان طرفداري و تبلیغ نظام جنسی ترجیحی خود، نقش نوع
- من خیر تو را می«اي همه آنها هم این است که کنند. جمله کلیشه، بازي میمواجه با اشخاص هدف خود

خواهند طرف مقابل آنها بویی ببرد دانند و یا نمیآنها یا خود هم نمی». گویم!من براي خودت می«یا » خواهم!
اند.فتههاي جاودانه آدمی نههاي مشفقانه، خودخواهیها و نصیحتکه، در پشت این به ظاهر خیرخواهی

دهی تناسب و تولیدمثل موفق با توجه به اینکه در دنیاي جدید، اثربخشی احتمالی این استراتژیها، در افزایش
شود تا فرد همچنان دست به این رفتارها و عاملین به آنها، نسبت به سایر رقبا، کم است پس چه چیز باعث می

اجتماعی - ردد که این استراتژیها، محصول آن ذهن تکاملیگراهبردها بزند. جواب، عمدتاً به این مسئله بر می
انسان هستند که هنگام حیات در قبایل یا روستاهایی با تعداد بسیار اندك، شکل گرفته است. استونس و 

) بین 1996نفر و دانبار (40-60گردآورنده انسانی را بین -) اندازه بحرانی گروههاي شکارچی1996پرایس (
هایی که از تعداد کمی زنند. زندگی در گروههاي با جمعیتهاي پایین مانند دهکدهخمین مینفر، ت150-100

- دهند تا با بکارگیري تعدادي از این راهبردها، به میزان قابلخانوار تشکیل شده باشند، به فرد اجازه می

هاي سازنده روان ما، اي، نسبت به سایر رقبا، پیشی بگیرد. دنیاي ما جدید شده اما ژنها و نورونمالحضه
ها و ترفندهاي قدیمی، در دنیاي بازيکنند که شامورتیاند. آنها درك نمیهمچنان کهنه و قدیمی باقی مانده

-سازد. در سوي دیگر، بسطدهد. البته این مسئله، فقط یک طرف قضیه را نمودار میجدید، دیگر جواب نمی

تواند گیرد. انسان، به مدد هوش خود، میرایط جدید، قرار میهاي روانشناختی با شیافتن و سازگاري انطباق
دهند تغییراتی بوجود آورده و آنها را تعدیل کند. حتی در رانهاي ژنتیکی به او دستور میدر آنچه که پیش

توانند همان کارایی قبلی خود که این استراتژیها با شرایط جدید منطبق شوند، میدنیاي جدید هم، درصورتی
داشته باشند. تشکیل گروههاي فکري و عملیِ خودي، از جمله این مواردند.را 
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روهاي پیشِروانشناسی تکاملی، کاربردهاي حقوقی و چالش
ها و موانعی هم وجود دارد. تعداد کمی از هاي تکاملی در قانون، محدودیتشدن تحلیلبراي بکارگرفته

عالقه به علم دارند. همچنین تعداد کمی از آنها تفاوت بین هاي قويِ علمی و یا متفکرین حقوقی، زمینه
). عدم درك درست 2005فهمند (جونز ، تبیینات اولیه با غایی [که در روانشناسی تکاملی مد نظر است] را می

تبیینات و تحلیل هاي تکاملی نیز می تواند به همین دلیل باشد. زمانی، یک سناتور آمریکایی گفته بود که 
که معتقد است، تجاوز داراي کارکرد [تکاملی] است، منزجرکننده و تنفرآمیز است. اکثر افراد ممکن تفکري

است صفحاتی از متون تکاملی را ورق بزنند، بدون اینکه با جزئیات دقیق آن آشنا شوند. در این مورد، عدم 
ا آنچه که امروز براي افراد ب» آنچه که روزي کارکردي بوده و آن هم فقط از نظر تولیدمثلی«درك درست 

شود، منجر به عدم درك درست تحلیل تکاملی تجاوز، از طرف آن سناتور سازگارانه و انطباقی محسوب می
گوید که تجاوز افزایش دهنده تناسب در مردان آمریکایی شده است. روانشناسی تکاملی، به هیچ روي نمی

گردد. بلکه اینطور یدمثلی، اصالً مالك و ارزش تلقی نمیامروزي است چرا که در جامعه امروز، موفقیت تول
گوید که به علت اینکه تجاوز جنسی براي بعضی از مردان و آن هم در محیط تکاملی انطباقها، منجر به می

اند. خوشبختانه، موسسات شده، ژنهاي کدکننده این رفتار در خزانه ژنومی انسان باقی ماندهزادآوري بیشتر می
اند ها شدهمعتبري در مورد کاربرد تفکر تحلیلی در قانون، مشغول به فعالیت و آموزش در این زمینهو مراکز

اند:که دو موسسه ذیل  از آن جمله
از این موسسه،).www.gruterinstitute.org(1موسسه پژوهشهاي رفتاري و پژوهش در قانون گروتر

هاي رفتاري طریق کنفرانسها و انتشارات خود درباره دورنماي کارهاي مهم در زمینه حوزه هاي مشترك رشته
پردازد. و حقوق، به آموزش متفکرین تکاملی و حقوقی می

این انجمن، کمک کرده تا از طریق . (www.sealsite.org)2جامعه بکارگیري تفکر تکاملی در قانون
کشور جهان داده شود. 22به حداقل 3هاییاي تشکیل یافته، بورسیهها اعضاي بین رشتهاش که از صدشبکه

1- Gruter Institute for Law and Behavioral Research
2- The Society for Evolutionary Analysis in Law (SEAL)
3- Scholarship
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روانشناسی تکاملی و اخالق

(بهایی).» عاقل، به قوانین خرد راه تو پوید«

اي جدید در نگاه به اخالقیاتاخالق علمی؛ پنجره
هاي اثرگذار بر ست که زیرساز سایر حوزهها، این اخالق افرض بر این است که در بسیاري از زمینه

هاي روانشناسی تکاملی براي کسانی که یافته. باشدرفتار جنسی جامعه مانند قانون، هنجارها و مذهب می
تجربی که -هاي پژوهشهاي علمیکنند. یافتهمنتظر یا تشنه یک اخالق علمی هستند، مطالب مفیدي فراهم می

ها، . این یافتهروندهاي مهمی به شمار میهستند، براي ما تاییدکننده و مشوقهاي اخالقیتاییدکننده گزاره
هاي علمی بایست بر اساس اخالقیاتی عمل کنیم که صحت آنها، بر اساس یافتهبراي کسانی که معتقدند ما می

زنی، از گمانههاي پژوهشهاي تجربی که به دورآن دسته از یافتهکنند.هاي خوبی فراهم میثابت شده، داده
گرایی داشته و تلخی تعصب، هیجانات و دفاعهاي کورکورانه باشند، براي کسانی که واقعاً روحیه حقیقت

- شود، همچون چراغ راهی هستند که راه صحیح و غلط را نشان میحقیقت، منجر به دوري آنها از آن نمی

زش ساخته شود، پس همگی باید به حقایق اربایست از دانش،دهند. چنانچه جامعه علمی معتقد است که می
رسد که طرح ارائه شده بوسیله پژوهشهاي تجربی تمکین کرده و گردن بگذاریم. به همین دلیل، به نظر می

هاي علمی باشد، مفهومی هاي اخالقی بر اساس یافتهمفهومی به نام اخالق علمی که به معناي پذیرفتن گزاره
، هدایتگر و نویدبخش است.برانگیز اما مطلوبهر چند بحث

اي نو در نگاه به منشأ اخالقیات در انساناخالق زیستی؛ دریچه
گرایی ما اي از خلق و خو و مزاج ما که در اخالقهاي علمی نشان دهند که بخش قابل مالحظهاگر داده

بپذیریم که افراد، با تاثیر دارند توارثی بوده و به ساختار ژنتیکی ما بستگی دارند، آنگاه معقول است که 
آیند. حتی شاید الزم باشد به والدین آموزش دهیم تا با گرایی به دنیا میمیزانهاي متفاوتی از استعداد اخالق

فرزندانشان که با هم متفاوتند، متفاوت رفتار کنند، زیرا این مسئله به عدالت نزدیکتر است. به عبارت دیگر، 
، یک رشته علمی نسبتاً نوپا است که به بررسی و نقش 1ق زیستیشاید تفاوت، تفاوت را بطلبد. اخال

ساختارهاي زیستی انسان در گرایش او به اخالقیات می پردازد. این زمینه پژوهشی جدید می تواند کمک 
شایانی به سایر رشته ها و زمینه هایی که با اخالقیات انسانی سرو کار دارند، کند. پی بردن به منشأ حقیقی 

گرایی در انسان و چرایی تفاوتهاي فردي و جنسی در آن، از جمله آرزوهاي دیرینه بشر است. اخالق اخالق

1- Bioethics
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هاي مربوط به زیستی و روانشناسی تکاملی، تاثیرات متقابل و تعامالت مهمی دارند که نتایج آنها براي رشته
اخالق، قابل مالحظه است.

گرایی؛ وجدان درونی یا محاسبات تکاملیاخالق

-ي وجودي ما، آن ستمگر وجود ما، نه تنها خرد، بلکه وجدان هم تسلیم میدر برابر قویترین رانه«

.(نیچه)» شود

است چرا که مشاهدات، گراتراخالقها یا ببرهاشمپانزهازانسانشود کهثابتتاماندهخیلیهنوز«
».ستنددهند که عقل و اخالق، غالباً فقط ابزارهاي غرایز ما هنشان می

توجهباجنسیاستراتژيیککارآمديهمانترجمانفرد،بوسیلهجنسی-اخالقیارزشهايانتخاب«
چارچوبتحتاست،کارکرديوانطباقیبرایشانشرایط،بهتوجهباکهراآنچهافراد،. استشرایطبه

رایت،(»کنندمیعملافزا،تناسبراهکارهاياینمبنايبروکردهدرونیجنسی،-اخالقیارزشهاي
1996.(

. د کمک کنداهاي افررفتارها و منش، در درك قصورات اخالقیتواند به مامیروانشناسی تکاملی،
تواند حاکی از نگرانی افراد از شکستن قراردادهاي جمعی ، عالوه بر اینکه میهاي جنسیغیبت و خبربري

یتتناسب در حال افزایش و موفقناشی از دیدنِنوعی ابراز نگرانی و خشم تواندباشد، همچنین می
کردن، اخالقانه رفتارهاي تکاملی و نه میل هشیارانه به در بسیاري از موارد، انگیزه. باشدتولیدمثلی دیگران 

شوند.گرایانه میمنجر به رفتار به ظاهر اخالق
قعی اخالقیات، نیاز به هاي واتر نسبت به ریشهتر و کاملتر، دقیقنگرشی درستبراي رسیدن به

کند. آیا فردي را تصور کنید که اقدام به ارتباط جنسی با همکار خود نمیهاي تکاملی است.تبیینات و یافته
درونی آن فرد است؟ قطعاً اینطور -می توان گفت که این خودداري، بطور حتم، نشأت گرفته از موانع اخالقی

ر به ارتباط جنسی با همکار خود نشود که او را داراي شرایط نیست. این فرد ممکن است به این علت حاض
بیند. خودداري مناسب براي یک رابطه جنسی گذرا (مانند داشتن جذابیتهاي جسمی، جنسی و رفتاري) نمی

تواند اعتبار و شهرت او، ارزش او به تواند به علت ترس از تبعات افشا شدن رابطه جنسی که میهمچنین می
در نظر سایرین و در نتیجه تناسب کلی او را کم کنند، باشد. اگر فردي حاضر به ارتباط جنسی عنوان همسر 

تواند یکی از هاي اخالقی او نبوده و میشود، این مسئله لزوماً به دلیل بازدارندهمدت با فردي خاص نمیکوتاه
کاري دیم، حیا که نوعی محافظههاي جنسی باشد. بطور مثال، همانطور که در فصل چهارم دیانواع استراتژي

افزاي هر زنی است. این هاي جنسی تناسبجنسی وابسته به موقعیت است، یکی از خصایص استراتژي
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دهد، شرایط را براي انتخاب درست و گذاري والدینی باالتر در زنان روي میکاري که به علت سرمایهمحافظه
تواند و خالصه، در بعضی از شرایط، اخالق جنسی میبطور کلیصحیح جنسی در آنها، فراهم کرده است.

هر چند، حتی در این صورت هم، ارزش طلبی جنسی و تناسبی ما باشد. اي، فقط منفعتبدون هیچ چیز اضافه
- بینانهماند اما در این حالت، ما دیدگاهی واقعاجتماعیِ رعایت حدود در روابط جنسی با جنس مقابل باقی می

تر از علتهاي واقعی آوریم. این درك صحیحهاي واقعی و نه آرمانی رفتار افراد بدست میتر نسبت به علت
هاي دیگر خواهد کرد. بطور مثال، اگر علت خودداري رفتار، به ما کمکهاي بسیار شایانی در بسیاري از جنبه

رد که این فرد در فرد از ارتباط جنسی با همکارش، ترس از تبعات ارتباط باشد، پس این احتمال وجود دا
مدت شرایطی که تهدیدي براي از بین رفتن اعتبار او در نظر دیگران وجود ندارد، اقدام به روابط جنسی کوتاه

بکند. یکی از علل اشتیاق بعضی از افراد براي زندگی در شهرهاي بزرگی که افراد به ندرت همدیگر را 
توان در همین ترس از آسیب به شهرت و اعتبار فرد به کنند را میشناخته و بر رفتارهاي همدیگر نظارت می

هاي همین مکانیسم،دردر بسیاري از مواعلت روابط متعدد جنسی در محیطهاي کوچک، جستجو کرد.
غیراخالقیرفتارهايرا ازماکهگرایانه هستنداخالقدرونیوواقعیبازداریهاينهوماتکاملی-روانشناختی

دارند. بر همین اساس، مخالفتهاي بعضی از مردان (مطمئناً نه همه آنها) با چندزنی یا از میبپسندغیرجامعهو
جویی این مردان بخاطر ترس از تواند ناشی از حس رقابتروابط جنسی چندگانه و آزادانه مردان دیگر، می

دهند. این آنها سر میموفقیت تولیدمثلی سایر همتایانشان باشد تا شعارهاي مبتنی بر حفظ حقوق زنان که 
مردان که ممکن است خود به هر دلیلی از جمله اقتصادي، اجتماعی، جسمی یا جنسی، توانایی اقدام به 
چندهمسري یا روابط چندگانه را ندارند، از جمله معترضین پر و پا قرص اینگونه از روابط باشند. با در نظر 

هاي چرا تعدادي از خود مردان، به طرز مشکوکی، گریبانداشتن این نکته در ذهن، شاید درك این مشاهده که
تر از مادر، هاي مهرباندهند، آسانتر شود. این دایهخود را بخاطر اعطاي حقّ چندزنی به همتایانشان، چاك می
-هاي عمیق آنها چیز دیگري میشوند اما پویاییبا این شعار که چندهمسري ظلم در حق زنان است وارد می

هاي عمیق آنها، بصیرتی قابت و ترسهاي ناهشیاري که به احتمال بسیار زیاد، خود آنها نیز به ریشهگوید؛ ر
ندارند. 

بین خصایص افراد که به دفاع یا عدم دفاع آنان از یک سري قوانین و از تعامالتنمونه ساده یک 
و جنسی و طبقه اقتصاديبین میزان میل و توانایی تواند تعامل یمانجامد،هنجارهاي جنسی خاص می

میل و توانایی جنسی پایین و در ،رخ خصایصی را در نظر بگیرید که در آن یک مردیم. نباشداجتماعی افراد
عوض داراي شرایط اقتصادي خوب و طبقه اجتماعی باالست. قوانین و هنجارهایی که چنین مردي به آنها 

پسندند. برعکس آن نیز محتمل متفاوت میخصایصمردان با متفاوت از آنهایی باشد که تواندمیاعتقاد دارد
رایط اقتصادي مطلوبی نباشد و از یک سري هنجارها شداراي ،اینکه مردي با میل و توانایی جنسی باال؛است

تواند خود را در نمیرخ ایدئولوژیهاي سیاسی و می،و قوانین معین دیگر پیروي کند. این نیمرخ خصایص
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نشان دهد. یک دلیل ساده اینست که هر کس فقط خودش را به ،طرفداري فردمورد رجیح یا اجتماعی مورد ت
شود تا درست باعث می،کند. این خودمداري در درك خود و عدم درك مطلوب سایرینخوبی درك می
تنظیم مسئله دیگر به تمایل ذاتی افراد براي اما کل جامعه بدانیم. بارههمان درست دررا، درباره خودمان 

گردد.، بر میبودن آن قوانین و هنجارها براي خودشانافزاقوانین و هنجارها بر اساس تناسب
- هاي افراد براي اینکه دیگران را هم، با کُدهاي اخالق جنسی خود تنظیم کنند، میاي از پافشاريپاره

تواند ي هر فرد، به تنهایی نمیگرایانه شمرد. بعضی وقتها، رفتارهاهاي انطباقتوان در زمره همین طرفداري
نتایج تکاملی الزم را برایش به دنبال داشته باشد مگر اینکه رفتارهاي دیگران نیز، هماهنگ با رفتارهاي او 
باشند. انتخابهاي جنسی ما، هنگامی بیشترین منفعت کارکردگرایانه را دارد که محیط اطراف را هم تا حدي با 

- هاي تناسبشیم. به همین خاطر، این یک فعالیت هوشمندانه است که براي نقشهاین انتخابها، تنظیم کرده با

ها را به افزاي خودمان، یارگیري کنیم، انجمن و صنف راه بیندازیم و سعی کنیم کدهاي منتج از این برنامه
زنان اي از مردانی که از آزادي ایدئولوژي، هنجار و قانون تبدیل کنیم. بر همین اساس، هدف اول عده

کنند، نه بهبود شیوه زندگی زنان بلکه طرفداري کرده و زنان آزاد از نظر جنسی را، روشنفکر خطاب می
ها و دفعات ارگاسم خود است. با این عمل، آنها نه به دنبال آزادي زنان که در واقع به آغوشیافزایش هم

هاي محیطی، هستند. ، از دست ممانعتدادن هر چه بیشتر استراتژیهاي جنسی خوددنبال آزادي خود و رهایی
هاي آوردن آمیزشاند که در صورت افزایش آزادي زنان، به هر علتی، در بدستاین عده از مردان، همانهایی

تر خواهند بود. افزایش در آزادي زنان، به معناي افزایش در موفقیت جنسی آنها خواهد جنسی با آنها، موفق
خواهانه براي زنان سر دهند. تعدادي از اي اینکه به ظاهر، فریادهاي آزاديآویزي است بربود و این دست

دانند با تایید کورکورانه این شعارها، در حال دوختن خبر و ناآگاه این مردان هم، که نمیهمتایان از همه جا بی
کنند.انه تلقی میدوستاي نوعلوحانهچه کاله گشادي براي سر خود هستند، تالشهاي گروه اول را بطرز ساده

جا سفره عیش و نوش را براي دیگران پهن کرده و فقط دانند که با تایید یک نظام آزاد اما ناعادالنه، آنها نمی
نخواهند خوابید و از هاتختآنخود هرگز برولی،کنندا مییهمشان جنسان زرنگهمبراي را و تختخواب 

ي غذاي آنهااستخوانها(اگر نگوییم ي غذاي دوستانشان را بخورندهاماندهتوانند تهمیفقط،این سفره چرب
زنند!).لیس میرا 

جستاري پژوهشی.
و محاسبات تکاملیغرور شکسته

سازد، اجازه دهید تا یک تعریف تکاملی هاي ارزشی و اخالقی را در ما میبا این آگاهی از آنچه که نظام
ارائه دهیم. وجدان یا مجموعه ارزشهاي اخالقی درونی شده می سازدرا وجدانحداقل قسمتی از آنچه که از 

د ندههایی دانست که رفتارهاي فرد را به نحوي شکل میها، راهبردها و مکانیسمتوان مجموع انطباقفرد را می
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فرد برايرا حداکثر تناسب اتموجب،که از طریق انطباق بهینه آنها با معیارها، مالکها و هنجارهاي بیرونی
هاي اخالقی ما، در ظاهر، نه تنها هماهنگ با البته، بسیار بدیهی است که بسیاري از گزاره. آورندفراهم می

توان آنها را برخالف تناسب نیز تلقی کرد. اما این در حالتی است که فقط به تناسب ما نیستند بلکه می
به آنچه که فرد در درازمدت، از انجام اعمال مدت رفتارهاي اخالقی نگاه کنیم. درصورتیکه،پیامدهاي کوتاه

هاي اخالقی براي فرد و با رسد، نظري بیندازیم، متوجه خواهیم شد که انجام گزارهاخالقی خود به آنها می
هاي ، احساس گناه که یکی از ابزارها و شالقنمونهافزا هستند. به عنوان یکتوجه به شرایط محیطی او، تناسب

او یا دیگرتواند موجب شود تا فرد از تکرار عملی که منافی تناسبآید، بطور بالقوه میمیوجدان به حساب 
کند که از چنین رفتارهاي فرد را در مسیري تنظیم میمه،اطرافیان مهم اوست، خودداري کند. احساس گناه

هاي ، افسردگی و پریشانیزا براي تناسب او جلوگیري به عمل آید. اضطرابموارد بالقوه آسیبانجام یا تکرار 
توانند داشته باشند. یک رابطه جنسی همین کارکردها را می،منتج از بایدها و نبایدهاي وجدان نیزدیگرِ

توانند احساس گناه، پشیمانی و ناراحتی ایجاد کند و این احساسات می،تواند براي یک فردمی،غیرتناسب افزا
کاهنده تناسب پرداخته و یا حداقل از تکرار آن جلوگیري کند. رابطه ن آسیبِیا به جبران ایتافرد را برانگیزند 

- میمتوجه یک مرد،جنسی همراه با احساس پشیمانی و ندامت یک زن جوان که بعد از ارتباطات جنسی با 

این ي از اتوان به عنوان نمونهمی،قصد برقراري رابطه درازمدت یا تعهدآمیزي مانند ازدواج را نداشتهاوشود
وسواسی کردنغسلشدید کرده و یا حتی مبتال بهاحساس گناه او ممکن است در این رابطه.دانستموارد
تر منجر افزاتر و تناسببه یک رابطه متعهدانهآن مرد،با آمیزشدر صورتیکه ،همین زن جوان مذکورشود.
د.رکمینگاه آنمثبت نیز به یشت بلکه با نگرشندارابطهنه تنها هیجان منفی در مورد این شد، احتماالًمی

تواند جواب این سئوال را بدهد که چرا احساس افسردگی و خشم زنان، در صورت این تحلیل، همچنین می
تواند به مراتب بیشتر از همین نرسیدن به پیامدهاي دلخواه در بعد از آمیزش جنسی با یک مرد بتا، می

سی با یک مرد آلفا باشد. آنها ممکن است احساس کنند که در موقعیت دوم، احساسات در بعد از آمیزش جن
حداقل، آمیزش با یک مرد داراي ژنهاي متناسب صورت گرفته اما رابطه با یک مرد بتا، منجر به هیچ منفعت 

فی هاي عاطها، از شکستمعینی براي آنها مانند کسب ژنهاي خوب یا پدر خوب، نشده است. جراید و روزنامه
- نویسند. آنها از مردان شروري میدختران و زنان که در نتیجه ارتباط آنها با مردان برایشان بوجود آمده، می

شود که این مردان، اند. ماجرا به اینصورت بیان میگویند که زنان را فریب داده و به تعهدات خود، عمل نکرده
نند قول ازدواج را زیر پا گذاشته و این زنان را ترك بعد از گذشت مدت زمانی از ارتباط، قول و قرارهایی ما

اي در کار نبوده است. بعضی اند. البته، ماجرا، همیشه هم به اینصورت سرراست نبوده و اصالً فریب و حیلهکرده
شوند که همراه با انتظارات از قبل موجود هستند. آنها، ممکن است براي این روابط وقتها، زنان وارد روابطی می

ریزي کرده و از قبل، توقعات معینی را از طرف مقابل خود بدون اینکه او را در جریان آنها قرار داده برنامه
تر شوند، مشخصباشند، داشته باشند. این مسئله، با توجه به خصایص مردانی که این زنان وارد رابطه با آنها می

شدن و یا مردي که بیشتر در 1نظر ارزش همسريشود. بطور مثال، وارد رابطه با مردي همتراز خود از می
چکان این انتظارات ناگفته، پنهانی و توانند ماشهگیرد، به میزان بیشتري میطبقه مردان گروه ب قرار می

1- Mate Value
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شان با یک مرد شان باشند. آنها، ممکن است انتظار یا توقع داشته باشند که رابطهتلویحی زنان از مردان مقابل
فرض وارد تر مانند ازدواج پیش برود، چرا که با این پیشعی به سمت یک رابطه متعهدانهخاص، بطور طبی

شوند که آن مرد، قطعاً وارد یک رابطه درازمدت با آنها خواهد شد. اما، همیشه رابطه با آن مرد معین می
-. در این موارد، رسانهآیندخواهند پیش نرفته و محاسبات آنها، درست از آب در نمیمسائل آنطور که زنان می

که کشند، درحالیها معموالً زنان را به عنوان قربانیان ارتباط و مردان را به عنوان شیاد و فریبکار به تصویر می
هاي ظالم، است. از سوي دیگر، آنچه که به عنوان شکست-تر از فرمول همیشگی و ساده قربانیمسائل، پیچیده

شود، معموالً فقط بخشی از ارتباطات زنان با جنس مقابل است. در ستون یعاطفی زنان تلقی شده و گزارش م
ارتباطی زنان، ما شرح زنان از ارتباطات از -هاي هیجانیحوادث و حتی آمارهاي رسمی منتشرشده از شکست

باطات، براي گونه ارتخوانیم. اینمدت جنسی آنها با مردان جذاب از نظر آنها را نمیشده کوتاهریزيقبل برنامه
شوند که بخواهند آنها را گزارش داده یا درباره آنها شاکی باشند. در واقع، این زنان، شکست عاطفی تلقی نمی

گیرد که زنند. روابط دسته اول، با مردي صورت میمیهاي تولیدمثلی آنها را رقم ارتباطات، بخشی از موفقیت
تشخیص داده و با امید به برقرارشدن یک رابطه تعهدآمیز یک زن، او را مناسب براي روابط درازمدت خود 

- شود. درحالیکه، روابط دسته دوم، از نظر شریکی که انتخاب میدرازمدت، حاضر به آمیزش جنسی با او می

مدت رابطه، با روابط دسته شود، و همچنین از نظر موقعیت، زمان، آگاهی و انتظار قبلی زنان از ماهیت کوتاه
کننده و موقعیت مناسب، تعیینچارچوب مناسب،شخص مناسب،بسزمان منابطور خالصه،ند. اول متفاوت

مدت پیشنهاد رابطه کوتاهآوردن حساب به توهین برداشت زنان از درست و نادرست و فریب یا صداقت هستند.
یک زن جذاب و در عین حال، واکنش توأم با پذیرش نسبت به همین پیشنهاد از طرف مردي کهبتامرد یک 
توانند در نحوه تعریف زنان از مواردي که ها، حتی میاین تمایزگذاريگیرد.یابد، بر همین مبنا، قرار میمی

هاي دهیکنند هم، تاثیرگذار باشند. این واکنشتجاوز جنسی به خود دانسته و شکایاتی که در این مورد می
کنند هاي مرتبط با تجاوز که زنان تجربه میخیالبافیمتفاوت، بر اساس خصایص شریک و رابطه، خود را در

هاي مرتبط با تجاوز ) مضمون خیالبافی10؛ فصل 2010دهد. محققان تکاملی (مستون و باس، نیز، نشان می
هايِ و خیالبافی1انگیزهايِ تجاوز شهوتدهند را به دو دسته خیالبافیجنسی که زنان تجربه کرده و گزارش می

ها، زنان، کنند که در هر دو دسته از این خیالبافیکنند. آنها اینطور بیان میبندي میطبقه2رانگیزتجاوز تنف
هايِ کنند. اما، در خیالبافیشود، تصویرپردازي میخود را به عنوان شخصی که با اجبار وارد رابطه جنسی می

را و سرشار از احساس جنسی نسبت به گانگیز، مرد تصور شده در ذهن، جذاب، تسلطمرتبط با تجاوزِ شهوت
کند اما نبودن با این عمل ارسال میها، زن، پیامهایی را مبنی بر موافقزن، است. هر چند که در این خیالبافی

هاي جنسی مرد تصور ها، معموالً مقاومت کمی نسبت به پیشرويپردازيخود تصور شده در اینگونه از خیال
ها، خشونت واضحی از طرف مرد تصور شده را در بر پردازي، این دسته از خیالدهد. همچنینشده، نشان می

گیرد. مستون و گرا، کام جنسی خود از زن را میگیرند. در این تصورات، بطور ساده، مرد جذاب و تسلطنمی
دهند)، یل میرا نیز تشک3هاي رمانتیکها (که موضوع بعضی از رمانباس، عقیده دارند که اینگونه خیالپردازي

1- Erotic rape fantasies
2- Aversive rape fantasies
3- Romance
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شدن آل، موجب برانگیختهاز طریق بوجود آوردن سطوحی از استرس روانشناختی و تصور یک شریک ایده
هاي تجاوز تنفرانگیز، کارکرد و ماهیت کامالً متفاوتی دارند. برخالف خیالبافی شوند. خیالبافیجنسی زنان، می

رانگیز، غریبه و نه آشنا، مسن و نه جوان و آشکارا انگیز، مرد تصورشده در خیالبافی تجاوز تنفتجاوز شهوت
-اي از، استفاده از زور و خشونت آسیبها، شامل مقدار قابل مالحضهناجذاب است. همچنین، این خیالپردازي

اي ها، تصور مردي است که یک زن را گرفته و او را به گوشهپردازيشوند. یک مثال از این گروه خیالزننده می
کند. این محققین، معتقدند که کند و بدون توجه به مقاومت و مخالفت زن، با او آمیزش جنسی میپرتاپ می

ها، از طریق پردازيکنند. تاثیر دفاعی این خیالعمل می1ها، به عنوان دفاعهاي ضدتجاوزاینگونه از خیالبافی
آید. البته، باید توجه بوجود میانگیزد تا بطور خاص محتاط باشند، ایجاد احساس ترسی که زنان را بر می

داشت که وجود هر گونه خیالبافی مرتبط با تجاوز در زنان، به هیچ عنوان، به این معنی نیست که آنها تمایل 
ها، در دنیاي واقعی نیز، عملی شوند. دارند این تصورپردازي

نها با تناسب فرد (یا وجدان و هماهنگی عجیب و زیاد آپرودهدستهیجاناتثباتینوسان و بی
پنداریم ارزشهاي انتخاب شده بوسیله دهد که آنچه که میگیري سوق میخویشاوندان فرد) ما را به این نتیجه

هستندافزایی سازي خود و جامعه است، در واقع همان فرایندهاي خودخواهانه تناسبفرد و در جهت تعالی
هاي اساس مکانیسمبرراهاست و غلطربسیاري از دلت، افراد، در این حا. اندکه بوسیله تکامل، انتخاب شده

بر این .دنسنجمی، اساس باورهاي مجرد، انتزاعی و بیرونیو نه براندر ذهنشقرار گرفته سنجش تناسب 
چندان قابل اعتماد ،درونی افرادبپذیریم که وجدان جنسیِتاکنند ما را مجبور می،هاي پژوهشییافتهاساس، 

،به عنوان عامل پیشگیري کننده و بازدارنده از انحرافات جنسی و اخالقیهااثبات نبوده و تکیه صرف بر آنو ب
یک اشتباه محض است.

-گفتند، همچون لوح سفیدي که آماده شکلانسانها، آنطور که بعضی از فیلسوفان در قرنهاي گذشته می

کند. گرایی نیز اساساً از همین قاعده تبعیت میو اخالقآیند. اخالقیات دادن به هر نحوي باشد، به دنیا نمی
نامیم، شیوه هاي رفتار، فکر و احساساتی هستند که عرف، هنجار و قانون، آنچه که ما گزاره هاي اخالقی می

افزایی آنها شمارد. در بسیاري از موارد، این رفتارها را می توان بر اساس ویژگیهاي تناسبآنها را محترم می
ین کرد. افراد، در بسیاري از مواقع، به این علت که بطور شناختی و درونی به درستی چیزي پی برده باشند، تبی

افزایی این کدهاي اخالقی کنند بلکه صرفاً به علت خاصیت تناسباقدام به رفتار کردن به شیوه خاصی نمی
توان پذیري افراد و این مشاهده که میعطافکنند. این مسئله یکی از دالیل مهم اناست که مطابق آنها رفتار می

گرا کرد، است. در هر فرهنگی، یک سري از کدهاي رفتاري گرا یا غیر اخالقپذیر، اخالقافراد را فرهنگ
افزا باشد. شوند که عمل بر مبناي آنها می تواند براي افراد تناسبتجویز می

1- Anti-rape defenses
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هاي تفکر ما درباره آنچه که عمل اخالقی یا هتامالت فریدریش نیچه، فیلسوف آلمانی، در باب ریش
دادن به هنجارها، قوانین و درست و هاي فطري ما در شکلدانیم، ناظر به نقش همین خودخواهیوجدانی می

نادرست است.

این قضاوت شما که این کار درست است، این قضاوت نیز یک عمل است. آیا این قضاوت « ... 
-اخالقی باشد؟ چرا شما این کار را نسبت به کارهاي دیگر درست میتواند اخالقی یا غیرنمی

گاه، چیزي گوید و وجدان هیچدانید؟ [شما ممکن است بگویید] زیرا وجدانم آن را به من می
کند! اما چرا گوید، چون وجدان است که هر چه را که باید اخالقی باشد تعیین میغیراخالقی نمی

دهد که فکر کنید چه چیزي به شما این حق را میدهید؟ میشما به نداي وجدان خود گوش
آیا تا قضاوت وجدان شما، درست و بدون خطاست؟ آیا در این باور، وجدان دیگري وجود ندارد؟

اید؟ درباره وجدانی که در پشت وجدان شما نهفته چیزي شنیدهوجدان عقلیبه حال درباره 
هاي شما، عالئق شما، درست است ریشه در انگیزهاست؟ قضاوت شما در این باره که این کار

؛ زنده باد 335(حکمت شادان، قطعه ...» هاي شما دارد. تجربگیبیزاریهاي شما، تجارب شما و بی
فیزیک).

؛ کتاب رایت 1995براي مطالعه در زمینه روانشناسی تکاملی اخالق و اخالق جنسی رك به رایت، (
، یکی از کتابهاي معروف چاپ شده در »1کنیمگونه رفتار میگرا؛ چرا ما بدینقانسان، حیوان اخال«با عنوان 

حیطه روانشناسی تکاملی اخالق است. براي مطالعه در زمینه تطبیق نظریات و یافته هاي روانشناسی تکاملی 
انتخاب و براي بحثی در مورد نقش 2005اخالق با سایر نظریات روانشناسی اخالق در انسان رك به کربس، 
؛ این مقاله بیشتر شامل نظریات ارائه 2007جنسی در تکامل و تحول فضائل اخالقی در انسان رك به میلر، 

شده است تا شواهد پژوهشی تایید کننده این نظریات).

روانشناسی تکاملی و مذهب

رتی است که هاي زیادي با یکدیگر دارند، و این درصوآیین پیامبران و نظریه تکامل هر دو همپوشی«
».بین اخالق نگریسته شودبین علم و نظریه تکامل با ذرهدین با ذره

(انیشتین).» بدون علم، کور،بدون دین، لنگ است و دین،علم«

1 - The Moral Animal; Why We Are The Way that We Are
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گیرِ روانشناختی تواند موجب شود تا یک عامل ضربهوجود نگرشهاي مذهبی در افراد، بطور بالقوه می
بوجود آید. هر چند نگرشهاي مذهبی ممکن است نتوانند بر وجود یا نسبت به تمایالت خارج از چارچوب 

هاي جنسی افراد تاثیري بگذارند اما می توانند از طریق فرایندهاي روانشناختی، باعث عدم وجود انگیزه
این غرایض را به دنبال داشته باشند. به عبارت دیگر، هر 2این تمایالت شده  یا سرکوب ناهشیارانه1فرونشانی

گرایی احتماالً آن قسمت از هیجانات افراد را که مربوط به این تمایالت است، دستخوش تغییر چند مذهب
تواند مقاومت افراد نسبت به آنها را افزایش دهد. دهد اما میقرار نمی

پذیري داشته و تقریباً اکثریت افراد، چنانچه شرایط یا هر انسانی، نسبت به خیانت زناشویی آسیب
هاي جنسی ها را مکفی ببیند، اقدام به این کار می کنند. نباید فراموش کنیم که عمل بر مبناي استراتژيهبهان

داري، با افزایش شایستگی تکاملی هر کسی انطباق داشته و هماهنگ با افزا، بیشتر از خویشتنتناسب
داري که یک عمل حفظ خویشتناند. امارفتارهایی است که نیاکان ما براي سالها بر طبق آنها عمل کرده

که اخالق، فرهنگ، مذهب کاهش دهنده تناسب فردي (و نه لزوماً گروهی) بوده، بعد از رفتار قبلی و از زمانی
و قانون در درون جامعه تکامل یافته اند، در ما پدیدار گشته است. با توجه به این مطلب، این قابل درك است 

ال نتوانسته این تمایالت پس مانده از میلیونها سال زندگی تکامل قبلی در که رشد فرهنگ در جوامع، تا به ح
انسان را بطور کامل بزداید. به همین خاطر، می توان گفت که خیانت، نسبت به حفظ پاکدامنی، به میزان 

ی است هایبیشتري در ما ریشه دوانده است. باقیماندن بعضی از تمایالت منفی انسانی، داستان باقیماندن زخم
وقت که گونه ما در پیکار با طبیعت و مسیر تکاملی خود، بر دوش دارد. انسان تا به حال نتوانسته و شاید هیچ

هم نتواند وجود این تمایالت را از خود جدا کند. آنچه که براي او مقدور است کنترل این تمایالت است. 
کنند.نگرشهاي مذهبی به این کنترل کمک می

توانند ارتباطات زوجین را تحت هایی که میها و بلنديپر است از تعارضات و پستیزندگی زناشویی 
ترین مواقعی است که زنان تاثیر قرار دهند. مشاهدات نشان می دهند که این زمانها، معموالً یکی از پرترافیک

تواند موجب یکنند. در این مواقع، مذهب یکی از عواملی است که مو مردان، به خیانت فکر یا عمل می
دهد، باشد. جلوگیري از ویران شدن رابطه که در نتیجه وجود این تمایالت یا اقدام بر طبق آنها روي می

هاي روانشناختی که افراد در این مواقع و به عنوان عذرهایی براي خیانت خود مذهب می تواند بر علیه بهانه
تکاملی)، حول و - ید بتوانیم بگوییم بهانه هاي روانیهاي روانشناختی (و شاآورند، عمل کند. این بهانهمی

چرخند. ، می»کرد و این باعث شد تا من خیانت کنماو مرا درك نمی«حوش همان سناریوهاي تکراري مانند: 
کنند، این عمل را براي خود و شوند تا بدین وسیله، بعضی از افرادي که اقدام به خیانت میآنها موجب می

1 - Suppression
2 - Repression
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تواند گرایش فرد به خیانت ر سر پذیرش این توجیهات و این مینمایند. مذهب مانعی است بدیگران، توجیه 
را، در این مواقع یا هر زمان دیگر، کم کند. 

که یک بیمار، از یکی از اختالالت درمانگران روانشناسی، معموالً با این عقیده موافقند که در صورتی
تواند به فعالیتهاي خود ادامه وده و فرد بدون استفاده از دارو میبرد که شدت آن خفیف بروانشناختی رنج می

درمانی استفاده نشود. این مسئله، علل متعددي دارد اما یکی علل آن این بدهد، از دارو بطور همزمان با روان
که فرد از کاربرد دارو براي کنترل عالئم هیجانی خود رضایت حاصل کند، این مشکل است که درصورتی

بایست از طریق ش بیاید که از این به بعد نیز، وسوسه شود تا براي کنترل طیف زیادي از عالئمی که میپی
درمانی حل و فصل شوند، همچنان از دارو استفاده نماید. علت این مسئله اینست که دارو یک مشاوره و روان

گیرند تا اثربخشی خود را نشان دهند، میدرمانی که وقت بیشتري االثرتر بوده و به اندازه مشاوره و روانسریع
گیر نیست. اما مشکل اینجاست که بسیاري از داروهاي روانی (نه همه آنها) اساساً نوعی مسکن بوده و وقت

درمانی به احتمال بیشتري، علت اصلی مشکالت گذارند. رواناصل مشکالت را دست نخورده باقی می
به شهادت پژوهشهاي انجام شده، میزان برگشت اختالل در صورت روانشناختی را مورد هدف قرار داده و 

تواند این باشد درمانی، کمتر از دارودرمانی است. بر همین قیاس، یک تاثیر مفید مذهب هم میاستفاده از روان
پذیري نشان داده و روشهاي شود تا فرد در نحوه برخوردش با تعارضات زناشویی، انعطافکه موجب می

ز متخصصین یا سایرین انتخاب کند.تري را همانند مشورت گرفتن اگیرانهاما وقتتر سالم
شود هاي متعددي دارد. بعد از مدتی، هوا آنقدر گرم میاید که دربفرض کنید که در اتاقی قرار گرفته

ید. کدام هاي اتاق را باز نگه دارگیرید تا یکی از دربکه تحمل شرایط براي شما دشوار بوده و تصمیم می
ترین راه کنید؟ احتماالً اولین دربی که در دسترس شما قرار دارد. علت نیز ساده است: سادهدرب را باز می

ترین راه حل است. در هنگام برخورد با هیجانات منفی ناشی از مشکالت زناشویی نیز، چنانچه حل، عملی
هاي در اشته باشد، ممکن است سراغ اولین دربفرد موانعی مانند وجدان اخالقی متاثر از نگرشهاي مذهبی ند

هایی مانند کمک دسترس مانند روابط خارج از چارچوب زناشویی یا متارکه برود تا اینکه بخواهد درب
- ترین راهانتخاب آسانتري تا هدف دارند، اما بهتر و موثرترند. تخصصی گرفتن را امتحان کند که راه طوالنی

ترین که تحت تاثیر یک هیجان شدید هستند، دست به آسانافراد در زمانیشود تا بعضیحل، موجب می
آورده است. هیجانات عملی بزنند که در مواقع قبلی، بیشترین کاهش در هیجانات ناخوشایند را بوجود می

پذیري فرد نسبت به خیانت توانند موجب آسیبمنفیِ بوجود آمده در ارتباطات زناشویی، بطور بالقوه، می
کند. زناشویی شوند زیرا ارتباط جنسی با فرد مورد عالقه، مفرّ خوبی براي کاهش هیجانات دردناك، فراهم می

حل را، تا حدي، بگیرد.ترین راهتواند جلوي این انتخاب آسانمذهب، بطور بالقوه، می
علم، دوباره همان هاي دینی روي برگردانده اما بعد از مطالعه در اند کسانی که از آموزهبسیار بوده

شکاکیت، "اند، اما بار دوم از روي ایمانی جدید. به قول اسکار وایلد: ها را پذیرفته و ترویج کردهآموزه
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دو جنس در کنار همدیگر، غیر ضروريتاکید ادیانی مانند اسالم بر عدم قرار گرفتن . "سرآغاز ایمان است
ه روابط خارج از چارچوب زناشویی را در افراد نشان آگاهی ادیان نسبت به نقش فرصت یافتن در اقدام ب

بین آموزشهایی که اغلب مذاهب الهی  به افراد جامعه درباره رفتارهاي جنسی می دهند و مسائلی که دهد. می
دهند داراي بار هیجانی زیادي براي دو جنس است، همپوشانی وجود یافته هاي روانشناسان تکاملی نشان می

همچنین بع دینی اسالمی و از جمله قرآن و حدیث بر پوشش و آرایش مناسب دو جنس و تاکید منادارد. 
ها آسیب پذیريوهاي وجودي انسانه نسبت به خمیر،گواهی بینش منابع دینی،مند دو جنستعامالت قاعده

وي مردان و بطور نمونه، در منابع دینی و از جمله قرآن، تاکید زیادي بر کنترل نگاه از سو خصایص اوست. 
زنان (و بخصوص مردان) شده است. همانطور که می دانیم، ارزیابی تناسب تولیدمثلی یک زن بوسیله یک 
مرد یا بالعکس آن، تا حد قابل مالحظه اي بوسیله حس دیداري صورت می گیرد (هر چند این مسئله در 

بین عصر زنان عصر مدرن، همان ذرهکند). چشم چرانی مردان ومورد ارزیابی مردان از زنان، بیشتر صدق می
شود تا آنها به ارزیابی میزان تناسب کلی و بالقوه یک شریک جنسی در دسترس، تکاملی است که باعث می

شوند و کنترل نگاه در موارد الزم، می تواند باعث جلوگیري از بوجود بپردازند. همه روابط، از نگاه شروع می
زا شود. از طرف دیگر، در منابع دینی، تاکید زیادي نیز بر پوشش، آرایش و بوارِ آسیآمدن یک فرایند تسلسل

رفتار کردن مناسب زنان، به نحوي که موجب تحریک جنسی مردان نشوند، شده است. این موارد مورد تاکید، 
همانهایی هستند که حوزه هاي آسیب پذیري مردان به شمار می روند. توصیه و تاکید به زنان در مورد
سازگاري اقتصادي و رفتاري آنان نیز، همان خط قرمزهایی است که زنان ممکن است در آن شکست بخورند.

دادن ارتباطات خویشاوندي با بستگان خونی در اسالم، تاکیدات زیادي بر صله رحم که به معناي تداوم
ژي و منابع خود براي است. همانطور که دیدیم، افراد، دروناً تمایل بیشتري براي صرف انراست، شده

خویشاوندان زیستی خود، دارند. در اینجا، تاکیدات دیدن اسالم، همراستا با تمایالت درونی افراد است. از 
آنجایی که افراد دروناً و ابتدائاً نسبت به تمایل براي صرف منابع براي بستگان زیستی خود، عالقه و انگیزه 

تواند روشی براي تشویق افراد براي اینکه به خویشاوندان خود بیشتري دارند، توصیه و تاکید بر آن، می
رسانانه تواند راهی براي گسترش رفتارهاي یاريرسانی و یاري بیشتري داشته باشند، باشد. این، خود میکمک

به دیگران، در جامعه، باشد.
طالق به مردان داده دهند. اینکه در دین اسالم، حق هاي درخواستی را زنان میبیش از دو سوم طالق

تربودن زنان در مقابل اتفاقات زندگی تر و واکنشیتواند حاکی از آگاهی منابع دینی نسبت به هیجانیشده می
زناشویی و تاثیر بیشتر هیجانات آنی بر رفتارهایشان، باشد. 

سان در زندگی هاي انهاي اصلی انگیزهتولیدمثل و میل به هر چه بیشتر گستراندن ژنهاي خود، از هسته
(سوره » زنان کشتزار شمایند...«کند: و ازدواج است. قرآن، در یک تمثیل جالب، زنان را به کشتزار تشبیه می

). این تمثیل با رفتارهاي واقعی مردان و زنان در زمینه جنسی، همپوشانی دارد. همه ما بخوبی 74فرقان، آیه 
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زارع تحت کشت خود هستند. اما افراد، معموالً به صحت همین دانیم که مردان، عموماً به دنبال افزایش ممی
آوري بذرهاي کنند. زنان نیز، به دنبال جمعواقعیت، در رابطه با زنان و فقط به شکلی متفاوت، توجه نمی

آنچه که "گوید گردند. النگلی که خود یک مولف زن است اینطور میمناسب، براي بارورشدن از آنها، می
اي تنظیم کرده که به دنبال گسترش بذرهاي خود طلع هستند اینست که طبیعت، مردان را به گونههمه از آن م

ریزي اي برنامهدانند اینست که طبیعت، زنها را هم به گونهکنم که آنچه بیشتر مردم نمیباشند. من فکر می
).27، ص 2005("آوري این بذرها باشندکرده که به دنبال جمع

شوند که ی، به میزان زیادي، آموزش درباره مسائل جنسی و تولیدمثل را شامل میآموزشهاي مذهب
یک مثال از دین اسالم، قوانین مربوط به ). 1983گیرند (رینولدس و تانر، اغلب به شیوه تکاملی صورت می

یک زن شود که در طی آن،به مدت زمان مشخصی گفته می» عده«داشتن زنان در زمان طالق است. عده نگه
از سوره احزاب، اینطور آمده 49تواند با مرد دیگري ازدواج کند. در آیه در بعد از طالق از همسر اول، نمی

- اید، اگر زنان مومن را به نکاح خود درآورید، آنگاه پیش از آنکه با آنان هماي کسانی که ایمان آورده«است: 

هایی که آن را بشمارید نیست، پس مهرشان را بدهید و عدهخوابگی کنید، طالقشان دادید، دیگر بر عهده آنها، 
(ترجمه استاد فوالدوند). استفتائات فقهی در این زمینه، با آیات قرآنی مربوط » خوش و خرم آنها را رها کنید

به عده نگه داشتن زنان در هنگام طالق، همپوشانی دارند. فقه اسالمی، زنان را ملزم کرده که بعد از طالق و 
بل از ادواج با مردي دیگر، عده نگه دارند. نگاه شریعت اسالمی از وضع چنین قوانینی، به سمت اطمینان از ق

اند که در بعضی از موارد، زنان مطلقه، نیازي به نگه قطعیت پدري در مردان است. بعضی از فقها ذکر کرده
با شوهر، هیچ ارتباط جنسی با او نداشته است؛ داشتن عده ندارند مانند: مواردي که در آنها، زن بعد از ازدواج 

طالق قبل از نه سالگی یا بعد از یائسگی زن روي داده است؛ و همچنین در صورت متولد شدن یا سقط شدن 
2145فرزند یک زن باردار (مکارم شیرازي، رساله توضیح المسائل، چاپ هجدهم، بخش احکام طالق، مسئله 

اند که شوهر دوم یک زن را شوید که این موارد استثنا شده، همان موارديه می). اگر دقت کنید متوج2148و 
کنند. در این حالت، چنانچه زن بعد از ادواج با او حامله از اینکه او از شوهر اولش باردار نیست، مطمئن می

هر اول. تواند مطمئن باشد که فرزند درون شکم همسرش، فرزند خودش است و نه فرزند شوشود، شوهر می
عده نگه داشتن زنان مطلقه در شرایط عادي هم، به همین خاطر است. اجتناب از ازدواج با مردي دیگر در 
طول دوره عده، باعث می شود تا در صورتیکه آمیزشهاي جنسی زن با شوهر اولش منجر به باردار شدن او 

دانیم، قطعیت پدر بودن از جمله ه میشده باشد، در طول دوره زمانی عده، خود را نشان دهد. همانطور ک
هاي تکاملی مردان در رفتارهاي جنسی آنها است. مثال گیري انطباقعوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در شکل

دهد که فقه اسالمی نیز با توجه به آنچه که از نظر تکاملی ذکر شده در مورد قوانین فقهی اسالم، نشان می
قوانین خود را بنیان گذاشته است.براي مردان و زنان مهم است، 
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سازي نژادي به روشهاي نرم مانند فراگیرکردن در انتهاي فصل پنجم، اندکی درباره منافع و لزومِ به
سازي نژادي، گري مشروعیت فرزند، صحبت کردیم. در دین اسالم، بسیار پیش از مطرح شدن ایده بهغربال

تایید و تاکید بوده است. تعدادي از احادیث نقل شده از ایجاد تغییر در خزانه ژنتیکی جامعه، مورد
» با خانواده خوب و شایسته وصلت کنید، زیرا خون اثر دارد«پیامبر(ص)، گُواهی بر این مطلب، هستند: 

هایی مناسب انتخاب کرده و همسرانتان را گزینش هاي خود، گزینهبراي نطفه«)، 7848(میزان الحکمه، ح 
هایی هایی مناسب انتخاب کنید زیرا زنان، بچههاي خود، گزینهبراي نطفه«)، 7851حکمه، ح (میزان ال» 1کنید

پور، ؛ منابع احادیث به نقل از نیلی7850(میزان الحکمه، ح ». آورندهمانند برادران و خواهران خود به دنیا می
1390.(

ت است که معموالً کمتر بو و حس بویایی، از جمله حواس مهم در انتخاب و جذب شدن به یک جف
گیرد. در فصل اول و چهارم، درباره بعضی از اثرات و مداخالت حس بویایی در مورد توجه قرار می

دهند که اهمیت این حس در گزینی، صحبت کردیم. مجموعه پژوهشها نشان میرفتارهاي جنسی و جفت
ایر حواس مانند حس دیداري، تواند با سگزینی و انتخاب شریک جنسی، بخصوص براي زنان، میجفت

؛ فصل اول). گفته 2010شنیداري و المسه، برابري کرده یا حتی از آنها، پیشی بگیرد (رك به مستون و باس، 
کرده است. هرچند این هاي مکرري به مردان در مورد معطرکردن خود میشده که پیامبر اسالم (ص)، توصیه

ما یکی از زمانهایی که در احادیث بر استفاده از عطرهاي خوب ها کلی و مربوط به همه شرایط است اتوصیه
اي که خود ایشان صرف خرید عطر تاکیده شده، زمان آمیزش جنسی با همسر است (حتی نقل شده که هزینه

شده است!).شان، بیشتر میاند از هزینه لباسکردهمی
سی توصیات دینی مربوط به یک حوزه جالب اما محدود پژوهشی در زمینه روانشناسی دین، برر

کنند در زمان انتخاب مالکهاي جذابیت و ظاهر در انتخاب همسر، است. تعدادي از احادیثی که توصیه می
همسر، به چه ویژگیهاي جسمی در طرف مقابل توجه کنیم، جالب هستند. در فصل چهارم و در تبیین 

ام بردیم که یکی از آنها نسبت کمر به باسن مالکهاي جذابیت جسمانی زنان از نظر مردان، از خصایصی ن
(WHR)دهند که این شاخص با نیمرخ هورمونی، میزان بود. گفتیم که مرور شواهد پژوهشی نشان می

سالمت جسمی و باروري یک زن و میزان احتمال سالمتی در زایمان او، همبستگی دارد. در یک حدیث از 
قد و میانکفلدرشتدرشت، گون، چشمتخاب کن که گندمهمسري را ان«حضرت علی (ع) اینطور آمده: 

). مولف حدس 14الشیعه، ج (وسائل)» ]![اش به گردن من باشد باشد، اگر او را نپسندیدي پرداخت مهریه
کفل در این حدیث، همان شاخصِ نسبت کمر به لگن، باشد. در جایی دیگر، زند که منظور از واژه درشتمی

طبخ و خوشبوخوشبهترین زنان شما، زنان «هاي بویایی دارند مانند: وجه به مکانیسماحادیث، اشاره به ت

حناکالماخبوکم و انتَفطَنُلاتَخَیرُو-1
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طبیعی است نکته:) (1390پور، منابع احادیث به نقل از نیلی؛ 325، ص 5(امام صادق (ع)؛ الکافی، ج » هستند
وصیه به مردان در طلبیده که احادیث، بیشتر مرتبط با تکه جو اجتماعی حاکم بر فرهنگ عرب آن زمان، می

کنند باشد، چرا که در آن زمان، زنان بیشتر مورد توجه به خصایص بدنی و جسمانی زنانی که انتخاب می
کننده اصلی انتخابهاي زنان بوده است. اجتماعی یک مرد، تعیین-شونده بوده و غالباً طبقه اقتصاديانتخاب

یادي درباره اینکه زنان در هنگام انتخاب همسر باید به هاي دینی زشاید این یکی از دالیلی باشد که توصیه
چه ویژگیهاي جسمانی در مردان توجه کنند، نشده است. نکته دوم اینکه، وجود احادیثی از این دست، به 
معناي این نیست که در دین اسالم، تاکید اولیه در زمان انتخاب همسر به ویژگیهاي جسمانی است. در 

دهند بسیار زیاد هستند دهی را به ویژگیهاي شخصیتی و رفتاري فرد میکه اولویتحقیقت، تعداد احادیثی
هایشان ازدواج نکنید زیرا اي بسا که زیبایی آنها موجب تباهی و هالکتشان با زنان به خاطر زیبایی«مانند: 

را به طغیان و سرکشی شود، براي مال و ثروت نیز با آنها ازدواج نکنید، زیرا چه بسا که مال و ثروتشان آنان 
؛ به نقل از همان منبع). 7833الحکمه، ح، میزان»وا دارد، بلکه بر اساس دینداري با آنها ازدواج کنید

یک نکته در مورد بکارگیري عملی مذهب در جامعه این است که دین، چه به شکل رسمی آن در 
تواند پشتوانه کاملی براي رفتار ایی نمیجوامع یا به شکل اعتقادي و هیجانی در ذهن افراد جامعه، به تنه

وقتی که زمین حرکت "اخالقی باشد و همکاري قانون و فرهنگ نیز، مورد نیاز است. به قول بلز پاسکال: 
توان در همه افراد، عطش . بر همین مبنا، نمی"کند، حتی فتوایی از [شهر] رم نیز توان باز ایستاندن آن را ندارد!

توان در برح عاج هار شهوتهاي تکاملی را بوسیله باورها و اعتقادات کنترل کرد. نمیو هیجان غیر قابل م
نشست و در عین حال از مردم خواست که اخالقیات را بجا آورند. اگر تفکري قصد اشاعه در جامعه دارد، 

و در ارتباط گراي جامعه همانند فرهنگ و قانون نیز درآید. در فصل دومباید از آستین نیروهاي قوي و عمل
بینی کننده قطعی و کاملی بین نگرشهاي مذهبی و اقدام به خیانت، دیدیم که نگرشهاي مذهبی، به تنهایی، پیش

از اقدام برخالف آنچه که فرد قبالً آن را تایید کرده یا نکرده، نیست. این مسئله در مورد جنس مونث، بیشتر 
معنی نیستند که نگرشهاي مذهبی، توان باز نگه داشتن یا کرد. این یافته ها، هر چند به این هم صدق می

درونی -ترغیب افراد به رفتارهاي خاص را ندارند اما به ما هشدار می دهند که در تکیه به مهارهاي مذهبی
افراد، باید جانب احتیاط را رعایت کنیم.

محققین و مولفین، اقدام در سالهاي اخیر، تعامالت اسالم با نظریه تکامل به نحوي بوده که بعضی از
اند (براي مطالعه در زمینه دیدگاههاي اسالمی به استنباط نظریات تکاملی از آیات قرآنی و احادیث کرده

و تکامل در قرآن. تالیف مشکینی اردبیلی، ترجمه1337اهللا سحابی، انسان. عزتدرباره تکامل رك به: خلقت
اند).این زمینه منتشر شده؛ کتب جدیدتري نیز در1370نژاد، حسین. ق
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روانشناسی تکاملی و فمنیسم

خواهند برابري دو جنس را گسترش دهند، رسد که واقعیتهاي زیستی با کسانی که میبه نظر می«...
).1998(دیاموند، ...»خیزد. رحمانه به مبارزه بر میبی

جر به این خواهد شد که دو جنس، باید به این بیندیشیم که آیا عقاید و درخواستهاي فمنیسم، من«
».بخواهند یا اصالً بتوانند، دست از جنسیت خود بردارند

اولـین مـوج ایـن    هاي گوناگون اسـت. دو جنس در زمینه، به معنی طرفداري از برابري حقوقفمنیسم
نوشـت،  » دفاع از حقوق زنـان «اي با عنوان که مري ولستون کرفت، رسالهیعنی زمانی1792جنبش مربوط به 
، موج دوم جنبش برابري زنان آغاز شد. این جنبش در ادامه بسـط و توسـعه انقـالب    1965آغاز شد. در دهه 

صنعتی، فرو ریختن هنجارهاي سنتی و استقالل نسبی اقتصادي زنان، رشـد کـرد. فمنیسـم، یکـی از مکاتـب      
نیسـت. هماننـد بسـیاري از دیگـر     جامعه شناسی بوده و به عنوان یک رویکرد علمی در مطالعه انسان، مطرح 

هاي فکري طرفـداران آن تلقـی مـی    هاي این مکتب نیز در بردارنده ایدئولوژيمکاتب جامعه شناسی، دیدگاه
شود، بدون اینکه بسیاري از این عقاید، از نظر علمی و تجربی، تایید یا رد شده باشند.

نـبش لیبـرال برابـري زنـان، جنـبش      هاي فمنیستی شکل گرفته امروزي را در سه دسـته کلـی ج  جنبش
تـوان قـرار داد. برخـی از عقایـد ایـن مکاتـب و       سوسیالیست برابري زنان و جنبش رادیکال برابري زنان مـی 

بخصوص جنبش رادیکال برابري زنان، شنیدنی و جالـب اسـت. بطـور نمونـه، برخـی از طرفـداران جنـبش        
مثل به عنوان جایگزینی براي ارتبـاط جنسـی طبیعـی    رادیکال برابري زنان، حامی تکنولوژي هاي جدید تولید

بین زن و مرد هستند. بدین معنی که معتقدند براي تولیدمثل، نیازي به بدن زن نیست و می توان آن را خـارج  
-از بدن زن انجام داد و بنابراین براي تولیدمثل، ارتباط فیزیکی زن و مرد ضرورتی ندارد. آنان اینطور دلیل می

ا از بین رفتن مفهوم مادري، کل سیستم خانواده که شامل تعریف رایج در مـورد مـادر بـودن، پـدر     آورند که ب
بودن و فرزند بودن است، از میان رفته و این امر باعث می شود تا زنان، مردان و کودکان، از سیطره ستمگرانه 

). برخی دیگر از طرفـداران  1384؛ به نقل از عضدانلو، 1987خانواده، جنسیت و سکس آزاد شوند (دورکین، 
این جنبش، بنیان و اساس تکنولوژي هاي جدید تولیدمثل را پدرساالنه و مردانه دانسـته و معتقدنـد کـه ایـن     

شود تا مردان به حقوق زنان (نسبت به زهدان و تخمدانشان) تجاوز کرده و آن را ویژگی مردانه علم باعث می
ان منبع) (با وجود این عقاید متناقض فمنیسـمِ رادیکـال، مشـخص    ؛ به نقل از هم1993بدزدند (ریچاردسون، 

حلی را در پیش بگیرند!).نیست که براي زادآوري، جوامع باالخره باید چه راه
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اي نظري یا واقعیتی شدنیبرابري دو جنس؛ افسانه
نیسـم بـوده   گرفته شـده در مکتـب فم  نگري از جمله پرکاربردترین واژگان بکار واژه برابري و برابري

تـرین کلمـات هسـت. تعریـف دقیـق ایـن واژه،       انگیزترین و مبهماین واژه در عین حال، یکی از بحثاست. 
نگـري در روابـط دو   تعریف حد و حدود برابري در روابط دو جنس و اساساً عملی بودن بکـارگیري برابـري  

کنند، وجود برابـري مطلـق   ید زیادي میها بر آن تاکاند. یکی از نکاتی که فمنیستجنس، مبهم و مورد مناقشه
بین دو جنس در همه امور ارتباطی و زندگی مشترك است. این دیدگاه و تاکید بر آن که بسـیار بحـث انگیـز    

خیزد که ما در نگرشمان نسبت به دو جنس، چه رویکردي را اتخاذ کرده باشـیم. آیـا   بوده، از این اصل بر می
ایـم یـا صـرفاً بـه یـک      در حیطه تفاوتهاي دو جنس به این نتیجـه رسـیده  بعد از مرور پژوهشهاي انجام شده

رویکرد ایدئولوژیک معتقدیم. همانطور که بحث شد، فمنیسـم نیـز ماننـد بسـیاري از مکاتـب دیگـر جامعـه        
هاي خود را از ایدئولوژیهاي ذهنی و نه لزوماً از یک نگاه علمی و تجربـی  شناختی، آبشخور تاکیدات و نظریه

انـد. بـه علـت اینکـه     گیرد. از منظر تکاملی، دو جنس، تاریخچه تکـاملی کـامالً متفـاوتی داشـته    نسان، میبه ا
رسیده، استراتژیهاي جنسی و رفتارهاي هاي متفاوت به حداکثر میشایستگی تکاملی و تولیدمثلی آنها به شیوه

-گذاري والدینی و اسـتراتژي سرمایهجنسی متفاوتی نیز در آنها پدید آمده است. همچنین، به علت تفاوت در 

هاي جنسی، دو جنس از نظر تاکید بر عوامل مختلف، متفاوت هستند. درعین اینکه شباهتهاي زیادي بـین دو  
خورد. روانشناسی تکاملی بخصوص بر تفاوتهاي جنس وجود دارد، تفاوتهاي بنیادینی نیز بین آنها به چشم می

پوشـی و  ها، این تفاوتها را در نظر نگرفته و مورد چشممی رسد فمنیستجنسی تاکید دارد، حال آنکه به نظر 
دهند. البته این کامالً قابل درك است زیرا براي اینکه معتقد شویم دو جنس باید حقوق مطلقـاً  غفلت قرار می

ـ ها بر این عقیدهبرابري داشته باشند، باید معتقد شویم که آن دو، اساساً مشابه هستند. فمنیست د کـه توزیـع   ان
تـاریخی میـان مـردان و زنـان و     -ها، تفاوتهـاي موجـود در دسـتاوردهاي فرهنگـی    نابرابر قدرت میان جنس

ها نیستند، بلکه معلول اجتمـاعی شـدن در جوامـع    شناختی میان جنسرفتارهاي قالبی، نتیجه تفاوتهاي زیست
). حال آنکـه،  2000جنسیتی است (کارترایت، مرد ساالرند. به باور آنها، تغییر جامعه مستلزم تغییر نقش هاي 

این میلیونها سال زندگی تکاملی دو جنس است که ذهن آنها را براي فکر کردن به شیوه هاي متفاوت، شـکل  
ها بر برابري مطلق بین دو جنس، باعث می شود تا زنان همچنان بـر  داده است. بطور نمونه، آیا تاکید فمنیست

هـا  عنوان یک متغیر مهم در همسرگزینی توجه نکنند؟ ممکن است که فمنیستوضعیت اقتصادي یک مرد به 
گیري چنین روابط و انتظارات اقتصادي بین دو جنس این دلیل را که نابرابري اقتصادي دو جنس موجب شکل

شود، علت عدم پذیرش جنس مونث براي برابري مسئولیت اقتصادي، ذکر کنند. اما پژوهشها خـالف ایـن   می
دهند. پژوهشهاي متعدد انجام شده نشان داده اند که زمانیکه طبقه اقتصادي و میزان درآمـد  را نشان میمسئله

کنـد  یک زن افزایش می یابد، نه تنها تکیه و تقاضاي او مقدار درآمد مورد انتظار از همسر، کـاهش پیـدا نمـی   
یابد. بلکه افزایش هم می
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ر همه مشاغل و بدون توجه به مسائل جنسیتی، می توانند آیا این ادعاي فمنیست ها که هر دو جنس د
موفق باشند، به مشکالت عملی مشاهده شده در مورد اعمال چنین ادعاهایی هم توجه دارد؟ آیا زنـان حاضـر   

هاي خانواده وارد بازار کار شـده، بـدون اینکـه مشـکالت     کننده هزینههستند تا همپاي مردان، به عنوان تامین
ها عملـی بـود، شـاید مـا بـا      انی در روند ارتباطات دو جنس، بوجود آید؟ اگر ادعاهاي فمنیستآشکار و پنه

هـا  تر و بهتر مواجه می شدیم اما بطور خالصه و در عبارتی بسیار معنادار: آیا ایدهتر، خوشبختجهانی متوازن
سـیت خـود بردارنـد؟! آیـا     ها، منجر به این خواهد شد که مردان و زنان، دست از جنو درخواستهاي فمنیست

و جنسیتی آنها را برداشت و ابزاري دیگر بـراي فکـر، احسـاس و رفتـار کـردن بـه آنهـا        توان مغز جنسیمی
ها هم از ذهن آدمیان دسـت بـر   آموخت؟ میلیونها سال تکامل، اثرات خود را گذاشته و متاسفانه به این راحتی

جنسی یک مرد براي رابطه جنسی با همسرش، در صـورتیکه  هایی که معتقدند حتی اصرارفمنیستدارد. نمی
زن راضی نباشد را باید از مظاهر تجاوز جنسی بدانیم، آیا براي این سوال که بـا تفـاوت قابـل مالحظـه میـل      

اي دارند؟ قطعاً پیشنهاد خوردن روزانه کـافور  جنسی در دو جنس چه کار می شود کرد هم جواب قانع کننده
توان زیاد جدي گرفت! آیا این عده به این سئوال که اصالً چرا شاهد تفـاوت در امیـال   ا نمیبه جاي نوشابه ر

اندیشند؟ فمنیسم، رویکردي جامعه شناختی و ایدئولوژیک به انسان است که جنسی بین دو جنس هستیم، می
د.در شکل فعلی خود نمی تواند جوابهاي تجربی و علمی کارآمدي براي سئواالت ما فراهم کن

ملقـب اسـت)  1968(نویسنده فرانسوي که به مادر فمنیسم در بعـد از سـالهاي   بوا-سیمون دوزمانی 
گرایـی  . موافقت کامل با این جمله، بـه معنـاي محـیط   "شود!آید، بلکه زن میزن، زن به دنیا نمی"گفت کهمی

د. طرفداران این تفکر، اعتقاد باشافراطی و رادیکال که از جمله تفکرات منسوخ شده در روانشناسی است، می
داشتند که انسان در زمان تولد، همچون لوح سفیدي است که محیط و تجربه، او را به هر شکلی که بخواهـد،  

کشـد. ایـن رویکردهـاي    گرایانـه ایـن تفکـر مـی    آورد. تحقیقات روانشناسان، خط بطالنی بر نوع افراطدر می
ند که انسان در زمان تولد، نه تنهـا همچـون لـوح سـفید نیسـت بلکـه       اروانشناختی، با شواهد انبوه نشان داده

هـاي  ریزي شده، در جهت برآوردن نیازهاي حیاتی خـود و تطـابق  همانند یک کامپیوتر بسیار پیچیده و برنامه
تواننـد در شـکل دادن بـه    دارد. از طرف دیگر، تاثیرات محیطی نیز فقط زمـانی مـی  خاص محیطی، گام بر می

ثر باشند که در چارچوب ظرفیتها و چارچوبهاي زیستی و سرشتی فرد واقع شـوند. اینکـه در طـول    انسان مو
تاریخ، رفتار زنان  فقط ماحصل اجبارهاي مردان یا شرایط تحمیل شده محیطـی بـر آنهاسـت، بـا واقعیتهـا و      

ویرایشی ایجـاد کنـیم،   هاي بدست آمده از پژوهشها، منطبق نیست. اگر بخواهیم در جمله این اندیشمند، یافته
اي نیز، بوسیله محـیط، زن  مالحظهآید و تا حد قابلاي زن به دنیا میزن، تا حد قابل مالحظه«باید بگوییم که: 

». کند)شود (منشها و رفتارهاي خاصی پیدا میمی
م بر شود تا بعضی از تالشها براي تغییر قوانین حقوقی و هنجارهاي حاکباعث می،انسانسیستم عصبی 

اي بین دو جنس ندهند. بسیاري از احزاب و گروهها، سعی در تغییـر  رفتار دو جنس، تغییري در اساس رابطه
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زیربناهاي رابطه اي بین دو جنس ندارند، بلکه فقط به دنبال تغییر شکل و محتـواي ارتبـاطی بـین دو جـنس     
توان به اینصورت تفسیر نس را میهستند. بطور مثال، تالشهاي بعضی از جنبش هاي حقوقی هر یک از دو ج

کرد که این جنبشها، صرفاً به دنبال تغییر مفاد قراردادهاي ارتباطی بین دو جنس هستند و نه اینکه بخواهند یـا  
بتوانند این اصل بنیادي را که رابطه بین دو جنس اساساً یک رابطه تبادلی است، تغییر دهند. از منظـر تبـادلی،   

وار گیرند، همانند دو شریکی هستند که در یک رابطه شـراکتی یـا معاملـه   طه قرار میدو جنسی که در یک راب
هـر یـک از   سـتند. کننده مفاد و محتواي قرارداد بین این دو شریک هقرار دارند. قوانین و هنجارها نیز، تعیین

هـاي  هـاي جنـبش  ستههاي قرارداد را به نفع خود اصالح کند. خواکند تا بند و تبصرهطرفین معامله، سعی می
اي از این اصالحِ به نفع خـود، اسـت. نکتـه    حقوقی مردان، نمونه-هاي اجتماعیخواهی زنان یا جنبشآزادي

کنند کـه در صـورت اعمـال اصـالحات     ها، ادعا میجالب توجه در اینجا، این است که هر یک از این جنبش
که چیـزي  طرف مقابل، از بین خواهد رفت. درصورتیانگاريمورد نظر آنها، حالت تبادلی بودن رابطه یا شیء

یابد. بطـور  کند، شکل ظاهري رابطه است که البته به نفع یک جنس یا گروه، تغییر میکه در این بین تغییر می
خواهی (لیبرالیسم) یا طرفداران حقوق زنـان، معتقدنـد کـه شـکل     هاي آزادياي از طرفداران جنبشمثال، عده

شویی بین مرد و زن در جامعه، زن را همانند یک ملک فرض کرده و مرد را مالک آن قرار می سنتی رابطه زنا
اد دیگـري از ایـن   دهد. آنها می گویند که در صورت برداشته شدن بعضی از گزاره هاي حقوقی و اعمال تعد

دهند کـه بعضـی از   شود. اما مشاهدات نشان میشته میلک و مالکیت بین دو جنس برداها، این حالت مگزاره
پردازي بوده و این ادعا که اعمال این عقاید مطرح درباره روابط بین دو جنس یا نامگذاري روابط، عمدتاً واژه

هاي خاص بعضی از گروهها، می تواند تغییر عمیقی در ماهیت و ذات رابطه بـین دو جـنس بوجـود    سیاست
اثبات. در رابطه با همین مثال گیرد تا حقایق قابلرار میهاي سیاسی و اجتماعی قآورند، بیشتر در حوزه بلوف

توانـد ماهیـت رابطـه بـین دو جـنس را تغییـر دهـد،        هاي زناشویی، مـی ذکر شده یعنی اینکه تغییر چارچوب
هاي آزاد بدون قیـود  دهند که تغییر روند از زندگی زناشویی سنتی به سمت زندگیمشاهدات واقعی نشان می

ورزانه مرد را در همه بافتارهاي ارتباطی، تغییر دهد. احساسات زنان تواند احساسات غیرتمیحقوقی، واقعاً ن
هاي جدید زناشویی بوجـود  گونه از روابط، همانند روابط قبلی باقی خواهد ماند. آنچه که این نظامنیز، در این

اي ناگفتـه یـا بـه    هاي ریشهپویاییهاي ظاهري هستند، بدون اینکه بتوانند آورند، صرفاً تغییر در چارچوبمی
اند را تغییر دهند.هاي تکاملی ما قرار گرفتهچشم نیامده که در انطباق

شدن جوامع غربی زاده شد و بعد هاي موسوم به صنعتیفمنیسم با زنانه شدن بازارکار و اقتصاد، در دهه
رشد روزافـزون  ي اینکه مطمئن شویم از مدتی شروع به رشد در سایر جنبه هاي اجتماعی و فرهنگی کرد. برا

-زده سیاسی یا جامعه، یک اقدام عجوالنه و شتابجامعه، فرهنگ، قانون، سیاست و مسائل جنسی1شدنِزنانه

هاي مختلف علمی، بخصوص روانشناسی تفاوتهـاي  شناختی نیست، نیازمند مطالعات وسیع و عمیق در حوزه

1- Feminization
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بودن ساختار نهـایی  هاي یک خانه را از محکمور که زیربنا و پایهدو جنس هستیم. نتایج این مطالعات، همانط
ناپـذیري بـه اجتمـاع وارد شـود، از صـحت      شوند تا قبل از اینکه خسارات جبـران کنند، باعث میمطمئن می

گیریهاي خود اطمینان حاصل کنیم.تصمیم

فمنیسم و یک بام و دو هوا

-از روزهاي تابستان، هر دو به خانه او آمدند. شبخاتونی بود که دختري داشت و پسري. روزي «

خانوم به بام آمد و به پسر و عروس خود گفت: هنگام که اهل خانه بر بام شدند تا بخوابند، خاتون
ریختن و گرمازدگی؛ نشاید که کمی دورتر از هم بخوابید که هوا گرم است و زمان، زمانِ عرق

تر) بخوابید که تر (نزدیکدش رفت و گفت: کمی مهربانمریض شوید. آنگاه به سراغ دختر و داما
شدنِ به هم، مایه گرمی و آسایش؛ باشد که خوابهاي خوش ببینید! وانگاه، هوا سرد است و نزدیک

.!»عروس خانه با صداي ناالنی گفت: عجب، یک بام و دو هوا 

تی، متهم به یک سونگري طرفه، اغلب بطور درسسیاسی یک-هاي اجتماعیهاي حقوقی و جنبشنظام
ها، همیشه متمایل هستند که یک روي سکه را دیده و از دیدن طرف شوند. این نظامگرایی میو یک جانبه

گویند بعضی از قوانین حقوقی مانند حق نظارت شوهر بر زن، زنان هایی که میدیگر، غفلت بورزند. فمنیست
اند که ازدواج و تعهد یک مرد همچنین با این عقیده هم موافقکشند، آیارا به عنوان ملک مردان به تصویر می

رازنیکبوسیلهجنسىرابطهشروعاینکهآیاشود تا آن مرد، کارگرِ زندگی یک زن باشد؟! به زن، باعث می
زنتمایلعدمصورتدرهمسرشیک مرد ازدرخواست جنسیکهدرحالیبدانیم،عشقزنانهولطیفابراز

کنیم، مصداقی از یک بام و دو هوا نیست؟ اینکه هنگام نظردهی درباره محسوب(!) تجاوز نوعىرا
نمایی کنیم اما در زمان صحبت از میزان واقعی خیانت احساسات جنسی در دو جنس، جنس مونث را قدیس

ایزالخطا زناشویی و جنسی در جنس مونث، بطور ساده بگوییم که زنان هم، همانند مردان، فرشته نبوده و ج
هاي اقتصادي خانواده، جنس مونث را جنس لطیف صدا هستند؟ اینکه هنگام صحبت درباره پخش مسئولیت

را، سوءاستفاده مردان بدانیم بزنیم و چنین درخواستی را ظالمانه، ناهماهنگ با شرایط جنس مونث و طرح آن
اي وي، همتراز جنس مذکر و عقیدهاما هنگام صحبت از تفویض حقوق گوناگون به دو جنس، او را جنس ق

ها، جنس اي مردانه، به حساب آوریم؟ آیا زنان، فقط هنگام پذیرش مسئولیتخالف این موضع را، دسیسه
گیري، تحلیل و قضاوت ها، هنگام تصمیمشوند و در عوض، این ویژگیپذیر تلقی میلطیف، ضعیف و آسیب

روند؟! گونه تاثیرگذاري، به کلی کنار میبدون هیچمناسب،درباره انتخاب نوع پوشش یا سبک زندگی جنسی 
اینکه تجرد کامالً خودخواسته یک زن را، ناشی از میل به استقالل اجتماعی او ولی تجرد یک مرد را، نشانه 

هاي اجتماعی تفسیر کرده و مرد مجرد را، مجرم ببینیم؟! اینکه به یک مرد شاغل یا متمول، بهفرار از مسئولیت
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شدن در یک جامعه یا ثروتمندبودن، وظیفه دارد که متاهل شود و اي نگاه کنیم که انگار به دلیل شاغلگونه
کردن را، براي زنان شاغل یا متمکّن، یک امر بدیهی هاي مربوط به آن را بپذیرد اما آزادي در ازدواجنقش

بدانیم؟ 
-هاي دینیهاي پیچیده و محکمی با گزارهقوانین حقوقی و هنجارهاي اجتماعی در جامعه ما، پیوند

که بخواهند وارد عرصه تالش براي شود تا مکاتب دیگر هم، درصورتیاند. این، موجب میاسالمی خورده
سازي قوانین سازي در جهت پیادهتغییر شوند، سعی کنند تا در ابتدا، نگاهی به اسالم داشته و سپس براي زمینه

هاي دینی و اسالمی، کردن گزارهه، غالباً به این طریق بوده که هر مکتب، با غربالخود، تالش کنند. این نگا
گري با توجه به هماهنگی یا - بخشی از عقاید دینی را پذیرفته و مابقی را کنار گذاشته است. این غربال

تفکرگیرد. قبض و بسطهاي خود آن مکتب، صورت میهاي دینی با ماهیت و خواستهناهماهنگی گزاره
فمنیسم، شکل دیگري از یک بام و دو هوایی آن است. آیا بعضی آرايدرخداخروجوو ورودمحورانهدین

از قوانین حقوقی برآمده از فقه و اسالم، همانند مهریه یا وظایف اقتصادي مرد در ازدواج، طبیعی و بهنجارند 
گردد؟ باالخره تکلیف برخورد فمنیسم ایرانی با بودن، فقط به بعضی دیگر بر میو این غیرطبیعی و ناعادالنه

مسئله بکارت در دختران چیست؟ آیا پرده بکارت، فقط یک زائده جسمی است و تصمیم درباره بود یا نبود 
را براي رسیدن به آزادي شخصی، کنار تواند آنآن، به اختیار دارنده آن است و او هر وقت که بخواهد می

رانسانی و نامتمدنانه است که از پرده بکارت، براي یک زن، زندانی بسازیم که به او بگذارد؟ و اصالً این غی
شدن آن در ازدواج (که اش را ارضاء کند؟ اگر اینطور است، پس چرا بهاي زایلدهد نیازهاي طبیعیاجازه نمی
شود؟! (طبق تمام میتوان کامالً مطمئن بود که اصل بوده یا کپی!)، براي یک مرد، اینقدر سنگین تازه نمی

ها، با این قوانین حقوقی هیچ مشکلی ندارند اما قوانین حقوقی کشور ما، نیمی از مهریه). و البته که فمنیست
قابل است یا خروار خروار سکّه باالخره باید تکلیف مشخص شود که پرده بکارت، فقط یک الیه گوشت بی

نکه یک مرد آلفا باشید یا بتا و به بافت ارتباط؛ اینکه روابط خارج بهار آزادي! (شاید این نیز به نوع خریدار؛ ای
از چارچوب را انتخاب کنید یا ازدواج، بستگی دارد!).

افزاي ما، دید ما نسبت به هر چیز و در کل دنیا را تغییر داده یا تحریف هاي جنسیِ تناسباستراتژي
کند چیست؟ برعکس آن روت، با زنی ازدواج میکنند. نگرش عموم زنان نسبت به مردي که به خاطر ثمی

نگري خود، چطور؟ آیا مرد مذکور، شارالتان و فریبکار است و زن دوم، فقط یک زن طبیعی که بخاطر آینده
کنند که ها، مردان را به این متهم میاي از فمنیستکند؟! سالهاست که عدهبه وضعیت مالی همسرش توجه می

هاي جسمانی اهمیت دارد. اینکه مردان ظاهربین بوده و به زیبایی درون یا ویژگیبراي مردان، فقط جسم و 
دهنده نقش هاي پژوهشی که نشاندهند. اما آنها، به انبوهی از یافتههاي شخصیتی، اهمیتی نمیخصلت

، با طرفهپردازند. مردم عادي هم ممکن است در این قضاوت یکجذابیت جسمانی براي زنان است، اصالً نمی
ها شریک باشند. شاید یکی از علل این قضیه بافتارهایی باشد که مردان و زنان در آن بافتارها به فمنیست
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- اي آشکار و قابلدهی مردان به ظاهر، در زمان انتخاب همسر که مسئلهدهند. اهمیتزیبایی بدنی، اهمیت می

، شریکتهم شوند که در زمان انتخاب همسر یا تواند باعث شود تا مردان به این مدیدن براي همگان است، می
دهند. حال آنکه، اهمیت جذابیت جسمانی براي زنان، در زمان انتخاب فقط به جذابیت جسمانی اهمیت می

تواند ماند، میمدت یا خیانت زناشویی که غالباً از چشم افراد دیگر و جامعه پنهان میجفت براي روابط کوتاه
شناختی زنان در زمان انتخاب جفت، کمتر عیان باشد.ي زیباییهاباعث شود تا انگیزه

طلبی جنسی در جامعه ما هستند و بعضی از قوانین حقوقی مانند حق نظارت کسانی که مدعی برابري
دانند، آیا موافقند که مهریه هم، به عنوان یک جنبه قانونی ازدواج برداشته شده و مرد را منافی حقوق زنان می

ین معیشت خانواده، از نظر قانونی، به عهده هر دو زوج قرار بگیرد؟ کسانی که با برداشتن مهریه وظیفه تأم
که به این سئوال که پشتوانه مردان چه گویند که زنان، نیاز به پشتوانه و ضمانت دارند، درحالیاند، میمخالف

بعضی از وظایف زنان در زندگی گویند که ها، میاي از فمنیستدهند. عدهچیز باید باشد، جوابی نمی
هاي متعارف در نظر گرفته شده براي یک مرد در رابطه با همسرش، زناشویی یا بعضی از حق و حقوق

شوند. از طرف دیگر، عرفها و قوانین بسیار رایج دیگري شدن زن و به نوعی فروش او میموجب کاال تلقی
هاي مختلف دادن در فرهنگمالی مردان (مانند قوانین هدیههاي همانند مواردي که بر تأمین مادي یا پرداخت
توانند به نحوِ بارزي، به عنوان قوانین یا هنجارهاي تشدیدکننده یا مهریه در فرهنگ ما) تاکید دارند نیز، می

- ها، با این اَشکال کاالسازي از زن، مخالفت نمیکاالپنداري یک زن، در نظر گرفته شوند. پس چرا فمنیست

د؟! آیا فقط این مسئله که یک مرد به ازاي انجام وظایف خودش در زندگی زناشویی، خواهان تمکین کنن
هاي مادي توان تشدیدکننده فرضِ کاالبودن زن تلقی کرد؟ و مثالً اینکه پرداختجنسی از همسر است را می

کند مرگ مرد ادامه پیدا مییک مرد به زن که از ابتداي زندگی مشترك تا پس از انقطاع آن و یا حتی پس از
هاي دائم، موجب گونه تفسیر کرد؟! آیا روابط جاري و ساري بین دو جنس در ازدواجتوان اینرا، نمی

شوند اما اگر دقیقاً همان قوانین، در نوع دیگري از ارتباط زناشویی بین دو جنس مانند کاالپنداري زن نمی
اري و دون شأن زن، تلقی گردند؟ حتی اگر بپذیریم که بعضی از ازدواج موقت، برقرار شوند، باید کاالپند

رسد که زنند، نوبت به این سئوال میمادي بین مرد و زن دامن می-هنجارها و قوانین، به این رابطه تبادلی
- واقعاً کدام جنس، بیشتر مسئول این امر است؟ بعید است که زنان خود بخواهند ماهیت تبادلی و منفعت

خواهند، افزایش شان با مردان را تغییر دهند. اما آنچه که هر یک از دو جنس و از جمله زنان میرابطهگرایانه 
شده هاي توافقهر چه بیشتر وزنه تبادلی به سمت خود است. به عبارت دیگر، مشکل، بیشتر مربوط به قیمت

تبادل، همچنان برقرار باشد اما در معامله یا مدت زمان تبادل و نه اصل معامله، است؛ اینکه اصل قاعده 
شود، حد و حدود آن موقعیتها، مدت زمان آن، مفاد قاعده تبادل و موقعیتهایی که این قاعده در آنها جاري می

اي از طرفداران نظام فمنیسم در جامعه ما، بر حق چندزنی بودن تبادل را، خود تعیین کنند. عدهتعیین عادالنه
کنند. آنها معتقدند که اگر چنین حقی براي مردان در نظر گرفته شود، باید براي گیري میبراي مردان خرده
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بودن یا نبودن این درخواست اخیر که بگذریم، مشکل زنان نیز حق چندشوهري مجاز دانسته شود. از عملی
که چنین دانندخواند چندشوهري آشکار نیست. آنها بخوبی میگردد که آنچه که زنان میبیشتر به این بر می

چیزي عملی نبوده و حتی خود آنها هم، مایل به آن نیستند. اما یکی از انواع چندشوهري که مشتاقان بسیار 
بیشتري دارد، استراتژي جنسی مختلط است. این نوع از چندشوهري، عمالً به ضرر بسیاري از مردان و 

شود. دیدن بنیان ازدواج و خانواده میآسیب
ر سالهاي اخیر، در جوامعی مانند کشورهاي ما، شکلی نوظهور از فمنیسم عملی و رسد که دبه نظر می

هاي حقوقی دینی و غربی را در خود پرورانده است. شده در جامعه شکل گرفته که ترکیبی از گزارهپیاده
ز قوانین مهریه، وظیفه تأمین اقتصادي خانواده و پرداخت نفقه، وظیفه سرپرستی اقتصادي و اجتماعی ا

گیري براي رفتارهاي جنسی خود در قبل و حتی بعد از فرزندان با چاشنی حق شخصی زنان در تصمیم
هاي بسیار ازدواج، داشتن حق انتخاب درباره سبک زندگی در بیرون از منزل، مراوده با مردان دیگر و .. پدیده

در سالهاي اخیر، در حال دریافت رسد که مردان ما، آشنایی براي این روزهاي جامعه ما هستند. به نظر می
اند که آنها را تبدیل به گونه جدیدي از مردانی کرده که این تناقضات را ندیده آموزش و تعلیمات الزمی بوده

شمارند. این روند، بطور خزنده، پیشرونده، تدریجی و پنهان، کار خود را آغاز کرده و و یا اصالً تناقض نمی
ها و پیگیري براي تغییر قوانین حقوقی در جامعه، این رات، توقعات، هنجارسازيدر حال جلوبردن است. انتظا

سازد.ترکیب غریب را، بخوبی نمایان می
فمنیسم، به عنوان جنبشی که اغلب فعاالن آن را، زنانی از طبقات متوسط و باال، تشکیل داده، غالباً با 

رسد که فعاالن این حوزه، ولی دارد. کمتر به گوش میها و نگرانیهاي همین طبقات از زنان هم، دلمشغخواسته
هاي هرچه بیشتر به فکر مشکالت خواهران خود، از طبقات پایین اقتصادي یا اجتماعی، باشند. آنها، به آزادي

هاي فقیر آنها، به فکر سیرکردن شکم خود یا نمردن زیر دست که همشیرهکنند درحالیزنان در ازدواج فکر می
دهد که تا بحال، هدف و برنامه هاي شوهران ضداجتماعی خود هستند. این نشان میها و شکنجهپرخاشگري

عمده این جنبش، در جهت برآوردن عدالت اجتماعی در سطح وسیع و بهبود وضعیت همه زنان نبوده، بلکه 
هاي طبقات و گروههاي محدودي از زنان در جامعه را، دنبال کرده است. رسیدن به خواسته

که توانیم شهوات درونی یک جنسیت را، مطابق با شأن انسانی و مصالح جامعه بدانیم درحالینمی
معادل همین هوسها را در جنس دیگر، غیرانسانی و ناهنجار تلقی کنیم. اگر باید ارتباطات آزادانه قبل از 

هایی طبیعی بدانیم، آنگاه یدهحد و حصر به منابع مادي یک شریک بالقوه را، پددهی بیازدواج زنان و اهمیت
هاي غریزي گروهی از افراد اي که انگار خواستهگونهباید تمایل مردان به چندزنی را هم بپذیریم. رفتارکردن به

یا یک جنسیت، بیشتر مطابق با آنچه که بشریت متمدن باید به آن برسد، است، یک طنز مضحک آخرالزمانی 
تواند به بهانه اینکه بعضی از تمایالت انسانیِ گروهی از افراد یا یک د و نمیاست! یک نظام ایدئولوژیکی، نبای
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ها و تمایالت سایر گروههاي انسانی یا جنسیت معین، مطابق با اقتضائات یک دنیاي متمدن نیست، خواسته
جنسیتی دیگر را، بر این گروهها غلبه دهد.

هاي پیچیده و ، از ارگانیسم»و مصالح همه باشداي بیندیش که به نفع به گونه«انتظارِ داشتن نگرش 
کنند که از فیلترهاي ذهنی و کارکردگرایانه خودشان اي تحریف میخودخواهی که آدم و عالَم را به شیوه

تواند مالك و معیار بگذرد، چندان مطابق عقل سلیم نیست. منافع، سالیق، عالیق و نظرات شخصی افراد، نمی
ح کلی جامعه باشد و براي یافتن مصالحی که نفع همه را، هم بطور نظري و هم بطور دقیق و درستی از مصال

مان، برویم.عملی، در خود داشته باشند، نیاز داریم تا به فراتر از خودمان و خودخواهی

فمنیسم و نقش انتخاب جنسی در آفرینش مردان

(مولوي).»داصرانداهاآیدماسويندامافعلواستکوهجهاناین«

نظر داروین در مورد فرایند انتخاب جنسی که طـی آن یـک جـنس، مسـئول بوجـود آمـدن بعضـی از        
شود، موجب نـاراحتی و تشـویش جـو مردسـاالرانه زمـان      ویژگیهاي جسمی و رفتاري جنس مقابل تلقی می

ا حد قابل مالحظه اي ناشی بریتانیاي ویکتوریایی شده بود. پذیرش این دیدگاه که آنچه که مردان می شوند، ت
تواند موجب نگرانی از انتخاب زنان است، براي مردان آن زمان سنگین می آمد. این عقیده به طور همزمان می

ها و سایر رویکردهاي اجتماعی شود که معتقدند اساس تفاوت مرد و زن، در عوامل محیطی سـاخته  فمنیست
-ین ترجمان را در خود دارد که بسیاري از ویژگیهـاي ریخـت  و پرداخته شده بدست مردان است. این ایده، ا

هاي جنسی صورت گرفته بوسیله زنـان اسـت. در فصـول    شناختی، جنسی و رفتاري مردان، محصول انتخاب
قبل، نقش انتخاب جنسی را در شکل دادن هر جنس، به تفصیل شرح دادیم. از این منظـر، هـر جـنس، بـراي     

دهنـد،  تدا باید به خودش و انتخابهایش نگاه کند. همانطور که پژوهشها نشان میتغییر دادن جنس مقابل، در اب
شـوند، بطـور همزمـان    بسیاري از ویژگیهایی شخصیتی و رفتاري که موجب شکایت زنان از منش مردانه مـی 

هـاي فـرد   شوند. این صفات، کـه احتمـال زیسـتایی و تولیـدمثل موفـق زاده     بوسیله خود آنها ترجیح داده می
ها هم شوند. آنچه کـه مـا را شـیفته و    کنندهگیر خود انتخابتوانند دامنبرند، همچنین میگر را باال میانتخاب

دوسـتی فراگیـر،   کند می تواند موجب دیوانگی ما هم بشود. صفت خودخواهی، نسـبت بـه نـوع   واله خود می
گیرنـد،  ه و تداوم نسـل مـادر را پـی مـی    مادران را، از اینکه این فرزندان خودخواهشان به سن تولیدمثل رسید

تواند مخلّ یک رابطه زناشویی بهینه باشد. کند. اما وجود همین صفت در همسر انتخاب شده، میتر میمطمئن
هاي جنسی زنان یک نسل براي یک صفت، خصایص شخصیتی مردان نسلهاي بعد را رقم خواهـد زد  انتخاب

گیري هـر یـک از دو جـنس،    در زمینه نقش انتخاب جنسی در شکلهاي روانشناسی تکاملی و بلعکس. یافته
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گشاید تا از منظر آن، به نقش خودمان در ساخته شدن دیگران، توجـه  اي جدید و جالب به روي ما میدریچه
است).پیوستههمبهامکانعالمپودوتارتبریزي:کنیم (مصداقی از این شعر صائب

توانـد  سی بین اعضاي هر جنس، براي تصاحب جنس مقابـل، مـی  جناز طرف دیگر، رقابت هاي درون
گیري منش، رفتارها و توزیع ژنتیکی خاصی در اعضاي آن جنس شود. مقداري از اینکه شما بـا  منجر به شکل

کنید، به تاریخچه رفتار دیگران نسـبت بـه شـما بسـتگی دارد. از ایـن رو، میزانـی از       دیگران چطور رفتار می
هاي واقعـی  س در جامعه و از جمله رفتارهاي مردان را، باید در انتظارات، توقعات و خواستهرفتارهاي هر جن

تواند اعمال بزهکارانه، حرص اقتصادي منفی، جنس مقابل، جویا شد. این موارد، عالوه بر رفتارهاي مثبت، می
سرقت، پرخاشگري و قتل همنوع را هم در بر بگیرد.

ها و نتایج تلویحی کـه  آوري دادهملی و فمنیسم، در روش شناختی جمعرغم اینکه روانشناسی تکاعلی
خـورد.  هایی نظري و عملی نیز بین این دو به چشم میشود، تفاوتهایی دارند اما همپوشیاز یافته ها گرفته می

هـا اسـت، شـریک    هر دو، در این باور که روابط بین دو جنس در دنیاي فعلی، نیازمند یـک سـري بازسـازي   
کنـد کـه   تند. به هر حال، تکامل تمام شدنی نیست و تغییرات جوامع بشري، شرایط جدیدي را ایجاد مـی هس

هـا  ها و هماهنگینیازمند ایجاد سازگاري در افراد انسانی است (براي مطالعه در زمینه ارتباط، تعامل، همپوشی
).1996س و ماالموث، هاي نظري و عملی روانشناسی تکاملی و فمنیسم رك به باو عدم هماهنگی
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فصل نهم: روانشناسی تکاملی و تعامل با سایر رویکردها و 
هاي روانشناسیحوزه

موضوعات مورد بحث در این فصل:
روانشناسی تکاملی و رویکرد شناختی
رفتاريرویکردوتکاملیروانشناسی
روانشناسی تکاملی و روانکاوي
 تکاملی و سالمت روانروانشناسی
روانشناسی تکاملی و خودشناسی
هاي روانشناسیروانشناسی تکاملی و سایر حوزه
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روانشناسی تکاملی و سایر رویکردهاي روانشناسی

مان نها در طول چند دهه گذشته بود که توانستیم ابزارهاي مفهومی الزم براي ترکیب دانشت«
،تدوین کنیم. این چهارچوب نظري،ک چهارچوب نظريدرباره ذهن آدمی را تحت لواي ی

ذهن شناختي که بههاي نظامهاي دیگریافته،شود. این رشتهروانشناسی تکاملی نامیده می
جنسیت،توجه، ادراك، یادگیري و حافظه، هیجان، اشتیاق، جذابیت، حسادت،در حوزهآدمی 
را گرد هم آورده و به هم اندپرداختهنفس، فرزندپروري، اخالق، تعهد، فرهنگ و آگاهیعزت

».2008باس، » «کندمربوط می

متعدد در روانشناسی به این معنی نیست که روانشناسی نیز همانند علومی مانند 1وجود رویکردهاي
هاي ذهنی خود هستند. وجود رویکردهاي متعدد در فلسفه، علمی ایدئولوژیک است که هر گروه به دنبال ایده

هاي ذهن و رفتار را در بر سی، به علت پیچیدگی روان انسان و لزوم وجود دیدگاههایی که همه جنبهروانشنا
سازي و التقاط رویکردها و هاي اخیر، تالشهاي زیادي در جهت ترکیب، یکپارچهبگیرند، است. در دهه

اسی تکاملی و سایر شدند، شده است. بر همین اساس، روانشندیدگاههایی که زمانی جدا از هم دانسته می
رویکرهاي روانشناسی مانند رویکردهاي رفتاري، شناختی و روانکاوي را نباید رویکردهاي رقیب یا متضاد در 

توان همانند اجزایی دانست که همه تبیین هیجانات، رفتارها و تفکرات انسان، تلقی کرد. این رویکردها را می
نام روان انسان را تبیین کنند. البته تمثیل بهتر این است که در این توانند یک کل به آنها، همراه با یکدیگر می

تلقی کرد و سایر رویکردها را بافتارهایی که بر روي این 2سازي، روانشناسی تکاملی را همانند زمینهیکپارچه
انشناسی هاي مختلف رودر دنیاي جدید، شاخهدهد. زمینه قرار گرفته اند. تصویر ذیل این تمثیل را نشان می

گرفتن از اند که صحبت از توانایی کامل یک شاخه بدون کمکطوري به هم مربوط شده و در هم تنیده شده
رویکردهاي مختلف دانشی است. هاي دیگر روانشناسی براي تبیین رفتار و روانشناسی انسان، یک کمشاخه

توانیم یک تصویر جامع ذاشتن آنها، میهاي یک آینه هستند که فقط با کنار هم گخردهروانشناسی همچون تکه
رخ، بدون تواند یک تصویر تمامو کامل از انسان را، در آن ببینیم. فقط یک آینه بزرگ و کامل است که می

تحریف و دقیق از یک کالبد را در خود نشان دهد. 

1- Perspective
2- Background
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در آن، روانشناسی تکاملی به عنوان اي که. ارتباط یکپارچه نگرانهنگري در نگاه به رفتار انسان:  یکپارچه9-1شکل 
اي و عمقی نسبت به سایر رویکردها دانسته می شود. در این دیدگاه، رویکردهاي مختلف روانشناسی در تبیین رفتار، رویکردي زمینه

ه بوسیله سایر رویکردها تر نسبت به تبیینات اولیه کتر و عمقیشوند. تبیینات تکاملی، به عنوان  تبیینات غاییمکمل و نه رقیب تلقی می
گردند.شود، تلقی میارائه می

طرفداران رویکردهایی مانند رویکرد رفتاري و شناختی، به ترتیب بر سابقه یادگیریها و تفکرات افراد، 
گیري بعضی از رفتارها، تاکید دارند. تبیینات در این سطح، همان چیزي است که به عنوان عوامل موثر بر شکل

اسی تکاملی به آن تبیینات اولیه یا سطح اول می گویند. اما حتی در صورت درست بودن این در روانشن
تبیینات، روانشناسی تکاملی در همین سطح متوقف نمی شود و به این می اندیشد که حتی اگر مثالً ریشه 

این محیط اطراف بعضی از رفتارهاي جنسی زنان و مردان، یادگیریها و القائات فکري محیط افراد باشد، چرا
که شامل خانواده، رسانه ها، مذهب، فرهنگ و قانون می شود، به افراد اینطور یاد می دهند و چرا چیز دیگري 

شود. دهند؟ به تبیینات تکاملی از رفتار، شناختها و احساسات، تبیینات غایی یا نهایی گفته میرا یاد نمی
ه یک جامعه از زنان و مردان خود دارد، گفته می شود. این نقشهاي جنسی به مجموعه انتظارات و توقعاتی ک

انتظارات می توانند خود را تقریباً در هر کجا، اعم از هنجارهاي غیر رسمی تا قوانین حقوقی یک جامعه، 
ها، مردان را در قالب پدر مسئول خانواده که کار بیرون از منزل، در وهله اول، به عهده نشان دهند. رسانه

دهند که آشپزي، کار آنها تلقی دارانی نشان میکشند. در عوض، زنان را در قالب خانهه تصویر میاوست، ب
ها، دهند. به دختربچهاي، کودکان را از همان سنین ابتدایی، با این نقشها، عادت میشود. در هر جامعهمی

. در تبیین نقشهاي جنسی بوسیله کنندها را با ماشین و تفنگ اسباب بازي، سرگرم میعروسک داده و پسربچه
گرایان، این نظر داده شده که علت مقید بودن زنان و مردان یک جامعه به یک سري رفتارگرایان و شناخت

نقشهاي جنسی خاص مانند اینکه مرد می بایست مسئول اصلی تامین معیشت خانواده باشد، سابقه یادگیرهاي 
اند. با پذیرفتن این تبیین، نوبت به ، در معرض آنها قرار گرفتهاي است که افراد یک جامعهشرطی و شناختی
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رسد که اگر محیط عامل اثرگذار اصلی در شکل دادن باورهاي مربوط به نقشهاي جنسی افراد این سئوال می
-رغم تفاوتهاي فرهنگی زیاد بین جوامع مختلف، باز هم شاهد شباهتهاي جهانی و بیناست، پس چرا علی

این باورهاي نقش جنسی، هستیم؟ به فرض پذیرفتن نقش فرهنگ، به عنوان عامل اولیه شکل فرهنگی در
دهند و چرا محیط، افراد ها به افراد اینطور آموزش میدادن ذهن افراد در مورد این باورها، اصالً چرا فرهنگ

زنان در بیرون منزل کار کند؟ چرا فرهنگها، به زنان و مردان آموزش نمی دهند کهرا به این نحو، شرطی می
کنند و مردان، درون خانه باشند؟ جواب ساده انگارانه اینست که جوامع فقط به علت تطابق با شرایط جسمی 

کنند. در دنیاي کنونی که بازارهاي و روانشناختی زن و مرد، اقدام به آموزش نقشهاي جنسی اینچنینی می
توانند از باز شده و مشاغل غیربدنی بسیار زیاد است، زنان هم میاقتصاد، به میزان بسیار بیشتري به روي زنان

نظر اقتصادي براي خانواده، زایایی داشته باشند. در اغلب موارد، حتی در صورت اشتغال یک زن، شاهد انتظار 
املی براي این سئوالها، روانشناسی تکاو از اینکه همسرش، تامین کننده اصلی اقتصاد خانواده باشد، هستیم؟ 

کنندگان اصلی تري دارد. علت گرایش فرهنگهاي مختلف براي اینکه مردان را تامینتر و صحیحجوابهاي قوي
گردآورنده بوده است. زندگی تکاملی -خانواده بدانند، میلیونها سال زندگی بشري است که بصورت شکارچی

نس، در این جهت، شکل بگیرد. تکامل مغز انسان، در بشري که بدین نحو گذشته، باعث شده تا مغز دو ج
زمانی صورت گرفته که زنان به علت شرایط جسمی و روانشناختی، قادر به شکار نبوده اند و این کار به 

آوري کننده هایی که بر اساس زندگی در عصر مرد شکارچی و زن جمعشد. ذهنعهده مردان گذاشته می
خواهند خود را با مقتضیات دنیاي جدید، هماهنگ کنند. علت تاکید انند و یا نمیتواند، هنوز نمیهتنظیم شد

هایی است هاي جنسی عمل شود نیز همین ذهنهنجارهاي رسمی و غیررسمی جوامع، بر اینکه مطابق با نقش
هنگ، در واقع گوییم فراند. فراموش نکنیم که وقتی که میها کنار آمدهکه از قبل و در طول تکامل، با این نقش

آیند. این گوییم خرد جمعی افراد یک جامعه. خرد جمعی افراد یک جامعه نیز در خالء بوجود نمیداریم می
تکامل است که تفکرات و انتظارات روانشناختی تک تک این سازنده هاي خرد جمعی یعنی افراد یک جامعه 

را شکل داده است.
گرایی و روانشناسی اجتماعی، تبیینات نند رفتارگرایی، شناختمانند مورد فوق، تبیینات رویکردهایی ما

بایست به سراغ رویکردهایی که در اي مسائل، میتر و ریشهاولیه یا در سطح بوده و براي درك عمقی
هاي عمیق مسائل روانشناختی هستند، برویم. در سالهاي اخیر، کوششهاي جستجوي تبییناتی مبتنی بر ریشه

ادغام تبیینات تکاملی در رفتارگرایی یا به اصطالح، تکاملی شدن و کردن رویکرد رفتاري و خوبی به منظور 
اي است که از سالها پیش در روانشناسی، در حال نگري فزایندهشناختی  شده که حاکی از همان یکپارچه

د تا چند مورد شو). در بخشهاي بعدي، سعی می2005روي دادن بوده است (رك به تاد، هرتویگ و هافراگی، 
از کوششهاي صورت گرفته به منظور ترکیب تبیینات رویکردهاي مختلف روانشناسی با روانشناسی تکاملی را 

ذکر کنیم.

فصل نهم: تعامل با ساير رويكردها و حوزه هاى روانشناسى



566

روانشناسی تکاملی و روانشناسی شناختی
شود. نقش شناختها در شناخت، به تفکرات، تصورات، باورها، خاطرات و تصویرهاي ذهنی گفته می

ناپذیر است. ریشه بسیاري از شناختهاي ما، به محیط و ات و رفتارهاي ما، اجتنابه احساسبدهی شکل
گردد. اما شباهتهاي مشاهده شده در زمینه بسیاري از شناختها در بین فرهنگهاي یادگیریهاي محیطی، بر می

گیري نطور نتیجهدارد که ایمتفاوتی که در آنها الگوهاي فکري متفاوتی آموزش داده می شود، ما را بر آن می
تواند تکاملی باشد زیرا آنچه که ذهن افراد همه فرهنگها را به کنیم که ریشه بسیاري از شناختهاي انسان می

گیرهاي شناختی، تحریفات شناختی، کند، نیازها و فشارهاي تکاملی مشترك است. سوءهم نزدیک می
و بسیاري از شناختهاي اجتماعی افراد، فقط گزینی و رفتارهاي جنسی شناختهاي درگیر در رفتارهاي جفت

چرا ما اینطور فکر می کنیم و چرا تکاملی ما را نمایان می سازند.- تعداد اندکی از محتویات ذهن شناختی
بعضی از تفکرات غیرمنطقی، ناکارآمد و ناسازگارانه، تا بدین حد در بین افراد حتی جوامع متفاوت، رایج 

حات مهمی براي آن دسته از روانشناسانی که خدمات روانشناختی به مراجعین خود ها، تلویاست. این یافته
توانند باالخره فرد را نیازمند خدمات روانشناختی و دهند، دارند. زیرا اینها همان مواردي هستند که میارائه می

بالینی کنند. 
محیط و جامعه است، پس چرا آمدن این باورها و تفکرات، خانواده،اگر بپذیریم که عامل اصلی بوجود

حتی در بین افراد متعلق به جوامع و فرهنگهاي متفاوت هم، شباهت در این باورها به چشم می خورد. چه 
رغم پرورش در محیطهایی که از نظر فرهنگی، شود تا افراد متعلق به کشورهاي متفاوت، علیچیز باعث می

هاي اوت هستند، ادراکی مشترك در مورد بعضی از جنبهاجتماعی، مذهبی و سایر عوامل محیطی با هم متف
گیري شناختی به سمت ترجیح هاي مختلف، نوعی جهتجذابیت داشته باشند؟ چرا زنان متعلق به فرهنگ

دهند؟ روانشناسی تکاملی نشان داده هاي با خصایص معین را در اواسط چرخه قاعدگی خود نشان میچهره
تکاملی دارند (براي بحثی -شناخت ها، ادراکات و تفکرات ما، ریشه اي زیستی که تعداد زیادي از باورها، 

و براي 2005و هاسلتون و همکاران، 2005تکاملی رك به تاد و همکاران، -در مورد روانشناسی شناختی
ت کند که چطور ممکن اساي در مورد یک مدلی تکاملی از سوگیریهایی شناختی که براي ما تبیین میمطالعه

).2006باشیم رك به هاسلتون و نتل، » 1هایی در عین حال بدبینبینخوش«ما 

هوش جفت گزینی؛ هوشی جدید در روانشناسی
هاي تحصیلی، شغلی یا آنچه که در حیطه آموزشی اي نیست که کاربرد آن محدود به حوزههوش سازه

هاي رفتار انسان بوده و بر بسیاري از جنبهر زیاد گیرد، باشد. گستره مفهوم هوش، بسیامورد سنجش قرار می

1- Paranoid Optimist
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اند که اگر چه نسبت به هوش از جمله انواع هوش بوده2و هوش اجتماعی1گذارد. هوش هیجانیتاثیر می
هاي شناختی عمدتاً درگیر در فعالیتهاي آموزشی و تحصیلی در فرد تمرکز دارد، کلی یا سنتی که بر توانمندي

هاي رفتار انسان، اند اما براي کمک به فهم بسیاري از جنبهو پژوهش واقع شدهپردازي دیرتر مورد نظریه
گزینی، همسرگزینی و همسرداري) از یابی، شریک(جفت3گزینیاند. هوش جفتبسیار موثر و کارآمد بوده

ل جمله مفاهیم اخیراً ارائه شده کاربردي و جالب در حیطه روانشناسی بوده است. این هوش به صورت ذی
هاي روانشناختی و اي کلی از قابلیتتعریف شده است: مکانیسم تولیدمثلی ذهن که متشکل از مجموعه

شوند تا بقا، است. تعدادي از هایی رفتاري که اساساً بیشتر منجر به رسیدن به منافع تولیدمثلی میتوانایی
جویی و رقابت4کردند توانایی معاشقهیابی ماننهاي مربوط به جفتهاي این هوش عبارتند از: تواناییمولفه

دادن، مراقبت و پایان دادن به رابطه مانند تشکیل دادن یک رابطه، برقراري هاي مربوط به شکلجنسی؛ توانایی
هاي مرتبط با جذب شریک مانند اغواگري دادن به آن؛ تواناییتعهد در آن رابطه، همکاري در رابطه و پایان

داشتن و در صورت نیاز هاي مربوط به یافتن، نگهنوازش و آمیزش جنسی؛ و توانایی(الس زنی)، پیش5کالمی
(گهر، میلر و 8، نگه داشتن جفت در یک رابطه و تعویض همسر7، انتخاب همسر6تغییر جفت مانند همسریابی

). 2008مورفی، 

matingی براي واژه گزینی یا همسرگزینی در زبان فارسی معادل مناسب و جامعاصطالح جفت:نکته

در این زبان و بخصوص در مجموعه واژگان روانشناسی تکاملی به matingدر زبان انگلیسی نیست، زیرا واژه 
یابی انسان از جستجوي شریک گرفته تا مهارتهاي اغواگري و بسیاري از جنبه هاي رفتارهاي جنسی و جفت

را » هوش جنسی«گزینی، عبارت به جاي هوش جفتداد تا شود. مولف ترجیح میآمیزش جنسی را شامل می
گزینی با رفتارهاي جنسی و تولیدمثلی هاي مربوط به هوش جفتبکار گیرد. به این خاطر که بسیاري از مولفه

بخصوص رفتارهاي جنسی مرتبط با جنس مقابل، مرتبط است. البته این به شرطی است که تعریف ما از 
بودن آید، باشد. دامنه جنسیتر از آنچه که در شرایط عادي به ذهن ما میعو رفتارهاي جنسی، وسی» جنسی«

و رفتارهاي جنسی در انسان، فراتر از آمیزش جنسی یا دخول آلت تناسلی مردانه در واژن است. بسیاري از 
ده و رفتارهاي روزمره ما که ممکن است به ظاهر هیچ ربطی با مسائل جنسی نداشته باشند، در واقع جنسی بو

هاي جنسی و تولیدمثلی دارند. بطور نمونه، بعضی از تعامالت کالمی و رفتاري ما با هاي مرتبط با پویاییریشه

1- Emotional Intelligence
2- Social Intlligence
3- Mating Intelligence
4- Courtship
5- Flirtation
6- Mate- search
7- Mate choice
8- Mate switching
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زنی با جنس مقابل، فراتر از یک تعامل صرفاً رسمی و اجتماعی، است. این تعامالت که در ادبیات عامه، الس
ارهاي جنسی و تولیدمثلی انسان، هستند. شوند، جزیی کوچک از دامنه وسیع رفتجنس مقابل گفته می

برداشت کند که این مفهوم فقط تواند مخاطب را دچار این سوءگزینی همچنین میاصطالح هوش جفت
که همانطور که با مکانیسمهایی مانند جستجوي همسر، همسریابی یا انتخاب همسر، مربوط است. درحالی

یی مانند انتخاب همسر یا همسریابی بوده و این متغیرها فقط تر از رفتارهاگزینی، وسیعگفتیم، هوش جفت
دهند و بطور مثال توانایی حفظ یک رابطه یا نوعی هوش بخشی از معنا و محتواي این مفهوم را پوشش می

داري در هاي اصلی سازنده این هوش، هستند. اما به علت نیاز به رعایت امانتهمسرداري نیز، جزو مولفه
داراي یک معادل مشخص » جنسی«ص بعد دقت در ترجمه لفظی لغات و به علت اینکه واژه ترجمه و بخصو

گزینی یا همسرگزینی را ترجیح دادیم.، واژه هوش جفت(sexual)دیگر در زبان انگلیسی است 

گزینی بوده است. گهر، قراول پژوهشهاي حیطه جفت، روانشناسی تکاملی، پیش1990از حدود دهه 
هاي از دست رفته در روانشناسی کاربردي، چند دهه تاخیر ) معتقدند که یکی از فرصت2008رفی (میلر و مو

- هاي مربوط به جفتدر فهم تاثیرات واقعی و مربوط به جهان بیرونیِ تفاوتهاي هوشی بین افراد در حوزه

ر دارند که فهم مشکالت گزینی مانند ارتباطات، مسائل جنسی، ازدواج و زندگی خانوادگی بوده است. آنها باو
یابی از قبیل حاملگی نوجوانان، بیماریهاي مرتبط با مقاربت جنسی، اجتماعی مربوط به حوزه جنسی یا جفت

استفاده از همسر، افسردگی، خودکشی، طالق، تجاوز، تبعیض جنسی و غیره، به سقط جنین، مادران تنها، سوء
گزینی و جنسی، به تاخیر افتاده است. به عبارت تارهاي جفتدلیل تاخیر در پرداختن به تاثیرات هوش بر رف

هاي اجتماعی و توانایی بیشتر در پیشگیري و کنترل آنها، نیاز به درك بیشتري دیگر، براي فهم بهتر این آسیب
گزینی و جنسی آنها، است.از تاثیرات هوش افراد بر رفتارهاي جفت

مالت و تضادهامنطق تکاملی و منطق متعارف؛ تعاریف، تعا

(انیشتین).» در مقابل خداوند، همه ما به یک اندازه خردمند و به یک اندازه، احمق هستیم«

این آنها هستند که با هوشمندي کنند کهمیفکراغلب مردانکهباشددارشاید این خنده«
آنهایتوانستندنمهرگزمردانخواستندنمیخودزناناگردرحالیکهکنند.میاغواراخود، زنان

».ببیننداتاق خوابدررا

خرد است! مردان معتقدند که زنان، ، بیکنند که جنس مقابل آنهادو جنس، عموماً همدیگر را متهم می
اند که آنها را روحفکر و احساساتی هستند. زنان نیز متعقدند که مردان، موجوداتی سرد و بیاندیش، کوتهساده

- این است که هر دو جنس خردمندند اما تفاوت در جنسِ این خردمندي، باعث میکنند. حقیقت درك نمی
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هاي خردورزي، خردي متهم کنند. این تفاوت دو جنس در ابزار، فرایندها و شیوهشود تا آنها همدیگر را به بی
املی، روانشناسی تکشود تا هر جنس، رفتارهاي جنس دیگر را غیرعاقالنه و خردستیزانه ببیند. موجب می

دهد که کند. در واقع نشان میبراي نیروهاي مرموزِ به ظاهر خردستیز ما، تبیینات مبتنی بر شواهدي ارائه می
پذیرند. ، تاثیر می»خرد تکاملی«این نیروهاي به ظاهر خردستیز، خود از یک 

در زمینه هاي بسیار قابل مشاهده مورد خطاهاي ادراکی دو جنس را در نظر بگیرید. یکی از حوزه
ادراکات انسانی، خطاهاي ادراکی است که هر یک از دو جنس، نسبت به رفتارهاي طرف مقابلش دارد. یکی 
از این خطاها، برداشت میزان جنسی بودن نیت جنس مقابل در رفتارهایش است. مورد دیگر، برداشت از 

دهند که ، است. پژوهشها نشان میمیزان تعهد طرف مقابل نسبت به یک رابطه در حال تشکیل یا تشکیل شده
مردان، نسبت به زنان، بیشتر احتمال دارد که رفتارهاي جنس مقابل را در ارتباط با خود، جنسی تفسیر کرده و 
آنها را داراي مقاصد جنسی بدانند. این میزان جنسی تفسیر کردن رفتارهاي جنس مقابل بوسیله مردان، آشکارا 

در برخوردها و تعامالتشان با مردان، است. از طرف دیگر، زنان بیشتر از مردان، متفاوت از نیات واقعی زنان 
احتمال دارد که در میزان تعهد طرف مقابلشان، شک کنند. مردان از این شکایت دارند که تعهدشان به طرف 

نس مقابل، مورد سوء مقابلشان را باید بارها و بارها، به آنها ابراز کنند و زنان از اینکه رفتارهایشان بوسیله ج
خطاهاي یا1نظریه مدیریت عدم صحتتعبیر واقع شده و جنسی تفسیر شود، دائماً واهمه دارند. بر اساس 

جویی در مورد بعضی از رفتارهاي دیگران و از جمله )، حقیقت2000(رك به هاسلتون و باس، سازگارانه
عات بیرونی بر مبناي اصل میزان هزینه به منافع، رفتارهاي جنسیِ جنس مقابل، بر اساس تفسیر و ادراك اطال

شوند که آن موقعیتها تا حدي مبهم گیرد. به عبارت دیگر، هنگامی که افراد با موقعیتهایی مواجه میصورت می
هستند، تفسیر اطالعات بر اساس اینکه چه برداشتی، بیشترین سود و کمترین هزینه را براي فرد به دنبال دارد، 

هاي فرد، ریشه صحت برداشتیرد. در این موقعیتها، درستی یا نادرستی یا صحت یا عدمگصورت می
کردن، بیشترین منفعت را هاي شناختی او نیستند بلکه اینکه چه میزان از درست یا نادرست برداشتپردازش

عیتها را به نحوي تفسیر کنیم تر، یعنی اینکه ما، موقگیرند. به عبارت سادهبراي او به همراه دارند، معیار قرار می
ها، بر اساس معیارهاي هاي تناسبی را برایمان داشته باشند. این سود و هزینهکه باالترین منافع و کمترین هزینه

شوند. بر این اساس، براي یک مرد بهتر تکاملی مانند میزان افزایش در بقا و تولیدمثل موفق فرد، تعریف می
هاي جنس مقابل را براي خود جنسی تعبیر کند زیرا این باعث امید به پیگیري یا این است که بعضی از رفتار

برد. در اینگونه از موقعیتها، یابی در او شده و احتمال افزایش تولیدمثل موفق را در او باال میکوشش جفت
مالی، چربش هايِ تفاسیر نادرست احتمزایاي انطباقیِ جنسی تفسیر کردن رفتارهاي جنس مقابل، به هزینه
، گفته 2سوگیري افراط در ادراك جنسیدارد. به این سوء تعبیر در تفسیر رفتارهاي جنس مقابل بوسیله مردان، 

1- Error management
2- Sexual Overperception Bias
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مدت کم بوده و براي آنها، گذاري والدینی در مردان براي روابط کوتاهدانیم، سرمایهشود. همانطور که میمی
گذاري والدینی براي جنس ست. از طرف دیگر، سرمایهکوشش براي برقراري روابط جنسی، بسیار انطباقی ا

هاي روابط جنسی بدون در نظر گرفتن پیامدهاي درازمدت آن، از جمله مونث، باال بوده و تبعات و هزینه
وجود یک پدر متعهد براي پرورش فرزندان، زیاد است. در نگاه اول، برداشتهاي نادرست و نادقیق یک مرد از 

تواند به عنوان عالمتی از هوش پایین او تفسیر شود. اما از دیدگاه نس مقابلش، میرفتارهاي همکاران ج
توانند منجر به پیگیري، اصرار انطباقی، این برداشتهاي سوگیرانه، نسبت به تحلیل دقیق، مفیدتر هستند. آنها می
ک مرد شوند. بر همین قیاس، و پافشاري بیشتر براي برقراري رابطه جنسی و نتیجتاً موفقیت تولیدمثلی باالتر ی

شدن بوسیله یک مرد داراي اختالل شخصیت ضداجتماعی که وانمود به از نظر انطباقی، براي یک زن، حامله
کردن به مقاصد شریکی است که واقعاً به او متعهد است.زاتر از شککند، هزینهتعهد می

نسان در بسیاري از موارد، بجاي اینکه بر اساس دهند که ذهن اهایی مانند موارد باال، به ما نشان میمثال
رود. هاي تکاملی، جلو مییک منطق واقعاً دقیق پیش رود، بر اساس تحلیل مسائل بر مبناي سود و زیان

هاي تواند شکلیابی، میهمانطور که در مورد هوش هیجانی و هوش اجتماعی هم مطرح است، هوش جفت
گذارند، در خود داشته باشد. بودن را زیر پا میهنجارهاي سنتی منطقیگرا را کهپنهانی از منطق انطباق

بودن از نظر تکاملی، به ندرت معادل با فضیلت اخالقی است. انطباقی به زبان تکاملی به همچنین، انطباقی
تواند اجتماعی می-دهنده موفقیت تولیدمثلی و موفقیت در بقا است، درحالیکه به زبان اقتصاديمعناي ارتقاء

پذیري سیاسی یا ثبات زناشویی باشد(گهر، میلر و دهنده ثروت شخصی، شادکامی، مسئولیتبه معناي ارتقاء
هاي ذهنی درباره یک چیز بر اساس خردورزي و ). منظور از منطق متعارف، نتیجه استدالل2008مورفی، 

نظر وجود دارد. ورود اد، میزانی از اتفاقمبتنی بر عقل سلیم مشترك است که معموالً در مورد آنها، در بین افر
شود تا بعضی وقتها، شاهد تضاد هاي ذهنی، باعث میو دخالت دائم ذهن تکاملی انسان در قضاوتها و تحلیل

گرفته از معادالت تکاملی ذهن با منطقِ متعارفی که از ذهن انتظار داریم، باشیم. این تضادها، بین منطقِ نشأت
کنند؛ اینکه چرا بعضی از افراد تا پاي از دست دادن بسیاري وادث را بیشتر قابل درك میبعضی از مسائل و ح

روند تا به چیزهایی برسند که از نظر بعضی از ما، چندان ارزشمند شان (و حتی جانشان) پیش میاز منابع
ت است، دست نیستند. دیدن یک دختر نوجوان که براي رسیدن به عشق خود که یک جوان جسور و سایکوپا

- تواند موجب تعجب یک روانشناس یا مشاور کمزند، میبه هر کاري و حتی طردشدن بوسیله خانواده می

هاي تکاملی ذهن شود. او حتی ممکن است در بهنجاربودن هوش یا شخصیت این اطالع در مورد مکانیسم
تواند متفاوت از دید ما بودن، میقکه نظر انتخاب طبیعی براي بهنجار یا موفدختر نوجوان، شک کند. درحالی

دهند کم نیستند؛ گرایانه و منطق متعارف را نشان میهایی از این دست که تقابل منطق تکاملباشد. نمونه
-ها، دست به خشونت جدي میپسربچه نوجوانی که بخاطر از دست دادن احساس غرورش پیش همکالسی

رغم اطالع گذرد؛ زنی که علیز همه چیز و حتی فرزندانش میزند؛ مردي که براي رسیدن به معشوقه دومی، ا
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،چرا یک زنکند؛ اینکه شده، اقدام به این کار میاز تبعات بطور بالقوه شدید یک خیانت زناشویی فاش
شکارا عالیم خیانت آمردي ولی درصدد حفظ زندگی زناشویی خود است؛ اینکه چراخوردهمچنان کتک می

ايِ غیرقابل درك و نابجا اینکه چرا تعصبات قومی و قبیله؛کندتحمل مییند اما آنها رابمیراهمسر خود 
اند. وجود دارند و درك بسیاري دیگر از عقاید، هیجانات و رفتارهاي اشخاص و گروهها، از آن جمله

بار بهاگر قاضی بودید، درباره مردي که چندین.گرایی یا هوشمندي جنسیتی و فرديجامعه
کرده، چه حکمی صادر همسر خود خیانت کرده و یا به دور از چشم همسران خود، با زنان دیگر ازدواج می

کردید؟ براي زنی که نسبت به همسر جذاب و مطلوب خود، وفادار بوده، چنین عملی را انجام نداده و میل می
کنید دیگر از افراد، مرد را سرزنش میارتباط با مردي دیگر را هم ندارد، چطور؟ آیا شما هم، همانند بسیاري 

دانید؟! شاید از نظر شما، این رفتارها، از نظر بار ارزشی و اجتماعی، بسیار و زن را سزاوار تشویق و تایید می
افزانه عاملین آنها هستند. متفاوت باشند اما واقعیت اینست که هر دو، نشانه استراتژیهاي خودخواهانه و تناسب

دهنده تولیدمثل موفق است اما براي زنان، باید دلیلی نسی متعدد، براي مردان، همیشه افزایشیافتن شرکاي ج
براي اینکار وجود داشته باشد. آنها در صورت داشتن یک همسر یا شریک جذاب و مطلوب، دلیلی براي 

کردن به اهد برد. بسندهبینند چرا که این مسئله، کمیت تولیدمثل موفق را در آنها، باال نخوروابط چندگانه نمی
تواند باعث شود تا آنها، یک شریک خوب و منابع مادي یک همسر، دالیل موجه دیگري نیز دارد. خیانت، می

اند را، از دست بدهند. هوشمندي وابسته به جنسیت در هر جنس، کردهو حمایتی که از جانب او دریافت می
- شکنیها و هم مرزاتژیهاي خاصی عمل کنند. هم خویشتنداريشود تا هر یک از آنها، بر مبناي استرباعث می

-میل به برآوردن خواستهیاگراییجامعه، فداکاري،گرایی اخالقیتعالی، ورزيعشقها، ممکن است نه نشانه

هاي زندگی جنسی براي خود، باشند. ما ممکن هاي محیط و جامعه که بلکه در جهت برگزینی بهترین سبک
مدارانه و دیگري را خودخواهانه به حساب آوریم درحالیکه باه، یکی از این روشها را جامعهاست که به اشت

همه آنها، غالباً خودمحورانه هستند. هرچند که ممکن است شرایط محیطی و اجتماعی یا قانون، تعدادي از 
نبیه و عتاب خود قرار ها را صحیح فرض کرده و به آنها پاداش دهد و بقیه را مورد تاین استراتژیها و سبک

دهد اما این، به این معنی نیست که ریشه تمایالت افراد به عمل بر مبناي استراتژیی خاص، ریشه در تمایالت 
درونی آنها ندارد.

دهنده تناسب و نقش هوش تولیدمثلی هاي جنسی افزایشدر مثال باال، تفاوت دو جنس در استراتژي
-هاي تناسبدادن این هوشمندي مربوط به استراتژي، نمود داشت. اما نشانهادر عمل بر مبناي این استراتژي

ها، قوانین و ایدئولوژیها، هاي ما با هنجارها، سنتها و ضدیتتواند خود را در بسیاري از طرفداريافزا، می
اند).نشان دهد (این موضوع در فصول پنجم، هشتم و یازدهم مورد بحث قرار گرفته
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یابی یا جنسی با هوش همبستگی بین هوش جفت.یابی با هوش شناختیفتارتباط هوش ج
است. در مورد ارتباط این دو نوع یابی بوده یکی از موضوعات مطرح در زمینه هوش جفت(IQ)شناختی 

-) اما آنچه که بعضی وقتها شاهد آن هستیم و نمی2008هوش، نظریات متعددي داده شده (رك به کانازاوا، 

ها و تفاوتهاي فردي در همبستگی را انکار کنیم، استقالل نسبی این دو نوع هوش در بعضی از جنبهتوانیم آن
این دو متغیر، است. این نکته با توجه به مبحث مطرح شده قبلی، بهتر قابل درك است. اگر این ایده را 

شود، گیري مینشناسان اندازهها و رواسنجبه معناي سنتی آن که بوسیله روانIQبپذیریم که هوش شناختی یا
اي از هوش است که براي حل مشکالت انطباقی جدید در انسان تکامل یافته و در عوض، هوش جنسی، گونه

هاست (کانازاوا، هاي آن، منطبق با محیط تکاملی انطباقنوعی از هوش است که هدف، ساختار و مولفه
محور را درك کنیم. بر همین مبنا، متعارف با منطق تکاملتوانیم ستیزهاي هر از گاهیِ منطق)، بهتر می2008

تبیین اینکه چرا بسیاري از افرادي که از هوش شناختی و تحصیلی باالیی برخوردار بوده و حتی در حوزه 
توانند از پس حل بعضی از معماها، تعارضات و مسائل مربوط به هوش کاري خود سرآمد هم هستند، نمی

اینکه چرا بعضی از مردانِ با هوش تحصیلی باال، در ذهن خوانیِ جنس مقابل یا توانایی جنسی بر بیایند یا 
شود. بسیاري از افراد موفق از نظر کنند آسانتر میهاي احتمالی او، کند عمل میزدن در مورد شناختحدس

د. در بسیاري از مواقع، اناجتماعی و شغلی، لزوماً در ارتباطات و از جمله ارتباط با جنس مقابل، موفق نبوده
هاي آموزشی، ممکن است کمک زیادي به هوشِ حتی بسیار باالي یک فرد در علم، هنر، ادبیات و سایر حوزه

سازگاري و انطباق بهتر او در مسائل ارتباطی و از جمله روابط با جنس مقابل، نکنند. پژوهشهاي مربوط به 
مانند هوش جنسی را نیز در گستره تحقیقات خود حوزه هوش، ناگزیرند که مفاهیم شناختی جدید ه

تري از شناخت در انسان، دست بیابیم. توجه به مسائل جدید تر و دقیقبگسترانند تا بتوانیم به مفهوم کامل
گزینی یا جنسی، در مطرح شده در مورد توانمندیهاي شناختی و تفاوتهاي فردي در آنها، همانند هوش جفت

هاي بسیار شایانی به ما خواهند کرد.انسانی، کمکحل بسیاري از موضوعات

هاي اخیر بوده مفهوم هوش همسرگزینی از جمله مفاهیم بسیار جالب، کاربردي و اثرگذار در سال
دهنده توجه اخیر روانشناسان به مسائل مربوط به روانشناسی جنسی در قالب یک مفهوم مهم است که نشان

مانده و براي تناسب انسان تا بدان حد است که حتی در افراد عقب. اهمیت این هوش وش استهیعنی 
گزینی مانده و فرایندهاي جفتنخورده باقی اختالالت روانی شدید هم، بسیاري از متغیرهاي این هوش، دست

مانده ذهنی یا بیماران دهند. بطور نمونه، حتی کودکان و بزرگساالن عقببا دقت خوبی به کار خود ادامه می
کنند. به عبارت مزمن روانی نیز، در هنگام انتخاب جفت، به میزان جذابیت جنسی طرف مقابل توجه می

دیدگی دیدگی آن، در آخرین مراحل آسیبهایی در انسان است که آسیبدیگر، این هوش، از جمله هوش
-ین انواع هوش تکاملهاي سازنده آن، از اولگیرد. یک دلیل این است که این هوش و مکانیسممغز قرار می
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هاي هوشی که کاربرد آنها بیشتر مربوط به مقتضیات دنیاي جدید بوده، بعدها یافته در انسان هستند. آن مولفه
گزینی و همسریابی، به قدمت خود امر و در طی تکامل، تحول یافتند اما قدمت هوشمندي دخیل در جفت

یک فرد، بدون داشتن هوش تحصیلی چندان باال هم، یابی و تولیدمثل در انسان است. از طرف دیگر،جفت
گزینی بسیار ناقص، فرد را عقیم خواهد کرد. پس بهتر تواند بقا و تولیدمثل داشته باشد اما هوش جفتمی

گزینی (براي مطالعه کردن داشته باشد، از هوش تحصیلی بکاهد تا هوش جفتاست که اگر مغز، قصد قربانی
).2008گزینی در انسان رك به کانازاوا، هوش کلی از هوش جفتدرباره استقالل نسبی 

آیند. ما گزینی و رفتارهاي جنسی در افراد، با واسطه متغیرهاي شناختی و رفتاري، به اجرا در میجفت
کنیم. در سالهاي اخیر، کنیم و سپس بر اساس آن نحوه تفکر، آنطور انتخاب میدر ابتدا اینطور فکر می

- نظریه شناختی و تکاملی، در قالب مدلهاي انتخاب همسر که در آنها، به این مسئله پرداخته میترکیباتی از

اند. در ذیل، به معرفی مختصر کنیم، ارائه شدهگزینی میشود که ما چطور و تحت چه فرایندي، اقدام به جفت
شود که افراد، نشان داده میها پردازیم. همانطور که خواهیم دید، در این مدلها میدو مدل از این مدل

دهی متغیرهاي تاثیرگذار بر تناسبات تکاملی خود را در قالب شناختها، احساسات یا رفتارها، تنظیم و برون
سازند که خود تحت تاثیر متغیرهاي سطح نهایی یا کنند. در اینجا، شناختها، متغیرهاي سطح اول را میمی

هستند.افزا، هاي تکاملی تناسبهمان پویایی

1گزینی توالی سطوح انتظارمدل جفت

مـدت ماننـد دوسـتی یـا ارتبـاط جنسـی گـذرا یـا         شخصی، قصد انتخاب فردي براي یک رابطه کوتاه
درازمدت مانند ازدواج را دارد. براي رسیدن به جواب نهایی و انتخاب، این فرد، مراحلی را به منظور ارزیابی 

، از سمت چپ به راست نگـاه کنیـد) کـه مـی     2ذارد. زمان (به شکل گکردن بهینه طرف مقابل، پشت سر می
پردازد. این ارزیابی، از آشکارترین گذرد. هر فرد، به ارزیابی شرکاي بالقوه میتواند روزها یا هفته ها باشد، می

ویژگیها مانند جذابیت جسمانی که به آسانی قابل درك است تا صفاتی که زمان بیشتري بـراي قضـاوت نیـاز   
دارند مانند شخصیت را شامل می شود. هر فردي، براي هر یک از چهار خصیصه ذکر شده، یک سطح انتظار، 
توقع یا آرزو دارد که به معناي خواسته فرد درباره میزانی از آن خصیصه نامبرده است که انتظـار دارد در یـک   

د قبول شما واقع شود، باید از هـر چهـار   مدت یا درازمدت، بیابد. براي اینکه یک فرد، مورشریک بالقوه کوتاه
سطح انتظار شما، بگذرد. شرط رسیدن به سطح انتظار هر خصیصه، گذر از سطح انتظار ویژگی قبلـی اسـت؛   

در شما باید از سطح مورد قبول شاخص اول بگذرید تا به سطح شـاخص دوم فـرد انتخـاب کننـده، برسـید.      
سطح انتظار ویژگی بعدي نخواهد رسید. عبور از موانع هر چهار صورتیکه فرد از یک سطح انتظار نگذرد، به 

سطح انتظار، براي رسیدن به هدف یعنی مورد قبول طرف دیگر واقع شدن، الزامی است. ارتفاع هر یک از این 

1- A sequential aspiration-level model for mate choice
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گزینی فرد، مقدار آن خصایص در خـود  تواند با توجه به استراتژي جنسی و اهداف جفتها یا موانع، مینرده
هاي ذکر شده و مقدارِ درصدي آن خصیصه در جمعیتی که فرد قصد عنی کمیت و کیفیت او در خصیصهفرد ی

آوري اطالعات درباره یک شریک بـالقوه،  در مدل سطح انتظار، جمعانتخاب جفت از آن را دارد، تعیین شود. 
نـه در کنـار همـدیگر    کنـد و  هایی که فرد بر اساس آنها انتخاب مـی از طریق پشت سر هم قرار دادن شاخص

بري آنهـا بـراي   ها، همچنین بر اساس میزان زمانشود. نحوه توالی این شاخصقراردادن آنها، تا حدي حل می
گیرد. سنجش هر خصیصه با استفاده از یک ابزار، صورت میشوند. اینکه مورد سنجش قرار بگیرند، تنظیم می

- و وضعیت اجتماعی فرد، از طریق گفتگو، مشخص میجذابیت جسمانی از طریق قربال دیداري طرف مقابل 

شوند. 
دهنده دو سطح انتظار با دو ارتفاع متفاوت فرضـی هسـتند، نشـان داده    در شکل ذیل، دو نرده که نشان

مدت را دارد کـه  که یک مرد معمول، قصد انتخاب یک شریک براي یک رابطه کوتاهاند. یکی براي زمانیشده
که، همان مرد، قصد انتخاب زنـی  به رنگ مشکی نشان داده شده است. دیگري براي زمانیتر وبا ارتفاع کوتاه

دارد.را براي یک رابطه درازمدت که با ارتفاع بیشتر و خاکستري رنگ نشان داده شده،

موجود در شکل، سطوح ). ستونهاي 1998(شکل برگرفته از میلر و تاد، انتظار سطوحتوالی: مدل همسرگزینی9-2شکل 
مدت تر و تیره، سطوح انتظار براي یک رابطه کوتاهانتظار یک مرد را در دو حالت و براي هر خصیصه نشان می دهند. ستونهاي کوتاه

ا دهند. همانطور که در یک مسابقه دوِ با مانع، شمو ستونهاي خاکستري و بلندتر، سطوح انتظار براي یک رابطه درازمدت را نشان می
-باید از یک مانع بگذرید تا به مانع بعدي برسید، در فرایند انتخاب همسر بر اساس این مدل نیز، فرد متقاضیِ یک ارتباط، باید از تک

اش عبور کند تا به سطح انتظار یا مانع بعدي و در نهایت به پایان مسیر یعنی هدف تک موانع یا همان سطوح انتظار فرد مورد عالقه
ه با آن فرد (بطور مثال، ازدواج، دوستی یا رابطه جنسی)، برسد.خود از رابط

هاي شوند تا براي انتخاب همسر یا شریک، نیاز به مدلچند مشاهده مربوط به مدل فوق موجب می
ها و ساختن یک سنجه کلی از در این مدل، یکپارچگی مقدار خصیصهجایگزین و دیگري نیز داشته باشیم. 

گزینی و یک همسر، ضروري نیست. حال آنکه با توجه به پیچیدگی فرایند جفتارزش فرد به عنوان

دیداري طرف ربالِغ
مقابل ازدواج

مالقات 
انحصاري

شخصیت

قاتقرار مال

وضعیت اجتماعیهوش

گفتگو

جذابیت جسمانی
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توانیم انتظار میزانی از یکپارچگی کنند، مییابی به آنها توجه میهاي متعددي که افراد در زمان جفتخصیصه
آل ب ایدهها یا ترتیب سطوح انتظار، یک ترتیرا داشته باشیم. نکته دیگر اینکه، نظم فرض شده براي سنجش

هاي توانند قبل از جنبههاي شخصیت و هوش میاست که در زندگی واقعی، بعضی از جنبهاست. این درحالی
بدنی (مثالً به علت نحوه پوشش فرد) یا وضعیت اجتماعی (مثالً به علت وانمودسازي فریبکارانه)، مورد 

).1998قضاوت قرار گیرند (میلر و تاد، 

ايو مرحلهگزینی لنزي دمدل جفت
هایی که ادراك کـرده، اقـدام   سازي نشانه، فرد بوسیله یکپارچه1ايمرحلهدوگزینی لنزيجفتدر مدل

کند. دو مرحله لنزي در این مدل، به منزله دو بخـش از  نهایی یک همسر بالقوه می2به سنجش کیفیت تکاملی
کرده و برونداد آنهـا در  3سنجش شانزده نشانهیک پردازش شناختی هستند. در مرحله اول، چهار لنز اقدام به 

هـا نشـانه احتماالً ثابت هسـتند،  هاخصیصهکه از نظر تکاملی، این شود. درحالینمایان می4قالب چهار خصیصه
شوند تا قضاوت هاي جنسی تا حدي با یکدیگر ترکیب و یکپارچه میتوانند وابسته به فرهنگ باشند. نشانهمی

حاصل شود. این ارزیابی و قضاوت کلـی، انتخـاب همسـر بوسـیله فـرد را      5ت فردي دیگرکلی فرد از جذابی
هاي نمایش داده شده در اینجـا، فقـط مثالهـاي ممکـن و احتمـالی      ها و خصیصههدایت می کند. تعداد نشانه

شـود.  تجزیه می7)، به خصایص عینی یا واقعی6هستند. متغیر ارزش فرد به عنوان همسر دورنما (هدف نهایی
ها که بوسیله چندین نشانه جنسی، آشکار و اعالن می گردند، تا حـدي بـا خصیصـه    هر کدام از این خصیصه

زیربنایی مربوطه و بنابراین با ارزش واقعی فرد به عنوان یک همسر، همبسـتگی دارنـد. بـر طبـق ایـن مـدل،       
ایـن نشـانه هـا را در قالـب     گیـرد، فـرد مقـدار   هنگامی که یک شریک بالقوه جنسی مورد قضاوت قـرار مـی  

قالـب سـنجش جـذابیت کلـی     کند. سپس این خصـایص ادراك شـده در   یکپارچه می8خصایص ادراك شده
نام دارد. 9شوند که سنجش اولیه یا روبنایییکپارچه می

یا دور از دسترس از نظر ادراك سریع، مانند باروري زن یا موقعیـت  10داربطور نمونه، یک متغیر فاصله
یا نزدیکتر نشان داده می شود. سپس این نشانه ها، دوبـاره  11واسطهرد، بوسیله تعدادي از نشانه هاي بییک م

دار یا دور حاصل شود. در بوسیله گیرنده (فرد تصمیم گیرنده)، ترکیب شده تا یک تخمین کلی از متغیر فاصله

1- Two-stage lens model
2- Mate quality
3- Cue
4- Trait
5- Overall mate attractiveness
6- Sexual prospect ’s actual mate value (Distal goal)
7- Actual traits
8- Perceived traits
9- Proximal assessment
10- Distant
11- Proximate Cues
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واسطه یا نزدیک، هاي بیئه شده، این نشانه) ارا1998(به نقل از میلر و تاد، 1مدل لنزها که بوسیله برونسویک
شان یعنی اینکه این نشانه ها تا چه میـزان بـا   شناختی عینیبصورت ذهنی وزن داده شده و همراه با اعتبار بوم

).1998سازند (میلر و تاد، واسطه را میمتغیر فاصله دار یا دور همبسته هستند، ترکیب شده و سپس متغیر بی

1- Brunswik
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تقارن چهره اي
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انطباق پذیري         

سخاوت 
اخالق گرایی

.)1998(برگرفته از میلر و تاد، اي مرحلهدولنزيگزینیهمسرمدل : 9- 3شکل
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درمانی تکاملیشناخت
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اگراما. بدهیتغییرراآنتوانیمیتوامابودهاین زمانتاتو،سرنوشتاینکهگفتاوبهتوان اینطورمی
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وکرداضافهرواندرمانیبهروحانیومذهبیچاشنیاندکیتوانمیبه عنوان راهکاري دیگر،چطور؟نیست،

درکهدادهنشانمولفتجربه. کردصحبتاودربارهمتعالینیروییخواستوالهیقضايازبیمار،با
دیگريشناختیالقايازتوانیدمیشمااما. شوندمیمواجهشکستبافوق،تکنیکهايهمهموارد،ازبسیاري
داریدمشکلهمسر،یافتندرکهنیستیدشماتنهااینکهبگوییدبیماريچنینبهکهنحوبدینکنید؛استفاده

امیديحتیامید،دادندیگر،روش. ماندخواهندهمسربدونقطعاًنیز،شماساالنوسنهمازبسیاريو
متخصصدرصورتیکهحتیوهستیدمشاوریاروانشناسیکدرصورتیکهنیزشما(است بیماربهکاذب،
راجمالت شفابخشایناثربخشیانیدتومیگیرید،میقراررابطههمیندرفرديمشاورهموردامانیستید
اینطورقبلی،تردرستومعقولواقعاًهايایدهبرخالفهایی،ایدهچنینبیانچرابراستی.!)کنیدامتحان
اینبهاین. استعاجزرویداده،برایشکهحوادثییاوجوديحقایقپذیرشازفردکهدرحالیکندمیمعجزه
تکاملیتناسببرخالفهاییقضاوتوهاتحلیلتوانندمیصحیح،وقولمعحتیشناختهايکهاستخاطر

اینازراماذهنبود،خواهندمحرومازدواجازنیز،ماهمتایانازبسیاريکهپندارایندرحالیکه. باشندما
هککنیمفکراستممکن. کندمیخالصبازیم،میراتولیدمثلبازيکههستیممافقطاینکهنشخوار
حتیدیگران،باختن. داردمابرايسوديچهباشیم،بازندههمماخوددرصورتیکهدیگران،بازندگی

انتخابطریقازتولیدمثلیموفقیتمزیتدررافردباشد،همراههمماخودتولیدمثلیباختباکهدرصورتی
امانگذاریمجابهايزادهودمانخازاستممکنماکههرچندتر،روشنعبارتبه. دهدمیقرارخویشاوندي

عدم. شودجبرانحدي،تاحداقلما،ژنتیکیخویشاوندانهايزادهبوسیلهتواندمیما،برايپایاناین
نتیجهدروماژنتیکیبستگاناینبرايبیشترفضايوامکانمعنايبهما،رقبايسایرتولیدمثلیموفقیت
دارندژنتیکیخویشاوندانیخودبراينیز،دیگرانچندهر. استماگیرفرادر تناسبموفقیتبیشتراحتمال

هاییزادهنیزآنهاخودکهزمانیتادهدمیقراربهتريوضعیتدرراماحالهربهآنها،خودموفقیتعدماما
شود میدركقابلبیشتر زمانیتحلیل،این. گرداندمیدشوارترما،تولیدمثلیلشکربرايراکارکهباشندداشته
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درصد99کهماحجريعصرذهنتراوشاتازباال،فرمولهايوذهنیمحاسبات. استبودهنفر150تا100
بیماریکعالیمکاهشبرايدیگرروش. شودمیتراوششکل گرفته،آندرماتکاملیذهنزندگیاز

هايو پویاییهارانهبهنسبتبینش. نداردتحلیلبهنیازيکهبودهمسریابیدرموفقیتبهامیدالقايافسرده،
آخر،ایدهدواینشنیدنهنگامرفت،آنذکرعللی کهباافسردهفردیکچراکهکندمیروشنانسان،تکاملی
سازي نظریات تکاملی با اي در زمینه یکپارچهبزند (براي مطالعهمابهمعناداروملیحيلبخنداستممکن

).2004درمانی رك به گیلبرت، شناخت

اي تعدادي از درمانگران شناختی مواجه وقتی با فعالیتهاي مداخله.نکردنهایی براي عملتوصیه
هاي خیرخواه، هاي مشفقانه پدربزرگ و مادربزرگتشوید، شاید واقعاً نباید انتظار چیزي بیش از نصیحمی

-در این زمینه که جزء فعال درمان شناختی،گرادر چند دهه اخیر، رفتارگراها، بر شناختداشته باشید. 
وسواسی که براي درمان عالیم يگویند که بیماراند. آنها میرفتاري، عمدتاً یا کامالً رفتاري است، خرده گرفته

خطربودن فالن اجسام یا کند، قبالً، بارها و بارها توصیات شناختی مبنی بر بینگاه مراجعه میخود به درما
- زیرا قبالً به نوعی شناخت،اشیاء محیطی را شنیده است. این بیمار، نیاز به کار بر روي شناختهایش ندارد

، معتقدند که آنچه که در نهایت هاي بیمارگونه او نداشته است. آنهادرمانی شده اما اثري بر عالیم و نشانه
به بیمار کمک می کنند تا عالیم خود را ،شود تکنیکهاي رفتاري است که بطور عملیمنجر به تغییر بیمار می

کاهش داده و درمان کند. آنچه که بیمار نیاز به تغییر آن داشته، نه به حوزه شناختها و باورهاي او بلکه به 
شده است. هزاران سال است که جوامع در غیرارادي او مربوط میفتاريرکنترل و مدیریت مکانیسمهاي 

رسد که زمان براي اتمام فقط توصیه و هاي شناختی بزرگان خود قرار دارند و به نظر میمعرض توصیه
هاي قبل، بر افراد زیادي تاثیر داشت، ما االن با هاي هزارهنصیحت، به پایان رسیده است. اگر این توصیه

اي از تر، سر و کار داشتیم. سیستم پردازشگر ذهن شناختی انسان، مجهز به مجموعهعی بسیار متعالیجوام
گذراند. کار این اي از فیلترهاي معین میشنود، از مجموعههاي پردازشی است که آنچه را که فرد میمکانیسم

ه محیط قصد انتقال آنها به فرد را هایی کفیلترها، سنجش و ارزیابی میزان هماهنگی بین شناختها و اندیشه
-دارد با میزان فزایندگی یا کاهندگی در تناسبی است که عمل بر مبناي آن اعتقادات، براي فرد به ارمغان می

ها، همراه با ازدیاد در تناسب آنها آورد. براي اینکه افراد بر مبناي شناختهایی عمل کنند که از بعضی جنبه
هایی دیگر از تناسب باشند یا ناختها، یا بایستی همراه با افزایش جبرانی در جنبهنیست، عمل بر مبناي آن ش

تر، فقط با توصیه و گرهاي شدید کاهنده تناسب باشد. به عبارت سادهعمل نکردن بر مبناي آنها، همراه با تنبیه
استفاده از روشهاي شناختی کرد. آنهاتوان افراد را تشویق یا مجبور به انجام تبلیغ یک سري از تفکرات، نمی

عملی و بیرونیبراي تغییر رفتار افراد در جامعه، هنگامی مفید خواهد بود که همراه با یک سري از الزامات 
،هاي محیطیها و تنبیهسازي شوند، باید بوسیله تشویقباشد. شناختهایی که قصد داریم براي افراد درونی
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قرار انسان،بایست بر مبناي سیستم پاداش و تنبیه ذهن نیز، میحمایت شوند. نوع و چگونگی این حمایت 
ندادن این هاي دیگري را براي انجامگیرد. افراد براي اینکه دزدي نکرده یا به دیگري آسیب نزنند، باید تشویق

معه بخشی به جارسانی و آگاهیدادن این اعمال، دریافت کنند. اطالعاعمال یا گرفتن تنبیه در صورت انجام
هاي ها و عقاید و در عوض مضرات تناسبی ایدهدرازمدت عمل بر اساس یک سري از ایدهدرباره مزایايِ

- هاي گروه اول هستند. نصیحتدهنده تمایل افراد براي عمل بر مبناي شناختءمتضاد، از دیگر روشهاي ارتقا

اي نیست، تاثیر زیاي در تمایل آنها کار خوب و پسندیدهخیانت جنسی یا تجاوزکردن به افراد درباره اینکه 
طلبی جنسی و افزایش تناسب خود باشند، نیست. ذهن براي اینکه از طریق چنین روشی به دنبال ارضاي تنوع

بر بنیان خانواده و ارتباط بین دو جنس نیز، آگاه شده باشد. هاییباید درباره پیامدهاي وخیم چنین رفتار،افراد
ز مجموعه گامهایی است که باید در پیش گرفته شود تا انگیزه الزم را در افراد، براي و این تازه یک مرحله ا

بپرهیزند، بوجود آورد.یلاعماچنیناینکه از انجام 

روانشناسی تکاملی و رفتارگرایی
تکامل، بیشتر اصول زیربنایی یادگیري را در وجود ما قرار داده اما حتی در مورد محتواي یادگیري هم 

اند. اما در مورد رفتارهایی ت داشته است. رفتار اجتناب از پرتگاه، جزو رفتارهایی است که اساساً تکاملیدخال
ها، یک متغیر واسطه به نام تجربه یا یادگیري در این میان، وجود دارد. حتی در مورد مانند ترس از اتومبیل

شود. به طور مثال، مشاهده شده که مشاهده میمان، در ماهاي نیاکانها هم، بقایاي زیستی انطباقشدنشرطی
توانستند خطرناك باشند مانند مارها و افراد، عموماً نسبت به حیواناتی که در عصر تکاملی زندگی انسان می

شوند تا اشیایی که نه در عصر تکاملی زندگی انسان و نه در دنیاي ها، زودتر و آسانتر شرطی میعنکبوت
- تر تشخیص میها را سریعندارند. همچنین، افراد انسانی، تصاویر مارها در بین گلکنونی، براي او خطري

ها با مشاهده میمون دهند تا برعکس آن. در همین رابطه، در یک مطالعه جالب، مشاهده شد که بچه شامپانزه
ها در بچه شامپانزهکه، وقتی همین هراسد، اجتناب و ترس از مار را یاد گرفتند. درحالیبالغی که از مار می

هاي بالغی قرار داده شدند که قبالً بوسیله آزمایشگران، نسبت به گل شرطی شده و از آن اجتناب کنار میمون
دهد که هر چند یادگیري فرار از مار، نیاز به وجود کردند، این رفتار را نیاموختند. این مطالعه، نشان میمی

که اگر چه که براي ترس از براي یادگیري آن وجود دارد. درحالیتجربه محیطی دارد اما یک آمادگی ذاتی 
زمینه ژنتیکی، آموخته اي بوجود آمد اما این ترس به دلیل نبود یک پیشها هم شرایط یادگیري مشاهدهگل

نکردن توان نسبت به نشستن و حرکتتر میها، آسانها را، نسبت به جوجهها و سگنشد. بر همین مبنا، گربه
کردن است که براي حیوانات شکارچی مانند طی کرد. نشستن و حرکت نکردن، جزو رفتارهاي کمینشر

نکردن خطرناك بوده و دفاع، نشستن و حرکتهاي بیکه براي جوجهها انطباقی است، درحالیها و گربهسگ
زدن، یک رفتار راحت است. رفتن و نوكدر عوض راه
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روانشناسی تکاملی و روانکاوي
دار نظریه تکامل بود. هر فروید، بنیانگذار مکتب روانکاوي، در چیدمان نظریات خود، تا حدي، وام

هاي خود کرد تا به قول خودش، مورخین را در اینکه او چند او، دو بار اقدام به سوزاندن دست نوشته
الي مفاهیم و نظریات او البهداري بزرگ را، ازنظریات خود را از کجا اخذ کرده، سردرگم بگذارد، اما این وام

می توان بیرون کشید. تاکید او بر وجود قسمتی از روان به نام ناهشیار که مسئول بخش عمده هیجانات، 
دهی به تفکرات و رفتارهاي ماست و همچنین اهمیتی که او به نقش مسائل جنسی و ارضاي جنسی در شکل

دیدن هستند. او معتقد بود که از پنجره تکامل، بخوبی قابلداد، همگی همان مواردي هستندرفتارهاي آدمی می
که تمدن بشري از هزینه سکس، ساخته شده است. این عقیده که به معناي اهمیت مسائل جنسی و ارضاي 

گیري تمدن بشري است، در متون روانشناسی تکاملی نیز، بارها و بارها و به شیوه هاي جنسی در شکل
گیرد.  اکید قرار میمختلف، مورد تایید و ت

مکتب فروید و داروین، در این عقیده که بسیاري از تصمیمات و رفتارهاي ما، ریشه در فرایندهاي 
راستا هستند. اما در اینکه چه روند یا ناهشیاري دارند که منشاء آنها براي خود فرد هم روشن نیست، هم

شوند. شیار چیست، تا حد زیادي از همدیگر جدا میروندهایی، این ناهشیار را می سازند و محتویات این ناه
گاه به اثبات نرسیده هایی تاکید داشت که هیچجنسی و عقده-در این باره، فروید بر نقش مراحل رشد روانی
است که روانشناسی تکاملی، در اثبات نظریات خود، رویکردي و اساساً غیرقابل کنکاش هستند. این درحالی

ر موفق و پویا داشته است. محتواي پنهان ذهن ما که ناهشیار نام دارد، عمدتاً غرایضی تجربی، علمی، بسیا
اند که به دنبال افزایش تناسب صاحب آن هستند. در تحلیل تکاملی، جنس این ناهشیار، عمدتاً تکاملی
ب جنسی گیري واحدهاي آن، فرایندهایی مانند انتخاب طبیعی و انتخاتکاملی بوده و روند شکل- زیستی

دهنده این ناهشیاري هم، بسیار طوالنی و در مقیاس هزاران و میلیونها سال است. است. مقیاس زمانی شکل
هاي حال آنکه فروید، بخصوص با ناهشیاريِ متشکل از غرایز جنسی و پرخاشگري، ناهشیاري موثر از عقده

ال ذهنی داشت. مقیاس زمانی نیز، عمدتاً گیرد، اشتغاُدیپ و الکترا و ناهشیاري که در دوره کودکی شکل می
شود. البته فروید، گیري و رشد شخصیت خود فرد، بخصوص در دوران کودکی او، میمحدود به دوران شکل

خود نیز، به نقش و تاثیر زندگی تکاملی انسان بر رفتارهاي او تاکید کرده بود؛ او زمانی گفته بود که در 
- هاي ذهنیدهد که فروید هم با نقش انطباقنهفته است. این نشان میهاي ما، مغزهاي عصر حجريجمجمه

دهند، آشنا بوده است.تکاملی که رفتارهاي ما را شکل می
را به عنوان رویکرد خود انتخاب 1نگرو التقاطی یا یکپارچه1گزینی- اکثریت روانشناسان، رویکرد به

نگرانه، این حقیقت که هر رویکردي، داراي بخشهاي چه). در رویکرد یکپار2002کنند (رك فیرس و ترال، می

1- Electicism
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گیرد. بر این اساس، درستی یا باشد، مورد فرض قرار میعلمی و درست و همچنین غیرعلمی و نادرست می
نادرستی فرضیات و نظریات هر رویکرد، بر اساس کارآمدي تجربی و علمی آنها در تبیین مسائل روانشناختی، 

هایی تاییدشده از نظر تجربی و علمی دارد که مین اساس، رویکرد روانکاوي هم، بخششود. بر هسنجیده می
نسی در جمسائلنقشبرفرویدتاکیداند. هاي شایانی به علم روانشناسی و سایر علوم کردهاتفاقاً کمک

هاي کانیسمرفتارهاي بهنجار و نابهنجار، تاکید او بر نقش ناهشیاري در آفرینش رفتار انسان و همچنین م
ومسائلتاثیرگذارينحوهدربارهاوعقایدهاي پژوهشی محکمی هستند اماداراي پشتوانهروانی،- دفاعی

ابداعات ذهنی صرفاً،بسیاري از روانشناسان،رااو الکترادیپعقدههمچونمفاهیمیوجنسیتعارضات
کی از اشتباهات بزرگ فروید در چیدمان همین مسئله، ی.دانندمی،فروید که در مورد خودش صادق بودند

اش بود. او اعتقاد داشت که سرکوب عالقه جنسی پسربچه به مادرش یا همان عقده ادیپ که در دوره نظریه
کند. از منظر تکاملی، عالقه دهد، همگانی بوده و نقش زیادي را در رفتارهاي آدمیان بازي میکودکی روي می

هایش، اساساً برخالف شایستگی تولیدمثلی و تکاملی فرد، است. به علت جنسی یک فرد به یکی از محارم
هاي یک بیماري واحد، بطور همزمان در اعضاي یک شباهت ژنتیکی اعضاي یک خانواده، احتمال اینکه آلل

گونه نسبتی با یکدیگر هاي معیوب دو فردي است که هیچخانواده یافت شوند، بسیار بیشتر از شباهت در آلل
توانند موجب انتقال دو آلل خانوادگی، به علت اینکه میهاي درونو از جمله ازدواج2آمیزيارند. درونند

معیوب مربوط به یک بیماري به فرزند شوند، به احتمال بسیار بیشتري با شکست در تولیدمثل و انقراض خط 
اي با محارم نیز، ریشه در همین ژنتیکی کسانی که چنین تمایالتی دارند، مرتبط هستند. تحریم جهانیِ زن

به این مسئله پرداخته شد). ،MHCواقعیت زیستی دارد (در فصل چهارم و در مبحث 

تا قبل از ظهور روانشناسی تکاملی، کسانی که در جستجوي تبیینات غایی و زیربنایی براي مبدأ و 
یافتند (نسی و لیود، ی، گرایش میتحلیلاهمیت انطباقی خصایص ذهنی سطح باال بودند، اغلب به سمت روان

تري براي آنچه که در چارچوب رویکردهایی تر و دقیقهاي اخیر، تبیینات تکاملی کاملدر دهه). اما 1992
- مانند روانکاوي مطرح می شوند، ارائه شده است (بطور مثال براي بحثی خواندنی در مورد تکامل مکانیسم

).1992دفاعی رك به نسی و لیود، هاي روانپویشی و از جمله مکانیسمهاي

1- Integrated
2- Inbreeding
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فرهنگی.-جستاري پژوهشی
مقایسه درصد گسترش رویکردهاي روانشناختی در آمریکا و ایران؛ یک مقایسه و یک سئوال.

کس که دوست آن[اما] کند که واضح و شفاف باشد. داند تالش میکس که خود را عمیق میآن«
بهقالبروز،سراسر». «مبهم و کدر باشدکه کند تالش می،دارد به نظر توده مردم عمیق بیاید

ماهی،بیجايدرکهراکسیمناما. انگارندمیژرفراخودونشینندمیبرکهکناردردست،
باد: نیستدمکارجزکارشانکهبزرگهاياندیشهبساچه». «نامممیسطحیکند،ماهیگیري

ثمرترین نخست بدترین و بی،همانند طبیعت، در دانش نیزدرست«.»سازندمیترتهیوکنندمی
کمابیش ها،دانش مربوط به آنابزارهايِ،هایابند، زیرا براي این حوزهخوب پرورش می،مناطق

تواند با دلیل دلیل باور داشته است، چه کس میچه را که غوغا، روزي بیآن». «کندکفایت می
(نیچه).»واژگون کند؟

شروع 2هاي علمی، معموالً کار خود را از مشاهده، شامل چندین مرحله است. علوم و رشته1یشیوه علم
شوند. براي یا سئواالت خاصی درباره موضوع مورد مشاهده، مطرح می3کنند. بعد از مشاهده، مسئلهمی

دادن به جوابکه عبارت است از بیان حدس و گمان محقق براي 4پردازيجوابگویی به این سئواالت، فرضیه
، بررسی شده و صحت و سقم آنها مورد تایید 5شود. فرضیات، در مرحله آزمایشاین سئواالت، وارد میدان می

شود. نظریه یعنی اینکه محققان، ارائه می6گیرد. در آخرین مرحله از روش علمی، نظریهیا عدم تایید قرار می
هایی علمی را، در قالب یک نظریه، آزمایشات و بررسیبراي توصیف و تبیین یک موضوع، نتایج اخذ شده از 

). همینطور که مشخص است در روش علمی، ترتیب پنج مرحله مشاهده، 1353کنند (بهزاد، بندي میجمع
سئوال، ارائه فرضیه، آزمایش و ارائه نظریه، بر طبق یک نظم مشخص و باثبات قرار دارد. همچنین، در این 

دهد. هاي سازنده فرایند روش علمی را تشکیل میین حلقه از مجموعه حلقهپردازي، آخرروش، نظریه
دهند که از این نظر، رویکرد بودن، بر روي یک طیف قرار میرویکردهاي روانشناسی را، از نظر علمی و تجربی

اصالً گیرد. بعضی از محققین، در اینکهروانکاوي کالسیک، تقریباً در انتهاي طیف غیرعلمی بودن قرار می
پردازي وجود اند. در روانکاوي، فقط مرحله آخر یعنی نظریهبتوانیم این مکتب را علم تلقی کنیم، شک کرده

دارد، بدون اینکه محققان مراحل قبل را طی کرده یا اصالً بتوانند طی کنند. در این رویکرد، توالی مراحل 
سازي، خالصه و ر یک فاز یعنی همان تئوريشیوه علمی، شدیداً به هم خورده و چند مرحله روش علمی، د

شوند. روانکاوي، بخصوص روانکاوي کالسیک فروید، پر است از نظریات و تئوریهایی درباره اینکه محدود می
کند. اما اغلب این نظریات، سترون و نابارور بوده و توانایی برانگیختن یا طراحی گونه رفتار میچرا انسان بدین

اي است اند. ماهیت و شکل اغلب این نظریات، به گونهررسی اثبات و صحت خود را، نداشتهآزمایشاتی براي ب

1- Scientific Method
2- Observation
3- Problem
4- Hypothesis
5- Experiment
6- Theory
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دهند. این مسئله، به این خاطر است که آنها، فقط بر که اساساً مجال آزمایش و بررسی را، به محققان نمی
- توانید امتحان کنید. میمیشوند. این مسئله را، براحتی پردازان آنها، بنیان گذاشته میمبناي اعتقادات نظریه

شمول است، پس چرا شما آن توانید از یک روانکاو پیرو مکتب فروید، بپرسید که اگر عقده ادیپ یا الکترا جهان
تفسیر به این موضوع باشد اي که قابلاي از آن ندارید و تجربهکنید، خاطرهرا در خود نیافته، احساس نمی

اي ناخودآگاه بوده و دهند که بطور ساده، این مسئله، پدیدهده، اینطور جواب میندارید؟! روانکاوان، بر طبق قاع
ها هم، رفتن به جلسات روانکاوي، شدن این عقدهکند. براي هشیار یا خودآگاهفرد، هشیارانه آن را احساس نمی

هاي بیمارگونه خود را شود. اگر فقط براي چند سالِ ناقابل، دندان بر جگر گذاشته، عالئم و نشانهپیشنهاد می
هاي سنگین را داشته باشید، ممکن است موفق شوید تحمل کنید و تواناییِ گذاشتن وقت، انرژي و البته ویزیت

ها را به هشیاري خود بازگردانید. اما صبر کنید، حتی اگر بعد از چند سال رفتن نزد یک روانکاو، که این عقده
توانید بر روانکاوي خرده ها برسید، نمیهم، نتوانستید به این عقدهدرازکشیدن روي تخت او و تداعی آزاد 

هاي بگیرید، چرا که شما مقاومت روانی باالیی دارید و به همین دلیل، حاضر به هشیارسازي یا پذیرفتن عقده
تواند از ضعف ایگوي شما (بخشی از شخصیت در نظریه روانکاوي) و تحمل ناهشیار خود نیستید. این، می

کنیم که براي رهایی از این مهلکه، ایین آن براي تحمل و پذیرش واقعیتهاي ناهشیارشده، باشد. پیشنهاد میپ
تر، هرآنچه که روانکاوتان به شما جویی در وقت و انرژي و جلوگیري از خسارت مالی بیشتر، هر چه سریعصرف

هر چقدر بیشتر در مقابل پذیرفتن این گوید را بپذیرد تا سراغ موضوع بعدي بروید! فراموش نکنید که می
ها مقاومت کنید، مجبور به ادامه بیشتر درمان خواهید شد! این تازه بخشی از ماجراست. حتی بعد از تحلیل

ها و عالئم شما دیده نشود. این حقیقت را، سالها رفتن به جلسات روانکاوي، ممکن است هیچ تغییري در نشانه
-روند، نسبت به کسانی که روانکه دریافت کسانی که به جلسات روانکاوي مینی)، زما1952اول بار آیسنک (

اند، تغییري نشان نداده یا حتی ممکن است وضعیت بدتري هم پیدا کنند، گوشزد کرد. درمانی دریافت نکرده
-به شمار نمیاي مهم گویند، اصالً مسئلهالبته این موضوع، براي روانکاوان، همانطور که خودشان هم علناً می

رود؛ چرا که روانکاوي، به دنبال افزایش بینش فرد درباره مشکالت و تعارضات روانشناختی خود است و نه به 
ها، عذر روانکاوان براي تاثیر نداشتن درمان آنها بر روي بیماران هاي فرد. این گفتهدنبال کاهش عالئم یا نشانه

یا افراد است. 
هاي فرضم علم و غیرعلم، در مفهوم اعتقاد نهفته است. در علم، ما با پیشیکی از تفاوتهاي بارز و مه

شویم و داشتن اعتقادات خاص، براي اینکه وارد قلمرو یک حیطه علمی اعتقادي بدون پشتوانه تجربی وارد نمی
از مفاهیم بایست یک سريشده و در آن به بررسی و تحقیق بپردازید، ضرورتی ندارد. اما در روانکاوي، شما می

هاي ذاتی مربوط به قبول، بپذیرید. عالوه بر این، ویژگیرا، بر اساس اعتقاد و بدون پشتوانه پژوهشی قابل
مفاهیم این رویکرد، مانند غیرقابل اثبات یا رد بودن، غیرقابل آزمایش بودن، عدم وجود شواهد تجربی براي 

شود تا  نمره این رویکرد، در جمله عللی است که باعث میفهم بودن بسیاري از مفاهیم آن، از آنها و غیرقابل
پویشی تجربی بودن، بسیار پایین باشد. درصد روانشناسان بالینی که گرایش نظري خود را روان- مقیاس علمی

درصد در 18، به 1960درصد در سال 35اند، از پویشی) اعالم کرده(کل مجموعه رویکردهاي روانکاوي و روان
هاي ). این ارقام، مربوط به کلیه زیرگرایش1997، رسیده است (نورکراس، کارگ و پروچاسکا، 1995سال 
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مرتبط با دیدگاههاي روانکاوي و روانپویشی است. اگر از این ارقام، فقط طرفدارن رویکرد روانکاوي کالسیک 
رویکرد را به عنوان گرایش نظري فرویدي را در بیاوریم، قطعاً، درصد کمی از روانشناسان بالینی در آمریکا، این 

18درصد، به 35، از 1995تا 1960اند. عالوه بر این، از آنجایی که این درصد، بین سالهاي خود انتخاب کرده
-درصد کاهش یافته، به احتمال زیاد این روند کاهشی، در سالهاي بعد نیز، وجود داشته است. در مجموع، می

کمی از روانشناسان بالینی در آمریکا، روانکاوي فرویدي است. آمریکا، مهد توان گفت که رویکرد نظريِ درصد
اند. در ایران نیز، روانشناسی مدرن بوده و بیش از پنجاه درصد از بزرگترین روانشناسان دنیا، از این کشور بوده

ن، اقدام به تشخیص نامه تشخیصی که روانپزشکان و روانشناسان بر اساس آشده و حتی نظاماغلبِ آثارِ ترجمه
، آمریکایی است. حال جاي این سئوال است که چرا در کشور ما DSMکنند یعنی اختالالت در بیمارانشان می

سازد، از که بدنه علم روانشناسی آن را، عمدتاً نظریات و پژوهشهاي اندیشمندان غربی و بخصوص آمریکایی می
اوي و از جمله روانکاوي کالسیک فرویدي، یک شکاف آماري نظر میزان گرایش دانشجویان روانشناسی به روانک

رسد که فروید، در غرب و از جمله آمریکا، به گور رفته اما دوباره در وجود دارد. به عبارتی، به نظر می
کشورهایی مانند کشور ما، زنده شده باشد! هر چند نویسنده، آمار دقیقی از درصد طرفداران رویکردهاي 

دهند که احتماالً طرفداران این رویکرد، در ی در ایران ندارد اما مشاهدات نشان میمختلف روانشناس
رسد که در دانشجویان روانشناسی در ایران، بیشتر از آمارهاي بدست آمده از آمریکا باشد. بخصوص به نظر می

اهر شده است. فقط سالهاي اخیر، یک موج جدید از عالقه به رویکرد روانکاوي، در دانشجویان روانشناسی، ظ
رسد که اقبال هاي روانشناسی نیست که به روانکاوي افزایش یافته است. به نظر میعالقه دانشجویان رشته

دادن شدن به سبک روانکاوي، افزایش یافته است. براي جوابعمومی مردم و جامعه هم به روانکاوي و تحلیل
روانشناختی در ایران، هماهنگ با آنچه که در غرب روي به چرایی این سئوال و اینکه چرا گسترش رویکردهاي 

توانیم چند نکته حائز توجه براي دهد نیست، باید مطالعات متعددي صورت گیرد. اما در اینجا، میمی
توانیم بپرسیم که رویکرد روانکاوي کالسیک فرویدي، جوابگویی به این پرسشها را مطرح کنیم. اول اینکه، می

تواند افراد را به خود جذب کند. دیگر اینکه، چه شرایطی در جامعه عمومی ما و ارد که میهایی دچه ویژگی
دهد؟ خود جامعه روانشناسی ایرانی وجود دارد که اقبال دانشجویان روانشناسی به این رویکرد را، افزایش می

ترین و بنیاديترین اي بسیار قوي در وجود آدمی است. از یک طرف، جزو عمیقمیل جنسی، غریزه
نیازهاي حاکم بر رفتار، است. از طرف دیگر، بسیاري از مسائل مرتبط با آن، در جامعه، تابو بوده و بیان و ابراز 

تواند منجر به این شود که تعارضات جنسی، جزو شوند. این دوگانگی، میآنها براي فرد، خطرناك تلقی می
یک فرویدي، تاکید عمده و بسیار زیادي بر نقش مسائل جنسی ترین مسائل افراد باشند. روانکاوي کالسشایع

توانند مسائل، تعارضات و رفتارهاي کنند میخاص دارد. این تاکید، آبشخور خوبی براي کسانی که فکر می
هاي انگیزه جنسی و همبستهکند.جنسی خود و دیگران را بوسیله این رویکرد تفسیر و درك کنند، فراهم می

آن، محور نظریه روانکاوي کالسیک فروید است. او اعتقاد داشت که ارضاي ناکامل یا عدم ارضاي روانشناختی 
تواند منجر به آسیبهاي روانی در فرد، شود. صحبت از نیازهاي جنسی و مسائل مربوط به نیازهاي جنسی، می

اي مالحظهشاید بخش قابلآن و از جمله عدم ارضاء یا ارضاي ناکامل و نامطلوب، از جمله عواملی هستند که 
از واریانس توجه و گرایش افراد و از جمله دانشجویان رشته روانشناسی به روانکاوي کالسیک فرویدي را، 
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تواند تعارضات جنسی افراد را حل کرده یا آنها را کند میبدیهی است که رویکردي که ادعا میکنند.توجیه می
ا از دست دردهاي روانی مربوط به آنها خالصی ببخشد، با اقبال عمومی در این رابطه، به بینش برساند و فرد ر

کرده در روانشناسی و عموم افراد جامعه، مواجه شود. البته این یک فرض اساساً غلط است، زیرا افراد تحصیل
فروید در نظامی که بنیان گذاشت، بر یک سري از مفاهیم خاص که آنها هم، تجربه شده بوسیله خودش و 

خته و پرداخته ذهن خودش بودند، تاکید داشت. بطور نمونه، فروید بر عقده میل به زناي با محارم، به عنوان سا
شمول که در خردسالیِ همه افراد وجود داشته و سپس بخاطر ترسهاي کودك از پیامدهاي یک پدیده جهان

ائل جنسی، عمده نظریه وي، حول و شوند، اصرار شدیدي داشت. از نظر تاکید بر مسابراز این میل، سرکوب می
گردد. حال تصور کنید که فردي که متاهل است اما احساس کشش نسبت به حوش مفاهیمی از این قبیل می

فردي به غیر از همسرش دارد، سراغ یک روانکاو برود. واقعاً این روانکاو، چه تفسیر، تحلیل و مداخله موثري، 
کند که براي درك وجود تر، زمانی است که یک فرد احساس مید. جالبتواند داشته باشبراي چنین فردي، می

میل جنسی در خودش هم، نیاز به یک روانکاو دارد. براي بعضی افراد، سخت است که خود را به عنوان یک 
که باید با میل جنسی نیز، همانند که داراي تمایل و احساسات جنسی است، بپذیرند. درحالی1موجود جنسی

تواند یازهاي کامالً طبیعی و غریزي مانند گرسنگی و تشنگی برخورد شود. تابوسازي از این میل، میسایر ن
باعث شود تا در افراد، چنین احساساتی بوجود آید. تاکید و پرداختن رویکرد روانکاوي به مسائل جنسی، باعث 

تعارضات جنسی، هیجانی، شود تا این رویکرد، براي عموم افراد، نوعی کشش درونی داشته باشد.می
فردي دانشجویان، از جمله عواملی هستند که منجر به گرایش دانشجویان روانشناسی به روانشناختی و بین

شوند. این دانشجویان، در ابتدا براي اینکه محملی براي تبیین، سمت رویکردهایی مانند روانکاوي فرویدي می
نشناختی خود پیدا کنند، به سمت روانکاوي فرویدي، گرایش تحلیل، تفسیر و ادراك مسائل و تعارضات روا

اي که خطر تجرد قطعی در جوانان آن، روز به روز بیشتر شده شدن مسائل جنسی در جامعهیابند. برجستهمی
یابد. و راههاي کمی براي ارضاي جنسی، چه براي مردان و چه براي زنان آن وجود دارد، افزایش آشکاري می

ه از دانشجویان روانشناسی یا عموم مردم که مسائل، مشکالت یا تعارضاتی در رابطه با مسائل براي آن دست
شود. زیرا همانطور که گفتیم، روانکاوي کالسیک فرویدي، جنسی دارند، این کشش و عالقه، دو چندان می

اما چیزي که دارد. تاکید زیادي بر نقش تعارضات جنسی در رفتار انسان و همچنین ادعاي حل و فصل آنها را
شود، تعدادي عقده رنگارنگ، فرضیات غیرقابل آزمایش، غیرقابل بررسی و تایید نشده سرانجام نصیب آنها می

گردد.است که موجب سرخوردگی و ناکامی آنها می

مایه بسیاري از انتقادها از روانکاوي و غیرعلمی رویکردهاي روانکاوانه، دستتبیینات
دیوار یا نظر روانکاوي را «است. یک مورد نسبتاً اخیر، تهیه فیلم مستند روانشناسی بوده 

روانکاو و روانپزشک فرانسوي با رویکرد 30بود که در آن، نظرات » 2درباره اوتیسم بپرسیم
شود. اوتیسم گیري اختالل اوتیسم در کودکان، نمایش داده میروانکاوي درباره نحوه شکل
ختاللی است که عالئم آن، معموالً در سنین بسیار پایین خود را یا اختالل درخودماندگی، ا

نشان داده و نقش عوامل بیولوژیک همانند بدکارکردي نورولوژي مغز در آن، به اثبات رسیده 

1- Sexual Organism
2- The Wall or Psychoanalysis Put to the Test for Autism - Sophie Robert
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دك است. با این وجود، هنوز بعضی از روانکاوان عقیده دارند که ارتباط سرد مادر با کودك، منجر به رشد این اختالل در کو
شود که مادران کودکان اوتیستیک را در هاي روانکاوانی نشان داده میشود. فیلم مذکور، کامالً مستند بوده و در آن صحبتمی

کنند. با وجود کامالً مستند بودن این فیلم، گیري این اختالق مقصر دانسته و به آنها، صفت مادران کروکودیلی اطالق میشکل
نیز،ایرانفیلم برانگیخت و شکایت روانکاوان، باالخره منجر به ممنوعیت آن در فرانسه شد. درها و توجهاتی که اینبحث

ارشد کارشناسیمدركروانشناسی بامشاورهدکتریکفیلم،اولنقشآندرکه»پزشکانساختمان«سریالمجموعهنمایش
آزمونهايازیکیکهرورشاخکارتهايازفیلم،اینابتدايتیزردر. برانگیختراروانشناسیمجامعازبعضیاعتراضبود،(!) 

.بودشدهاستفادهاست،روانکاواناستفادهموردمتداولِ

شدن عقاید خود را هم پذیرفته و پشت این نقاب که هر علم یا نظام فکري، باید تبعات پخش و شنیده
ن نشود (به هر حال باید راهی براي انتقال هاي آنها را ندارد، پنهاهر کسی، قدرت درك تبیینات و تحلیل

تر حداقل بخشی از قدرت درکی که کائنات از طریق عشاء ربانی و الهامات یزدانی به روانکاوان هدیه عادالنه
اي معتقد شوند و سپس دیگران را ناتوان اي دور هم جمع شده، به عقیدهکرده، وجود داشته باشد!). اینکه عده

هاي خود تفاهم از تحلیلو ساري در مکتب فکري خود دانسته یا آنها را متهم به سوءاز درك عقاید جاري
هاي درمانی و بالینی که با سالمت رسد. این مسئله، بخصوص در رابطه با نظامکنند، چندان معقول به نظر نمی

ا مدعی بهبود، درمان، دار ییابد. کسانی که عهدهروان و جسم مردم سر و کار دارند، بسیار بیشتر اهمیت می
توانند و نباید مبناي رسانی یا هر گونه تغییر مثبت در سالمت روان مراجعین خود هستند، نمیارتقاء، به بینش

توان از یک نظام درمانی که شدن آنها را بگیرند. چطور میاین ادعاهاي خود را پنهان کرده یا جلوي شنیده
شود (!)، انتظار داشت تا تبیینات درست واهمه داشته و شاکی میحتی خودش هم از انتشار عقایدش، ترس و

و مداخالت موثري را براي درمان بیماران، ارائه دهد.
افتادن از قافله تواند در نتیجه عقبگسترش آراي فروید و پذیرش مکتب او در روانشناسی کشور ما، می

ها و ابزارهاي ما، ممکن ه در بسیاري از ماشینعلم و پیشرفت هم باشد. همانطور که تکنولوژي مورد استفاد
توانند از همین قاعده تاثیر پذیرفته باشند. بر ماندگی را نشان دهد، علوم رفتاري نیز میاست چند دهه عقب

تحلیلی)، در بعضی هاي روانپویشی یا روانرسد که نظام روانکاوي فرویدي (نه سایر نظامهمین پایه، به نظر می
یافته غربی مرده یا رو به مرگ باشد و در عین حال، در کشورهایی مانند کشور ما، دوباره ی توسعهاز کشورهای

بودن کل ساختار و محتواي آموزشی دانشگاههاي کشور، رجعت کرده باشد! این فرایند تاناکورایی، به علت عقب
دي پشت سر گذاشتند، تازه اکنون میال60تا 30هاي رسد که آنچه که آنها در دههآید. به نظر میبوجود می

ها، یک کشور بر سبیل مجراي آموزشی ما، وارد شده باشد. به عبارت دیگر، از آنجایی که ما در همه زمینه
ایم.هاي دیگر، پیشرفت داشتهجهان سومی هستیم، در این زمینه هم، هماهنگ با زمینه

تر در تبیین ن با رویکردهاي بسیار موفقمهجورماندن آشنایی دانشجویان و اساتید روانشناسی ایرا
آموختگان روانشناسی به روانکاوي فرویدي، است. روانشناسی رفتارهاي جنسی، از دیگر علل گرایش دانش

تکاملی، یکی از این رویکردهاست. یک دانشجوي روانشناسی، از سال اولی که وارد دوره کارشناسی روانشناسی 
خواند اما درك دکتراي خود را بگیرد، بارها و بارها، نظریات فروید را میخواهد مکه میمی شود تا زمانی
ماند. چرایی این مطلب نیز، هم ها و نظریات روانشناسی تکاملی، در حد تقریباً صفر، باقی میآشنایی او با یافته
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دگاههاي تکاملی ریزي درسی نامناسب براي این رشته و هم سابقه نوعی مقاومت فرهنگی نسبت به دیبه برنامه
ها و خواهد رفتارهاي جنسی خود و دیگران را درك کند اما با یافتهگردد. دانشجویی که میدر کشور ما، بر می

کند بیشترین همخوانی را رود که احساس میشود، به ناچار به سمت رویکردي میواقعیتهاي علمی مواجه نمی
هاي او، دارد. با سئواالت، ابهامات و خواسته

بودنِ بخش زیادي از تفکرات، هیجانات و رفتارهاي انسان و نوعی تاکید بر ناهشیار و ناخودآگاه
تواند باعث شود تا افراد به سمت آن گرایش شود، میرازآلودگی و ابهام که در این رویکرد و روش آن، القا می

- شتریان پر شر و شور زیادي دارند که هزینهماند. آنها نیز مگیران مییابند. اما این بیشتر به کار رماالن و فال

ها، نه بخاطر داند که جذابیت این پدیدهکه علم امروز میکنند، درحالیهاي زیادي هم براي آنها خرج می
- ها بلکه به علت ناآگاهی مشتریان آنها از ماهیت واقعی و درونی آنچه که میدانش عمیق نهفته در این پدیده

-کف هر جایی را که نتوانند ببینند عمیق می،توده مردمت. به قول نیچه، شنوند، اسبینند و می

داند بسیار کم است و این طبیعی داند، نسبت به آنچه که نمیحقایقی که انسان در مورد خودش می!پندارند
ه بینش و مان، بتواند ما را نسبت به حقایق پنهان روانکند، میاست که ما به دنبال روشی برویم که ادعا می

تواند افراد را دچار این خطاي ادراکی آگاهی برساند. از آنجایی که روانکاوي، ماهیتی به ظاهر عمیق دارد، می
کند که واقعاً رویکردي کامل و عمیق است.

هاي تواند گرایش مجدد نسلضعف در آموزش صحیح و جذّاب سایر رویکردهاي روانشناختی هم، می
سی به روانکاوي را، توجیه کند. متاسفانه، در نظام آموزشی ما، زمان هم، براي آموزش جدید دانشجویان روانشنا

تمایزگذاري بین علم و اعتقاد، آموزش تفکر به شیوه علمی و آموزش تفکر انتقادي و تحلیلی در روانشناسی
انِ گرایش پیدا آموختگبه بسیاري از دانشجویان و دانش،)شده به فارسیترجمه- 2007(رك به استانوویچ، 

شود. بسیاري از آنها، ممکن است هنگامی با متون علمیِ کافی و کرده به روانکاوي، از دست رفته یا دیر می
اند. تعدادي از این وافی مواجه شوند که سالهاست بوسیله عقاید روانکاوي، شستشوي مغزي داده شده

کنند، بدون اینکه حتی خود هم واقعاً ر تکرار میوادانشجویان، عقاید این مکتب فکري را بطور کامالً طوطی
گویند، داشته باشند. تعصبات ایجاد شده در این مرحله و تجربه سالها آموزش دریافت روشنی از آنچه که می

نفوذ پر شده است را، بسیار دشوار روانکاوي، امکان تغییرِ ذهنی که با یک تفکر از همان ابتدا دگم و غیرقابل
کند.می

این بین، یک عامل مهم و اثرگذار دیگر، عامل اقتصادي است. مشخص نیست که روانکاوان، به چه در
هاي بسیار بیشتري را از بیماران و هاي درمانی، ویزیتدلیل و بر چه مبنا، نسبت به روانشناسانِ با سایر گرایش

از بعد از دهها سالک فرویدي که کالسیروانکاوي معلوم نیست که چرا درمان کنند.مراجعین خود دریافت می
هاي بسیار بیشتري از براي جامعه درمانی نداشته، اتفاقاً هزینهگیريدنداندستاوردهیچظهور و رشد خود،

میزان درآمد گیرد. این درمان، براي بعضی از درمانگران، تبدیل به خوان پرنعمتی شده است.بیماران خود می
اي بیشتر از مالحظهرد روانکاوي، در بخش فعالیت بالینی، معموالً بطور قابلروانشناسان بالینیِ با رویک

شده در تجارت و بازرگانی، این است که مردم، غالباً روانشناسانِ با رویکردهاي دیگر است. یک اصل شناخته
- زحمه باالتر، میالشوند. درخواست حقپردازند، ارزش و اعتبار باالتري قائل میبراي آنچه که هزینه زیادي می
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کنند، در پیش تواند از جمله روشهایی باشد که روانکاوان، براي اعتباربخشی صوري به مداخالتی که ارائه می
گیرند. عالوه بر این، آن دسته از اساتید روانکاو که دانشجویان روانشناسی را، به منظور یادگیري شیوه می

دهند. این مسئله، هاي گزاف از آنها، انجام میه ازاي اخذ هزینهدهند، این کار را بتحلیل روانکاوي تعلیم می
که هاي درمانی بیشترِ این دانشجویان از بیمارانشان، زمانیتواند بطور خود بخود، درخواست تقاضاي هزینهمی

یر مهمِ شوند را، سبب شود (به هر حال، آنها هم باید روزي جبرانِ مافات کنند!). متغخود مشغول به درمان می
بعدي اینکه، با توجه به ماهیت درمان روانکاوانه، میزان انرژي و فعالیت عملی که همکاران روانکاو براي بیماران 

- گرایانه گفتههاي شغلی، با نگاه به مالحظات منفعتنگريگذارند نیز، بسیار کمتر است. آیندهو مراجعین می

نشجویان، به سوي این رویکرد شود.تواند منجر به اقبال بیشتر داشده در فوق، می

براي بسیاري از کسانی که با علوم روانشناختی آشنایی دقیقی ندارند، روانکاوي معادل است با کل 
زا و خطرناك باشد. به علت این ترکیب ذهنی تواند براي علم روانشناسی، بسیار هزینهروانشناسی و این می

تواند هاي روانکاوانه و فعالیتهاي بالینی روانکاوان، میراد، دیدن تحلیلنابجاي روانکاوي و روانشناسی در ذهن اف
هایی غلط از علم روانشناسی شود. به همین دلیل، باید تالش الزم براي اینکه گیري طرحوارهمنجر به شکل

توده مردم و متخصصین، از این تفاوت و تمایزها آگاه شوند، صورت بگیرد.

مت روان، روانشناسی بالینی و روانپزشکیروانشناسی تکاملی، سال

(داروین).» هستهمروشنایینوعیکخود،تاریکی،«

» خواهندکنند که خودشان میمردم، به همان اندازه احساس خوشبختی می«
(آبراهام لینکلن).

ها را بوجود آورده باشند. آنها حتی اگر آنها این عقلما، قابل مشاهده نیستند،1غرایز، براي عقول«
[چشم] براي ما هشیارند، برایمان 2هاي خطوطکنندهبیش از آنچه که سلولهاي رتینال و ادراك

قابل دستیابی نیستند، اما به همان اندازه، در ساختن ادراك ما از جهان، اهمیت دارند. به عنوان 
ایم اما نه بخاطر اینکه ما فاقد آن غرایز هستیم، بلکه ، ناآگاه بودهیک گونه، ما به ماهیت غرایزمان

دهند. از آنجایی که آنها پردازش بطور دقیق، بخاطر اینکه آنها بسیار خوب کار خود را انجام می
دهند، فعالیت آنها، بدون جلب توجه، در اطالعات را با تالش بسیار کم و بطور خودکار انجام می

که دانیم، درحالیشود. ... نتیجتاً، ما رفتار بهنجار را مسلّم و بدیهی مین، ناپدید میهاي زیریالیه
(توبی و کاسمایدز، ...»کامالً از توجه به این مسئله قافلیم که رفتار بهنجار [هم] نیاز به تبیین دارد. 

).19، ص 2005

1- Intuition
2- Line detectors
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هنجار، تمرکز دارد. فهم و درك چرایی اي از روانشناسی است که بر رفتار نابروانشناسی بالینی، شاخه
رفتار نابهنجار و ارائه خدمات به منظور پیشگیري، کنترل و درمان اختالالت روانی، از جمله فعالیتهاي اصلی 
روانشناسان بالینی است. از طرف دیگر، هر چند در روانشناسی تکاملی نیز، رفتارهاي نابهنجار و اختالالت، 

گیرند اما تمرکز عمده و اولیه این گرایش از روانشناسی، بر درك و تبیین یمورد بحث و بررسی قرار م
رفتارهاي بهنجاري است که هر فردي، بطور روزمره و عادي، درگیر آنهاست. اما یک نکته اساسی در درك 

طوري از رفتار انسان این است که، براي درك رفتار نابهنجار، اساساً باید رفتار بهنجار را تبیین کنیم. نباید
شدن، ندارند. یا شاد، نیاز به تبیین و فهمیدهافسردگی حرف زد انگار که خلق عادي

کنند. وقت آن رسیده که ریشه تبیینات تکاملی، کمک زیادي به فهم ما از اختالالت روانشناختی می
تر، ببینیم. این هاي عمیقها را، در نگاه به ریشهها و افسردگیبسیاري از مشکالت روانی مانند اضطراب

هاي عمیق تکاملی و ترسها و تعارضاتی داشته باشند که هر مشکالت می توانند ریشه در غرایز بنیادي، پویش
انداز آن دسته از مکانیسمهاي روانشناختی هستند که نتیجه آنها، بوجود شوند اما راهچند آگاهانه تجربه نمی

ملی ارائه شده در مورد اختالالتی مانند اضطراب و افسردگی، یکی از تبیینات تکاآمدن چنین مشکالتی است. 
هاي پیش، بوسیله روانشناسان بالینی یا کشد که بسیاري از هیجاناتی که در طول دههاین مطلب را پیش می

دانست (رك به » طبیعی اما آزارنده« شد را نباید نابهنجار که بلکه هیجاناتی روانپزشکان نابهنجار نامیده می
ساله، به علت افسردگی ناشی از عدم توافق با مادرش در 30). به یک مثال توجه کنید. مردي 2005ی، نس

گر دارد. او احساس می کند که مورد ازدواج خود، به درمانگاه ارجاع داده می شود. مادر او شخصیتی کنترل
- این موقعیت توصیف شده، میفرزند خواهد شد. آیا در -ازدواج پسرش، مانع تداوم یک رابطه عاطفی والد

هاي او را نابهنجار بدانیم. بالینگر ممکن است بخاطر تاثیرات توانیم فرد مذکور را داراي یک اختالل و نشانه
منفی عالئم و نشانه هاي فرد بر عملکرد او، فرد مذکور را داراي تشخیص هاي مانند اختالل افسردگی، 

گذاري بر روي مجموعه عالئم و نشانه هاي فرد ممکن بداند. ناماختالل در سازگاري یا هر اختالل دیگري
ساز نباشد. مشکل زمانی پیدا می شود که این هیجانات و عالئم و نشانه ها را کامالً است چندان مشکل

غیرکارکردي و نابهنجار، تلقی کنیم. به عبارت دیگر، هر چند عالئم فرد، منجر به بدکارکردي در او شده اما 
توانند یک تاثیر مفید بر تناسب فرد، داشته توجه کنیم که همین عالئم به ظاهر بدکارکردانه و نابهنجار، میباید 

رها کردن مادر، ازدواج و تداوم نسل خود و این یعنی بقاي خط «باشند. این تاثیر مثبت عبارت است از 
نی، مردان بسیاري را به خود دیده که در ما به راحتی می توانیم تصور کنیم که تاریخ گونه انسا». ژنتیکی فرد

گر یا ازدواج، اولی را انتخاب کرده باشند اما اتفاقی که براي این مردان روي می شرایط انتخاب مادر کنترل
تواند هایشان در جمعیت انسانی، بوده است. افسردگی و عالئم آن، میداده، توقف توزیع ژنها و نتیجتاً انتخاب

گر و کاهنده تناسب را، پشت سر کند تا با راحتی بیشتر، فرایند ترك مادري کنترلبه مرد مذکور کمک
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توانیم هیجاناتی مانند افسردگی و اضطراب در روانشناسی را همانند درد در بگذراند. از این جهت، می
کل پزشکی تلقی کنیم. همانطور که در پزشکی، خود درد یا تب، بیماري تلقی نشده و عالمتی از یک مش

تر، تلقی توانیم هشداري مبنی بر وجود مشکالتیِ عمقیشوند، در اینجا نیز، عالئم روانشناختی را میدانسته می
ها و توانیم به دنبال ریشهشود. ما نیز در اینجا میساز درد یا تب، پرداخته میکنیم. در پزشکی، به عامل سبب
شده تا در یک روز از هر سه وین، افسردگی او باعث میخود داربه گفتهنه فقط تسکین عالئم، بپردازیم.

هر گونه درد یا عذاب، اگر "گوید: اش اینطور میروز، نتواند هیچ کاري انجام دهد. اما او خود درباره بیماري
گردد. ... گاه این غم است که یک موجود را به مدتی طوالنی ادامه یابد، باعث افسردگی و کندي عمل می

دهد که براي بقاي او، بسیار مفید است. به عبارت دیگر، تاریکی خود یک نوع روشنایی وق میسمت عملی س
."هم هست
ها، احساس ها، مشکالت جسمی، اضطراببه این بیندیشیم که ریشه بعضی از افسردگیتوانیممی

یا بقا تراتژیهاي جنسی ریشه در ناکامیهاي عمیق تکاملی در دنبال کردن موفق اس، ناکامی و نارضایتی از زندگی
وبدون دلیل جسمی را گزارش داده داشته باشد. دختر جوان مجردي که ناراحتیهاي جسمانی متعددافزا 

شوهري زن متاهلی که نمی داند چرا ولی می داند که با وجود زندگی زناشویی خوب و؛آشکارا افسرده است
ه مواد در جوان مجردي که آینده موفقی را براي خود گرایش ب؛کنداحساس شادمانی نمی،مهربان و ثروتمند

هاي الزم را جذابیت،کند براي همسرشبیند و یا افسردگی و پرخاشگري مردي که احساس میمحتمل نمی
آنقدر زیاد است که افراد درگیر در معموالً،باشند. عمق این پویایی ها،این مواردتوانند از جملهمی،ندارد
فکر هم نکنند. البته ،ها باشنداین پویایی،ت حتی درباره اینکه علل این رفتارها و احساساتشانممکن اس،آنها

شود. میافرادشادکامی به احساس رضایت ومنجریز، لزوماًانیست که ارضاي غریاین مطلب به این معن
د. اما بینش و آگاهی افراد روانشناختی و اجتماعی خاص خود را داري خود پیامدها،هاي نامقبولارضاي تکانه

کننده باشد.کمک،هاشاید بتواند در مقابله و کنارآمدن آنها با این تکانه،هانسبت به این تکانه
سروتونین، یکی از مواد موجود در سیستم عصبی است که تغییرات آن بخصوص با هیجانات و 

) انجام دادند، مردانی که 218، ص 1999احساسات فرد، همبستگی دارد. در پژوهشی که هامر و کوپلند (
کرد، آمیزش جنسی بیشتري داشتند تا افرادي که نوعی از ژن سروتونین را داشتند که ایجاد نگرانی زیاد می

کرد. این نتیجه، بدون در نظر گرفتن سن، نوعی از این ژن را داشتند که ایجاد نگرانی و اضطراب کمی، می
- کرد. نتایج پژوهشهایی مانند پژوهش فوق، میرایش جنسی، صدق میمیزان تحصیالت، گروه نژادي یا گ

شوند، تا توانند به ما بگویند که چرا ژن یا ژنهایی که باعث نگرانی، افسردگی، ناامیدي و اضطراب در افراد می
د این حد در جمعیت انسانی وجود دارند و اینکه چرا شیوع این اختالالت در جوامع انسانی، تا این حد زیا

شود، باعث شود تا او آمیزش جنسی بیشتري داشته است. اگر همان ژن عادي که باعث نگرانی و اضطراب می
شود، به نسل بعد انتقال باشد، آن ژن بدون در نظر گرفتن اینکه وجودش باعث چه عوارضی در آن فرد می
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کند شما چه احساسی میافسردگی یا عدم افسردگی، خوشحالی یا غم، ژن برایش تفاوت ن"شود.داده می
دارید. تنها خواسته و مساله او این است که به نسل بعدي منتقل شود. این کار هم فقط از طریق رابطه جنسی 
انجام می شود. پس حدس بزنید چگونه؟ ژنی که باعث می شود شما نگرانی داشته باشید و از نظر جنسی 

).1999(هامر و کوپلند، "کند، دارده این کار را نمیفعال باشید، شانس بقاي بیشتري در مقایسه با ژنی ک
شود، اختاللی است که در آن، فرد، میلی هم یاد می2که از آن با عنوان اعتیاد جنسی1وسواس جنسی

تواند در نهایت به سیري ناپذیر به ارتباط جنسی مکرر دارد. این اشتهاي سیري ناپذیر به ارتباط جنسی، می
منتهی شود. از منظر تکاملی، میل جنسی در صورتیکه شرایطی براي افزایش موفقیت اختالل در عملکرد،

تولیدمثلی فراهم کند، بوسیله انتخاب طبیعی، مورد گزینش واقع می شود. در محیط انطباقی تکاملی، میل 
ن میل جنسی زیاد یک مرد، همراه با شانس بیشتر او براي گستراندن ژنهایش بوده است. مشاهده عدم حذف ژ

جنسیِ سیري ناپذیر در مردان، می تواند پیامد تاثیر کارکردي میل جنسی زیاد بر تناسب تکاملی پدران 
شان باشد. اما در مورد اعتیاد جنسی در زنان که البته شیوع کمتري دارد، چه می توان گفت؟ همانطور تکاملی

دمثلی آنها ندارد زیرا میزان زادآوري در آنها، که گفته شد، میل جنسی زیاد براي زنان، تاثیري بر موفقیت تولی
شود. در اینجا، چند نکته در مورد تبیین تکاملی میل جنسی زیاد در بوسیله دفعات ارتباط جنسی، تعیین نمی

توانند همانهایی باشند که از ، وجود دارند. این موارد میءشود. اول اینکه، همیشه، موارد استثنازنان مطرح می
تواند کامل و دقیق اند. فراموش نکنید که حتی غربال انتخاب طبیعی نیز نمیخاب طبیعی، فرار کردهچنگال انت

باشد. دوم اینکه، انتخاب طبیعی به حذف صفات و ژنهایی می پردازد که تاثیر منفی بر تناسب تکاملی فرد 
سب فرد نداشته باشد یا به اي بر تنامالحظه، صفتی در یک گونه که تاثیر قابلداشته باشند. درصورتیکه

در بدن ما اندامهاي متعددي قابل نام بردن گردد. اصطالح خنثی باشد، مورد غفلت انتخاب طبیعی واقع می
اند اما همچنان در بدن ما وجود دارند. برداشتن این هستند که کارکرد خود را در طول تکامل از دست داده

کند. تاثیر میل ها)، اختاللی در عملکرد بدنی فرد، ایجاد نمیلوزهها (مانند دندانهاي عقل، آپاندیس واندام
- تواند از این واقعیت که میل جنسی زیاد، هر چند موفقیت تولیدمثلی آنها را باال نمیجنسی زیاد در زنان می

مانند آورد، تاثیر پذیرفته باشد (به استثناي موارديبرد اما احتماالً کاهشی هم در این زمینه بوجود نمی
که برانگیختن حس حسادت همسرانی غیرتی و احتمال مورد انتقام قرار گرفتن بوسیله آنها و آن هم درصورتی

تکاملی -این میل، منجر به تمایل به ارتباط جنسی با مردان دیگر شود). مسئله بعدي به سازگاري کارکردي
هاي تواند باعث بوجودآمدن مکانیسمه تنها میگردد. انتخاب طبیعی، نتک افراد با شرایط، بر میانفرادي تک

اي جهت یافتههاي انطباقتواند بوجود آوردنده مکانیسمانطباقی مشابه در افراد یک گونه شده، بلکه می
شناختی خودشان نیز، باشد. میل جنسی زیاد در زنان پذیرکردن رفتار افراد بر طبق شرایط زیستی و بومانعطاف

1- Sexual Obssession
2- Sexual Addiction
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بعضی از موارد، همراه با مواهب تکاملی بوده باشد. کسب منابع مختلف از مردان متعدد از توانسته درهم، می
مزاج از نظر جنسی در رابطه، تعدادي از این منافعِ مطریق روابط جنسی مکرر یا توانایی نگهداري یک مرد گر

بالقوه، هستند.
کند، جزو طبقه اختالالت سان میاختالل دوقطبی که در آن، فرد بین دو فاز افسردگی و شیدایی نو

شود. این بحث مطرح شده که گیرد. این بیماري، موجب اختالل شدید در عملکرد فرد میروانپریشانه قرار می
چرا در طول تکامل، انتخاب طبیعی اقدام به حذف ژنهاي این اختالل که تناسب فرد را شدیداً تحت تاثیر قرار 

) این است که از آنجایی که این 2001ضیات ارائه شده (به نقل از میلر، می دهند، نکرده است. از جمله فر
اختالل در فاز شیدایی خود همراه با روابط جنسی شدید در فرد مبتال است، می تواند دوام خود را در ژنوم 
گونه انسانی پایدار کند. بر همین قیاس، شکاکیت افراطی در مردان داراي اختالل شخصیت پارانویید، می
توانسته از طریق افزایش اطمینان از قطعیت پدري، اثري مفید بر تناسب تولیدمثلی یک مرد داشته باشد. درباره 

). 2001ارتباط اسکیزوفرنی و خالقیت نیز نظریاتی ارائه شده است (رك به نتل، 
نچه که یک نکته مهم درباره تکامل و سالمت روان، اینست که، انتخاب طبیعی، لزوماً به انتخاب آ

داشتن بسیط،تکامل، آرامشپردازد، بلکه به دنبال موفقیت تولیدمثلی است.شود، نمیسالمت روان تلقی می
حتیوخروش بودنودر جوشهمیشه به نوعیبلکهنکرده،هم انتخابراخوشبختیو احساسشادبودن

کنیم است. ما، بعضی وقتها انتخاب میرا، تحول دادهتناسب بیشتر و بیشتربهرسیدنبرايدادنرا عذابخود
هاي بیشتر به ها و حرکتکه احساس خوشبختی کامل نداشته باشیم چرا که ژنهاي ما، چشم به سوي جهش

رود و جاي آن را هاي ما، از بین میاند. اینجاست که پیوند خوشبختی، با داشتهسمت تناسب باالتر دوخته
گیرد. هماهنگ با این تحلیل، این یافته است که افراد موفق در جامعه، از امید به رسیدن به تناسب باالتر می

- را نشان می2زیستی ذهنی، همانهایی نیستند که باالترین به1نظر درآمد، تحصیالت و سطح دخالت سیاسی

ز ). ا2007گیرند (اویشی، دینر و لوکاس، زیستی ذهنی قرار میدهند. در واقع، آنها در سطوح میانگینِ به
(که شاخصی از سالمت روان است) همبستگی دارد (کوستا و 3رنجورگراییزیستی ذهنی با روانآنجایی که به

شود که موفقیت یک فرد، مستلزم سطوح متوسطی از سالمت روان و نه )، این نتیجه گرفته می1980کري، مک
اختی هم، اگر تاثیر مثبتی بر موفقیت هاي اختالالت روانشنسالمت روان باال، است. در این شرایط، حتی نشانه

توانند از طریق همین موفقیت فرد در بقاء و تولیدمثل، مورد انتخاب قرار گیرند. به تولیدمثلی داشته باشند، می
رغم اثرات منفی خود بر کارکرد روانشناختی فرد، همین دلیل است که بسیاري از مشکالت روانشناختی، علی

شود تا فرد نسبت به مشکالت، رنجورخویی موجب میمانند. بطور مثال، روانها، باقی میدر طول نسل
بزنگی نشان داده و تا حد ممکن از وقوع یا ماندگاري آنها، جلوگیري به عمل آورد (رك به هشیاري و گوش

1- Political engagement
2- Subjective well-being
3- Neuroticism
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ه حاضرند به هر قیمتی ک،افراداغلب چرا فهماند که ). این مطلب، همچنین به ما می2001هاولی و باس، 
زیرا آنچه که نسل آنها را و این ازدواج کنندبه قیمت از دست رفتن سالمت روان و جسم آنها، حتیشده، 

ساز آنها را باقی خواهد گذاشت، تولیدمثل موفق و نه سالمت روان آنها است.هاي سرنوشتانتخاب
توان نوعی ند را، میگیرتعدادي از مداخالتی که متخصصین روانشناسی بالینی و درمانگران بکار می

هایی در نظر گرفت که باقیمانده ذهن تکاملی ما هستند. دنیاي ها، رفتارها، امیال و پویاییاصالح شناخت
هاي زندگی انسان را تغییر داده و به همین دلیل، بسیاري از معادالت تکاملی که قبالً مدرن، بسیاري از حوزه

هاي رزش انطباقی و کارکردي داشتند، دیگر جوابگوي موقعیتمدیریت کننده تفکرات و رفتارها بوده و ا
شدن در صورت طرد بوسیله ها، مضطرب یا افسردهجدید نیستند. بطور نمونه، در محیط تکاملی انطباق

ها و توانسته براي فرد حیاتی باشد زیرا افراد انسانی، در گروهاعضاي گروهی که فرد به آن تعلق داشته، می
توانسته به آسیب جدي کردند و از دست دادن حمایت یک گروه بوسیله فرد، میچک زندگی میائتالفهاي کو

اي هستند به تناسب او یا حتی از دست دادن بقایش، منتهی شود. نگرانی یا افسردگی، عالمتهاي هشداردهنده
وند. در دنیاي توانستند موجب تالش براي کسب موقعیت قبلی در گروه یا یافتن یک گروه جدید، شکه می

ها، بر بقا یا تناسب فرد امروز، چنین معادالتی، حداقل به همان شکل و شدتی که در محیط تکاملی انطباق
زنند. همانطور که بدن ما، دیگر به اندازه محیط تکاملی، به اند، به تناسب فرد لطمه نمیکردهحکومت می

ببیند، هیجانات و ا، از این مواد غذایی آسیب میچربی و قند نیاز ندارد و در صورت افراط در مصرف آنه
رفتارهاي ما هم، نیاز به تعدیل و تنظیم دوباره دارند. درمانهاي روانشناختی، می توانند به یاري فرد بشتابند تا 

(براي بحثی در مورد فرد را از وجود چنین مواردي آگاه کرده و به او در تعدیل و تغییر آنها کمک کنند 
و رویکردي شناختی به سالمت روان رك به گیلبرت 2005تکاملی و سالمت روان رك به نسی، روانشناسی

2004.(
هاي روانشناسی تکاملی در درمانهاي جنسی که بوسیله متخصصین هر چند ادغام و بکارگیري یافته

وار است. اما با بهداشت روانی ارائه می شود، در شرایط و با دانش فعلی علم روانشناسی، احتماالً کاري دش
این کار، به همان اندازه دشواري این فعالیت، شاهد کارآمدي بیشتر این درمانها خواهیم بود. درمانهاي 

شوند، مبتنی بر روانشناختی و از جمله درمانهاي جنسی که براي درمان کژکاریها و انحرافات جنسی ارائه می
- تر و صحیحتر، دقیقر که زیربناهاي درمانی، کاملها و نظریات، هستند. هر چقدفرضیک سري اصول، پیش

تر باشند، متعاقباً فعالیتهاي بالینی و شیوه هاي درمانی منتج از آنها هم، کارآمدتر خواهند بود. درمانهاي فعلی 
ها و تبیینات جدید در پژوهشهاي روانشناسی پایه ریزي شده، باید به یک دوباره سازماندهی بر اساس یافته

، بیندیشند.تکاملی

فصل نهم: تعامل با ساير رويكردها و حوزه هاى روانشناسى



595

روانشناسی تکاملی و خودشناسی

هاي گرایانه برانگیخته شده بوسیله مکانیسمافراد، در بسیاري از موارد، بر اساس هیجانات منفعت«
-تکاملی رفتار کرده و بعداً بوسیله آنچه که به ظاهر منطقی است، به توجیه رفتارهایشان می

».پردازند

توانند مشاهده کنند، وانند مشاهده کنند؟ و از میان عده اندکی که میتچه تعداد از انسانها، می«
کس به اندازه خودش، براي خودش، توانند خویشتنِ خویش را مشاهده کنند؟ هیچچند نفر می

- کننده است، انکار نمیغریبه نیست. هیچ کاوشگر روح انسانی، این موضوع را گرچه بسیار ناراحت

فیزیک).بادزنده؛335ان، قطعه(نیچه، حکمت شاد» کند...

خودشناسی بیشتر، هدف بسیاري از علوم انسانی و اجتماعی است. این علوم که در رأس آنها 
کوشند تا به فرد درباره رفتارها، احساسات و تفکراتش، بینش و بصیرت دهند. روانشناسی قرار دارد، می

به چرایی بسیاري از رفتارهایمان، برسیم. چنانچه کند تا به بینشی عمیق نسبتروانشناسی تکاملی کمک می
قصد درك خود و دیگران را داریم، بدون مطالعه متون روانشناسی تکاملی، این امر محقق نخواهد شد. مهم 

اجتماعی، داراي چه تفکرات و -نیست که چه کسی با چه ساختار شخصیتی، متعلق به چه طبقه اقتصادي
کنیم. گذشته انسان، حال او را هاي مشترکی داریم که تحت تاثیر آنها، رفتار میمنشی هستیم. همه ما پیشینه

زند.اش را رقم میمی سازد و حال او، آینده

روانشناسی تکاملی، روانشناسی جنسی و درمان جنسی
اي از روانشناسان بالینی یا مشـاوره کـه بـا مـراجعین زوجِ     دهند که تعداد قابل مالحظهشواهد نشان می

هاي بخصوص اخیرِ روانشناسی جنسی زن و مـرد،  نیازمند کمک، در تماس هستند، ممکن است اصالً از یافته
گرفتن در مورد روابـط خـارج از   )، با چند نفر از زنانی که براي مشورت2005اطالعی نداشته باشند. النگلی (

هایی انجام داد. این مصـاحبه  احبهچارچوب زناشویی خود، با روانشناسان و مشاوران مالقات کرده بودند، مص
ها در مورد میزان اثربخش بودن جلسات این زنان با روانشناسان، صورت گرفت. زنان مورد مصـاحبه، اذعـان   

خیانتهایی که 1کردند که روانشناسان، سعی در توجیهکردند که تجربه آنها از این جلسات، این بود که حس می
کارانه مانند ما، ممکن است تشدید هـم یابـد.   این مسئله در فرهنگهایی محافظهآنها انجام داده بودند، داشتند. 

» توانی در مورد آن کاري بکنـی کاري است که شده و نمی«، »فراموش کن اما دیگر تکرار نکن«جمالتی مانند 
ن اي است که ممکن است روانشناسان یا مشـاورا از جمله عبارات کلیشه» خودت را ببخش و فراموش کن«و 

1- Justify
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یابی نسبت به آنچه که آماتور، به مراجعین خود بگویند. این جمالت، هیچ کمکی به مراجعین، در فهم و بینش
روي داده و ممکن است دوباره هم روي دهد، نخواهند کرد.

پذیري باالتر نسبت به خیانت، در طول چرخه زندگی است. بطور نمونـه،  هاي آسیبنمونه دیگر، دوره
اند که زنان، در اواخر دهه سوم و اوایل دهه چهارم عمرشان یعنی سالهاي اطـراف حـدود   دهمطالعات نشان دا

سالگی، ممکن است افزایش ناگهانی در میل جنسی و از جمله میل جنسی به ارتباط با مردانی بـه غیـر از   30
طالق، همراه باشد. علت تواند با افزایش احتمال خیانت یا همسرانشان را، تجربه کنند. در زنان، این دوره  می

یک اوج ناگهانی و افزایش بیشتر در میل به ارتباط جنسی با مردان دیگر در این دوره از زنـدگی (نسـبت بـه    
35سالگیِ زنان، باشـد. از سـنین   40یا 35تواند پایان دوران اوج باروري در بعد از سایر دوره هاي عمر)، می

ق و زادآوري فرزندان سالم که بتوانند خط ژنتیکـی مـادران خـود را    سالگی به بعد، احتمال باروري موف40تا 
یابد. یکی از علل اصلی این مسئله، افزایش احتمال اختالالت ژنتیکی در فرزندان مادران ادامه دهند، کاهش می

ش با سنین باالست. بطور کلی، هر چقدر که سن مادر باالتر رود، احتمال اختالالت ژنتیکی فرزند هـم، افـزای  
سال را سنین افزایش احتمال قابل مالحظه فرزندان مبتال 40یابد. بطور مثال، پزشکان، معموالً سنین بعد از می

هاي دانند. علت افزایش ناگهانی میل جنسی در چنین دوره) می21به سندرم داون (تریزومی کروموزوم شماره 
رد باروري موفق صاحب خود را، در آخرین مرحله تواند فرایندي باشد که قصد دااي از زنان، میسنی در عده

از زنان میانسال به نوجوانـان  بعضیاز دوره مفید باروري، امتحان کند. شاید علت افزایش عالقه جنسی شدید 
در»1کشـی تخـم بـراي مناسـب اسـب «پسر جذاب و بالغ نیز، تا حدي به همین مسئله مربوط باشد. عبـارت 

از این نوجوانان،که ایندادهنشانمشاهدات. رودمیکاربهپسر آمریکاییجواناننوعامیانه-ارتباطیادبیات
-اسـتفاده مـی  هستند،زنانآلایدهوجذابجسمی،نظرازکهخودهمساالنازدستهاشاره  به آنواژه براي

-میمحیطیعیتواقیکازحکایتحال،عیندراماداردطنزگونهمعناییخوددرعبارت،اینچندهر. کنند

-اسـپرم ). 1996رایت،(بودخواهندزنانجنسیانتخابجذاب،وبالغنوجوانانازسريیکآن،درکهکند

ساز در مردان، از سنین نوجوانی و در شوند. بافتهاي اسپرمهاي مردان، با افزایش سن، دچار جهش ژنتیکی می
هاي قبلی، ود در بدن یک مرد، از تقسیمِ سلولی اسپرمهاي موجکنند. اسپرمزمان بلوغ جنسی، شروع به کار می

برداري از یک سري اطالعات، بارها و بارها و براي چندین دهه عمر تکرار شود، آیند. وقتی که کپیبوجود می
برداري، همـان  یابد. این اشتباهات در کپیبرداري، افزایش میهاي ناشی از فرایند کپیدرصد اشتباهات و غلط

دهـد  سازند (این امر در مورد سلولهاي اوول یا تخمک در زنـان، روي نمـی  ها را میژنتیکی اسپرمهايجهش
یابنـد،  زیرا زنان، از سن بلوغ به بعد، داراي یک تعداد مشخص سلول تخمک که تقسیم نشده و افزایش نمـی 

یافته از انتقال ژنهاي جهشکنند تا حدي، تر، سعی میشود). زنان، از طریق آمیزش با مردان جذاب و جوانمی
). در رابطـه بـا تغییـرات در    2008هایشان، جلوگیري کنند (رك به کلر، ناشی از افزایش سن در مردان به زاده

1- Stud
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)، بعد از مصاحبه با یکی از روانشناسان مونث که بـه  2005رفتارها و امیال جنسی زنان در این سنین، النگلی (
شود که او در تمام این مدت، تغییرات میل جنسـی  داده، متوجه میمیاي ارائهسال خدمات مشاوره17مدت 

آنها یعنی فرایندي که حتی وجود 1مراجعین زن خود در این وهله از عمر را، به حساب تجربه بحران میانسالی
گذاشته است. جالب اینجاست که روانشناس مذکور، ادغـان کـرده  آن هم در مورد زنان کامالً اثبات نشده، می

سالگی، سابقه تجربه یک رابطه خارج از چارچوب زناشـویی، داشـته   بوده که خودش هم در حدود سنین سی
شود).اي که در نهایت، منجر به ترك شوهرش میاست! (رابطه

مورد دیگر، تغییرات در رفتارها و ترجیحات جنسی مرتبط به چرخه قاعدگی در زنان اسـت. برنهـام و   
شهاي مردان در مورد چرخه قاعدگی همسرانشان و فعالیتهـایی کـه احتمـاالً بایـد در     ) درباره چال2000فالن (

... در هر ماه، چهار روز است که شوهران باید به همسران خود، به طور خاصی توجه "گویند: پیش بگیرند می
. بیشـتر [و نـه   بیشتري داشته باشند. این مسئله به این دلیل است که زنانی که به شوهران خود خیانت می کنند

گـذاري از چرخـه قاعـدگی اسـت،     فقط] احتمال دارد که در این چهار روز که حول و حـوش دوره تخمـک  
خیانت خود را عملی کنند، یعنی روزهایی که باالترین احتمال باروري وجود دارد. ... عـالوه بـر ایـن، زنـان،     

هـاي ضـدحاملگی   هایشـان، از قـرص  وقبطور معناداري کمتر احتمال دارد که در حین ارتباط جنسی با معشـ 
. این در حالی است که بسیاري از روانشناسان بالینی و مشاورینی "استفاده کنند تا هنگام ارتباط با شوهرانشان

هاي تکاملی اي در مورد ریشهدرمانی یا درمان جنسی مشغول به کار هستند، هیچ مطالعههاي زوجکه در حوزه
جنسی دو جنس، ندارند.رفتار و از جمله رفتارهاي 

مبنی بر اینکه با پیداشدن سر و کله یـک شـریک جنسـی جدیـد و     (و تعدادي از مردان)گزارش زنان
بر هاي متنوعمیل تکاملی براي داشتن زادهشود، به شان دوباره زنده میکنند که میل جنسیاحساس میبجذا
هاي بـا ژنهـاي   تناسب تولیدمثلی از طریق زادهگردد. شریک جدید یعنی ژنهاي جدید و این یعنی افزایشمی

هاي ناهشیار جنسی، این مسئله ممکن است بوسیله یک روانشناس و درمانگر ناآگاه از پویاییمتنوع و جدید.
شدن میل جنسی و ظهور یـک شـریک   زوجین، ارتباط داده شود. همزمانی بین برافروختهفقط به مشکالت بین

تا افراد بسیار زود دست به قضاوت دربـاره شـریک و رابطـه قبلـی، بزننـد. حتـی       تواند باعث شود جدید، می
-شود که انگشت اتهام را فوراً به طرف بـی درصورت شکایت فرد از شریک و رابطه قبلی خود، این دلیل نمی

ند فقـط  توانبودن رابطه با آن همسر دراز کنیم، چرا که چنین شکایتهایی، میکفایتی همسر اول یا نارضایتبخش
هایی، نیاز به داشتن دانش تکاملی دارد.هاي خودآگاه یا ناخوادآگاه فرد باشند. چنین بصیرتعذر و بهانه

1- Midlife Crisis
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جستاري پژوهشی.
ارضاي جنسی و سالمتی: ارتباط جنسی سالم داشته باشید تا کامروا شوید!

مشخص و آشکار است. اما اهداف از منظر تکاملی، هدف نهایی جانداران از برقراري ارتباط جنسی، کامالً 
)، فصل آخر کتاب جالب و 2010توانند بسیار متعدد و گوناگون باشند. مستون و باس (واسط یا میانی، می

خواندنی خود درباره علل اقدام زنان به برقراري رابطه جنسی را، به دالیل جسمی، پزشکی و زیستی، اختصاص 
عملکردهاي بهداشتی و پزشکی ر کامل، از این فصل ترجمه شده است).(مطالب این قسمت، تقریباً بطواند داده

شود. ارتباط و ارضاي جنسی، از رهاشدن از شر یک سردرد آزارنده تا طول عمر بیشتر را، شامل می

کالري است که 360مصرف روزانه فعالیت بدنی یک کارگر معمولی، چیزي حدود .ورزش سکس
وعدهیک ده در دو ساعت فعالیت ورزشی یک قهرمان پرورش اندام است. معادل میزان کالري سوزانده ش

خوبی براي تکمیل رژیم روشکهسوزاندمیرا بدن شما کالري250تا 100چیزي بین هم،آمیزش جنسی
ها و همچنین باعث افزایش میزان فعالیت متابولیکی (سوخت و ساز) بدن، کشیدگی ماهیچه،آن!استالغري

در جهت مناسب، افزایش خونپذیري آنها، افزایش انرژي، کمک به تنظیم توازن کلسترول طافافزایش انع
گردش خون به همه بخشهاي بدن از جمله مغز و شاید حتی کاهش خطر حمله قلبی و افزایش امید به 

. دنام برده شو1تحت عنوان ورزش سکس،از آمیزش جنسی،شود. مجموعه اثراتی که باعث شدهمی،زندگی

ها (متخصصین مغز و اعصاب)، تجربه ارگاسم را، جهت رفع یا بعضی از نورولوژیست.مسکّن و رفع درد
شود که آن هم ترشح توسین میکنند. ارگاسم، باعث ترشح هورمون اکسیبهبود سردرد میگرنی، تجویز می

بدنی و طبیعی موادي مانند مورفین اي ضد درد بوده و معادل درونآندورفین را به دنبال دارد. آندورفین، ماده
شود، است. بعضی از محققین هم، معتقدند که ارگاسم، بر که در پزشکی به عنوان مسکن قوي درد استفاده می

اي در مغز که مسئول تولید درد است، تاثیر گذاشته و از این طریق، دردهایی مانند سردرد را کاهش منطقه
دهد.می

که مطابق انتظار، بطور کامل از ارتباط 2شان داد که خواهران مقدسیک مطالعه، نضد سرطان!
درصد بیشتر از زنان جمعیت عمومی در آمریکا، احتمال دارد که به سرطان 20کنند، جنسی خودداري می

کنند). شود که حاملگی را تجربه نمیسینه مبتال شوند (این رقم، معادل درصدي است که در زنانی دیده می

به میزان حداقل سه بار در ،بعد از سن قاعدگیبراي زنانِ،ارتباط جنسی.ی دستگاه تناسلیسالمت
. ه استدهنده آتروفی واژنی بودماه، نسبت به زنانی که کمتر از ده بار در سال آمیزش جنسی داشتند، کاهش

1- Sexercise
2- Nuns
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استخوانها و عضالت و اماستحکیافته در بعد از آمیزش جنسی، به اینطور پنداشته شده که تستوسترون افزایش
.کندکمک می، کردن پوست و براق شدن موبه سالمتی بافت واژنی، نرم،استروژن زیاد شده

زن دانشجو، زنانی که 293بر روي 1در مطالعه گوردون گالوپضدافسردگی و البته خودکشی!
ی داشتند، نسبت به بدون کاندوم (هرچند ممکن بود از قرصهاي ضدحاملگی استفاده کنند) آمیزش جنس

کردند، کمتر افسرده بودند. این زنان، هاي جنسی خود را با استفاده از کاندوم همراه میآنهایی که مقاربت
برانگیز، این بود که بیش همچنین از زنانی که اصالً رابطه جنسی نداشتند، شادتر بودند. یک یافته بسیار توجه

درصد از 5کنند، در مقایسه با فقط ا همیشه از کاندوم استفاده میدرصد از زنانی که گفته بودند آنه13از 
کنند، قبالً اقدام به خودکشی کرده بودند. در یک مطالعه زنانی که گفته بودند هرگز از کاندوم استفاده نمی

ان مشابه، زنانی که مقاربت منظمِ بدون کاندوم داشتند، از زمان قطع ارتباط خود، هرچقدر که براي مدت زم
کردند. این مسئله، در زنانی که قبالً، آمیزش جنسی بیشتري طول کشیده بود، بیشتر احساس افسردگی می

شد. این، دادند و االن روابط جنسی خود را قطع کرده بودند، مشاهده نمیخود را همراه با کاندوم انجام می
دهد و مسئله باید تحت تاثیر قرار میداد که فقط قطع یا عدم قطع ارتباط جنسی نیست که خلق را نشان می

رسید که زنان گروه اول، نوعی شود، مربوط باشد. به نظر میبه مایع منی که هنگام انزال وارد بدن زنان می
کنندگان و مصرفگیري، اصطالحی است که در رابطه با تجربه سوءکنند. کنارهرا تجربه می2گیري از موادکناره

شود. این افراد، بسته به گذارند، گفته میکه مواد مورد مصرفی خود را کنار می، در زمانیمعتادان به مواد مخدر
کنند. به طور اي که به آن وابستگی دارند، عالئم متعدد جسمی و روانشناختی متعددي را تجربه مینوع ماده

شتن این ماده، ممکن است کنند، در زمان کناره گذامثال، کسانی که مواد افیونی مانند تریاك را مصرف می
قراري را تجربه کنند. در زنان این مطالعه هم، احتماالً همان عالئمی مانند درد عضالنی، آبریزش بینی و بی

داد. مایع انزال، شامل تستوسترون، مکانیسمی که در اعتیاد به مواد مخدر قابل مشاهده است، روي می
شود. همه ها میساز، پروالکتین و انواعی از پروستاگالندینیناستروژن، هورمون محرك فولیکول، هورمون لوتئ

هاي واژن، قابل جذب هستند. تعدادي از این این هورمونها، توانایی بهبود خلق را داشته و از طریق دیواره
هورمونها، در چند ساعت بعد از آمیزش جنسی، در خون زنان، مشاهده شده است. از بین این هورمونها، 

یافتن در افراد افسرده، هستند. استروژن نیز، همان هورمونی است که و پروستاگالندین، نامزد کاهشاستروژن 
هاي مهم براي تضمین شود. ارگاسم، یکی از مشوقاستفاده از آن در زنان یائسه، موجب افزایش خلق آنها می

هاي جنسی م را، در همه آمیزشتداوم آمیزش جنسی بوسیله فرد است. اما همه زنان، قابلیت رسیدن به ارگاس
کنند. هرچند ارگاسم، فقط یک مشوق یا عامل وقت آن را تجربه نمیخود، ندارند. تعداد کمی از آنان نیز، هیچ

کند. هرحال، بودن آن، به تداوم ارتباط جنسی در فرد، کمک میمیانه و واسطه براي ارتباط جنسی است اما به
تواند به دهندگی خلقی مربوط به مایع منی، میء، پیشنهاد داده که اثرات ارتقا3فیزیولوژیستی به نام روي لوین

که آنها ارگاسم را تجربه نکنند، این خاطر تکامل یافته باشد که آمیزش جنسی را، براي زنان، حتی درصورتی

1- Gordon Gallup
2- Withdrawal
3- Roy Levin
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شود تا اعث میبخش کند. به عبارت دیگر، تاثیرات مثبت خلقی مواد موجود در مایع منی بر بدن زنان، بپاداش
آنها، حتی اگر ارگاسم را هم تجربه نکردند، به علت وجود این اثرات، ارتباط جنسی خود را ادامه دهند. این، 

رساند.اي که حلقه آخر آن تولیدمثل موفق است، یاري میخود به تکمیل چرخه

اله بر روي س52نتیجه یک بررسی .تر و طول عمر بیشترحمله قلبی کمتر، سیستم ایمنی قوي
است. در این زمینه، ،بین معنادار براي طول عمرنشان داد که ارتباطات جنسی، یک پیش،مردان و زنان

بین در بین دو جنس مشاهده شد. براي مردان، فراوانی یا کمیت ارتباط جنسی، پیش،تفاوتهاي جالبی هم
کردند. اما براي زنان، تري زندگی میي داشتند، مدت زمان بیشرطول عمر بود؛ هرچقدر ارتباط جنسی بیشت

از مقاربتهاي جنسی خود لذت بیشتري برده بودند، به ،کیفیت ارتباط جنسی مهم بود؛ هرچقدر که در گذشته
.ماندندمیتري زنده مدت طوالنی

دهد. هر دو این هورمونها، به عنوان فعالیت جنسی منظم، سطوح استروژن و تستوسترون را افزایش می
اند. زنان پیش از یائسگی، پنجاه درصد کمتر احتمال دارد که محافظ در برابر حمله قلبی، توصیف شدهعوامل

هاي آنها به میزان زیادي تولید شوند و تخمدانکه زنان یائسه میدچار بیماري قلبی کرونري شوند اما هنگامی
، خطر حمله قلبی براي آنها افزایش دهدهورمونهاي جنسی (استروژن، پروژسترون و تستوسترون) را کاهش می

یابد. به همین دلیل، یکی از مسیرهاي احتمالی ارتباط افزایش در طول عمر و آمیزش جنسی، افزایش می
هورمونهاي جنسی از طریق روابط جنسی منظم است. نکته جالب در این رابطه، اینست که درمان جایگزینی 

شود که را بکند زیرا آمیزش جنسی منظم ، منجر به این میتواند کار همان آمیزش جنسی ، نمی1هورمون
رود)، و بدن، استروژن طبیعی خود را تولید کند (برخالف استروژنی که در درمان جایگزینی هورمون بکار می

کننده باشد. راه دیگري که کردن خطر حمله قلبی بدون افزایش خطر سرطان سینه، کمکبطور بالقوه، در کم
- تواند منجر به افزایش طول عمر شود اینست که سطوح متوسط میزان آمیزش جنسی، میمیارتباط جنسی

تواند منجر به افزایش عملکرد سیستم ایمنی شود. پژوهشی بر روي دانشجویان، نشان داد که دانشجویانی که 
(نوعی IgA2بولین بطور غیردائم (کمتر از یکبار در هفته)، آمیزش جنسی داشتند، سطوح باالتري از ایمونوگلو

را نسبت به آنهایی که بطور کامل از بادي سیستم ایمنی بدن و از جمله عوامل دفاعی مهم این دستگاه)آنتی
کردند، در خون خود داشتند. آنهایی که بطور منظم ارتباط جنسی داشتند (یک یا ارتباط جنسی خودداري می

احتمال دارد که همچنین، از همه دانشجویان دیگر بود. درصد باالتر30آنها، IgAدو بار در هفته)، سطوح 
- تر و شادتر شوند؛ مشخص شده که هر دو اینها، افزایشآرام،شد تا دانشجویانارتباط جنسی فراوان، باعث می

، ممکن نیزدهدهستند. افزایش در رهاسازي پپتید اپیوئید که در زمان ارگاسم روي میIgAدهنده سطوح
-این بود که آن،یافته سیستم ایمنی شود. البته یافته جالب دیگر این پژوهشملکرد افزایشاست منجر به ع

یا بیشتر در هفته)، ارتباط جنسی داشتند، کمترین بار دسته از دانشجویانی که به میزان حتی بیشتري (سه 
- ی خودداري مینسبت به همه دانشجویان حتی آنهایی که بطور کامل از رابطه جنس،راIgAمیزان سطوح 

،میزان فعالیت جنسیازکننده این مطلب است که یک سطح بهینهپیشنهاد،دادند. این یافتهنشان می، کردند
1- Hormone replacement therapy
2- Immunoglobulin A
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اند که سطح متوسط تحلیل، مطالعات نشان دادهاینبراي حفظ قدرت دفاعی بدن وجود دارد. در راستاي 
عملکرد سیستم ایمنی را ،دهد اما میزان زیاد آنیرهاسازي پپتید اپیوئید در بدن، عملکرد ایمنی را افزایش م

کند.فرونشانی می

درصد20تا10درتناسلیآلتنعوظاختاللجامعه،افرادازدرصد20درجنسیمیلکمبوداختالل
دهندهنشانکههستندهاییفراوانیجملهاززنان،ازدرصد30درجنسیلذتاوجبهرسیدنعدممردان،
در کشور ما هم، آمارهاي مربوط به مسائل و .هستندجامعهکنشی درجنسیاختالالتمالحظهابلقشیوع

سوم اي در حال افزایش است. آمار طالق، به حدود یکمشکالت جنسی، خانوادگی و اجتماعی، بطور فزاینده
ی و زناشویی درصد علل طالق، ریشه در مشکالت جنس50دهد که ها رسیده و تحقیقات نشان میازدوج

رسد که از دارد. با مشاهده شیوع باالي اختالالت جنسی در جامعه و پیامدهاي همه جانبه آن، الزم به نظر می
ترین رویکردها در تبیین رفتارهاي جنسی انسان بوده، در فعالیتهاي نظري و عملی رویکردي که یکی از موفق

اده کنیم. چیزي که متاسفانه تا االن، چندان روي نداده براي مداخالت درمانی در حیطه رفتارهاي جنسی، استف
است.

تواند به ما در درك تفاوتهاي دو جنس در زمینه واکنشها و کژکاریهاي جنسی، کمک کند. تکامل، می
ترین شکایات جنسی در زنان است. این اختالل با یا ناتوانی در رسیدن به ارگاسم، یکی از شایع1آنورگاسمی

ر یا عودکننده زن براي دستیابی به ارگاسم، متعاقب یک مرحله تحریک جنسی طبیعی، مشخص ناتوانی مستم
می شود. بطور میانگین، مدت زمان الزم براي رسیدن به ارگاسم، در زنان، بیشتر از مردان است. اغلب زنان، 

رسیدن به ارگاسم، رسند. این تفاوت در زماندیرتر از مدت زمان الزم براي انزال یک مرد، به ارگاسم می
کنند زیرا مردان بعد از رسیدن به شکایتی شایع در زوجینی است که به درمانگاههاي جنسی مراجعه می

کنند که در آن دوره، قادر به نعوظ مجدد و آمیزش جنسی، نیستند. را تجربه می2ارگاسم، یک دوره فرونشینی
کمتر از مردان، به ارگاسم اهمیت داده و کمتر احتمال با این حال، مشاهده شده که زنان، در ارتباطات خود، 

آمیز، تلقی کنند. این ضروري یک رابطه جنسی موفقیتدارد که ارگاسم را به عنوان هدف اصلی یا جزء 
اي است از اینکه هدف زنان در حداقل درصدي از دهی به رسیدن به ارگاسم، نشانهتفاوت جنسی در اهمیت

سیدن به ارگاسم و یک لذت صرفاً حسی و جسمی نیست، بلکه خود رابطه جنسی هاي جنسی خود، رآمیزش
کنند بخش باشد. در حقیقت، بعضی از زنان، اذعان میتواند براي آنها رضایتو دخول آلت تناسلی مردانه، می

ت، که رسیدن به رضایت جنسی در آنها، منوط به انزال طرف مقابل در مسیر تناسلی آنهاست. و اما مقارب
رسد یعنی لذت جسمی و واژنی، چه چیز را براي زنی که نه به ارگاسم میدخول آلت تناسلی و انزال درون

1- Anorgasmia
2- Resolution
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تواند به ارمغان بیاورد؟ چرا آمیزش رسد، میکند و نه به منافع دیگري مانند منابع مادي میحسی را تجربه می
که رابطه جنسی، بدون کنترل ان (درصورتیجنسی بین دو جنس، به نحوي تحول یافته که مردان، زودتر از زن

اي، انتخاب طبیعی، انزال از طرف مرد پیش رود)، به ارگاسم و انزال برسند؟ چرا در مورد چنین مسئله
میانگین زمان رسیدن به انزال را در مردان، بیشتر از زنان قرار نداده تا رضایت جنسی زنان، افزایش یابد؟ از 

شینی یا عدم توانایی پاسخدهی بعد از ارگاسم، براي زنان وجود نداشته و آنها طرف دیگر، چرا دوره فرون
که هاي پشت سر هم برسند درحالیقادرند در یک رابطه، بدون اینکه آمیزش جنسی انقطاع یابد، به ارگاسم

که اگر در دادن به این سئوالها، کافی است تصور کنیداي، در مورد مردان، نادر است؟ براي جوابچنین پدیده
موارد گفته شده، مردان رفتارهاي جنسی زنان را داشتند و زنان رفتارهاي جنسی مردان را، چه اتفاقی می 

رسیدند و بعد از ارگاسم هم، قادر به ادامه افتاد؟ به عبارت دیگر، اگر زنان، زودتر از مردان به ارگاسم می
اي، افتاد؟ در صورت رویدادن چنین پدیدهاتفاقی میرابطه یا تکرار یک دوره آمیزش جنسی جدید نبودند، چه

افتاد، عدم توانایی زوجینِ درگیر در رابطه براي تولیدمثل موفق بود زیرا بارورشدن سلول آنچه که اتفاق می
تخمک (اوول) یک زن بوسیله سلول اسپرم یک مرد، مستلزم انزل یک مرد در دستگاه تناسلی زن است و این 

که ه یک مرد، زودتر از یک زن، به ارگاسم و انزال برسد. در غیراینصورت یعنی در صورتیطلبد کخود می
توانسته منجر به لقاح شود که مرد همچنان قادر به زن، زودتر به ارگاسم برسد، آمیزش جنسی به شرطی می

ه فرونشینی نداشته و قادر به طلبیده که زنان، دورکه انزالش اتفاق بیفتد باشد و این نیز میادامه رابطه تا زمانی
تداوم آمیزش جنسی حتی در صورت رسیدن به ارگاسم، باشند. هر چند همانطور که در فصل چهارم گفته 

ها از دهانه واژن به سمت رحم شده و احتمال باروري را باال ببرد، تواند موجب مکش اسپرمشد، ارگاسم، می
تواند تاکید کمتر زنان مثل موفق او، ضروري نبوده و این، میاما به هر حال، ارگاسم زن براي داشتن تولید

(صرفاً کمتر و نه هیچ تاکیدي و بطور میانگین و نه انفرادي)، بر وجود ارگاسم به عنوان جزئی از یک رابطه 
بخش را تبیین کند. جنسی لذت

آمریکا که در آن، )، حاکی از آن هستند که حتی در فرهنگهایی مانند فرهنگ2007ها (آلتوف، گزارش
- جنسی بسیار باز و پذیرا هستند، فقط یک سوم زنان ارگاسم را در همه دفعات آمیزش-زنان از نظر روانی

- کنند. با این وجود، همه زنانی که ارگاسم را در همه آمیزشهاي خود تجربه نمیهاي جنسی خود تجربه می

علت این گزارش بعضی از زنان که براي رضایتبخش دانند. کنند، رابطه هاي جنسی خود را نارضایتبخش نمی
ها، آمیزش جنسی و احساس دخول آلت تناسلی کفایت کرده و آنها بودن رابطه جنسی، در درصدي از آمیزش

توان به همین مسئله، بخش باشد را، میشان رضایتکنند که حتماً باید به ارگاسم برسند تا رابطهاحساس نمی
-این واقعیت و تبیین آن، براي آن دسته از درمانگران جنسی و زناشویی که سعی میمربوط دانست. دانستن 

نکات کنند از هر تکنیکی استفاده کنند تا مراجعین مونث آنها، در رابطه با همسرانشان، ارگاسم را تجربه کنند،
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به ارگاسم برسد، هاي جنسی تلویحی و بسیار مهمی دارد. در واقع تالش براي اینکه یک زن در همه آمیزش
رسد. نتیجه به نظر میتالشی بیهوده و بی

که به صورت انزال 1کنند. انزال زودرساین مباحث، با یک کژکاري جنسی دیگر هم ارتباط پیدا می
اي از محققین اند. در عوض، عدهشود را، یک کژکاري جنسی تلقی کردهزودهنگام یک مرد تعریف می

تواند یک حالت طبیعی و حتی ، این مسئله در شکل نه کامالً غیرطبیعی خود، میمعتقدند که از نظر تکاملی
مفید و کارکردي براي مردان و نه یک پدیده نابهنجار و غیرعادي بوده باشد. براي یک مرد، انزال زودرس 

د.توانسته منجر به هر چه زودتر ریختن اسپرمها، اتمام آمیزش و جلوگیري از مطلع شدن سایرین شومی
باشد. تربیت جنسی، یکی از مباحث اساسی در مسائل تربیتی و آموزشی کودکان و نوجوانان می

هاي تربیتی، هماهنگ با انطباق هاي تکاملی و کارکردي دو جنس دهند که بسیاري از گزارهمطالعات نشان می
اخالقیاتی جنسی که بر همه جوامع و حتی جوامع بدوي و ابتدایی نیز، هنجارها وهستند. بطور نمونه، در 

شناس، مشاهده کرد که مید مردمهاي مبتنی بر اصول تکاملی باشد، وجود دارد. مارگارتنگريمبناي آینده
تري نسبت به پسران، مجبور به پوشیدن لباسهاي پوشاننده بدن حتی در قبایل بدوي نیز، دختران در سن پایین

دیداري در آنها، -هاي جنسیز وابستگی بیشتر مردان به ارزیابیشوند. این سبک تربیتی جهانشمول، ناشی امی
است.

تر کند. رضایت جنسی، فقط به اینکه روانشناسی، باید تعریف خود از رضایت جنسی را بسیار وسیع
شود. بعضی وقتها، نارضایتی ما از نوازي را بداند، محدود نمینوازش و پسشریک ما، آداب معاشقه و پیش

هاي خود ما، مان، هیچ ربطی به همسرمان ندارد بلکه به احساسات، تمایالت، غرایز و پویششوییزندگی زنا
درمان نارضایتی جنسی نیز، ممکن است نیازمند چیزي بسیار بیشتر از آموزش جنسی همسر شود.مربوط می

جهت ما، ن بین، شکایتهاي بیتواند تا نیاز به تغییر شریک نیز، پیش رود. در اییا شریک ما باشد. دامنه آن، می
آور میل هاي زناشویی ما را به نمایش گذاشته و پیامعلت نیستند. آنها، ممکن است کسالتچندان هم، بی

، و »یابی؟آیا همسرت را جذاب می«هایمان، باشند. پرسش ساده از مراجعین که پنهان ما براي تغییر والد زاده
تواند همیشه بازگوکننده تمام حقایقی باشد که در نورونهاي مغز ما، پنهان جواب به آن نیز، به هیچ عنوان، نمی

ها، آگاهی کافی و وافی نداشته کنند، اگر به این پویشاند. متخصصین جنسی که در این زمینه کار میشده
کردن علت مشکالت وباشند، ممکن است خیلی زود، دست به کار اقداماتی درمانی شوند که عالوه بر گم

هدف درمانی، چیزي بجز اتالف وقت و هزینه، در پی ندارند.
شوند. این کتابها، از آموزشهایی درباره امروزه، کتابهاي زیادي درباره آموزش ارتباط جنسی نوشته می

شوند. زنان نیز، اذعان دارند که نوازش یا مرحله پس از ارتباط جنسی را، شامل میمعاشقه گرفته تا پس
- دار طوالنیهاي خاصی صورت بگیرد. بطور مثال، زنان معموالً دوسترتباط جنسی به شیوهدوست دارند ا

1- Premature Ejaculation
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نوازش یا معاشقه قبل از مقاربت جنسی، هستند. هریک از آنها، ممکن است وضعیتهاي تربودن دوره پیش
ورد عالقه هاي معینی از فعالیتهاي جنسی را بپسندند. تخیالت جنسی مجنسی خاصی را ترجیح داده یا شیوه

یافتن از ترجیحات آنها در این زمینه، است. ترجیحات هر زن یا آنها، یکی از روشهاي در دسترس براي اطالع
هاي تکاملی نهفته در زیر بسیاري از این ترجیحات، جالب هستند. تواند بسیار متفاوت باشد اما نکتهمرد، می
آمیزش جنسی و در نتیجه وزن بدن شریک، بر روي گوید، میزان فشاري که در هنگامکه یک زن میهنگامی

بودن هیکلگذارد، در حال صحبت از میزان بزرگکند، بر لذت و رضایت جنسی او تاثیر میخود احساس می
-بلندشدن و درآغوشهاي بزرگ است. همینطور زنی که از زمینهاي دارنده ژنهاي اندامشریک خود و اسپرم

داند، در حال اش میشدن آتش شهوت خوابیدهاش را، موجب برافروختهیشدن بوسیله شریک جنسگرفته
. زنان، 1اشاره به نقش قدرت بدنی طرف مقابل به عنوان یک افرودیسیاك (محرك) جنسی براي خود، است

افزاي آمیزش هاي کیفیتنوازش یا تداوم ارتباط در بعد از ارگاسم و انزال را، به عنوان یکی از جنبهپس
کنند. تداوم این مرحله، آنها را، از بابت اینکه طرف مقابل، هنوز هم مشتاق ادامه رابطه بوده ارزیابی میجنسی،

مردانِ با تعداد شرکاي جنسی بیشتر، در کند. در فصل هفتم گفتیم که چرا دهد، مطمئن میو به آن اهمیت می
دهند. از آمیزش جنسی با او نشان میبعد از آمیزش جنسی با یک شریک، تغییري هیجانی را درست در بعد

-این مردان، بعد از آمیزش جنسی، یک کاهش شدید در اینکه چقدر شرکایشان را از نظر جنسی جذاب می

). ادامه رابطه آغوشی و کالمی در بعد از انزال بوسیله یک مرد، 2001دهند (هاسلتون و باس، بینند، نشان می
آغوش فعلیش نیست و یا این رابطه، تمایل ها شریک هماو یک شریک از دهتواند به یک زن، درباره اینکهمی

توانند دخول را انجام مختلفی، می2حیوانات و انسان، با استفاده از وضعیتهاي جنسیبه ادامه دارد، امید دهد.
گیرد. میدهند. از نظر ترجیح یک وضعیت جنسی معین براي زنان، وضعیت چهره به چهره، بیشترین امتیاز را

کنندگی این وضعیت براي ارتباط عاطفی بین دو شریک باشد. اینکه چرا تواند به علت خاصیت تسهیلاین می
تواند هاي خود جذاب بیابند، میاي متفاوتی را از طرف همسران و معشوقهزنان ممکن است رفتارهاي معاشقه

زنند، مرتبط باشد. ان مختلف در زندگی آنها سر میکه از طرف مردآورانه این رفتارها، هنگامیبه ماهیت پیام
که از طرف همسر انجام شود، ممکن است که رفتاري، اگر بوسیله معشوقه انجام شود جذاب و درصورتی

کرد، دوست ندارد که همسرش ناجذاب ارزیابی شود. یک نمونه از این موضوع، زنی بود که ابراز می

هیکل بود، قويشاه، بود. او که مرديهمین پویایی، بخشی از علت رویدادن ماجراي اشرف پهلوي، با مسئول اصطبل دربار، علی-1
، هاگذاشت. این رفتاربا دستهاي خود از اسب بلند کرده و به زمین میبرد، خود به سر میجوانینوسنین در که در آن زمان ف را اشر

هاي درون اصطبلی کشاند (این معاشقه، میآنهاآمدن حس خوبی در اشرف شده، او را شهوتی کرده و کار را به معاشقهبوجودباعث 
آن مرد، از آن به بعد هم، دیده نشد! ؛ کند.شاه میانه را هم، نصیب علیجانشالق خوردنی(!)، باالخره بوسیله رضاخان دیده شده و 

بلیجی)).اشرف (آلبرتوهايعیاشیوزندگیرك به
2- Sexual Position
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که بعضی از را در هنگام معاشقه و آمیزش جنسی نشان دهد، درحالیرفتارهاي حاکی از ابراز قدرت بدنی
که آنها از طرف شریک خارج را هم، هنگامی1شدنانگاريرفتارهاي حاکی از قدرت بدنی و حتی اندکی شی

کرد. تحلیل این تمایزِ در افزا ارزیابی میافتادند، جذاب و از نظر جنسی شهوتاش اتفاق میاز زناشویی
که دهند و در زمانیکه از طرف همسر روي میتواند ریشه در مزیت متفاوت این رفتارها، هنگامی، میترجیح

افتند، داشته باشد. همانطور که در فصل چهارم بحث شد، وجود بعضی از طرف شریک فرازناشویی اتفاق می
که افزا است درحالیک زن، تناسبهاي پسر، براي یاز رفتارها و ژنهاي آن رفتارها در فرزندان و از جمله زاده

بخش و تواند به تداوم، ثبات و کیفیت یک رابطه حمایتوجود همان رفتارها، در یک شریک درازمدت، می
تواند حاکی از تستوسترون باالتر و تستوسترون باالتر درازمدت، آسیب بزند. خشونت بدنی باالتر شوهر، می

ر تعهد زناشویی باشد که این براي تناسب تولیدمثلی یک زن، خطرناك ثباتی دتواند همراه با بیهم، خود می
اي که قرار است از نظر ژنها (و نه لزوماً در واقعیت) پدر زیستی است. اما وجود همین صفت در معشوقه

شود تا نیاز هایی در روانشناسی جنسی زنان، موجب میافزا است. چنین پیچیدگیفرزند باشد، براي او تناسب
هاي ساده موجود در پیچیشد که براي ارائه خدمات مطلوب در زمینه مشاوره جنسی به زنان، فراتر از نسخهبا

کتابهاي آموزش ارتباط جنسی برویم.

هاي روانشناختیروانشناسی تکاملی و سایر حوزه

است ایواننقشبنددرخواجهاستویرانبندپاىازخانه
همی مالید صندلشپیرزننالید می2نزعزپیرمردي

(سعدي).عالج نهکنداثرعزیمتاعتدال مزاج                     نهشدمخبطچون

بع؟)(من» خیاالن، شیوه استاد نیست     علم افالطون [هم]، حریف جهل مادرزاد نیستبحث با ناقص«

(هگل).» !آموزدنمیچیزيتاریخازانسانیکه هیچاستاینآموزیممیاز تاریخماآنچه که«

که انسان باید استدرحالیت. اینافزونی دانش گذشته و افزونی تاریخ، انسان را پژمرده و بزدل خواهد ساخ«
اي براي د بگیریم که تاریخ را وسیلهبه خدمت حال دربیاورد. البته اگر بتوانیم خوب یا،گذشته رابتواند

.(نیچه)»زندگانی قرار دهیم

1-Objectifyingاي براي ارضاي نیازهاي جنسی او است.شی،اي که انگار طرف مقابلکردن با شخصی دیگر به گونهرفتار
دستخوش ماده تهیه شده از درختی کوچک که بومی کشور هندوستان است/ مخبط:صندل:/ دادناحتضار و جاننزع: حالت-1

آشفتگی ذهنی شدن (فرهنگ معین)
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کنیم، به صحت این جمله لورنس دورل وقتی سرگذشت انسان در طول ادوار و جوامع را مطالعه می
بریم. علت این موضوع متعدد ها، پی میدر بسیاري از حوزه» پایان خطاهاى زندگى استتکرار بى،تاریخ«که: 

گردد. در بعضی از طعاً یکی از مهمترین آنها، به ماهیت مشترك ژنتیکی پیشینیان و پسینیان برمیاست اما ق
شود که اي میمواقع و در مورد بعضی از خصایص، زندان ژنتیکی ما، تبدیل به زندان مخوف و محدودکننده

و تا وقتی م تکرار خواهد شدتاریخ ه،شوندتا وقتی ژنها تکرار میکند. البته کمتر کسی هم، به آن توجه می
در تسلط ،انسانهاي ژنتیکی ما تکرار شوند، تاریخ بشریت هم، در درون همین زندان باقی خواهد ماند.زندان

هاي سرسخت و به علت ریزپردازنده،موفق بوده و این،بیشتر از تسلط بر خود،د طبیعتابعیک از ابر هر 
گذشتگان ما، به همان زنجیرهاي ژنتیکی بسته شده بودند که .ماستتک سلولهاي جاسازي شده در تکمقاومِ

گذارند. آنها، شیوه هاي ژنتیکی، فقط بر شکل و ظاهر ما تاثیر نمیاند. آن طناباکنون فرزندانشان بسته شدههم
،شهدر کالم و اندیما ممکن است که تفکر، نیازهاي روانشناختی و غرایز ما را هم تحت سیطره خود دارند.

مسائل،ازبعضیمورددروقتها،بعضی.کنندمان را رها نمیژنها پاهايرفتار،کنیم اما هنگام عملخوب 
ها، ما از دانش کافی درباره اینکه رود. اگرچه که در این زمانمیعمل، در ما، از بینبهدانشتبدیلقابلیت

ها، البته کردن این آگاهی خود را نداریم. ژني عملیچگونه باید عمل کنیم، برخورداریم اما توانایی درونی برا
اگر بهانه ما نباشند، متهم مناسبی براي علت این رویداد هستند. 

دارد. به قول برترياخالقیاتشبرخرد او هموخردورزي او پیشی گرفتهوعقلازانسانیتکنولوژي
ات دیگر سفر کنیم اما هنوز هم در مدیریت ایم به کراسکینر (روانشناس رفتارگراي معروف) ما توانسته

انسان،امااندشدهعلوم متحولوکردهپیشرفتتکنولوژياگرچهایم.مان ماندهدرست مدارس فرزندان
کند. و این به این میاحساس، تفکر و قضاوترفتار، تعامل،زیست،خودهمیشگیغرایزهمانباهمچنان

لنگیده، پس باید براي این قسمت هم، کاري کنیم.لنگد که همیشه میخاطر است که کار از همان جایی می
دهد که ممکن هاي آن در رابطه با شخصیت و رفتار انسان، به ما نشان می، علمی است که یافته1ژنتیک رفتاري

دان کنید جدا کردن فرزنکنیم یا انتظار داریم، نباشند. فکر میاست مسائل، همیشه هم آنطور که ما فکر می
شدن خود آنها در بزرگسالی را، واقعاً تا چه شان، خطر الکلیکوالدین الکلیک (معتاد به الکل)، از پدر و مادران

هاي جنسی، اختالالت روانی، و دهد؟ نقش وراثت، در هوش، ویژگیهاي شخصیتی، استراتژيمیزان کاهش می
، هاي مقدس و مبارك در روانشناسیناامیديیکی از). شاید 1999چاقی چقدر است؟ (رك به هامر و کوپلند، 

فایده براي تغییر همه خصایص شخصیتی و رفتاري انسان و آن هم در مقیاس وسیع، کشیدن از تالش بیدست
. اگر باشدترعملیوترمنطقیامیدهايسرآغازتواندمیخود،واهی،یک امیدکنارگراشتنوناامیديباشد.

کنند به اندازه کافی با دانشِ روزي که ی که در حیطه خدمات بالینی فعالیت میهمه روانشناسان و مشاورین
کنند بعضی از صفات و رفتارهاي ما، تا چه اندازه ریشه ژنتیکیِ مقاوم به تغییرات محیطی دارند، ثابت می

1- Behavioral Genetics
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ایم، جواب ههمه این راهها را امتحان کرد«شدند، کمتر با برگشت مراجعین خود و یا این گفته که مواجه می
شدند. بعضی وقتها هم، بیشتر از آنکه صحبت از داشتن یا نداشتن دانش الزم باشد، مواجه می» دهد!نمی

صحبت از مقاومت در پذیرش حقایق است. در تاثیرات شدید محیط بر انسان، جاي هیچ شکی نیست اما اگر 
اي از علت یک ویژگی معین مالحظهبلروشنی نشان دهند که بخش قاپژوهشها، به درستی، بطور مکرر و به

تر نیست که صرفهبهتر، کارآمدتر و مقرون شخصیتی در انسان، زیست و مبناي توارثی او است، پس آیا عملی
هاي بجاي فقط تمرکز بر بهبود مواد آموزشی و فضاي مدارس، انرژي خود را صرف بهبود عملکرد آزمایش

بطور بنیاد هم، بکنیم؟ اگر ریشه رفتاري، براي این متغیرهاي زیستشدهژنتیکی یا مداخالت محیطی تنظیم
ژنتیکی باشد، تغییرات و فشارهاي محیطی، تغییر زیادي ایجاد نخواهد کرد. به عبارتی، اگر این قدرتمندي

یک از بست خراب است، چرا در فکر اصالح ایوان باشیم. این به این معنی نیست که هیچخانه از پاي
دهند، بلکه هاي محیطی واکنش نشان نمیها و تعدیلهاي تکاملی یا زیستی، به تنظیمي داراي ریشهرفتارها

هاي مدیریت بیرونی وجود داشته باشد، باید مطابق با دهد که اگر هم براي این رفتارها، شیوهاین معنی را می
ا در نظر بگیرید. به زنی که از رفتارهاي طلبی جنسی در مردان رشرایط خود آن رفتارها باشد. مورد رفتار تنوع

کند، چه ولنگارانه و خارج از چارچوب همسر خود شاکی است و این موضوع را پیش مشاور خود مطرح می
کند، این مسئله لزوماً وابسته و منتج توانیم بکنیم؟ آیا اگر مردي خیانت میتوصیه واقعاً عملی و کاربردي می

یا برعکس آن، یعنی اینکه مشکالت زناشویی، خود پیامد این رفتارها باشند، از مشکالت زناشویی است؟ آ
هاي کامل، به این نتیجه رسید که در زندگی تواند درست باشد؟ اگر مشاور یا روانشناس، بعد از ارزیابینمی

مسائل را زناشویی زوج، هیچ مشکلی که بتواند خیانت زناشویی شوهر را تبیین کند، وجود ندارد، باید ریشه 
در کجا بیابیم؟ متاسفانه، دیدگاههاي نگرشی و عملی بسیار مغشوش و غلطی درباره ریشه مسائلی اینچنینی 
در بین مشاوران و روانشناسان، غالب شده است. اینکه به محض اذعان یک مراجع از خیانت همسرش، به 

هاي طرفین و یا هر فرایند دیگري به هفکر نبود مهارتهاي زناشویی بهینه، عدم تفاهم زوجین، دخالت خانواد
-تواند اتالف وقت و انرژي زیادي از ارائهغیر از بطور ساده، میل به افزایش تناسب تولیدمثلی بیافتیم، می

دهندگان خدمات روانشناختی و مراجعین را بوجود بیاورید. در مورد متغیرهایی مانند متغیر یاد شده، بر تنها 
توانیم امید داشته باشیم و تکیه کنیم، تغییرات و تنظیمات شرایط بیرونی و محیطی، به مداخالت محیطی که می

منظور هر چه بیشتر محدودکردن امکانِ ابرازِ رفتارهاي جنسی اینچنینی است. اینکه در گوش شوهرانی که بنا 
بریم. اري از پیش نمیکنند، متون مقدي تالوت کنیم، هیچ کبه دلیل فوق و نه به هیچ دلیل دیگري، خیانت می

کار را مطابق هاي زیستی را داریم، باید ایناگر قصد مداخالت محیطی به منظور کنترل رفتارهاي داراي ریشه
ها است. با ملزومات همان رفتار، انجام دهیم. و این همان نقطه تالقی بین انتظارات و تمایالت ما، با واقعیت

مدیریت در همان فضاي است دوست داشته باشند که همه چیز را قابلروانشناسان و مشاوران بالینگر، ممکن
سه در چهار دفتر کاري خود بدانند. ما معموالً دوست نداریم فراتر از این رفته و اذعان کنیم که بعضی وقتها، 
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آن اند. این اعتراف، از آن رو براي ما سخت است کهتر یعنی جامعه، نهفتهها در محیطی بسیار بزرگریشه
وقت باید بپذیریم که براي تغییر و تنظیم رفتارهایی اینچنینی، باید گریبان جامعه را بگیریم و جامعه حریفی 
نیست که اغلب ما بخواهیم یا بتوانیم با آن درگیر شویم. این، خود، ما و جامعه را از شناخت مسیر واقعی 

جامعه باز و آزادي داشته باشیم اما همچنین خواهیم براي رسیدن به تغییرات، بازخواهد داشت. اغلب، می
گرا دوست داریم که همه یا القل اکثریت افراد این جامعه، بخصوص در مواقع لزوم، سر به زیر، متین و اخالق

هاي چندگانه برداریم. اینکه باشند. اینکه قبل از ازدواج، آزاد باشیم ولی بعد از ازدواج، دیگر دست از انتخاب
ایم اما وقتی که به او رسیدیم، ازدواج کنیم که از طریق روابط آزاد و دوستی او را یافتهبا شخصی جذاب

انگیز و پر از خاطرات خود را، به راحتی فراموش کند غافل از اینکه  انتظار داشته باشیم که او، گذشته هیجان
ته باشید که فقط یک اند حتی اگر شما موقع دریافت آن، دوست داشدو روي یک سکه، دو روي یک سکه

- توانیم بر حس آزاديرا ببینید و سکه را در جیب خودتان بگذارید تا روي دیگر را نبینید. نه میرويِ آن

خواهیم یک جامعه پر از هرج و مرج را، تحمل کنیم. توانیم یا میخواهی ولنگارانه خودمان غلبه کنیم و نه می
ره بتوانیم یکی را فداي دیگري کنیم.طلبد تا باالخاین خود، رشدي را در ما می

کند تا گام ابتدایی براي شیوه مدیریت آنها را درك دقیق و درست از نحوه پیدایی رفتارها، کمک می
گیري بیابیم. ژنتیک رفتاري، با بررسی مبناي ژنتیکی رفتارها و بررسی سهم و نقش عوامل ژنتیکی در شکل

کند. بخشی از تالشها و اي به نام انسان، کمک میکنندهده و گیجویژگیهاي ما، به ما در درك پازل پیچی
هاي تکاملی میسر شده است. تحلیلی که باعث پیدایش ژنتیک رفتاريِ توفیقات این رشته، در پرتو تحلیل

).243-425؛ صص 2011شده است (رك به باس و هاولی، 1تکاملی
بندي کنیم. و چرا چنین هاي معینی تقسیمبه تیپهایشان، توانیم افراد را با همه گوناگونیچرا می

شوند و بسیاري از سئواالت دیگر که در روانشناسی شخصیت ویژگیهاي شخصیتی در افراد جامعه دیده می
2001توان بهتر فهمید (رك به باس و هاولی، ها و تبیینات تکاملی میشوند را، در سایه یافتهبدانها پرداخته می

). 2005اران، و همکو فیگوردو 
تک افراد بوسیله تک افراد ساخته شده است. همانطور که ذهن این تکجامعه به عنوان یک کل، از تک

فرایندهاي تکاملی شکل گرفته، ذهن جمعی جوامع و رفتارهاي اجتماعی افراد نیز، از این فریندها تاثیر 
تواند بوسیله کرد، حال میتوجه میپذیرفته است. روانشناسی اجتماعی که روزي فقط به عوامل محیطی 

). 2005هاي تکاملی به تبیین بهترِ بسیاري از مسائل مورد توجه خود بپردازد (رك به کنریک، منر و لی، انگاره
هر مرحله از رشد انسان، همراه با کسب مهارتها و تکالیف رشدي است که در کل، او را تبدیل به یک 

توان درك کند. سفر پرماجراي رشد آدمی را بوسیله عینک تکامل بهتر میمیارگانیسم زاینده، بارور و توانا
وقت، ). مسائل جنسی، تقریباً هیچ 2008و سلمون و شاکلفورد، 2005کرد (رك به بجورکلوند و بالسی، 

1- Evolutionary Behavioral Genetics
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زنده که فرد دارند. آنها از سنین بلوغ یا حتی کودکی، شروع به بروز کرده و تا زمانیدست از سر ما بر نمی
تواند دهند. رشد جنسی، یکی از ابعاد مهم رشد در انسان است. آن همچنین میاست، به جوالن خود ادامه می

هاي زندگی جنسی هاي دیگر رشد فرد را تحت تاثیر قرار دهد. افراد ممکن است تاریخچهبسیاري از زمینه
کنند، درحالیکه طلبی را تجربه میا هوسها و تنوعاي از زندگی توأم بمتفاوتی داشته باشند اما آنها معموالً دوره

جنسی و تعامل -هاي رمانتیک بگردند. تنظیم مراحل رشد روانیاي دیگر ممکن است به دنبال عشقدر دوره
آنها با معادالت تکاملی، موضوعی جذاب است. مراحل رشد فردي که تکامل، در پیش پاي ما قرار داده یا به 

کند، متفاوت است و ما با مراحل رشدي که دنیاي مدرن به ما تفویض می» رشد تکاملیمراحل «عبارت دیگر، 
تواند براي بسیاري از افراد، مشکالت رشدي خاصی را بوجود بیاورد. یک مورد بسیار تکرار شده، این می

سالگی تفاوت بین سن بلوغ جنسی و سن ازدواج است. نوجوانان پسر، معموالً در سنین چهارده یا پانزده
کنند، درحالیکه غالباً تا یک دهه بعد، توانایی تشکیل خانواده را ندارند. این دوره شروع به خودارضایی می

تواند عالوه بر بوجود شود، میاي زیادي از این نوجوانان نوشته میهمراه با محرومیت جنسی که به پاي عده
ي آنها، زمینه را براي بسیاري از آسیبهاي دیگر و از آوردن احساسات ناکامی جنسی عمیق و پیامدهاي آن برا

جمله انحرافات جنسی در آنها، آماده کند. آیا قبول و رواج روابط جنسی قبل از ازدواج، راهکار قابل قبولی 
- براي حل این تعارض زیست با محیط است؟ درغیراینصورت، چه راهکارهاي دیگري وجود دارند که می

تر دوست-شرایط دنیاي جدید هماهنگ کنند یا محیط و الزامات آن را اندکی زیستتوانند زیست ما را، با
نمایند. 

بعضی از ویژگیهاي شخصیتی جذاب از نظر زنان، مانند اعتماد به نفس باال، توانایی ابراز وجود، تمایل 
تلقی می شوند و البته به پیشرفت و پشتکار، در جوامع امروزي نیز همانند محیط تکاملی انطباق ها، ارزشمند 

مدارانه و هماهنگ با ارزشهاي دنیاي مدرن هستند. اما بعضی از صفات دیگر شخصیتی مانند -آنها اخالق
مدت یا اواسط خودخواهی، هوش ماکیاولی و رقابت جویی خصمانه که براي زنان، بخصوص در روابط کوتاه

هاي جدید سازگار نیستند. این اخالقی و فرهنگچرخه قاعدگی جذاب هستند، ظاهراً دیگر با اغلب نظامهاي
دهد، کاهش مسئله یعنی اینکه در دنیاي مدرن، کارکرد بعضی از خصایصی که هر جنس به آن اهمیت می

کند. در مجموع، تعدادي از صفاتی که دو جنس در زمان یافته یا از بین رفته است، درباره مردان هم صدق می
نها بطور هشیارانه یا ناهشیارانه اهمیت دهند، کارکردهاي مفید خود در انتخاب همسر ممکن است به آ

بایست مورد توجه مشاروان و روانشناسان، هنگامیکه اي است که میافزایی را از دست داده و این نکتهتناسب
اید از دهند، قرار گیرد. براي این کار، متخصصین بهداشت روان ببه مراجعین خود مشاوره پیش از ازدواج می

ریشه هاي امیال و جذابیتها در انسان، بیشتر آگاهی داشته باشند.
درمانی، خانواده درمانی، هاي آموزش جنسی و پیشگیري از خیانت، زوجمشاوره پیش از ازدواج، برنامه

ورزي، خیانت و آموزش مهارتهاي ارتباطی، تحلیل هیجانات انسانی مانند عشق، هوس، حسادت، غیرت
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توانند از بینشی که روانشناسی تکاملی براي ما فراهم تقابل، فقط جزو اندك مسائلی هستند که میدلبستگی م
کند، سود ببرند.می

هاي رو به رشد است که حتی عالقه غیرمتخصصین را هم به خود روانشناسی ارتباطات، یکی از حوزه
رتباطات دو جنس با همدیگر است. درك هاي مطرح در این حوزه از روانشناسی، اکند. یکی از زمینهجلب می

متقابل دو جنس از همدیگر، هدف شیوایی است که رسیدن به آن در سطح وسیع، کار آسانی نیست. مردان، 
کنند. مردان دوست کنند که مردان را خوب درك نمیهمیشه زنان را جنس معماگونه دانسته و زنان ابراز می

دهند که زنند یا رفتارهایی را نشان میپوشند، حرف میه نحوي لباس میدارند بدانند که چرا بعضی از زنان، ب
شود! زنان نیز شان نمیپذیري جنسی به آنهاست اما در عمل، چیزي عاید طرف مقابلحاکی از دسترسی

زنان در جلسات مشاوره شوند. اینکه چرا دوست دارند بدانند که چرا عموم مردها، از رابطه جنسی خسته نمی
نها میل دارند همسرانشان که آدوست ندارند به همسرانشان بگویندکه ند ویگمیدرمانی شویی و زوجزنا

آنها انتظار دارند که مردان خود بدانند که زنان چه چیزهایی را در ارتباط و معاشقه دوست چگونه رفتار کنند. 
با این انتظار، آنها در رفتار کنند.بایست چگونهدر هر زمان، میدارند، چه چیزي را دوست ندارند و اینکه 

یک اینبعضی مردها هم،. برايطلبندشان را میدر همسرانذاتی نوعی تمایل براي وجود دانشی واقع،
خواهد مدتکوتاهشان با مردي،رابطهکهکنندبینیپیشیابدانندکهدرصورتیحتیزنانچراکهمعماست

تواند مجوز هاي طرف مقابل، به عنوان یکی از متغیرهایی که میزبانیربچوعاشقانهبود، باز به ابرازهاي
دهند. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه ابراز عشق و تعهد، براي یک آمیزش جنسی با او باشد، اهمیت می

مدت جنسی چندان اهمیتی ندارد، چرا باز رابطه درازمدت ضرورت دارد و وجود آن، براي یک رابطه کوتاه
هاي کالمی و رفتاري یا الاقل اَداي آن را درآوردن، حتی در زمان انتخاب ورزيهم همچنان، براي زنان، عشق

پندارند که یک مرد، از طریق اغواگري مدت، جذاب است. آنها اینطور میجفت براي یک رابطه فقط کوتاه
که فریبی در کار نیست. !). درصورتیزنی کندتواند یک زن را فریب دهد (در اصطالح عامیانه، مخکالمی، می

ها هستند! در غالب موارد، آنها صرفاً بخاطر شنیدن مشتی ابرازات عاشقانه، گول تر از این حرفزنان، باهوش
آیند. آنها، از طریق خورند. این، یک آزمون از طرف زنان است که بعضی از مردان، از آن سربلند بیرون مینمی

هاي جذاب کالمی در زمان مناسب، قدرت و شیوه بیان، محتواي کالمی، خواندن اسخابرازات گفتاري خود، پ
گزینی یا همسرداري و خصایص شخصیتی یک مرد را به اشعار عاشقانه و سایر روشهایی که هوش جفت

ها شوند تناسب ژنتیکی خود در این زمینهگیرند. آنهایی که قبول میگذارد، در این آزمون نمره مینمایش می
شود. نتیجه، رضایتی دوطرفه است که خوابگی تایید میاند و از طرف زنان، لیاقت آنها براي همرا اثبات کرده

هم،اینکه بعضی از زنانکند توانسته دیگري را فریفته و به خود جذب کند. در آن، هر کدام از طرفین فکر می
علت به احتماالً تماماً،کنندعشق کالمی نمیابرازِ،نهاآهاي را شوهران یا معشوقچه کبسیار ناراحت هستند 

تواند به توانایی می،نهاآاز نگرانی بخشینداشته باشند، نیست.دوستآنها راهمسرانشان از اینکه آنها نگرانی
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. در اینصورت، ابراز نگرانی آنها، در واقع باشدمرتبط،شانشرکايیا در کل هوش همسرداري ورزي عشق
هاي خودشان و اینکه مبادا شریکی با توانایی معاشقه و هوش همسرگزینی اضطراب درباره انتخابتواندمی

پایینی را انتخاب کرده باشند، مربوط باشد. 
هایی که شان براي انتخاب همسر، دروغدرك رفتارهاي دو جنس در زمان جذب جنس مقابل، مالکهاي

، آنچه که موجب رضایت آنها از همسر شده و متغیرهایی که دهندهایی که میگویند و فریببه یکدیگر می
ها و ورزي آنها و بسیاري از رفتارهاي دیگر آنها، در سایه یافتهبرد، خیانترضایت زناشویی را در آنها باال می

شوند.تبیینات روانشناسی تکاملی، بیشتر قابل درك می

فرهنگی.-جستاري پژوهشی
شناسی آن: یک پدیده علمی، فرهنگی و اجتماعیي و آسیبهاي روانشناسی بازارکتاب

توان جزو کتابهاي رسند را میاي از کتابهاي با موضوعات روانشناسی که به چاپ میمالحظهبخش قابل
شوند، معموالً فروش بندي کرد. این کتابها که عموماً براي عامه مردم نوشته میدسته روانشناسی بازاري طبقه

ترین کتابها ها، معموالً جزو پرفروشاي نیز دارند. در حقیقت، کتابهاي روانشناسی بازاري و رمانهمالحظقابل
- هستند. تعداد دفعات تجدید چاپ این کتابها، خبر از یک تشنگی و عطش عمومی درباره رفتارهاي انسان می

و بهتر بتوانند رفتارهاي انسانی را دهند. اغلب افراد، خواهان این هستند که خودشان و دیگران را بهتر شناخته 
تحلیل کنند. از بین این کتابهاي روانشناسی بازاري، بخش زیادي نیز به حوزه ارتباطات و از جمله روابط دو 

جنس و روانشناسی جنسی دو جنس، تعلق دارند. 
کامل، جامع دانشگاهی به میزان علمی،-تفاوتهاي عمده کتابهاي روانشناسی بازاري با روانشناسی علمی

انگاري و گردد. بطور کلی، در کتابهاي روانشناسی بازاري، یک سادهو دقیق بودن محتواي این کتابها بر می
خورد. قفسه فروش این کتابها، پر است از کتابهایی با عناوینی بینی افراطی و محسوس، به چشم میخوش
. این عناوین، معموالً معانی تلویحی مبنی بر اینکه اگر "چطور در عرض ... روز..."، "رازهایی درباره ... "مانند: 

-این کتاب را بخوانید به رازهایی درباره فالن موضوع پی خواهید برد و یا اینکه در عرض مدت زمان معینی می

توانید به یک هدف خواستنی نائل شوید، دارند. از آنجایی که یکی از اهداف اصلی چاپ این کتابها، فروش زیاد 
نمایی مسائل در محتواي این کتابها، چندان هم بینی و سادهود مالی است، این ویژگیها یعنی خوشو س

هاي مثبت چاپ و نشر چنین کتابهایی، معایب و پیامدهاي منفی رغم جنبهغیرطبیعی نیست. متاسفانه، علی
رباره ماهیت روان و رفتارهاي اندیشی دزیادي نیز بر آنها مترتب است. عموم خوانندگان این کتابها، دچار غلط

هاي تواند از جنبهشوند. بدیهی است که بعضی از مواقع، پیامدهاي منفی و درازمدت این کتابها، میانسان می
مثبت آنها، پیشی بگیرد. و این تازه درحالی است که بخواهیم تعدادي از کتابهاي این دسته که اساساً از ارزش 

نگیریم. علمی ساقط هستند را، در نظر 
انگاري مفرطی که در کتابهاي مربوط به حوزه روانشناسی دو جنس و از جمله  بینی و سادهخوش

تواند به باورهاي کاذب و نادرست در مورد میزان و چگونگی شود، میروانشناسی جنسی دو جنس دیده می
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د احساس خواهند کرد که احساس کنترل بر روابط یا ماهیت روانشناسی جنسیِ جنس مقابل، بینجامد. افرا
کنند. حتی در کارتوانی میواقعاً می توانند هر چه را که بخواهند تغییر دهند و به نوعی، احساس کاذب همه

صورت امکان تغییر، ممکن است با روشها و راهکارهاي نادرست و نامطمئن، مجهز شوند. فداکردن دیدگاهی 
اي بینی و امید کاذب، نه تنها گرهرل بر مسائل و ایجاد خوشدقیق، علمی و جامع به خاطر القاي احساس کنت

تواند اطالعات غلط و نادرستی هم به آنها کند، بلکه میاز مشکالت روانشناختی و رفتاري افراد جامعه باز نمی
بدهد.

هاي مرتبط با علوم رفتاري، اي در حوزهبعضی از نویسندگان این کتابها، تخصص یا دانش شایسته
اطی یا روانشناختی ندارند. اگرچه که حتی متخصص و فارغ التحصیل بودن از رشته هاي روانشناسی نیز ارتب

تضمینی براي اینکه یک کتاب، کار خوبی از آب در آید نبوده و فرد متخصص، عالوه بر مدرك، باید صاحب 
گروه از کتابها، هیچ ارزش دانش و تجربه کافی هم باشد. البته مطالب گفته شده به این معنی نیست که این 

علمی نداشته و یا کل محتواي این کتابها، نادرست است. در اینجا سخن ما بیشتر درباره جامع، کامل و دقیق 
شود، اغلب بودن مطالب این کتابها است. بطور نمونه، در کتابهایی که در مورد روانشناسی زنان نوشته می

ابط زنان، مبالغه می شود. مشخص است که مردانی که این کتابها گیري رودرباره نقش عشق و عواطف در شکل
بعد نگرانه درباره روانشناسی ارتباطی و جنسی زنان، پیدا خواهند کرد. را می خوانند، یک دیدگاه محدود و تک

این مسئله یعنی اتخاذ رویکردي جامع و دقیق درباره مسائل، بخصوص در مورد روانشناسی جنسی جنس 
کند. فکر کنید با خواندن چنین کتابهایی، تر است، بیشتر صدق میتر و چند الیهاهیتاً پیچیدهمونث که م

مردي بیندیشد که عشق، اولین و آخرین چیزي است که یک زن از رابطه با جنس مقابل می خواهد. این پیش 
شاخه گل رز یا فرض، می تواند منجر به شکل گیري سناریویی شود که در آن، مرد مکرراً براي همسرش

کند که انگار همسرش، اي رفتار میدهد اما در حین ارتباط جنسی، به گونهکارت دوستت دارم را هدیه می
رسد که محتواي بعضی از اي ندارد. به نظر میفقط براي ارضاي نیاز جنسی او ساخته شده و خود هیچ خواسته

پذیرند. این ندگان این کتابها از مسائل شخصی نیز، تاثیر میهاي افراطی نویسها و تعمیماین کتابها، از فرافکنی
رسد مولفین این کتابها، طبق اصل بیان شده یکی از شود که به نظر نمیبرداشت، از آن رو ایجاد می

، مطالب »1هاي پژوهشی] سخن بگویندها [یافتهبگذارید داده«گوید: روانشناسان به نام جیکوبسون که می
- ا تنظیم کنند. مرد یا زنی، به صرف اینکه خود یک مرد یا زن است، نباید احساس کند که میکتابهاي خود ر

تواند همجنسان خود را درك کرده و در مورد آنها، کتاب بنویسد. همچنین هر کس که سابقه ارتباطات حتی 
را خوب بفهمد، به به دفعات زیاد و موفق با جنس مقابل داشته است، نباید فکر کند که توانسته جنس مقابل

باره دست به تالیف بزند.تواند در ایننحوي که می
اصناف و مجامع فرهنگی و اجتماعی و بخصوص مجامع روانشناسی، باید سعی کنند تا درباره تفاوتهاي 

رسانی کرده و تمهیداتی را جهت چاپ هر چه بیشتر کتابهاي واقعاً علمی و کتابهاي روانشناسی بازاري، اطالع
ابهایی علمی که در عین کامل و دقیق بودن، براي عامه مردم تهیه شده باشند، بیندیشند.کت

1- Let data speak
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تاثیر روانشناسی جنسی متخصصان بر مداخالت زناشویی آنها
از آنجایی که خود روانشناسان نیز بشر بوده (!) و طبیعتاً از همان عوامل تاثیرگذار بر روان انسان تاثیر 

نسبت به تاثیر این عوامل، بر هیجانات، تفکرات و رفتارهاي خود، حساس و گوش به بایستپذیرند، میمی
زنگ باشند. آیا راهبردهاي جنسی یک روانشناس یا مشاور می تواند تاثیري بر توصیه هاي این مشاور، به 

چه مراجعی که قصد جدایی از همسر خود را دارد، داشته باشد؟ اگر جواب بلی است، چه تاثیراتی و به
نحوي؟ آیا جواب این سئوال، به جنسیت روانشناس، راهبرد جنسی کلی او در زندگی و راهبرد جنسی که 

دهند، بستگی دارد؟ آیا فعالً اتخاذ کرده و هر عامل دیگر فعلی که روانشناسی جنسی او را تحت تاثیر قرار می
سیاست جنسی دوگانه را به عنوان ها و مداخالت روانشناس مونثی که در زندگی جنسی شخصی خود، توصیه

یک راهبرد ممکن براي داشتن رابطه همزمان با مردان با ویژگیهاي متفاوت پذیرفته است، با مداخالت 
همسري درازمدت را به عنوان تنها راهبرد اخالقی کار دیگري که راهبرد جنسی تکروانشناس مونث محافظه

پذیرد، تفاوت دارند؟ و عملی می
شود که آموختگان رشته روانشناسی، این مطلب به آنها یاد داده میآموزشهاي بالینی دانشهر چند در 

بایست از تاثیر ارزشها و تمایالت شخصی خود و احتمال تاثیرات آنها در مداخالت روانشناختی که ارائه می
از وجود آنها آگاهی کافی دهند، آگاه باشند. اما آیا امکان کنترل یا حذف تاثیرات عواملی که خودمان نیز می

کنیم، وجود دارد؟ عالوه بر این، نداشته و یا با مقاومت روانشناختی، سعی در انکار و نپذیرفتن تاثیر آنها می
تواند براي دهند، میهاي اشتباهی که میهاي روانشناختی مشاوران و روانشناسان و تعمیمتاثیر خودمداري

اطالعی مشاوران و د. بعضی وقتها، این مسئله نه لزوماً ناشی از کممراجعین آنها، بسیار گران تمام شو
هاي شناختی جهانشمولی که هاي رفتار بلکه به دلیل وجود مکانیسمروانشناسان درباره بعضی از حوزه

از خودیک مشاور،استممکنکنند، است. بطور نمونه، پردازش اطالعات بهینه را در ما با مشکل مواجه می
گیري فردي و استقالل فکري خود او را توجیه کند اماکه تصمیمباشدانشناختی و عقالنی آنقدر پختهنظر رو

گیريتصمیمکامل درفرديوفکرياستقاللبهکههستندخود او پختهاندازهبهاو هم،همه مراجعینآیا
ه سالمت روان و مداخالت هاي مربوط ببه همین دالیل، کسانی که در حوزهشوند.ازدواج، توصیهبراي

روانشناختی فعالیت دارند، باید بیش از دیگر مشاغل، نسبت به خودآگاهی، خودکاوي و خوداکتشافی صحیح 
و علمی، کار کرده باشند.
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و فصل دهم: روانشناسی تکاملی، زیبایی
تبعیضات ناشی از جذابیت

موضوعات مورد بحث در این فصل:
نحوه رفتار والدین با فرزندانشانجذابیت و تفاوت در
ارتباط میزان قد در مردان با قضاوت، برخوردها و تعامالت دیگران با آنها
 جذابیت و تفاوت در قضاوت دادگاهی
جذابیت و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی، قضاوتها، برخوردها و تعامالت دیگران
با آنهاجذابیت مراجعان و ارتباط آن با واکنش متخصصین سالمت
جذابیت، تبعیض و عدالت اجتماعی
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زیبایی زیباست اما!

درك علمیِ پدیده زیبایی و ادراك انسانها از جذابیت جسمی و رفتاري، موضوعی است که به «
دار نظریه تکامل است. زیبایی زیباست و اثرات عمیق خود را بر ادراکات ما بجا میزان زیادي وام

هاي ر بردارنده لذت، سرور و شعف خاص خود است، اما همچنین، هزینهگذارد. زیبایی دمی
کند. لذت و سرور ناشی از زیبایی، محدود به فرد زیبا و فرد یا متعدد و زیادي را نیز ایجاد می

هاي آن، گریبان بسیاري که هزینهشود. درحالیگیرند، میافرادي که از آن زیبایی کام خود را می
».گیردامعه را میاز افراد و کل ج

کنیم زیرا این کردیم، اجتناب میما از گفتن اینکه ارزش دنیا کمتر از چیزي است که خیال می«
آور است که انسان ادعا کند ارزشهایی برتر از ارزشهاي دنیاي موضوع حتی امروز [هم] خنده

ما).؛ عالمت سئوال 346(نیچه، حکمت شادان، قطعه » واقعی بوجود آورده است...

رفتارهاي ما آدمیان ارتباط بسیار تنگاتنگی با مسائل جنسی ما دارند. رفتارهاي جنسی ما نیز ارتباطات 
با توجه به ارتباط جذابیت، مسائل جنسی و تناسب اي با زیبایی دارند. زیاد، روشن و در عین حال پیچیده

هاي تکاملی نیز در میان باشد، پاي پویاییتوان انتظار داشت که هر جا که پاي جذابیت و زیباییتکاملی، می
یک فرد براي جنس مقابل، از عوامل متعددي تاثیر می پذیرد 1هرچند که جذابیت جنسیبه میان کشیده شود. 

اي بارز و بسیار مشهود است. مشاهده این ارتباطات، ما با جذابیت جنسی، رابطه2اما ارتباط جذابیت جسمی
کنیم یا انتظار توان فرض کرد که بسیاري از رفتارهایی که فکر میشود که آیا میمیرا به این سئوال رهنمون 

داریم که هیچ ربطی به جذابیت جسمی و زیبایی ظاهر نداشته باشند، از این مسائل تاثیر بپذیرند؟ بطور مثال، 
چه تاثیري بر قضاوتهاي گذارد،آیا روانشناسی زیبایی ما انسانها و تاثیري که آن، بر راهبردهاي جنسی ما می

کنیم، دارند؟ از آنجایی که ضریب نفوذ ادراك زیبایی از طرف ما در مورد دیگران یا شغلی که انتخاب می
بایست به دنبال تحقیق در مورد تاثیراتی که انسان، در سایر مسائل او بسیار زیاد است، روانشناسان، می

گذارد باشند. روانشناسی جذابیت بر سایر مسائل زندگی او می
حذردروغگویی برازراپیروانشاوستا،. شدمیزیاديدورغگویی تاکیدتبر مذمباستان،ایراندر

دروغ،سه چیز؛ دشمن، خشکسالی وگزندازراایرانخداوند،کهکردمیدعاداریوش هخامنشیوداردمی
نگفتندروغبرهمهاینداشتند،انزجاروغدرازایرانیانچونکهاینستبینانهخوشتفسیریک. حفظ کند

وداشتندخاصیپذیريآسیبگفتندروغبهنسبتچوناتفاقاًکهاستایندیگرتحلیلاما. کردندمیتاکید
بهشبهرکهاستايروحانیماجرايشبیهاین! شدمیتاکیدآننبودبربوده،شایعمردمبیندرعملاین

1- Sexual Attractiveness
2- Physical Attractiveness
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اوازوقتی. داشتنکردندزديوغیبتبرهایی مبنیتوصیهشدند،میحاضراومجلسبرايکهمردمی
اینروزهرشماچونکه،گفتجوابدراوکندمیتکرارراهانصیحتاینشبهرچراکهپرسیدند
هاي ارتباطی توصیه!ندهیدانجامراآنهاکهکنممینصیحتشمابهشبهرهممندهیدمیانجامرارفتارها

، حاکی از این هستند که افراد در عمل، »وقت از روي ظاهر قضاوت نکنیدهیچ«کننده مانند اجتماعی نهیو
اي (پارچه نازك) بیش نیست. تمدن، هرچند ظاهرِ ماهیت گفت که تمدن لفافهکنند. فروید میاینگونه رفتار می

هاي آن، تغییري بوجود نیاورده است. یشهدهد اما در حقیقت و رتر جلوه میبشر و رفتارهاي انسانی را موجه
آن، به منزله پارچه نازکی است که اگر آن را کمی کنار بزنیم و یا حتی بدون کنارزدن، به دقت به آن طرف این 

هاي رفتاري او که تمایز چندانی از نیاکان غارنشین او پیدا پارچه نگاه کنیم، ماهیت و ذات واقعی بشر و ریشه
بینیم. شاید شنیدن اینکه جذابیت جسمانی، در بسیاري از مسائل و روابط مربوط به شما تاثیر یاند را، منکرده

گذارد، چندان خوشایند نبوده و آزادمنشانه و ساز و بسیار مهمی هم میگذارد و اتفاقاً تاثیرات سرنوشتمی
-نظر من و شما، کاري ندارند. زمینهکنند و به ها کار خود را میعادالنه به نظر نرسد. اما مثل همیشه، واقعیت

اند که مردم در ارزیابیهاي خود، جذابیت هایی که طی چندین دهه گذشته صورت گرفته، نشان دادهیابی
آورند. اما بررسی رفتار واقعی جسمانی را عامل چندان مهمی در عالقمندي خود به دیگران به حساب نمی

، فقط زیبا نیست، بلکه جنبه تاریک و دهشتناکی هم دارد. همانطور دهد. زیباییافراد چیز دیگري را نشان می
کس در مقابل ظاهر و تاثیرات کند، هیچاشاره می» هابقاي زیباترین«) در کتاب خود با عنوان 2000که اتکوف (

مان، ها و رفتارهایزیبایی بر ادراكمربوط به زیبایی، ایمنی ندارد. همه ما ممکن است نسبت به اثرات سوء
پذیر باشیم و به همین خاطر، نباید در این زمینه خود را  کامل و مجهز بپنداریم. آسیب

جذابیت و تفاوت در نحوه رفتار والدین با فرزندان
مان یعنی فرزندانمان هم زیبایی و خاصیت بقاافزایی آن، حتی در روند رابطه ما با عزیزترین کسان

نظریات ارائه شده در مورد چرایی زیبایی از منظر تکاملی، گفتیم که همه کند. در بحث مربوط به مداخله می
- افزا هستند، تاکید میهاي ویژگیهاي تناسباین نظریات به نوعی بر اینکه ویژگیهاي جذاب، عالمت دهنده

کنند. اگر اینطور باشد، پس طبیعی است که مغز تکاملی ما، تعداد فرزندان جذاب را به عنوان معیاري از
اند که ممکن توانند ژنهاي خود خواه ما را گسترش دهند، در نظر بگیرد. پژوهشها نشان دادهموفقیتهایی که می

شود، ارتباط داشته باشد. غریزه است جذابیت یک کودك با میزان مراقبتهاي دریافتی که منجر به بقا عمر او می
اند. بعضی نصیب نگذاشتهتی این وادي را هم بیهاي تکاملی، حزدنی است اما پویاییمادري، معروف و مثال

سود ناهشیاري را براي - هاي هزینهها از نظر ژنتیکی، ارزشمندتر از بقیه هستند و مادرها، تحلیلاز بچه
). 2008دهند (گاردینر و بجورکلوند، گذاري کنند، انجام میگیري در مورد اینکه تا چه میزان سرمایهتصمیم

گیرند. عوامل مربوط به کودك، مادر و گري، عوامل متعددي را در نظر میجام این محاسبهمادرها، هنگام ان
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). 2008و و سلمون، 2008وضعیت اجتماعی مادر از جمله این عوامل هستند (رك به کلر و چاسیوتیس،  
هنی به مانده ذترین شاخص تناسب تولیدمثلی یک پدر یا مادر است. کودکانی که عقبسالمت کودك، واضح

استفاده برابر بیشتر از کودکان بهنجار، مورد سوء10تا 2آیند و یا نقایص مادرزادي جسمی دارند، بین دنیا می
). 2008ازگاردینر و بجورکلوند، ؛ به نقل1981، 1گیرند (دیلی و ویلسونقرار می

بیشتر یا 2نه مثل غفلتاین احتمال وجود دارد که والدین از طریق فرایندهاي ناهشیار یا حتی هشیارا
توجه کمتر به کودکان کمتر جذابشان مانند توجه کمتر یا رهاکردن دست فرزند در حین عبور از خیابان، منجر 

جویی انرژي در توانسته منجر به صرفهبه بقاي کمتر این فرزندان شوند. از نظر کارکرد تکاملی، این رفتارها می
شده، جوییهاي والدینشان کمتر موفق خواهند بود. این انرژي صرفهپرورش فرزندانی شود که در توزیع ژن

شود.ترند، صرف میسپس در کانال تالش براي همسریابی یا پرورش فرزندانی که احتماالً در این زمینه موفق
ساله سر 7اي را که از یک کودك یک محقق، از گروهی از زنان خواست تا شرح عمل پرخاشگرانه

شد. این زنان اظهار نند. همراه این شرح، عکس یک کودك جذاب یا غیرجذاب نیز ارائه میزده بود، بخوا
داشتند که کودکان جذاب، نسبت به کودکان غیرجذاب، کمتر احتمال دارد که در آینده به عمل پرخاشگرانه 

بیشتر تر، هاي کمترجذاب، نسبت به بچه هاي جذابهمچنین، بچه).1972مشابهی دست بزنند (دیون، 
).1991احتمال دارد که بخاطر انجام یک سري از رفتارهاي ناپسند مشترك، تنبیه شوند (بوق و پاري، 

جستاري پژوهشی.
؟مرگ نطفه یا قتل فرزند؛ کدامیک اخالقی و کدامیک کارآمد

کادر هاي روانشناختی و زیستی ما و بطور کلی زیست و روان ما، یکها، انطباقها، مغز، هورمونژن
-کنند. در این کادر، چارچوب و مجال ما براي فکر، احساس و رفتارکردن، معین میعمل براي ما تعیین می

سازد، فراتر رویم. هرچقدر هم که بلندپرواز توانیم به میزان زیادي، از آنچه که سرشت ما را میشود. ما نمی
ا، به ذاتی داراي محدودیت، زنجیر شده است. باشیم و قصد پر کشیدن و رهاشدن داشته باشیم، باز پاهاي م

-آییم، میزان موثر افتادن محیط بر ما را، مشخص میاین محدودیت از پیش تعیین شده که با آن به دنیا می

هاي تکاملی، در رفتارهاي والدینی ما، بسیار تاثیرگذار سازد. همانطور که در فصول قبل بحث شد، پویش
رها، فقط در نحوه رفتار با فرزندخوانده که در فصل هشتم به آن پرداخته شد و یا هستند. اما دامنه این تاثی

هاي ما نسبت به فرزندان تنی و زیستی خودمان هم، شود. آنها، در واکنشمسئله اطمینان پدري، محدود نمی
مان عزیزانکه حرف از تولیدمثل موفق و تناسب تکاملی باشد، ممکن است حاضر باشیم اثرگذار هستند. وقتی

پوش کنیم. متاسفانه این حقیقت ناگوار که بوسیله پژوهشهاي عینی و تجربی را هم، به دست خودمان، کفن
شود. طبق معمول، ما دوست داریم درباره ذات هم به ثبوت رسیده، منجر به مقاومت در بعضی افراد می

1- Daly & Wilson
2- Neglect
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خواهیم بپذیریم که یک مادر، ). ما نمینگر باشیم (رك به فصل بعدها، مثبتبشریت و حداقل در این زمینه
گرایانه رسانی یا پرداختن به فرزندان، غریزه مادري را کنار گذاشته و وارد حساب و کتاب تناسبهنگام یاري

هاي خود نگریسته و بعد درباره عدالت خود شود. یا اینکه، یک پدر، ابتدا به میزان احتمال بقا و تولیدمثل زاده
نامه خود، فکر کند. اما چه خوب و چه بد، اینها موادري هستند که مادي یا نوشتن وصیتدر توزیع منابع 
ایم.ایم و عوارض مثبت با منفی آنها را، چشیدهاند. ما با آنها زندگی کردههمیشه با ما بوده

ز این راههاي متعددي براي پیشگیري از پدیدآیی افراد داراي مشکالت جدي سالمتی، وجود دارد. آگاهی ا
راهها و اقدام براي انجام آنها را، باید جزو وظایف هر فرد و بخصوص والدین دانست. پدر و مادر، از همان ابتدا، 

جبرانبرايفرزندان،کهنیستعادالنهایندهند، مسئولیت دارند واز نظر ژنهایی که به فرزندان خود می
ي یک عمر، تاوان پس بدهند. به همین خاطر، هر والدین خود، مسئول دانسته شده و براژنتیکینقصهاي

والدي، در تامین خزانه ژنتیکی مناسب براي فرزند نسل آینده خودش، مسئول است. توجه به ساختار و 
انتخاب یک والد مناسب براي فرزند خود، مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج، انجام سالمت ژنتیکی خودمان، 

تواند وران حاملگی و سقط جنین، از جمله روشهایی هستند که هر فردي میگري ژنتیکی در دآزمونهاي غربال
قدم اول، دانستن و پذیرفتن درباره نقش در این زمینه، در نظر داشته باشد. قبل از بکارگیري همه این روشها، 

کی گیري بسیاري از صفات انسان، است. گام بعدي این است که چنانچه خودمان نقایص ژنتیها در شکلژن
بعضی از این روشها (مثل سقط کارهایی بزنیم. اي داریم، آن را پذیرفته و مطابق آن، دست به راهمهم و جدي

-هاي ایدئولوژیکی و مذهبی افراطی مانند کلیساي کاتولیک غیرمجاز دانسته شدهجنین)، درحالی بوسیله فرقه

رند. اگر با این روشها، مخالفتی صورت بگیرد و یا اند که مزایاي بسیار زیادي را، براي جوامع انسانی، در بر دا
تري، دست و کوششهاي الزم براي تسهیل در استفاده از آنها انجام نشود، ما مجبوریم با مشکالت بسیار عظیم

تر است پنجه نرم کنیم. باید به این فکر کنیم که آیا روشهاي پیشگري از به دنیا آمدن فرزندي معلول، انسانی
- دري که بطور ناخودآگاه و خودآگاه، با این فرزند و آن هم براي تمام عمر آن فرزند، بدرفتاري مییا دیدن ما

گردیم، کند. عالوه بر جنبه انسانی و اخالقی قضیه، اگر واقعاً به دنبال راهی براي بهبود وضع جوامع انسانی می
امعه، اینکه از تولد فرزندان داراي نقایص هاي آن براي جبودن و هزینهباید به این فکر کنیم که از نظر عملی

پذیرتر است یا اینکه انتظار داشته باشیم که انسانهاي دیگر و از شدید جسمی یا روانی جلوگیري کنیم، امکان
یافتنی بود، باز هم اي واالمنشانه برخورد کنند. حتی اگر چنین چیزي دستجمله والدین، با این افراد به شیوه

ها مشاهده و مطالعه رفتار انسانی، داد. و این تازه درحالی است که قرن، حکم به روش اول میمحاسبات عقالنی
نگرانه تنظیم کنیم.باید ما را آماده کرده باشد تا سطح انتظارمان از انسان را، واقع

تبعیضات ناشی از قد در مردان
کننده موفقیتهاي جنسی و اجتماعی تعیینقد، یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین میزان جذابیت مردان و 

آنهاست. همانطور که دیدیم، زنان در اواسط چرخه قاعدگی نسبت به قد شریک جنسی مطلوب حساس 
مدت جنسی محسوب ترین کاندیداي ترجیحی براي یک رابطه کوتاههستند، بطوریکه بلندترین آنها، مناسب
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هاي جسمی یا رفتاري حاکی از سالمتی، ارتباطات شاخصشوند. هرچند گفته شده که بین قد یک مرد بامی
ها، قد بلندتر یک مرد، او را اي یافت نشده اما فرض شده که در محیط تکاملی انطباقمشخص و تکرار شونده

توانسته منجر داده است. قد بلندتر، میجنسی قرار میها یا رقابتهاي درونتري از نظر نزاعدر موقعیت مناسب
جنسی باشد و از این طریق، امکان بقا و تولیدمثل خود او و گري درونیت بیشتر یک مرد در تسلطبه موفق

بردند، افزایش داده باشد.پسرانش را که این ژن قد بلندي را به ارث می
نام » 1قدگرایی«اهمیت قد مردان در پیشرفتها و مسائل اجتماعی، تا بدان حد است که از آن با عنوان 

ها و برداشتهاي مثبت افراد از تاثیر میزان قد بر ویژگیهاي اشخاص، اشاره است. قدگرایی به انتساببرده شده 
کند. این عبارت تلویحاً به این نکته اشاره دارد که بعضی افراد، همنوعان و بخصوص مردان قد بلندتر خود می

دانند.تري میبیشتر و مناسبهايرا، در مسائلی که هیچ ربطی به قد و قامت ندارند، داراي شایستگی
) و یک 1995پردازیم که در یک مقاله مروري (روچ، در زیر، به ذکر نتیجه تعدادي از پژوهشهایی می

(براي یافتن منابع اصلی ارجاع داده اندمقاله از دانشنامه اینترنتی ویکیپدیا و تحت عنوان قدگرایی، مرور شده
مراجعه 2دانشنامه اینترنتی ویکیپدیاو 1995آخر کتاب نیستند به روچ، شده در این قسمت که در لیست منابع 

کنید).

مگه تو نمیخاي بزرگ بشی! : قد و تبعیض ناشی از آن در کودکان
تبعیض ناشی از قد، از لحظه اي که جنس مذکر در انسان، شروع به عمودي شدن می کند آغاز می 

حاکی از اهمیت قد براي پسر بچه هایی » تو نمیخاي بزرگ بشی!مگه «شود. بعضی از گفتارهاي روزمره مانند 
ماهه را که 19نفر از از مادران، عکسهایی از دو پسر بچه 100است که قرار است روزي مردانی بالغ شوند. به 

از هر نظر به استثناي قد، تقریباً مشابه بودند نشان داده و از آنها خواستند تا این دو پسر بچه را از نظر
تر را تواناتر و شایستگی و توانایی ارزیابی کنند. مادرهاي مورد مطالعه، به طور باثباتی پسر بچه بلند قامت

تر ارزیابی کردند. شایسته

قد و قضاوت شخصیتی
در یک مطالعه، ارتباط بین قد یک مرد و قضاوتهاي اطرافیان در مورد او، مورد پژوهش قرار گرفت و 

، کمتر مثبت، کمتر ایمن، کمتر مردانه، کمتر موفق، داراي 3تر، کمتر پختهوتاه قامتمشخص شد که مردان ک
شوند. صفاتی شخصیتی تر ارزیابی میتر و منفعلتر، کمتر معاشرتی، بیشتر بازداري شده، خجالتیتوانایی پایین

که ممکن است اصالً ارتباطی با قد نداشته باشند. 

1- Heighticism
2- www.wikipedia.com
3- Mature
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سیاستدهیم؛ قد و به چه کسی رأي می
توجه به ظاهر خود، از دیرباز، مورد توجه سیاستمدارن، بوده است. از بینی کلئوپاترا، ملکه مصر قدیم 
گرفته تا تاکید ناصرالدین شاه براي چرب کردن سیبیل، عالقه مظفرالدین شاه براي رنگ زدن سرو صورت، 

-هاي جراحی صورت سیاستهاي زیبایی صدام حسین و حسنی مبارك تا لیست دور و دراز عملجراحی

مدارن بر اهمیت ظاهر، به عنوان یک عامل مدارن مرد و زن عصر کنونی، همه حاکی از وقوف سیاست
موفقیت در عرصه سیاست، است. 

کشی روآندایی در کشور روآندا که در آن، حدود یک میلیون قدگرایی به عنوان یکی از علل اصلی نسل
اعتقاد بر این است که یکی از دالیلی که باعث شد تا قدرت سیاسی از نفر جان باختند، ذکر شده است. 

تر بوده و بنابراین براي ها بلند قامتتفویض شود این بود که توتسیس1ها به اقلیت توتسیسبلژیکی
تر بودند! (دانشنامه اینترنتی ویکیپدیا).تر و مناسبحکمرانی، شایسته

ورت گرفته در قرن بیستم در آمریکا به جز سه تاي آنها، هاي ریاست جمهوري صدر تمامی انتخاب
، 2000تا 1920درصد آراي داده شده به رؤساي جمهور آمریکا از سال 80اند.مردان بلند قدتر برنده شده

متعلق به کاندیداهاي قد بلند بوده است.

قد، شغل، موقعیت شغلی و میزان حقوق

(ارسطو).» نامه دیگري، موثرتر استاز هر سفارشاي است کهنامهزیبایی شخصی، معرفی«

تواند بر صالحیت که براي مشاغل درخواست استخدام دهیم، نقش و اهمیت ظاهر میحتی در صورتی
). در مطالعات انجام شده در آمریکا، مشاهده شده که مردان بلند قامت، 1995غلبه یابد (کولینس و زبرویتز، 

تر، از نظر استخدام شدن، کسب ارتقاء شغلی، پرداخت حقوق و از نظر سیاسی نسبت به مردان کوتاه قامت
).2008؛ به نقل از باس، 1982انتخاب شدن، داراي مزایایی هستند (جیلیس، 

بین میزان قد یک مرد با سن ورود به دنیاي شغلی، میزان درآمد ناشی از اولین قراردادهاي کاري و 
اي، شرح حال دو مرد را که از هر نظر به جز قد، با در مطالعهود دارد. احتمال ترفیع شغلی او ارتباط وج

درصد از موارد، مردان بلند 72اي از استخدام کنندگان دادند. مشخص شد که در یکدیگر شبیه بود، به عده
شدند، حقوق بیشتري هم به آنها شدند و هنگامی که مردان بلند قدتر استخدام میتر استخدام میقامت

شد.رداخت میپ

1- Tutsis
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درصد از مدیران اصلی شرکتهاي تحت بررسی، قد باالتر 90دهند که حدود ها نشان مییابینتایج زمینه
، مشخص کرد که قد بیش از نیمی از مدیران 1980از متوسط دارند. بطور مثال، نتیجه یک مطالعه در سال 

متر است) بلندتر از حد متوسط قد مردان نتیسا54/2اینچ (هر اینچ معادل 5/2شرکت آمریکایی، 500ارشد 
بود. 

اي در بریتانیا، مشاهده شد که مستخدمین دولتی که پست باالتري داشتند، نسبت به در مطالعه
اي دیگر، مشخص شد که حتی در صورت تشابه در تر، قد بلندتر بودند. در مطالعهمستخدمین با پست پایین

ی، افراد قرار گرفته در مشاغل باالتر، نسبت به افراد قرار گرفته در اجتماعی و تحصیل- وضعیت اقتصادي
مشاغل پایین تر، دو اینچ بلندتر بودند.

نفر از افراد جنس مذکر، از تولد تا بزرگسالی 6000انجام شده، حدود 1994اي که در سال در مطالعه
سالگی، درآمد کمتري نسبت به 23تر، در مورد بازبینی قرار گرفتند. مشاهده شد که پسران جوانِ کوتاه قامت

تر خود داشتند. این تفاوت، حتی در صورتی که سایر عوامل موثر در درآمد افراد مانند نمره همتایان بلند قامت
شد، همچنان وجود داشت. به ازاي هر چهار در آزمونهاي توانمندي یا وضعیت اجتماعی والدین نیز کنترل می

یافت.درصد افزایش می2تر) در افزایش قد، درآمد در اوایل بزرگسالی، سانتی م16/10اینچ (

هاقد و رسانه
قامـت دارنـد. هـر چنـد،     اي نسبت به مردان  کوتـاه هاي سوگیرانهها نیز تصورات قالبی و نگرشرسانه

ن مـردان  قامت داده نمی شـود امـا بـه تصـویر کشـید     همیشه و در همه موارد، نقش هاي منفی به مردان کوتاه
قامت را بـه عنـوان مردانـی    ها، معموالً منفی است. آنها بیشتر ممکن است که مردان کوتاهقامت در رسانهکوتاه

ناموفق در شغل و عشق یا یک دیکتاتور غیرقابل دوست داشتن به تصویر بکشند.  

باشه! : قد و ادراك طبقه اجتماعیاینازبلندترقدکردممیفکر
ک همکار آزمایشگر در یک کالس دانشجویی با عنوان پروفسور، و در کالسی دیگر به در پژوهشی، ی

عنوان یک دانشجوي جدید معرفی شد. در پایان، از دانشجویان خواسته شد که میزان قد فرد مورد نظر را 
حدس بزنند. مشاهده شد که در کالسی که همکار آزمایشگر، به عنوان یک پروفسور دانشگاه معرفی شده
بود، دانشجویان قد او را بطور معناداري باالتر تخمین زده بودند. این مشاهده حاکی از تمایل ذهن ما براي 

توان در یک عبارت تکراري اینکه افراد قد بلندتر را داراي طبقه اجتماعی باالتر ببینیم، است. این تمایل را می
قامت متعلق به طبقه باالي اجتماعی یا معروف را که نیز مشاهده کرد. بعضی از افراد، وقتی که یک مرد کوتاه 

(بخشی از علت این » کردم قد بلندتر از این باشه!فکر می«بینند، ممکن است بگویند: قبالً ندیده بودند، می
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گردد). همچنین، مشاهده شده که حالت معکوس یعنی مسئله هم، به نوعی از تفکر آرزومندانه در ما، بر می
قه و قد یک مرد نیز، ارتباط وجود دارد. بدین صورت که افراد، بیشتر احتمال دارد که مردان قد بین ادراك طب

تر را.بلندتر را متعلق به طبقات اقتصادي و اجتماعی باالتر بدانند تا مردان کوتاه قامت

قد و همسرگزینی
لند یا متوسـط را بـه طـور    هاي مردان با قد بمشاهده شد که زنان، عکساي بر روي صد زن،در مطالعه
یابند. اینکه مرد باید از همسرش بلند قدتر باشد یک قاعده اساسی قامت میتر از مردان کوتاهمعناداري جذاب

شناخته شده جهانی در همسرگزینی است. البته خود مردان هم عموماً تایید کننده ایـن قاعـده و عامـل بـه آن     
هستند.

قد و  قضاوت درباره زنان
و قامت، همان تاثیراتی را که در مورد مردان دارد، در مورد زنان ندارد. در واقع، مشخص شده که قد 

گیرند، ها قرار میتر و بخصوص آنهایی که در انتهاي طیف قد از نظر بلند قدي یعنی بلندترینزنان بلند قامت
ازدواج دارند. این مسئله، به خاطر شرایط مطلوب کمتري را در بعضی از موارد مانند تعداد همسر بالقوه براي

دهد. اعتماد به نفس در بازار همسر یابی، روي می» مرد باید بلندتر از همسرش باشد«حاکم بودن قاعده 
هاي مرور شده تر گزارش شده در بعضی از زنان بسیار قد بلند نیز، موید همین مطلب است. اما تبعیضپایین

رد زیبایی چهره و بدن زنان مطرح شود. این مسئله به این خاطر است که تواند در مودرباره قد مردان، می
گیرد، درحالیکه در مورد اي و بدنی آنها صورت میارزیابی میزان جذابیت زنان، بیشتر بوسیله جذابیت چهره

ساالن مردان، عالوه بر متغیرهاي ذکر شده، قد نیز تاثیر بسزایی دارد (سازمانی تحت عنوان سازمان ملی بزرگ
کند).تشکیل شده که در مورد مسائل مربوط به قد و تبعیض ناشی از قد اطالع رسانی می1کوتاه قامت

ترند؟یبایی یا هیئت منصفه؛ کدامیک قويز

.(نیچه)»هستهمجز اینکه نعمت خداست، دام شیطان ،زیبایی«

.المثل)(ضرب» قدرت یک زن زیبا، از یک لشکر سرباز هم بیشتر است«

گذارد. شاید زیبایی، حتی بر قضاوتهاي مهم و حساس مانند قضاوتهاي قضّات در دادگاه نیز، تاثیر می
که جذابیت که به مسئله قضاوت یعنی جاییتفاوت در برخورد با افراد، بر اساس میزان جذابیت آنها، هنگامی

1- The National Organization of Short Statured Adults (website: www.nossaonline.org)
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جرم منجر شود، به اوج خود از نظر اهمیت ندادنتر درباره انجامتواند به برخورد بهتر و متقاعدسازي آسانمی
افتد که جذابیت فرد، نقشی در ایجاد جرم نداشته باشد (هاتفیلد و رسد. البته این اتفاق در صورتی میمی

). 1986اسپرچر، 
یک هیات منصفه آزمایشی در یک بررسی درباره تاثیرات جذابیت بر واکنش دریافتی از یک محکمه، 

تري محکوم کرد م مشابه، متهم غیرجذاب را در مقایسه با متهم جذاب، به زندانی طوالنیدر برابر ارتکاب جر
- ). همین محققان دریافتند که مردم براي کشتن یک فرد جذاب، محکومیت سنگین1969(لندي و آرونسون، 

شوند تا براي کشتن یک فرد غیرجذاب.تري قائل می
ا از طبقه اجتماعی باالتري هستند نسبت به همتایان کمتر متهمینی که جذابیت جسمانی باالتري دارند ی

تر، بیشتر احتمال دارد که در دادگاه و بوسیله هیئت منصفه، رفع اتهام شده یا جذاب یا متعلق به طبقه پایین
).1993کلوي و کولی، تري دریافت کنند (مکهاي سبکمجازات

افراد رابطه وجود دارد، بلکه بین خصایص خاص نه تنها بین جذابیت با دقت قانون در مورد اَعمال 
- هایی می، به چهره1نماهاي به اصطالح کودكچهرهاي و قضاوت دادگاهی نیز ارتباطاتی وجود دارد. چهره

گردي صورت، گردي چشمها، بینی مانندکودکان شبیه به چهره اي خصایص و خطوط چهرهداراي گویند که 
ممکن یچنیناینیاي با خصایص. داشتن چهرههستند)1985ي و مک آرتور، رك به بر(نما،کودکانههنو چا

خصایص منفی مانند ناپختگی و خصایص مثبتی مانند توانایی نسبت دادنبا ،است براي یک فرد بزرگسال
،هاي کودك نماترمشخص شد که بزرگساالن با چهرهیهمراه باشد. در پژوهشن،همدلی باالتر یا مهربان بود

احتمال داشت که در مورد یک جرم، مقصر شناخته شوند. در عوض، این افراد بیشتر احتمال داشت که کمتر
جرایمی که به ناپختگی فرد مربوطند، مقصر دانسته یعنی مسئولیتی همال کاري و بیدر مورد جرایم مربوط به ا

تواند موجب خلط ه است، میهاي منصف. این نحوه قضاوت که برتافته از ذهن تکاملی قضّات و هیاتشوند
گناهی را بطور نادرستی گرفتار مسائل با هم شده و مجرمی را از چنگال قانون فراري داده یا برعکس فرد بی

نما رك به بري و مک اي کودكها و پیامدهاي داشتن ویژگیهاي چهرهبراي مروري در زمینه مولفه(نماید
).1985آرتور، 

کندوقتی ظاهر بر توانمندي غلبه میجذابیت و پیشرفت تحصیلی؛ 
شوند امـا ارتبـاطی بـین    تر، تواناتر و از این قبیل فرض میتر هستند، باهوشهر چند افرادي که جذاب

). همانطور که گفتـیم، بچـه هـاي    1992جذابیت با هوش واقعی، عملکرد و از این قبیل وجود ندارد (فینگلد، 
بیشتر احتمال دارد که بخاطر انجام یک سـري از رفتارهـاي ناپسـند    تر، کمتر جذاب، نسبت به کودکان جذاب

1- Baby-face
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مشترك تنبیه شوند. اما این تفاوت در برخورد، حتی تا مدرسه، دانشکده و دانشگاه نیز ادامه می یابد (بـوق و  
کنند. هاي بهتري کسب میتر، نمره). دانشجویان جذاب1991پاري، 

ساتید خود نمرات بهتري می گیرند، اساتید نیـز از دوربـین   فقط دانشجویان جذاب نیست که از دست ا
الشعاع جذابیت شوند. ارزیابی دانشجویان از کیفیت کاري اساتید، تحتشناختی دانشجویان رد میحس زیبایی

)، بـین جـذابیت ارزیـابی شـده از یـک      2007گیرد. در پژوهش راکی و راکی (و زیبایی ظاهري استاد قرار می
هایی مانند کیفیت کلی استاد، کمک کننده بودن و شفافیت اسـتاد  دانشجویان، با ارزیابی شاخصاستاد بوسیله 

در کالس درس (به معنی شفافیت و روشن بودن مباحث مطرح شده بوسیله استاد) رابطه مثبـت یافـت شـد.    
) نیز تکرار شـد  2006ارتباط بین جذابیت استاد با ارزیابی دانشجویان از او در پژوهش رینیولو و همکارانش (

(با این تفاسیر، خوش به حال دانشجویان و اساتید جذاب!).

اجتماعی.-جستاري پژوهشی
جذابیت و پیامدهاي آن در مراکز آموزشی و دانشگاهها

(منبع؟).»حاصل عشق مترسک به کالغ، مرگ یک مزرعه بود«

،بیهوده دل به این مزرعه مبند،اي مترسک«
،آرزوي دیدنش را داشتیکالغی که دیروز 

).یبهتاش تفرش(» ..هاي مترسکی دیگر آشیانه کرده استامروز بر شانه

هایی درباره نحوه که حرف و حدیثسالها پیش، من هم مانند بعضی دیگر از دانشجویان، هنگامی
شنیدم، ها میمتفاوت رفتار بعضی از اساتید دانشگاه با دانشجویان جنس مقابل و بخاطر جذابیت جسمانی آن

تواند منجر به کردم. آیا واقعاً جذابیت جسمانی تا بدان حد اهمیت دارد که میمقاومت کرده یا تعجب می
دانیم. ترین طبقات میبرخوردهاي متفاوت کسانی شود که ما معموالً آنها را جزو فرهیخته

انشجویان موثر بوده و اندرکاران آموزشی به ددهی دستیکی از مسائلی که ممکن است در واکنش
موجب خلط اثر جذابیت جسمانی با دیگر عوامل شود، احتمال تاثیر طبقه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است.

اندرکاران آموزشی، هاي اساتید و سایر دستگر بیرونی، ممکن است که تفاوت در واکنشاز نظر یک مشاهده
وت افراد در جذابیت جسمانی نسبت داده شود. اما باید این نسبت به افراد با جذابیت جسمانی متفاوت، به تفا

مسئله هم در نظر گرفته شود که از یک طرف، جذابیت جسمانی احتماالً با طبقه اقتصادي، اجتماعی یا 
فرهنگی متفاوت، رفتارها و -فرهنگی ارتباط دارد. از طرف دیگر، دانشجویانِ با طبقات اقتصادي یا اجتماعی

تواند واکنشها و رفتارهاي خاصی را در دهند که این خود میتی نسبت به اساتید خود نشان مینگرشهاي متفاو
اساتید برانگیزد. بطور مثال، احتماالً بین صفاتی مانند تملق و چاپلوسی، عدم ابراز وجود و منفعل بودن، 

اعی، فرهنگی، پرخاشگري و تعدادي دیگر از صفات شخصیتی و رفتاري با طبقه اجتم-خصیصه انفعال
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اقتصادي یا قومیتی، ارتباط وجود دارد. با این توالی روابط، به یک ارتباط بین جذابیت با طبقه و ارتباط طبقه 
ها و رفتارها با گرفتن واکنشهاي متفاوت هاي شخصیتی معین و سپس ارتباط این خصیصهبا رفتارها و خصیصه
رسیم. از طرف مقابل، می

هاي اینچنینی، باز هم جذابیت جسمانی به تنهایی و مستقل از سایر همبستههاییرغم پیچیدگیعلی
اندرکاران آموزشی و از جمله اساتید، موثر است. مولف به عنوان کسی که هاي دستخود، بر رفتارها و واکنش

ثال اندرکاران آموزشی و بطور مدر دانشگاهاي ایران تحصیل کرده، بارها شاهد تفاوت در رفتارهاي دست
اساتید، در رابطه با تفاوت افراد از نظر جذابیت جسمانی که مستقل از سایر شرایط صورت می گیرد، بوده 

تر، به نحوي محسوس، واضح و هاي رفتاري یک استاد نسبت به دانشجویان جذاباست. در مواردي، سوگیري
هایی که نتایج چنین سوگیريسازند. متاسفانهقابل توجه است که دانشجویان از این موضوع یک طنز می

تواند عواقب تلخ و وسیعی را براي سیستم آموزشی و ممکن است در بسیاري از موارد، ناهشیار هم باشند، می
-تر به مقاطع تحصیالت تکمیلی یا فراهمدر نهایت جامعه، به بار بیاورد. تالش براي راه دادن دانشجویان جذاب

شدن دانشجویان تواند منجر به محرومیابی غیر عادالنه، مینها مانند شغلآوري سایر شرایط الزم براي رشد آ
کمتر جذاب ولی تواناتر، از دستیابی به رشدي که حق آنهاست، شود. در این بین، جامعه آسیبهاي جدي 

خواهد خورد.
ها ممکن است فکر کنند، واکنش بر اساس جذابیت، محدود به اساتید جنس برخالف آنچه که بعضی

مذکر نشده و اتفاقاً در اساتید مونث هم بسیار شایع است. شاید یکی از علل اینکه این موضوع بیشتر با اساتید 
تر جنس مذکر پیوند خورده، سبک آشکارتر و کمتر دوپهلوي برخورد در جنس مذکر و پیچیده و چند الیه

االتر رابطه جنسی اساتید مذکر با بودن روابط در جنس مونث است. البته علت دیگر نیز، به میزان شیوع ب
گردد. هر چند رابطه جنسی بین اساتید مونث با دانشجویان مونث (نسبت به حالت برعکس آن)، بر می

دانشجویان مذکرشان (حداقل در فرهنگ ما)، نسبت به رابطه جنسی بین اساتید مذکر با دانشجویان مونث، به 
جنسی استاد و دانشجو با برخورد متفاوت استاد بر اساس جذابیت میزان زیادي کمتر است اما باید بین رابطه

جسمانی دانشجویان، تمایز قائل شد. مورد اول، در اساتید مذکر بیشتر است اما مورد دوم، در هر دو گروه از 
اساتید مذکر و مونث، قابل مشاهده است. ممکن است در بسیاري از موارد، حتی خود اساتید نیز از نحوه 

گیرد آگاهی نداشته د متفاوت آنها با دانشجویان که به خاطر جذابیت جسمانی متفاوت آنها صورت میبرخور
ها، به میزان بیشتري، نسبت به کردهکرده، نسبت به غیر تحصیلباشند. دالیلی مبنی بر اینکه افراد تحصیل

فرایندهاي ناهشیار خود، بینش و آگاهی داشته باشند، در دست نیست. 
د متفاوت با دانشجویان بر اساس جذابیت جسمانی آنها، لزوماً به خاطر رسیدن به کامیابی جنسی برخور

تواند داشته باشد. یک مورد جالب و نمونه بارز که مولف خود تري مینبوده و علل متعدد دیگر و اتفاقاً پیچیده
و نسبتاً مسن، با دانشجویان پسر از نزدیک شاهد آن بوده، رفتارها و واکنشهاي یک پروفسور مونث دانشگاه 

بود. این مدرس دانشگاه با یک رزومه پژوهشی دور و دراز که اتفاقاً و بطور جالبی، خود استاد یکی از گرایشات 
اي را براي دانشجویان مذکرِ جذاب از نظر مالحظهرشته روانشناسی بود (!؟)، امتیازات بارز، محسوس و قابل

به اسم کوچک صدا زدن این دانشجویان و رفتار صمیمانه با آنها گرفته تا ایجاد گرفت؛ ازجسمی، در نظر می
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گفت این دانشجویان، همچون شدن آنها. جالب اینجاست که او میتسهیالت براي ادامه تحصیل یا شاغل
طر اند که به علت توجه بیشتر ایشان به این دانشجویان پسر که به خاپسران او هستند و معترضین، کسانی

کنند! همچنین، مشخص شده که بعضی افراد، از بودن با افراد باسوادتر بودن آنهاست، به آنها حسادت می
کنند. به همین خاطر، این احتمال نفس و اعتماد به نفس را تجربه میجذاب از نظر جسمی، افزایش عزت

بود که از دور و بر بودن این دسته نفسی وجود دارد که یکی از علل اصلی رفتارهاي استاد مذکور، افزایش عزت
آمد. این فرضیه بخصوص با توجه به جذابیت جسمانی پایین خود استاد از دانشجویان، در ایشان بوجود می

تواند به دیگران پیام دهد که رسید. از نظر تکاملی، بودن در کنار افراد جذاب، مینامبرده، صحیح به نظر می
دهنده و براي مخاطبین آنها، مایه تواند براي بعضی از افراد پاداشن خود میطبقه یا تناسب ما باالست و ای

برداشت این استاد از نحوه برخورد دانشجویان با توانست سوءگذاشتن به آنها باشد. علت دیگر، میاحترام
داشت که جذابیتهاي جسمانی متفاوت باشد. این مدرس دانشگاه، نسبت به انتقاد بسیار حساس بوده و احتمال

-دهی این دانشجویان به جذابیت جسمانی پایین خودشان میانتقادات بعضی از دانشجویان را به نحوه واکنش

تر بود علل این مسئله نبود بلکه این نکته بود که گذاشت. براي مولف، شخصاً، موضوعی که از همه بارزتر و مهم
عیت اقتصادي و اجتماعی و حتی تحصیل در رشته نه میزان تحصیالت، نه وضعیت تاهل، نه جنسیت، سن، موق

داشتن نسبت روانشناسی (!) هم، نتوانسته بود یک فرد را در تسلط بر غرایز تکاملی خود و احتماالً حتی بینش
رغم بار ارتباط جنسی، علیشدن با سناریوي نمره در یک درس به ازاي یکبه آنها، توفیقی دهد. شاید مواجه

ی بودن، چندان عجیب نباشد اما نثارکردن بسیاي از موقعیتهاي تحصیلی، اجتماعی و شغلی کامالً غیراخالق
اغماض نیست. این نشان کنیم، اصالً قابلبراي کسانی که از زیبایی آنها فقط حضور در کنار آنها را کسب می

رخواست ارتباط جنسی دانشجو در مراکز آموزشی را، نباید فقط د-بودن رابطه اساتیددهد که غیراخالقیمی
داشتن، تفسیر کرد. چه بسا که روابطی بین یک استاد و دانشجویان وجود داشته باشد که در آنها، هیچ آمیزش 

تر و بدتر باشد. این روابط، اگرچه به ظاهر، جنسی مراتب، بسیار وخیمجنسی هم درکار نباشد اما تبعات آن، به
هاي خورد اما در عمل، از همان پویاییطرف مقابل بودن به چشم نمینیستند و در آنها طالبِ ارتباط جنسی با

گیرند. سکس و حتی خود ارضاي جنسی هم، فقط مقاربت جنسی، دخول و رسیدن به جنسی آدمی، انرژي می
هاي بسیار متفاوتی به خود بگیرد. مسئله تواند شکلارگاسم، نیست. ارضاي جنسی، بخصوص براي زنان، می

گردد. همانطور که در فصل ششم گفته شد، براي تولیدمثل موفق مردان، موضوع جنسیت بر میدیگر، به 
کردن جنس مقابل به برقراري رابطه جنسی، وجود دارد. اما زنان، به تقریباً همیشه مانع بزرگی به نام راضی

ر سینه شرکاي حداقل گذاري والدینی کمتري دارند و در اغلب موارد، دست رد بدلیل اینکه مردان، سرمایه
تواند موجب هاي جنسی خود، دارند. این، میزنند، توانایی بیشتري براي اعمال استراتژيمدت خود نمیکوتاه

که بخواهند، براي رسیدن به شود تا زنانی که در موقعیت قدرت اجتماعی و اقتصادي قرار دارند، درصورتی
جهت نبود دستکاري محیط و جنس مقابل، داشته باشند. بیهاي جنسی خود، توانایی بیشتري براي کامیابی

گر مردي مست «گفتند: هاي ما، درباره قدرت اثرگذاري شهوتهاي مرد و زن بر محیط، اینطور میکه قدیمی
».شود، به مویی توانش بست/ گر زنی مست شود، به زنجیري نتوانش بست
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بعیضات مبتنی بر جذابیت، هر چه که باشد، هاي ناهشیار و هشیار روانشناختی چنین تعلل و ریشه
تواند بسیار جدي باشد. چنانچه قصد آمیزي نسبت به افراد، میتبعات و تاثیرات چنین برخوردهاي تبعیض

انتخاب مانکن داشته باشیم، بسیار طبیعی است که بر اساس میزان زیبایی ظاهري افراد، دست به انتخاب 
دیدن بعضی از وزشی و دانشگاهی، عدم رشد افراد الیق و توانمند یا آسیبهاي آمبزنیم. اما در مورد محیط

. 1دهدهاي جسمانی پایین، بخش کمی از این صدمات و تبعات را تشکیل میدانشجویان مستعد اما با جذابیت
ایه این واقعاً غیرقابل قبول و تصورناپذیر است که در محیطهاي آموزشی هم، انتخاب افراد، نه بر اساس سرم

هوشی و کوششی آنها بلکه بر اساس سرمایه جنسی آنها، قرار بگیرد. متاسفانه افراد زیادي در جامعه ما، به 
کنند (به هاي نردبان ترقی را طی کرده و میهایی که بسیاري از خود ما هم آنها را داریم، پلهعلت این ضعف

باال شوید و این عمدتاً یا فقط به این خاطر بوده این فکر کنید که روزي مسئولی با موقعیت اداري یا آموزشی 
آمده است!). مسئله بر و رو، خوشش میلیسانس شما، از دخترها یا پسرهاي خوشباشد که استاد زمان فوق

گردد. اینکه مسئولین و گرفتن اعتراضات و شکایات دانشجویان از چنین رفتارهایی، بر میدیگر، به جدي
چنین شکایاتی، گزارش مسائلی اینچنینی از طرف دانشجویان را جدي نگرفته یا به اندرکاران مخاطبِدست

ریشخند بگیرند، قطعاً کمکی به حل مسائل نخواهد کرد (در مورد نمونه ذکر شده در باال، مسئولینی که 
یان شنیدند این مسئله را یا به حساب شیطنت دانشجوگزارش رفتارهاي استاد مذکور را از دانشجویان می

یافته، مراکزي وجود دارد که گرفتند. ...). امروزه در بسیاري از کشورهاي توسعهگذاشته یا آن را به لودگی می
شان مورد تبعیض مسئول یا نهادي توانند به آنها مراجعه کرده و در مورد اینکه بخاطر شرایط جسمانیافراد می

ها، این واقعیت را که افراد ممکن است بر اساس ین فرهنگدهد که ااند، شکایت کنند. این نشان میقرار گرفته
حلی جذابیتهاي جسمی و جنسی دیگران، اقدام به قضاوت و انتخاب کنند را جدي گرفته و براي آن راه

هاي مختلف کشورمان را، اند. اما اینکه ما دوست داشته باشیم مردان و زنان مسئول در نهادها و بخشاندیشیده
ه یوسف کنعان و مریم عذرا بدانیم، واقعیت را تغییر نداده و حقیقت همچنان در شهر جوالن اقتداکننده ب

خواهد داد. مردم کشورهاي در حال توسعه، باید به این حقیقت برسند که جنسیت معین، داشتن همسر و 
کننده اینکه یک تضمینفرزند، سن باال، ظاهر، اعتقادات کالمی و مذهبیِ ظاهري یا پست و مقام فرد، هیچ

توانند هر شرایط یا مقام ران و زنان مهد علیایی، میالنفس یا هوسافراد دچار خطا نشوند نبوده و مردان ضعیف

هاي نافرجام مردان و زنان، نسبت به وسدوستی و ههاي جنسی، حس زیباییتاریخ پر از گزارش فجایعی است که نتیجه شهوت-1
-شاه (مهد علیا) به میرزاآقاخان خوشمرد ایرانی، امیرکبیر، عشق مادر ناصرالدینشدن بزرگاز علل کشتهیکیجنس مقابل، است. 

. ندان پهلوي هستندخاما،تاریخدراخیرترقیافه بود. کسی که به باالخره از طریق همین عشق، پست وزارت را از آن خود کرد. موارد
است. پهلويدرباردرزناینفتوحاتازکمیتعداداو،بوسیلهپاالنچیانقتلواشرف پهلويعشقماجرايوجنسیولنگاریهاي

اش است. پاشا بهادري، فریدون جوادي، بژورن مایرولد و مربی اسکی، کریممهرداد اوستاقهرمان دیگر، فرح پهلوي و ماجراهاي او با
بوده است (رك به: "تنه خودش را دارد!هرکس اختیار پایین"حکمت قصاري هم که این ملکه دربار به آن اعتقاد داشته: گویا

و؛ دخترم فرح (خاطرات فریده دیبا)؛ پس از سقوط (خاطرات انصاري) و زندگی(خاطرات مادر رضاشاه)الملوكخاطرات تاج
دوستی آنها در تغییر در هاي شهوانی و زیباییعه در مورد نقش زنان حکمران و انگیزهبلیجی). براي مطالاشرف (آلبرتوهايعیاشی

).1380، ملر عش: نرانهتتالیف محمود طلوعی، » زن بر سریر قدرت«ها هم رك به: ها و حکومتسرنوشت ملت
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شود که چنین افرادي، بر رفتارهاي تر میو منصب و کسوتی، داشته باشند. مسئله، وقتی غامض و خطرناك
هاي آن، میزان آگاهی فرد از روش رفتار خود و ریشهنداشته باشند. در روانشناسی، بینش به 1خود، بینش

هاي جسمانی و کند و از جمله جذابیتشود. هرچند افراد، عموماً، نسبت به آنچه که آنها را جذب میگفته می
کنند، هشیاري و خودآگاهی الزم را جنسی، هشیاري دارند اما در مواقعی هم نسبت به روشی که رفتار می

کنترلی بر آنچه که -کنند و خودگونه رفتار میکردن آنها به اینکه بدینر مورد این افراد، قانعدهند. دنشان نمی
دهند، دشوارتر است. شرط اولِ تغییر در انسان، بوجود آمدن احساس نیاز به تغییر است و آن هم به انجام می

این افراد، براي تنظیم یا تعدیل نوبه خود، مستلزم تمرکز بر خویشتن و پذیرش واقعیتهاي رفتاري خود است. 
هاي بیرونی دارند.کنندهرفتارهایشان، غالباً نیاز به کنترل

براي مردم این خیانت زناشویی و فراوانی چشمگیر آن در کشورهاي غربی، امري بسیار عادي شده است.
ند. دامنه خیانتهاي هایی اینچنینی، در بسیاري از موارد، حتی ممکن است جلب توجه هم نککشورها، پدیده

رتبه دستگاههاي دولتی را نیز، در نوردیده است. از آرنولد منصبان عالیزناشویی، زندگی افراد معروف و صاحب
کالیفرنیا که مشخص شد فرزند خدمتکارش، سابقفرماندارشوارتزنگر، بازیگر معروف فیلمهاي هالیودي و
کلینتون رئیس جمهور آمریکا که ماجراي ارتباط او گرفته تا بیلحاصل ارتباط نامشروع او با این خدمتکار بوده 

ها را به خود جلب کرد، همه گویاي فراوانی ارتباطاتی اینچنینی در کشورهاي با مونیکا لویینسکی توجه رسانه
از2جانسونآلناستعفاياصلیدلیلهایی،گزارشانتشاربا2011در ژانویه انگلیس،هايرسانهغربی هستند.

ازیکیجانسون) با3(لوراجانسونآقايهمسر.کردنداعالمويهمسراخالقیفسادراکارگرحزبکابینه
.بودکردهبرقرارنامشروعروابط)،4رایسداشت (پلبرعهدهرااشخانوادهوويازحفاظتوظیفهافسرانی که

نامشروعی داشته است. گزارش چنین مشخص شد که این افسر پلیس با منشی آلن رایس نیز، روابط جنسی 
شناسند.حوادثی، شاهد دیگري بر این حقیقت آشکار هستند که هوسهاي جنسی، منصب و موقعیت نمی

(منشی آلن جانسون) 5: از راست به چپ؛ لورا جانسون، آلن جانسون، پل رایس، تریسی ویندل10-11تصویر 
رایس (همسر پل رایس).6و میشل

1- Insight
2- Alan Johnson
3- Laura
4- Paul Rice
5- Tracy Windle
6- Michelle
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هست: رابطه جذابیت با قضاوتهاي شخصیتی و رفتاري افرادهمخوب،زیباستآنچه

(حضرت علی (ع)).» صورت نیکو، نخستین بهره نیکبختی است«

(عراقی).» روي تو نکوست، من بدانم خوشدل    کز روي نکو، بجز نکویی ناید«

بهتر هستند. ایـن یعنـی   تر، از نظر شخصیتی و رفتاري هم، ما ممکن است معتقد باشیم که افراد جذاب
در ذهـن افـراد وجـود دارد (دیـون،     » 1آنچه که زیباست، خوب هـم هسـت  «یک استاندارد رایج تحت عنوان 

مـدت در کنـار یکـدیگر قـرار     ). هر چند ممکن است اینطور اندیشیده شود که اگر افراد، بطور طـوالنی 1972
-اما متاسفانه، شواهد در این رابطـه هنـوز قـانع   فرضها، ناپدید خواهند شدبگیرند، این تصورات قالبی و پیش

). 2000کننده نیستند (بطور مثال نگاه کنید به النگلویس و همکاران، 
)، آزمودنیها، افراد جذاب را در مقایسه با افراد غیرجـذاب،  1972اي (دیون، برشید و والستر، در مطالعه
تـر، از نظـر جنسـی    تر، مردم آمیزتر، مهـیج تر، اجتماعیتر، متوازنتر، قويتر، جالبتر، مهربانآدمهایی حساس

تر، پاسخگوتر و داراي پایگاه اجتماعی باالتر، ارزیابی کردند. آزمودنیهـا، همچنـین احتمـال ازدواج افـراد     گرم
تـر  تري داشته و خوشبختتوانستند زناشویی موفقدانستند که میتر را باالتر دانسته و آنها را افرادي میجذاب

ز بقیه باشند.ا
آنها یک فرد جذاب معرفی شده، از نظـر کیفیـت، در رده بـاالتري    هایی را که نویسنده افراد حتی مقاله

) (شما فرض کنید که مولف این کتاب، فردي بسیار جذاب است!). 1974دهند (لندي و سیگال، قرار می
نند. به این معنی که نه تنها افراد کهاي مربوط به جذابیت جسمانی، بطور معکوس نیز عمل میطرحواره

تر نیـز، جـذابیت جسـمانی بـاالتري     هاي شخصیتی مثبتشوند، بلکه به توصیفتر ارزیابی میتر، مثبتجذاب
هـاي شخصـیتی مطلـوب،    ) بـه توصـیف  1977شود. بطور نمونه، در مطالعه گراس و کرافتون (نسبت داده می

هاي شخصیتی نامطلوب.به توصیفجذابیت جسمانی بیشتري اختصاص داده شد تا 
تـا  1932)، با مرور تعدادي از پژوهشهاي انجام شده در بـین سـالهاي   2000النگلویس و همکارانش (

منتج از این پژوهشها، اقدام به فراتحلیل نتایج این پژوهشـها کردنـد. هـدف    2اندازه اثر919ِو استخراج 1999
ایی از جمله تـاثیر زیبـایی فـرد بـر قضـاوت دیگـران در مـورد        این محققین، بررسی چند مسئله مرتبط با زیب

خصایص و تواناییهاي او، تاثیر زیبایی در نحوه برخورد دیگران با فرد و ارتباط جذابیت با خصـایص واقعـی   
هـاي  در ایـن قسـمت، مجموعـه یافتـه    ، سالمت روان و سالمت جسمی بود. 3خود فرد مانند برداشت از خود

1- What is beautiful is good
2- Effect size
3- Self-concept
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) در مورد تاثیر جذابیت بر نحوه قضاوت، برخورد و رفتارهاي واقعی افـراد را  2000ش (النگلویس و همکاران
کنیم.بطور خالصه مرور می

بر اساس میزان زیبایی فرد:1قضاوت
بزرگساالن:
تر دیدن افراد زیباترسازگارانه

شخصی باالتر به افراد زیباتر2اسناد شایستگی بین
اسناد شایستگی شغلی باالتر به افراد زیباتر
جذابیت اجتماعی باالترِ بزرگساالن زیباتر

کودکان:
قضاوت بهتر در مورد شایستگی تحصیلی و رشدي کودك بر اساس میزان زیبایی او

تر دیدن کودکان زیباترسازگارانه
اسناد شایستگی بین شخصی باالتر به کودکان زیباتر

جذابیت اجتماعی باالتر کودکان زیباتر

بر اساس میزان زیبایی فرد:3برخورد
بزرگساالن:

رسانی و همکاري بیشتر با افراد زیباترتوجه، کمک
تعامل منفی کمتر با افراد زیباتر

تر از افراد زیباتربرداشت مثبت
تعامل مثبت بیشتر با افراد زیباتر

بیشتر در تعامل با افرد زیباتر4دهیپاداشتقویت یا
کودکان:

توجه و مراقبت بیشتر به کودکان زیباتر
اسناد توانایی تحصیلی باالتر به کودکان زیباتر

تعامل منفی کمتر با کودکان زیباتر
تعامل مثبت بیشتر با کودکان زیباتر

1- Judgment
2- Interpersonal Competence
3- Treatment
4- Reward
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خصایص و رفتارهاي واقعی:
الن:بزرگسا

تجارب دوستی بیشتر با جنس مقابل در افراد زیباتر
ارتباطات جنسی بیشتر با جنس مقابل در افراد زیباتر 

موفقیت شغلی باالتر در افراد زیباتر
در افراد زیباتر1مورد محبت بیشتر قرار گرفتن

).d+=0/39صد، در41درصد در مقابل 59سالمت جسمی بهتر در افراد زیباتر (
مقدار کمی برونگرایی بیشتر در افراد زیباتر

تر در افراد زیباترمشاهده مقدار کمی نگرشهاي سنتی
مشاهده مقدار کمی اعتماد به نفس/ عزت نفس باالتر در افراد زیباتر

مشاهده مقدار کمی مهارتهاي اجتماعی باالتر در افراد زیباتر
).d+=0/16درصد، 46درصد در مقابل 54بسیار کمی سالمت روان باالتر در افراد زیباتر (مشاهده مقدار 

).d+ = 0/07درصد، 48درصد در مقابل 52مشاهده مقدار بسیار کمی هوش باالتر در در افراد زیباتر (
کودکان:

شهرت بیشتر براي کودکان زیباتر
اترسازگاري باالتر در کودکان زیب

شایستگی هوشی و عملکردي بیشتر در کودکان زیباتر

ادراك از خود
بزرگساالن

درصد، 44درصد در مقابل 56مشاهده مقدار کمی احساس شایستگی باالتر در افراد زیباتر (
d+=0/25(.

درصد، 42درصد در مقابل 58ارزیابی از سالمت روان باالتر در افراد زیباتر (-مشاهده مقدار کمی خود
d+=0/31.(

)، در پایان مطالعه خود اینطور نتیجه گرفتند که مقدار تاثیرات مربوط به 2000النگلویس و همکارانش (
جذابیت، نسبتاً برابر یا بزرگتر از سایر متغیرهاي مهم در علوم اجتماعی است. در واقع، همانطور که در این 

بیشتر موارد، تاثیر جذابیت براي افراد، بوسیله چشمان غیرمسلح و بدون نیاز به پژوهش نیز نشان داده شد، در 

1- Popularity
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توانیم شاهد بسیاري از انجام پژوهش و بررسیهاي آماري قابل درك بوده و بوسیله مشاهده صرف هم، می
التی که از (براي مروري در مورد تاثیرات زیبایی افراد بر واکنشها و تعامتبعات و اثرات آن براي فرد باشیم

کنند و تاثیرات سوگیرانه زیبایی بر مسائل اجتماعی و قضاوت افراد در مورد دیگران رك محیط دریافت می
).2010؛ رود، 1998، جفس، 2008؛ 2007بري، 

هاي متخصصان سالمتجذابیت مراجعین و قضاوت
دانشجوي دوره 60) عکسهایی از هشت دانشجوي مونث دانشگاه را به1990هادجیستا و همکارانش (

اي) حاکی از تخصصی پزشکی (رزیدنتی) نشان دادند. عکسها، بر اساس جذابیت و عالئم غیرکالمی (چهره
تجربه درد، بصورت ذیل طبقه بندي شده بودند: الف) چهره جذاب بدون عالئم حاکی از تجربه درد. ب) 

ره ناجذاب بدون عالئم حاکی از تجربه چهره جذاب همراه با عالئم غیرکالمی حاکی از تجربه درد. ج) چه
درد و د) چهره ناجذاب همراه با عالئم حاکی از تجربه درد. نتایج نشان داد که پزشکان، بیماران جذاب و 
بیماران داراي عالئم غیرکالمی حاکی از احساس درد را به عنوان بیمارانی که درد و استرس بیشتر و عواطف 

تر، میزان باالتري از مراقبت بالقوه ارائه شونده ابی کردند. اما بیماران ناجذابکنند، ارزیتري تجربه میمنفی
کردند. آنها همچنین، نمرات بوسیله پزشکان که بر طبق ارزیابی پزشکان از خودشان سنجیده شده، دریافت می

دند.آورشد، بدست میتري در مقیاس ارزیابی از سالمتی که بوسیله پزشکان نمره داده میپایین
اند که در مواردي،نیستند. چندین مطالعه نشان دادهانگیز زیبایی در امانروانشناسان نیز از تاثیرات سحر

شود و میزان امید به بهبودي آن مراجع وع تشخیصی که بر بیمار گذاشته میتواند بر نزیبایی مراجع یا بیمار می
- صورات قالب رایج در جامعه در مورد جذابیت اثر مییا بیمار خاص، تاثیر بگذارد. این تاثیرات از همان ت

اي از دانشجویان و درمانگران، فیلم یک جلسه ساختگی از مصاحبه با )، به عده1997در مطالعه گورا (پذیرند. 
یک مراجع زنِ همدست آزمایشگر، نشان داده شد. هم دانشجویان و هم درمانگران، مراجع ناجذاب را نسبت 

تري مورد قضاوت قرار دادند. ر بعضی از متغیرهاي مربوط به سالمت روان، بطور منفیبه مراجع جذاب، د
دانشجویان، تمایل کمتري براي تعامل با مراجع ناجذاب نسبت به مراجع جذاب، ابراز کردند. درمانگران، 

انشناختی آسیب مراجع ناجذاب را به میزان بیشتري نیازمند رواندرمانی دانسته و به میزان بیشتري از نظر رو
- دانستند. آنها همچنین، تعداد جلسات بیشتري را براي پیشرفت مراجعین ناجذاب، ضروري میمی1دیده

)، بین میزان جذابیت مراجع و 2005(بلدر پژوهش دانستند تا براي مراجعین جذاب. برخالف این پژوهش 
، ارتباطی یافت نشد.ارزیابی مشاورین از عالئم احتمالی مورد شکایت مراجع و شدت آنها

1- Psychologically impaired
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زیبایی، تبعیض و عدالت اجتماعی
در یک جامعه انسانی، عدالت محور و دموکراتیک، انتظار می رود که افراد مستقل از جذابیت جنسی و 

هاي جسمی خود، مورد قضاوت قرار گرفته یا اینکه این متغیرها بر پیشرفت و حق اکتسابات فرد در زمینه
دهند. ه باشند. اما متاسفانه حقایق پژوهشی، درست خالف این مسئله را نشان میگوناگون، تاثیري نداشت

از زنان کارگر یا کارمند آمریکایی، ناخواسته مورد توجه یا لطف 50/0دهد که حدود تحقیقات نشان می
نقل از ). در پژوهشی در ایران (به 1384؛ به نقل از عضدانلو، 1984گیرند (لوي و استوار ، جنسی قرار می

درصد از زنانی که جراحی زیبایی کرده بودند، اعتقاد داشتند که 35) نیز، 1391بهمن21خبرگزاري نیمروز،
دهند که جذابیت جسمی و جنسی افراد، زیبایی در کسب یا ارتقاء شغلی، موثر است. این آمارها نشان می

-شاید خواندن پژوهشهایی که نشان میگذارد. یخواسته یا ناخواسته، بر برخورد دیگران نسبت به آنها، تاثیر م

در وهله اول ناراحت کننده، غیرقابل باور، دهند اثرات زیبایی بر ادراکات و رفتارهاي ما تا چه حد است،
شوك برانگیز و ناامید کننده باشند. ناامید کننده از این جهت که افراد جامعه، تصور می کنند یا حداقل امید 

در برخوردها و تعامالت، به خصیصه ها و ارزشهاي انسانی توجه کنند و نه به ویژگیهاي دارند که دیگران
توانند به ما کمک کنند تا در تعامالت انسانی ، زیادي براي ما دارند. آنها می1ها، تلویحاتظاهري. این یافته

بیم. این بینش براي کسانی انگیزند، دست یاتري نسبت به آنچه که واکنشهاي ما را بر میخود به بینش عمیق
تنظیم رفتارها و تعامالت بر تر هستند، سودمند و کمک کننده خواهد بود.که واقعاً به دنبال روابطی انسانی

اساس میزان جذابیت و زیبایی طرف مقابل، هر چند که ناشی از فرایندهاي تکاملی ما باشد، عملی خالف 
تعدادي از کشورهاي غربی، مراکزي وجود دارند که افرادي که منطق و ارزشهاي انسانی است. هم اکنون در 

اند، می توانند به آنها مراجعه کنند به علت ظاهر جسمی خود مورد بی عدالتی شغلی قرار گرفتهاحساس می
کرده و اقامه دعوا کنند. وجود این مراکز خود گواهی بر تاثیرات منفی زیبایی بر تصمیم گیریهاي افراد و 

تماع و مسئولین چنین کشورهایی از چنین تاثیراتی است.آگاهی اج
نسبت به آنها روا دانسته با توجه به سوگیرهایی که به علت تفاوت افراد در مورد ظاهر جسمی آنها، 

هایی است که بسیار متداول، رایج و یکی از تبعیض» تبعیض ناشی از ظاهر جسمی«توان گفت که شود میمی
ت. اما برخالف سایر تبعیضات مانند تبعیضات نژادي، قومیتی و مذهبی، این تبعیض داراي قدمت زیادي اس

تواند براي افراد و تواند پنهان و خاموش بوده و احتماالً توجه بسیاري از ما را جلب نکند. اما آن میمی
ویرانگر باشد. گیرند و حتی براي مرتکبین به آن، بسیار مخرب و جامعه، آنهایی که تحت تاثیر آن قرار می

ها، معترضین جدي زیادي نداشته رسد که این تبعیض، برخالف سایر تبعیضجالب اینجاست که به نظر می
باشد. شاید یکی از دالیل این مسئله این است که تقریباً همه ما، در رفتار بر اساس این تبعیض و ادراك مبتنی 

1 -Impressions شود.از یک مسئله گفته میها و نتایج ضمنی یا کمتر آشکاربرداشتتلویحات به
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ن گونه از تبعیضات، حتی اگر به طور هشیارانه از بر آن، مشترك هستیم. به عبارت دیگر، ممکن است که ای
-آنها آگاهی نداشته و به وجود آنها در خودمان معترف یا واقف نباشیم، چندان هم با سخت افزارها و نرم

افزارهاي ذهن ما ناسازگار نباشند.
قابلیتهاي تواند باعث شود تا افرادي با ظاهري کمتر جذاب یا خاص اما باتبعیضات ناشی از ظاهر، می

بیشتر، مجبور به واگذاري موقعیت، وضعیت یا سمتی به نفع افراد داراي ویژگیهاي جسمی خاص یا ظاهر 
)، پژوهشی به منظور سنجش علل ارتباطات 2007مستون و باس (تر اما با توانمندیهاي کمتر شوند. جذاب

ن به عنوان یکی از علل ارتباط جنسی هایی که تعدادي از زنادو جنس انجام دادند. یکی از گزینهدرجنسی 
جذابیت جنسی و جسمی ارتباط تنگاتنگی .خود تایید کرده بودند، ارتباط جنسی به منظور ارتقاي شغلی بود

با یکدیگر دارند. استفاده از جذابیت جسمی یا جنسی و ارتباط جنسی به منظور استخدام شدن یا ارتقاي 
تر شغلی هاي مهمتر از موقعیتهاي شغلی یا پستشایستهالقوه تواناتر و به حذف افراد بمی تواند منجر،شغلی

به همین .کندمدت و درازمدت به جامعه تحمیل میشود که این خود پیامدها و آثار ناگواري را در کوتاه
ه باید نسبت ب،هاي مهمها و بخصوص مسئولین و افراد قرار گرفته در پستهمه زمینههمه افراد در،خاطر

یا با خصایص تمایالت هشیارانه و ناهشیارانه خود مبنی بر انتخاب نارواي افراد با جذابیت جسمانی باالتر
، هشیار باشند.جسمانی خاص

بدیهی است که آثار چنین مسائلی هم براي افراد و هم براي سازمان ها و کل جامعه، بسیار گران و 
مین علل گفته شده، تعدادي از کشورهاي توسعه یافته، اقدام شود. در همین راستا و بنا به همخرب تمام می

اند. کد حقوقی ممانعت از تبعیض بر اساس قد، به تنظیم قوانین اخالقی در مورد تبعضیات ناشی از ظاهر کرده
در مجموع قوانین حقوقی اونتاریوي کانادا و قوانین ایالتی میشیگان آمریکا و ممانعت از تبعیض بر اساس 

ر مجموعه قوانین حقوقی ایالت ویکتوریاي استرالیا و ایالت کلمبیاي آمریکا، تعدادي از این موارد ظاهر د
هستند.
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هاي روانشناسی تکاملی و فصل یازدهم: چالش
آینده پیشِ روي آن به عنوان یک رشته علمی

موضوعات مورد بحث در این فصل:
هاي روانشناسی تکاملیمت در پذیرش یافتهبررسی علل روانشناختی مقاو
هاي روانشناسی تکاملیبررسی علل ایدئولوژیکی و صنفی مقاومت در پذیرش یافته
شدن در علوم رفتاري، اجتماعی و جامعهروي این رشته براي نشر و بکار گرفتههاي پیشِچالش
علمیرشتهیکعنوانبهتکاملیروانشناسیِرويپیشآینده
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گریزيجویی و حقیقتحقیقت

مردم، عامهکهکند[الاقل] خدااست،درستاگرونباشددرستگویدمیداروینآقايآنچهامیدوارم«
شوهرش).عصران داروین به نام اشلی، بهمشهور از هم(گفته زنی» متوجه آن نشوند!

» ه در پذیرش آن نقش دارند را، بشناسیممان کبراي پذیرش نظریه تکاملی، ما باید آن موانع روانشناختی«
).1994(دیوید باس، 

خواسته مانع او در فاش کردن دیوانه کسی است که جامعه میل شنیدن حرفهایش را نداشته و می«
(آرتو).» برخی از واقعیات غیرقابل تحمل شود

شهوتی خدایی براي توانیم حواس خویش را گذرگاهی براي امور سطحی و اندیشه خویش را چه نیک می«
ایم که ناآگاهی خویش را پاس بداریم تا از خود زندگی ها و خطاها بدانیم! از همان سرمنزل کار دریافتهجهش

).(نیچه»لذت ببریم!

سال 15را »ها از طریق انتخاب طبیعیمنشاء گونه«شناسی یعنی داروین، چاپ معروفترین کتاب زیست
احتمالی به انتشار این اثر، به تاخیر انداخت (این نگرانی، منجر به تاخیر در نشر هاي به دلیل نگرانی از واکنش

هـاي دیگـران بـه    تري). متاسفانه، این تـرس از واکـنش  البته براي مدت زمان بسیار کوتاه-این کتاب هم شد!
-و در همین زمـان هاي علمی، هنوز هم کامالً از بین نرفته است. حتی در کشورهایی مانند آمریکاشنیدن یافته

هـاي  اند کسانی که بخاطر تدریس در زمینه حقایق تکاملی، به دردسر جوابگویی به دادگـاه هاي اخیر هم، بوده
ها، گفته بود که روانشناسی بر اسـاس یـک مبنـاي جدیـد     داروین، در پایان کتاب منشأ گونهاند. فدرالی، افتاده

یعنی بـیش از  1859اما هنگامی که او چنین حرفی زد، سال ریزي خواهد شد و البته او درست هم گفت.پایه
بینی اینقدر با تاخیر به حقیقت پیوسـت  آید که اوالً چرا این پیشسال پیش بود. حال این سئوال پیش می130

شناسـی  هاي علمی ماننـد زیسـت  و دوم اینکه چرا با اینکه امروزه، تحلیل تکاملی در تبیینات بسیاري از رشته
افته اما توفیق آن در کسب جایگاه در علوم اجتماعی و رفتاري  به همان اندازه نبوده است. این مسـئله  ورود ی

چندین علت داشته که می توان آنها را خطاها و برداشتهاي نادرست از هر دو دسته از ایـن علـوم یعنـی هـم     
ورزي افـراد عـادي   ل مقاومتروانشناسی تکاملی و هم علوم رفتاري و اجتماعی دانست. همچنین، دقت به عل

هاي علوم رفتاري و اجتمـاعی، بـراي   منصبان و متفکران غالب در رشتهاز یک طرف و از طرف دیگر، صاحب
ساز رفتار، با اقبال کمتري مواجه شده تا تحلیل اینکه چرا مطالعه، انتشار و بکارگیري فرایندهاي تکاملی سبب

تبیینات محیطی، مفید است.  
موجـودى ذاتـاً انسـان «اىکلیشـه جملـه . پـذیرش وکشـف : داردمرحلهدوحقیقتشدنگرفتهبکار

بـا هماهنگخوشایند کهحقایقبه دنبالغالباًًما. نیستحقیقتبهانسانتمایلکلگویاى،»جو استحقیقت
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نبوده،هماهنگماانتظاراتباکهحقایقىکشف. گردیمدهنده هستند، میآرامشبوده وعقایدمانوانتظارات
. آورنـد نمـى بوجودجستجوبراىچندانیما انگیزهدرنیستند،افزاتناسببرایماناولنگاهناخوشایندند و در

قبالًکهآنچهغربالبهاقداممعموالًماذهن. شوندنیزدر مامقاومتبهحتی منجراستممکنحقایقى،چنین
الزممقاومـت نیست،هماهنگگراي ماتناسبتکاملىذهنباچندانکهآنچهبهنسبتتاکندمىشدهکشف

شوند،مىمادرحقیقتبهنسبتمقاومتایجادباعثکهعواملىوعللدربارهآگاهىوبررسى. دهدنشانرا
پیـدا بیـنش خـود گرایـى حقیقتویابىحقیقتحسموانعِبهنسبتبخواهیم،واقعاًچنانچهتاکندمىکمک
.کنیمپیدانسبىتسلطآنهابربتوانیمبخواهیمچنانچهبازوکرده

هاي روانشناسی تکاملی مورد پذیرش قرار گیرند و در مرحله بعد، بـراي  در وهله اول، براي اینکه یافته
روانی و محیطی که برانگیزاننده مقاومتهاي ما هستند را بشناسیم. در -به کار گرفته شدن آنها، باید موانع درون

روي روانشناسی تکـاملی و نظریـه تکامـل    ل، سعی داریم تا تعدادي از این موانع را که چالشهاي پیشاین فص
شوند، مورد تحلیل قرار دهیم. بعضی وقتها، تحلیل این مقاومتهـاي درونـی و بیرونـی، از خـود بیـان      تلقی می

-شوند زیرا ایـن مقاومتهـا، مـی   یتر بوده و نسبت به آنها داراي اولویت مهاي تکاملی هم مهمنظریات و یافته

،جا هم هستنده بعضی از این نگرانیها که در واقع بجویی ما باشند.توانند مانعی جدي بر سر راه حس حقیقت
ها و نگرانیهاي هشـیار و ناهشـیار فـرد از    ر اضطرابطبلکه بخاگرایی فرددوستی و جامعهر حس نوعطنه بخا

هاي ایدئولوژیک یک جامعـه از  گروهی تکاملی است. بطور مثال، ترس خردهها و عقاید روانشناسانتشار یافته
هـاي  مـش هـا بـر مـنش سیاسـی و خـط     آگاهی دو جنس از استراتژیهاي جنسی یکدیگر و تاثیر ایـن آگـاهی  

تکاملی را در تضاد با منافع صنفی و فـردي  هايیافتهانتشار تا باعث شود تواند میایدئولوژیک افراد است که 
بیابند.خود

تـوان در  هاي انسانی را میورزي در پذیرش تحلیل تکاملی از رفتارها و پدیدهعلل مقاومت یا مخالفت
گـردد. دسـته دیگـر، بـه     هاي وجودي ما، بـر مـی  بندي کرد. یکی از این طبقات، به اضطرابچند دسته، طبقه

شوند. بعضی از آنها، به رویکـرد  مربوط میهاي تکاملی، ادراکات و فهم نادرست و غیردقیق از تبیینات و یافته
توانند بـه مسـائل سیاسـی و    متخصصین و دانشمندن علوم اجتماعی و انسانی ربط دارند و دسته دیگر نیز می
بنـدي ایـن علـل، بـه معنـاي      اجتماعی برگردند. در ذیل، تعدادي از این عوامل را بررسی خواهیم کرد. طبقـه 

توانند با یکدیگر همپوشی داشته، تعامل کـرده یـا   ورزي میو عوامل مقاومتجداسازي آنها از همدیگر نبوده 
اینکه یک علت چندین ریشه داشته باشد.
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اطالعاتو ادراكجستجودراىمقابلههاىسبکنقش

اندیش است؛ آنکه نتواند بیندیشد نادان است؛ و آنکه جرأت اندیشیدن نداشته باشد آنکه نیندیشد خشک«
(ویلیام دراموند).»بیش نیستاي برده

(نیکوس » بینندهایی را تغییر دهیم که حقیقت را میتوانیم حقیقت را تغییر دهیم، بگذار چشمچون نمی«
).1961کازانتزاکیس، 

المثل فارسی).(ضرب» توان بیدار کرد اما کسی که خودش را به خواب زده، هرگزکسی که خواب است را می«

. کردتقسیم2اطالعاتازکنندگاناجتنابو1جستجوگران اطالعاتکلىدستهدوبهراافرادتوانمی
بهآگاهىدنبال کسببهاطالعاتى،هاىشکافبامواجههنگامکههستندکسانی،جستجوگران اطالعات

روهىگجزو،کنندگان از اطالعاتاجتناب. هستندمشکلیامسئلهحلبراىالزماطالعاتآورىجمعمنظور
اطالعاتاینازتادهندمىناخوشایند، ترجیحاطالعاتبخصوصبامواجههنگامکه درشوندمىتلقى

طولدرکهاطالعاتىهاىبحراندارند تا باسعىاى،مقابلهسبکدواینازیکهر. کننداجتنابزا،اضطراب
دواینازکدامیکدرازمدت،دراینکهاامسازگار شوند.آیند،مىپیشوفوربهماازیکهربراىزندگى
ازماتعریفبههمچنینکهافرادشخصیتیتیپبهتنهانهکهاستاىمسئلهباشند،سازچارهتوانندمىسبک
ازجستندورىصورتبهچهاطالعات،جستجوىازاجتناب. گرددبر مىمسئلهحلوبودنسازچاره

وآرزوهاها،خواستهانتظارات،باناهماهنگاطالعاتپذیرفتنازاکراهبصورتچهومسائلدرکنکاش
اماشودافراداضطرابونگرانىکاهشموجبمدتکوتاهدرتواندمىموضوع،یکدربارهماقبلىباورهاى

مواجهبراىآمادگىاواینکهبدوناندکردهمحصوررافردکهواقعیتهایىدرشدنورغوطههزینهدرازمدتدر
بااطالعاتاینکههنگامیبخصوصاطالعات،جستجوى.داشتخواهندپىدرباشد،داشتهراآنهاباشدن

دراماباشد.ناخوشایندماازبسیارىبراىتواندمىباشد،نداشتههماهنگىمابینانهخوشانتظاراتوتمایالت
راآنهاتحملتواندمىمشکالت،ازارىبسیازپیشگیرىبرعالوهاطالعات،براشرافودرازمدت، چیرگى

یکوپذیرانگرشىاتخاذنیازمندخودهمآنوآندربارهدانستننیازمندمسئلهحل. کندبیشترفردهم براى
است.حقایقمقابلدرکارآمداىمقابلهسبک

افراد در این اي در مواجه با حقایق و رفتارهاي بعضی از هاي مقابلهتفاوتهاي فردي در زمینه سبک
اي از کنید اگر عدهپردازیم. فکر میشود. به یک مثال میبرانگیز میزمینه، بعضی وقتها واقعاً جالب و سئوال

مردان را، با سناریوي ذیل مواجه کنیم، کدام را انتخاب خواهند کرد؟ الف) اینکه با زنی ازدواج کنند که قبل از 
سه مرد دیگر و در مجموع به مدت یکسال، رابطه جنسی داشته است. شده و آشکار، با دو یاآنها، بطور ثبت

1- Information Seeker
2- Information Avoidant
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نشده، ب) اینکه با زنی ازدواج کنند که در طول یکسال گذشته، با ده یا دوازده مرد اما بطور پنهانی و ثبت
- دوکنند. اما اگر اینرابطه داشته است. احتماالً اغلب ما خواهیم گفت که اکثر مردان، زن اول را انتخاب می

- راهی انتخابی را، بطور واقعی آزمایش کنیم، در کمال تعجب، چیز دیگري خواهیم یافت. البته نیازي به عملی

-کردن چنین سناریویی نیست چرا که آن، قبالً در جامعه پیاده شده است. جامعه ایرانی را در نظر بگیرید. نمی

اي از دختران و زنان جوان، بطور آشکار یا مالحظهاکنون، تعداد قابل توان این حقیقت را انکار کرد که هم
کنید اگر مردان، در دنیاي بیرونی و واقعیت، در معرض پنهانی با مردان متعدد رابطه دارند. حال فکر می

سناریوي فوق قرار بگیرند، چگونه انتخاب خواهند کرد؟ اگر قرار باشد که هر یک از دو موقعیت فوق به 
اي ، با چه رویهدر عمل و با رفتارهاي خودبه کدامیک رأي خواهند داد؟ مهمتر اینکه، گیري گذاشته شود،رأي

ها پخش شود که اینگونه از روابط، باید ثبت کنند؟ تصور کنید که همین امشب، این ایده از رسانهموافقت می
گذریم و به این شده و آشکار شوند، آنگاه مردان چه واکنشی نشان خواهند داد؟ از علل مخالفت زنان ب

شدن و آشکاربودن روابط، مخالفت اي از مردان، ممکن است با این مسئله یعنی ثبتبپردازیم که چرا عده
هایی شدن روابط بین دو جنس، از پویاییاي از مردان با ثبتهاي عدهکنند. بدیهی است که بخشی از مخالفت

افزاي شخصی در موافقت و هاي جنسی تناسبيکه در فصول قبل به آنها پرداختیم مانند نقش استراتژ
اي از پذیرد. اما این عوامل بحث شده، بطور کامل، معماي مخالفت عدهمخالفت با نظامهاي جنسی، تاثیر می

اي از مردان که دهند. بطور نمونه، عدهمردان با آشکارشدن و ثبت رسمی روابط بین دو جنس را، توضیح نمی
-مدت پنهانی با زنان نیستند. آنها یا داراي جذابیتصالً قادر به برقراري روابط کوتاهتعدادشان هم کم نیست، ا

هاي رفتاري و جسمی الزم نبوده یا امکانات الزم براي این کار را، ندارند. پس آنها چرا با ایده آشکار شدن و 
زي را از دست خواهند داد؟ کنند؟ آیا آنها نیز در نتیجه چنین امري، چیثبت روابط بین دو جنس، مخالفت می

گردد که این مردان، دوست ندارند واقعیت را با چشمان جواب این سئوال، بطور ساده، به این واقعیت بر می
خود ببینند حتی اگر مطمئن باشند که پشت پرده، چه اتفاقاتی روي داده یا در حال جریان است. آیا آنها واقعاً 

روابط پنهان زنان و دختران با جنس مقابل چقدر است؟ اینطور نیست که آنها شنوند که میزان بینند یا نمینمی
توانند واقعیتهاي نامطلوب را تغییر دهند، کنند که نمیخبر باشند، بلکه چون احساس میجا بیکامالً از همه

هاي تلخ، دهند ذهن خود را از طریق یک سبک مقابله اجتنابی، آرام کرده و از دست این واقعیتترجیح می
کنند رها سازند. بطور خالصه، رویکرد کلی این افراد در زندگی اینست که در مقابله با مسائلی که احساس می

اگر نتوانیم تغییر دهیم، پس ندانیم «ورزي کنند؛ دهند غفلتخواهند تغییر دهند، ترجیح میتوانند یا نمینمی
مانند حتی اگر ما آنها را نبینیم یا ندیده بگیریم. از طرف دیگر، غافل از اینکه، واقعیتها، پا برجا می». بهتر است

پذیر نباشد، ارجحیت دارد. ما ممکن است نتوانیم دنیا دانستن بر ندانستن، در هر شرایطی حتی اگر تغییر امکان
ست. ما در توانیم تغییر دهیم. عاله بر این، دانستن مقدمه هر تغییري ارا عوض کنیم اما قطعاً خودمان را می

را تغییر دهیم.اي بدانیم تا بتوانیم آنمرحله اول، باید درباره مسئله
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در جوامعی مانند کشور ما، به زمانی مربوط مردانترین انکارهاي آمیخته با حماقت شاید یکی از بزرگ
ز ازدواج، با اکثریت دختران جوان، در قبل اکه معتقد استباشد که یک مرد، قصد انتخاب همسر دارد درحالی

اند. در چنین شرایطی، باور عموم مردان، به اینکه همسر مورد دلخواهشان، از سابقه جنس مقابل ارتباط داشته
توان از جمله شاهکارهاي آنها در زدنی هستند را، میمنتسب به سایر زنان آن جامعه، مبرا بوده و پاکدامنی مثال

از یک دانشجوي پسر، درباره آمار و ارقام مربوط به میزان توانیدبکارگیري مکانیسم انکار دانست. می
نظر از ارتباطات دانشجویان دختر با جنس مقابل سئوال کنید تا با اعدادي عجیب و غریب مواجه شوید. صرف

-که از دانشگاه فارغشود که همین دانشجوي پسر، هنگامیاینکه این آمار اصالً درست هستند یا نه، چطور می

رود که از دانشگاهی اي میشده، به شهر محل سکونت خود برگشته و به خواستگاري دختر همسایهالتحصیل
کند! آیا فقط دختران دانشجوي دانشگاههایی التحصیل شده، همه آن آمار و ارقام را فراموش میدیگر فارغ

یار یا هشیارانه ترجیح خاص هستند که با جنس مقابل، ارتباط دارند یا اینکه آن دانشجوي پسر، بطور ناهش
دهد کسی را به همسري برگزیند که از گذشته او اطالع چندانی ندارد. او حتی ممکن است انتخاب کند که می

هاي متعدد اش نکند و یا، این تحقیقات را، با تحریفات و خودفریبیتحقیق چندانی هم درباره همسر آینده
قصد دارم از جایی همسر بگیریم که زنان آنها "گوید ی باز میداند ولمردي که همه اینها را میانجام دهد.

در واقع در حال جفت و جور کردن یک "کمتر در معرض آسیبهاي اجتماعی و اخالقی قرار گرفته باشند
ام از گذشته او بهتر است از جایی زن بگیرم که حداقل آشکارا خود و اطرافیان«مکانیسم انکاري دیگر است: 

بودن ارتباطات قبلی همسر براي یک اي، در صورت مهمهاي انکارگرانهچنین مکانیسم». ه باشیماطالعی نداشت
هاي شوند، فرد را از چالشورزي و ناآگاهی خودکامبخش براي فرد میمرد، عالوه بر اینکه باعث نوعی غفلت

کنند. با این ه نیز، رها میکردهمراه با ازدواج با کسی که ارتباطات خود را در محل سکونت فعلی برقرار می
هاي معنادار جوانان شهر که به زند، با نگاهتواند مطمئن باشد که وقتی با همسرش قدم میروش، آن مرد می

توانند هاي انتخابی که میشود. این مکانسیماند، روبرو نمیشده همسرش در بازوان او زل زدهبازوهاي حلقه
ی انکار واقعیت احتمالی یا حتمی از طرف فرد هستند. اما در نهایت، تغییري خودآگاه یا ناخودآگاه باشند، نوع

در آنچه که اتفاق افتاده، نخواهند داد.

تلخی حقیقت، شیرینی ناآگاهی و آواز پنبه در گوشم کنید! 

توانیم حواس خویش را گذرگاهی براي امور سطحی و اندیشه خویش را شهوتی خدایی براي چه نیک می«
ایم که ناآگاهی خویش را پاس بداریم تا از خوددریافته،از همان سر منزل کار.ها و خطاها بدانیمجهش

(نیچه).!» لذت ببریم،زندگی

(مارون).» اي نیستکار عاقالنه،بودنبیش از حد عاقل«
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از این اگر عقل و تجربه شما دو برابر شود، به احتمال زیاد، سکوت شما ده برابر خواهد شد. یکی 
توانند دانند و یا میگیرد، برخورد با افرادي است که حقیقت را میمواردي که افزایش سکوت را در بر می

ها از آن دورند. آنها شدیداً دوست دارند از واقعیت دور کنند که انگار فرسنگاي رفتار میبدانند اما به گونه
هاي شخصیتی، قدرت تحمل آنها در مقابل واقعیت، دفاعخواهند با آن مواجه شوند.بمانند و به هیچ روي نمی

هاي آنها درباره پیامدهاي این حقایق، هیجانات غیرقابل تحمل و شدیدي که هنگام مواجه برداشت و شناخت
کننده آنها، مجالی دهد و بسیاري دیگر از عوامل روانشناختی و بافتاري احاطهبا این حقایق به آنها دست می

اي از این افراد، همانهایی هستند که هنگام دهد. عدهاي حقیقت از روزنه آگاهی، به آنها نمیرهبراي بروز ذ
- کنند و مسلک و مرام را به پیش میاندازند، داد و فریاد میگري راه میشنیدن آنچه که دوست ندارند، هوچی

- میدي براي اثربخش بودن آگاهکشند. متأسفانه ضعف شخصیتی این گروه از افراد، آنقدر زیاد است که هر ا

سازد.سازي آنها را، ناامید می

هاگرایانه؛ سدي در مقابل پذیرش واقعیتآلخودپنداره ایده

کهیدرحالد،یکنوزنراخودتادیاستادهیاياوزنهيروانگارکهشدهانیبصورتنیابهیبیخودفر«
.ی)هامبونیاستچارلز(!» دیادادهتوراتانشکم

هم خودشانحتیبرايراآنابرازجرئتولیدانندمیراآنبسیارياحتماالًکهگفتهاییگفتنیازباید«
(تولستوي).»ندارند

هاي ایدئولوژیکی روانشناسی تکاملی، همانند تعدادي دیگر از سایر رویکردهاي روانشناسی، با چالش
که رویکرد رفتارگرایی در روانشناسی ه است. هنگامیو تفکري افرادي که قصد پذیرش آن را دارند، مواج

شد (و هنوز هم بعضی وقتها کرد، از سوي منتقدان به این متهم میرشد خود را طی می50و 40هاي دهه
- شدنشود) که این رویکرد، دیدگاهی رباتیک نسبت به انسان دارد و انسان را به نوعی اسیر سابقه شرطیمی

ین در حالی بود که فقط بعد از یک دهه رشد و شکوفایی این رویکرد، بسیاري از بیند. اهاي خود می
کردند. امروزه هاي آن براي فعالیتهاي خود استفاده میمتخصصین درون و بیرون روانشناسی، از تکنیک

مه هاي دیگر، یکی از رویکردهاي بسیار فعال و هرفتارگرایی، در بسیاري از رویکرهاي روانشناسی و رشته
دادند، خود جزو طرفداران جا حاضر است. بسیاري از متخصصین که نسبت به این رویکرد مقاومت نشان می

- هاي اینچنینی، درباره بسیاري از تفکرات علمی نیز تکرار شده اما به نظر میآن درآمدند. هر چند تاریخچه

اشد. شاید یک علت این باشد که تر برسد که وجود آنها درباره مکاتب و رویکردهاي روانشناسی، پررنگ
نمودن ماهیت واقعی روان و هنگامی که رویکردهاي موجود در روانشناسی، شروع به آشکارکردن و عریان
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کنند. فروید، بینانه خود مواجه میکنند، ما را با نوعی اضطراب وجودي ناشی از شناخت واقعرفتار انسان می
، چندین بار مورد آسیب جدي واقع شد: یکی هنگامی که کپرنیک زمانی گفته بود که خودشیفتگی جمعی بشر

گردیم. بار گردد، بلکه این ما هستیم که به دور او میثابت کرد که این خورشید نیست که به دور کره زمین می
دوم زمانی که داروین، پرده از پیدایش انسان برداشت و سومین بار هنگامی که خود او ثابت کرده بود که 

، حتی در خانه خودش هم چندان داور نیست (ایگو در نظریه فروید، جنبه منطقی و مدیریت کننده ایگو
شخصیت است. منظور او از این جمله، عدم تسلط کامل و هشیارانه انسان به رفتارهایش بود). بشر، خود را 

ه همین خاطر، داند (که البته در یک نگاه، همینطور هم هست). بیا اشرف مخلوقات میخاصيموجود
منشی و خودشیفتگی او آسیب بزند، واقعیت علمی که بخواهد به این خودبزرگممکن است به هر گونه

هرحال، این اشرف مخلوقات یا خاص دانستن انسان، واقعیتهاي وجودي او را کم یا زیاد واکنش نشان دهد. به
ب پیشرفت ما شود. گواه بسیار بزرگی براي این تواند موجنگرانه، بسیار بهتر میکند. داشتن دیدگاه واقعنمی

مطلب، مقایسه شأن و ارزش واقعی انسان در جوامعی (عمدتاً جوامع جهان سومی) است که با دیدگاه انسان 
اشرف مخلوقات است جلو رفتند با جوامعی (عمدتاً جوامع جهان اولی) که گفتند انسان اَنطر مخلوقات است!

وقتی رفتارگرایی بر سابقه .بزرگ، پیامدهاي بزرگی به دنبال خواهند داشتاز طرف دیگر، واقعیتهاي 
گفت گیري شخصیت تاکید داشت و وقتی که کپرنیک میشدن هاي ما به عنوان یکی از علل مهم شکلشرطی

- زمین مرکز عالم نیست، هر یک، پیامهاي خاصی براي ما داشتند. در مورد اول، اینکه ما آنطور هم که فکر می

ها و شرایط اجتماعی، تاریخی، کنیم صاحب اراده آزاد نبوده و دیگران که خود را در قالب والدین، رسانه
کردن ما، تاثیر دارند. در مورد دوم، پیام این بود که دهند، بر ما از طریق شرطیسیاسی و اقتصادي نشان می

محور عالم وجود نیستیم. اما مقاومت در سیاره ما زمین و نتیجتاً خود ما، مرکز کائنات و به نوعی مرکز و
پذیرش حقایق، آن حقایق را تغییر نمی دهند، بلکه صرفاً برداشتهاي ما را دچار تحریف و اعوجاج می کنند. 
زمانی که گالیله، بوسیله کلیساي کاتولیک مجبور شده بود که در دادگاه (یا کلیسا؟) اقرار کند که این خورشید 

اي "می گردد و نه زمین به دور خورشید، او عباراتی بسیار پر معنا و نغز را بیان کرد: است که به دور زمین 
زمین، من گواهی می دهم که این خورشید است که به دور تو می گردد و نه تو به دور خورشید، اما اي زمین 

واهد شد! . آري، گردش زمین به دور خورشید با قسم هیچ انسانی، حتی گالیله، متوقف نخ"تو بگرد!
انسان. کندجایگزینحقیقی،بینیواقعباراافراطیبینیخوشعینکتاداردسعیتکاملیروانشناسی

اینبهاگرکهکندمیفکریا) آرزومندانهتفکر(دارددوستاوکهباشندآنطوريواقعیتها،کهدارددوست
-میبرپردهآنهاازعلمیرویکرداینکهقیحقایازبعضیکهحالیستدراین. استترعادالنهباشند،نحو

ورزي این شاید یکی از اَشکال شجاعت و جرأت. نباشدهماهنگواقعیتها،ازماتصوربااستممکندارد،
یابی و پذیرش آن را در خود بپرورانیم. متاسفانه اکثر ما، به دنبال جویی، حقیقتباشد که جرأت حقیقت

ت داریم بشنویم و نه آنچه که واقعاً حقیقت است و یا حتی به آن نیازمندیم. شنیدن آن چیزي هستیم که دوس
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تر از رویاء و دروغ کنندهکند، زیرا حقیقت تلخ، پیشگیرياین خطاي در پذیرش واقعیت، ما را آسیب پذیر می
هاي ها و استمدادشیرین است. این واقعیت است که تکامل بشر، به نحوي بوده که جز در سایه ممانعت

توان او را از غرایزش بازداشت. این حقیقت است که ظرفیت تعهد و از جمله تعهد زناشویی در بیرونی، نمی
تري در جامعه داشته باشیم، باید از انسان، چندان باال نیست و اگر واقعاً قصد داریم پیوندهاي زناشویی محکم

ابزارهاي دیگر نیز براي تقویت این پیوندها استفاده کنیم.
کننده در میزان مخالفت ورزي افراد با واقعیتهاي وجودي که با آن مواجه می یکی از عوامل تعیین

وجود دارد » 1خود«گردد. در روان هر فرد، چندین شوند، به همپوشانی و عدم همپوشانی خودهاي آنها بر می
هاي واقعی فرد اعم از جربه، مجموعه ت2خود واقعیکنند. اي خاص از روان او اشاره میکه هر یک به جنبه

ها و حوادث تجربه شده در زندگی واقعی اوست. خود واقعی فرد، یک احساسات، تفکرات، آرزوها، انگیزه
- ، به برداشت و تصور فرد از خودش، گفته می3خودپندارهتصویر واقعی است از آنچه که فرد واقعاً هست. 

کنیم هستیم، تا حدي منتج از خودپنداره م و آنچه که فکر میشود. برداشتهایی که هر یک از ما از خودمان داری
شود. آل از آنچه که دوست داریم باشیم، گفته می، به یک خود آرمانی و تصویري ایده4آلخود ایدهماست. 

آل، مجموعه آرزوهاي فرد براي رسیدن به یک خود مطلوب است که در قالب یک تصویر ذهنی خود ایده
است. هر چند بعضی از خصایص و ویژگیها هستند که احتماالً افراد در گنجاندن آنها در خود آل، درآمده ایده
شان، شباهت اساسی با یکدیگر دارند. بطور مثال، هر یک از ما دوست داریم، افرادي شایسته و جذاب آلایده

آل است، کنند مطلوب و ایدهمیآل افراد، همچنین بر مبناي آنچه که آنها فکرباشیم. اما استانداردهاي خود ایده
با همدیگر تفاوتهایی دارند. یکی از نکات مطرح شده در مورد وضعیت سالمت روان و در کل حاالت 

رود که ال، انتظار میروانشناختی فرد، هماهنگی یا عدم هماهنگی بین این خودها است. در حالت ایده
بر خود واقعی و به عبارتی مبتنی بر واقعیتهاي وجودي خودپنداره فرد یعنی تصوري که از خودش دارد، مبنی 

آل فرد، از خود واقعی یا خودپنداره فاصله زیادي آل نیز، چنانچه خود ایدهخودش باشد. در مورد خود ایده
داشته باشد، می توانیم شاهد احساس سرخوردگی، ناکامی، ناامیدي یا احساس حقارت باشیم. در این حالت، 

- ند که فاصله زیادي با آنچه که باید باشد داشته و امیدي براي رسیدن به آنچه که فکر میفرد احساس می ک

گیري کند یا انتظار دارد باشد، ندارد. یکی از حاالتی که می تواند موجب بوجود آمدن اختالل در روند شکل
آل فرد ر مبناي خود ایدهیک خودپنداره سالم شود این است که این خودپنداره، نه بر مبناي خود واقعی بلکه ب

منشانه است. افرادي که چنین ساخته شود. در این وضعیت، فرد داراي یک تصور از خود کاذب و بزرگ
خودپنداره هایی دارند، داراي نگرشی تحریف شده نسبت به خودشان و تجاربشان بوده و در پذیرش 

1- Self
2- Actual
3- Self- image
4- Ideal
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د. این افراد نه تنها واقعیتهاي موجود درباره دهنپسخوراندهاي اطرافیانشان درباره خودشان، مقاومت نشان می
هاي تحریف خودشان را نمی پذیرند بلکه در صورت مواجه با چنین واقعیتهایی، شروع به استفاده از مکانیسم

واقعیت مانند انکار و سایر مکانیسم هاي دفاعی می کنند. شکل زیر، رابطه بین انواع خود را نشان می دهد. 
آل نزدیک شود، بین خودپنداره و خود واقعی بیشتر بوده و در عوض بیشتر به خود ایدههر چقدر که زاویه 

انکار و تحریف واقعیت و نپذیرفتن واقعیتها از جانب فرد بیشتر می شود.

مقدار زاویه هاي بین خودپنداره، خود واقعی و خود ایده .د ایده آل: ارتباط بین خودپنداره، خود واقعی و خو11- 1شکل 
تر و از خود واقعی او آل، تعیین کننده یک خودپنداره سالم یا ناسالم است؛ هر چقدر که خودپنداره فرد، به خود ایده آل او نزدیک

دورتر می شود، شاهد آسیب شناسی روانی بیشتري در فرد خواهیم بود.

، از جمله درد 1خودکاوي"گوید که پرداز شخصیت، در جایی میي، روانکاو و نظریهکارن هورنا
. این مسئله درباره همه افراد صدق می کند اما احتماالً در مورد افراد داراي خودپنداره "آورترین کارهاست

- نداره فرد بر میغیرواقع بینانه، شدت بیشتري دارد. این مسئله نیز به همان تفاوت فاصله خود واقعی و خودپ

اي که احساس روانشناسی تکاملی، پر است از یافته ها و حقایقی که فشار آنها براي انسانهاي خودشیفتهگردد.
طبیعتاً افرادي که خودپنداره کند. کنند آفریدگانی از همه نظر کامل هستند تا مغز استخوان، فشار وارد میمی

گویند، ذیرش دیدگاههایی که واقعیتهاي وجودي انسان را میغیرواقعی و ناسالم تري دارند، نسبت به پ
دهند. پذیرش این واقعیتهاي علمی در مورد انسان، در واقع به معناي سقوط مقاوت بیشتري نشان می

امپراطوري یک خودپنداره آرمانگرایانه در آنها خواهد بود، زیرا آنها نیز انسان بوده و مشمول همان واقعیتها 
شوند.می

ر چند که ما ممکن است بعضی وقتها از دانستن درباره بعضی از مسائل، احساس خطر و ترس کنیم، ه
چه ما حقیقت را بپذیریم و چه آورتر باشد. تر و ترساما ندانستن درباره آنها می تواند به مراتب خطرناك

ط موجب ضرر بیشتر ما خواهد نپذیریم، هیچ چیز حقیقتهاي ناخواسته را تغییر نخواهد داد. نپذیرفتن آنها فق
- شد. آگاهی، منافع زیادي دارد که همه ما از آنها اطالع داریم. واقعیتها، هر چند ناخواسته باشند، قدرت پیش

دهند ولی تحریف و انکار واقعیت و پناه بردن به تخیل، هر چند همانند بینی، کنترل و پیشگیري را به ما می

1 - Self analysis

خود پنداره

آلخود ایدهخود واقعی

 فصل يازدهم: چالشها و آينده پيش رو



645

به عقیده بعضی شوند.ما در نهایت، براي ما و جامعه انسانی، گران تمام میکنند امدت عمل میمسکّنی کوتاه
- )، اطالعات بنیادینی که یک زن در مورد تمایالت جنسی سرشتی خود دارد، می2005از محققین (النگلی، 

هاي او براي طالق گرفتن یا نگرفتن را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین آگاهی یک مرد دربارهتواند تصمیم
توانند به کردن کسب آگاهی در مورد آنها، بیشتر میاش نسبت به سرکوبعلل احساسات و رفتارها جنسی

اي بهتر برسیم، باید مراحل رشد را طی کنیم. ارتقا و رشد خواهیم به جامعهاگر واقعاً میتغییر او کمک کنند. 
ناخت، در درجه اول، مگر با اکتساب پذیر نیست. و این شهیچ چیز، بدون شناخت درست و دقیق آن، امکان

شود. مثل این یک موهبت و آن عبارت است از پذیرش واقعیتهاي نه چندان مطلوب بشري، حاصل نمی
راهبردهاي جنسی داشته باشیم که براي همسرانمان و حتی ممکن استواقعیت که همه ما انسان هستیم و 

تنفرانگیز باشند. اینکه رفتارهایمان نسبت به افراد دیگر، خودمان، ناخواسته، ناپذیرفتنی، ناعادالنه و حتی 
کند، اینکه ممکن است با افراد جذاب، به نحوي متفاوت از افراد متناسب با تاثیر آنها بر تناسب ما تغییر می

ناجذاب رفتار کنیم و... . شاید این پذیرش را بتوان نقطه شروعی براي حرکت در جاده دشوار رسیدن به 
ی دانست.خودشناس

فشار روانی؛ هزینه خودشناسی و دیگرشناسی

گوید. موضوعاتی در ذهن دارد جز دوستان نزدیکش نمیهر انسانی، خاطراتی دارد که به کسی به"
تواند براي دوستان نزدیکش آشکار کند. ولی چیزهاي هم هست که انسان قادر نیست که حتی نمی

ندي، مقدار زیادي از این چیزها را در ذهن خود بطور حتی به خودش هم بگوید. هر انسان آبروم
(داستایوفسکی)."پنهانی دارد

).ناروید(»کنداحساس امنیت ایجاد می،بیش از دانایی،جهالت«

.(نیچه)» اند آنان که دانایی خویش را تاب توانند آوردمان، چه اندكحتی از میان دلیرترین کسان«

کند، بهتر از دروغی است که فریبمان دهد چرا که در این حقارت، خودشناسی حقیقتی که تحقیرمان «
(کوروش کبیر).» نهفته و در آن دروغ، گمراهی

دفاعی رایج در انسـان اسـت. اسـتفاده از ایـن     -هاي روانیهاي منفی، از جمله مکانیسمانکار واقعیت
شـود نیـز ثابـت    یا متوجه خیانت همسر میمشکوك بهمکانیسم دفاعی، حتی در مواردي که یکی از زوجین،

). به عقیده آلفرد آدلر (روانشناس و روانکاو)، میزان رشد روانشناختی هر فرد، 2000شده است (رك به باس، 
توان گفت که هر چقدر کـه  با میزان هشیار شدن ناهشیاري او براي خودش، ارتباط دارد. به عبارت دیگر، می

تر شده باشند، فرد از رشـد روانشـناختی بیشـتري    ري فرد براي خودش هشیارانهمحتویات و مکنونات ناهشیا
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زده که ناآگاهانه در حال انجام وظایفی اسـت کـه   -برخوردار است. ما باید بین یک ماشین زیستی و ناهشیار
هـاي  تـر کـه حـداقل نسـبت بـه بخشـی از مکانیسـم       کنند و ارگانیسمی هوشـمندانه ژنهایش به او تحمیل می

هشیارش، بینش و بصیرت یافته و نتیجتاً از قدرت اراده واقعی و انتخاب حقیقی بیشـتري برخـوردار شـده،    نا
هـا و  یکی را انتخاب کنیم. البته شاید قسمت مشکل و دشوار مسئله این باشد که انتخاب دوم، مستلزم کنکاش

هستند. و البته این خاصیت حقیقت هاي روانشناختی هایی است که در بسیاري از مواقع، همراه با رنجپذیرش
تواند همراه با رهـایی از  شدن به حقیقت، میاست! به هر حال، پذیرش این دردهاي کوتاه مدت به منظور نائل

دردها و دشواریهاي درازمدت دیگر باشد.
توانـد  خودفریبی یک زن در مورد تمایالت فرازناشویی خود و وانمود به نداشتن چنین تمـایالتی، مـی  

کـه ذهـن   تواند باعث شود تا یک زن ازدواج کرده، حتـی درصـورتی  راي او انطباقی باشد. این خودفریبی میب
ناهشیارش به دنبال کاندیداهاي مناسب براي رابطه فرازناشویی است، بطور دائم درباره مسـائل جنسـی خـود    

دیدا بوجود آمد، به او خبـر داده  که اشتیاق شدیداً باالیی براي آن کاناحساس نگرانی نکرده و در عوض زمانی
).1996و وارد بخش هشیار ذهن او شوند (رایت، 

کارانه آنها نسبت به زنـان و  نشان داده شده که بین میزان تستوسترون مردان و گرایشات فکري محافظه
در مقابـل  متغیرهایی مانند آزادي زنان، همبستگی وجود دارد. بدین معنی که مردان با سطوح آندروژن بـاالتر،  

دهنـد. از سـوي   کاري بیشتري واکنش نشـان مـی  خواهانه زنان در جامعه، با مقاومت و محافظهتفکرات آزادي
مدت و یا اوسط چرخـه  دیگر، مردان طبقه مردان آلفا یعنی همان مردانی که زنان بطور کلی براي روابط کوتاه

که زنان بـراي روابـط درازمـدت خـود ماننـد      دهند نسبت به مردان بتا یعنی همان مردانیحاملگی ترجیح می
ازدواج ترجیح می دهند، داراي میزان تستوسترون یا تحمل آندروژنی باالتري هستند. بر این اساس، علت این 

-تـوان احتمـاالً هـم بـه شـرایط زیسـت      خواهانه زنان را هم مـی تفاوت مردان در پذیرش دیدگاههاي آزادي
توان انتظار داشـت کـه ایـن عوامـل،     ا نسبت داد. علت هر چه که باشد، میهورمونی آنها و هم به تجارب آنه

هاي روانشناسی تکاملی، متفاوت کنند. بطور مثـال،  احتماالً واکنش مردان متفاوت را نسبت به واقعیتها و یافته
طبقـه از  ها، شدیدتر و حاکی از مقاومت بیشـتر اسـت زیـرا ایـن    احتماالً واکنش مردان بتا نسبت به این یافته

مردان، اوالً تجارب کمتري در رابطه با زنان دارند و دوماً پذیرش واقعیتهاي مربوط به رفتـار جنسـی زنـان از    
جانب آنها، توأم با اضطراب و نگرانی بیشتري خواهد بود. بطور نمونه، مفهوم استراتژي دوگانه جنسی زنـان،  

مدت جنسی و همچنین بـراي اواسـط چرخـه    بط کوتاهکند که انتخاب زنان براي روااین واقعیت را مطرح می
قاعدگی، غالباً مردانی از طبقه مردان آلفاست و نه مردان متعلق به گروه بتا. بدیهی است که چنین واقعیتهـایی،  

پذیرتر را بیشتر آزار خواهد داد.اذهان مردان آسیب
ـ    ا حقـارت داشـته باشـیم. امـا     ما نباید در مورد آنچه که واقعاً هستیم، احساس شرمسـاري، خجالـت ی

توجهی و غفلـت قـرار   همچنین حق نداریم واقعیتهاي وجودي خودمان یا دیگران را انکار کرده و یا مورد بی
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دهیم. چرا که هر دو مورد فوق، با روح خودشناسی و دیگرشناسی که به معناي درك صحیح و اصیل حـاالت  
هر جنس درباره هوسهاي ناخواسـتنی و احساسـات و   خود و دیگران است، در تضاد است. دانستن و آگاهی

هیجانات ناهماهنگ با اخالق و هنجارها، نه تنها براي خود آن جنس بلکه براي جنس مقابلش (احتماالً حتـی  
-هـاي منـتج از روانشناسـی جنسـی    برانگیز است. شاید براي کاربردي شدن یافتـه به میزانی بیشتر)، اضطراب

شده در مورد خودش پذیرش نیاز است که هر جنس، نسبت به واقعیتهاي علمی کشفرغم اینکه تکاملی، علی
نشان دهد، نیاز بیشتري به پذیرش واقعیات جنس مقابلش داشته باشد. به عبارت دیگر، عالوه بـر اینکـه نیـاز    

نیز، هاي مرتبط به خود برسد، نیاز است که جنس دیگر است که یک جنس به پذیرش در مورد حقایق و یافته
قادر و خواهان پذیرش واقعیتهاي مربوط به جنس دیگر باشد.

شوك حقیقت

باشدنداشتهاندیشیدنجرأتآنکهواست؛نادانبیندیشدنتواندآنکهاست؛اندیشخشک نیندیشدآنکه«
).دراموندویلیام(»نیستبیشايبرده

».وقت مجله نخوانم!تصمیم گرفتم دیگر هیچوقتی درباره مضرات سیگار مطالعه کردم، خیلی ترسیدم و« 

آور کننده و شـوك تواند ناراحتبخش نیست، آن، همچنین میرسیدن به حقیقت، فقط خواستنی و فرح
شدن و کسب اطالع درباره بعضی از حقایق و امور انسـانی، بطـور بـالقوه و تلـویحی، سـرآغاز      نیز باشد. آگاه

ترین سطوح زندگی انسانی مانند زندگی روانی چیزهاي دیگر، از شخصیبسیاري از چیزهاي دیگر است. این 
شـدن بـا یـک دریافـت جدیـد از      گیرد. سازگارترین سطوح مانند سطح اجتماعی را در بر میهر فرد تا وسیع

هاي نو با دنیاي ذهنـی قبلـی، کنارآمـدن بـا هیجانـات منـتج از       دنیاي اطراف و حقیقت مسائل، ادغام شناخت
هاي احتمالی همراه با آنهـا، لـزوم بازسـازي رفتـاري خـود و/ یـا       ها و افسردگیقایق مانند اضطرابشنیدن ح

آنطور که تا قبل از ایـن  دنیاکهمطلبایندیگران، الزام تغییر در کدهاي هنجاري، اجتماعی و حقوقی، هضم
هـم بچینـیم و   اده و دوبـاره روي مان از انسان و جهان را تغییـر د کردیم نبوده و باید آجرهاي برداشتفکر می

آور اي از ما، از ادامه این راه، بطور بالقوه زحمتتواند باعث شود تا عدهبسیاري از دیگر همراهان حقیقت، می
ها، یکی از عواملی است کـه تعیـین   و پرمخاطره، باز بمانیم. کشش و داشتن ظرفیت الزم براي تحمل واقعیت

کننـده  آور باشند. یکی از عوامل تعیینحال نشنیده است، تا چه حد براي او شوكکند حقایقی که فرد تا به می
هاي آموزشی ما، از دوران ابتدایی گرفته تا مقاطع این ظرفیت، میزان مواجه قبلی فرد با این حقایق است. کتاب

دهنـد.  و، بـه مـا مـی   هـاي رفتـاري ا  بسیار باال، غالباً نمایی تاحدي تحریف شده و رمانتیک از انسان و انگیـزه 
شود نیز، بر همین سبک هستند. ایـن  هاي غیررسمی مانند آنچه که به افراد به عنوان تربیت آموخته میآموزش
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که در بزرگسالی با واقعیتهایی متفاوت از آنچـه انتظـار داشـتند مواجـه شـوند،      شود تا افراد، هنگامیباعث می
کشـند،  ندانستن درباره آنچه کـه در یـک راه انتظـار مـا را مـی     هاي خود را بگیرند. اما،ترجیح دهند تا گوش

تغییري در ماهیت آنها نخواهد داد. این فرار از حقایق و نپذیرفتن آنها، غالباً فقط مدت زمانی فرصت را بـراي  
خرد ولی به منزله برگ برنده بزرگی براي اغلب ما نخواهد بود.ما می

دهیم. ما بهترین دگی، حال به هر سویی که باشد، هزینه گزافی میهمه ما، براي سیر و سفر در جاده زن
کنیم: عمر، انرژي، وقت، سرمایه مادي، فکر، سالمتی، جـوانی و... . همـه مـا اینقـدر     مان را هزینه میچیزهاي

ایـم،  شانس نیستیم که هنگام رسیدن به مراحل مختلف این جاده، به این تایید برسیم که راهی که آمـده خوش
هایی از این جاده پرمشقت زندگی، مسیر را بـه  رست بوده است. براي بسیاري از ما، پذیرش اینکه در بخشد

ایم، براي ما رسد، خستگیِ راهی که پیمودهرسد. وقتی که کار به اینجا میناپذیر به نظر میایم، چارهبیراهه رفته
خواهنـد  ین جاده زندگی باشد و البته همه نمیشود. علم و حقیقت، ممکن است چراغِ راهنماي ادوچندان می

مان و پینـه پاهايبه قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند (!) چرا که این احتمال هست که نتوانیم زخم
انـد.  هایم، درست یا الاقل کامالً درست نبـود ایم و کاري که کردهمان را راضی کنیم که مسیري که آمدهدستهاي
رین راه، این باشد که از همان ابتدا و قبل از ورود به جاده زندگی، به بیشترین وسـایل سـفر، تجهیـز    شاید بهت

شویم.

جوییگرایانه؛ معضلی بر سر راه حقیقتخودفریبیِ انطباق

(گوته).» دهدفریبخودمانازبهترراماتواندنمیکسهیچ«

ر بزنیم و آفتاب را بر روي آنها بتابانیم، به شادترین براي آنکه پرده ابرها را از قلل مرتفع کنا«... 
اتفاقات و نادرترین تصادفات نیاز هست؛ و براي درك این تابلو، قرارگرفتن در جایی مناسب کافی 

؛ 339(نیچه، حکمت شادان، قطعه ...» نیست، بلکه خود روح، باید حجاب از مقامات رفیع خود بر گیرد. 
زندگی زن است).

تواند کس، بهتر از انسان نمیویژه در برابر خودش. هیچترین موجود جهان است، بهناتوانآدمی، «
(آبراهام لینکلن).» کنددادن خود تلف میخودش را فریب دهد. هرکس، نیمی از عمرش را در فریب

م، شویورزي و مقاومت افراد در پذیرش حقایق مواجه میکه با غفلتدر بسیاري از موارد، هنگامی
-که بیشتر دقیق میممکن است این غفلتها و مقاومتها را ناشی از جهل و ناآگاهی آنها قلمداد کنیم. اما زمانی

گردیم که ریشه انکار واقعیتها و خودفریبی در مورد حقیقت مسائل همیشه هم ناشی از کم شویم، متوجه می
ی مهمی براي ما داشته باشد. انتخاب طبیعی در تواند منفعتهایی انطباقدانشی یا ناآگاهی نیست. خودفریبی می
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جویانه مطلق، کامل و عاري از هر گونه تحریف اطالعات نبوده انسان، به دنبال پروراندن یک انگیزه حقیقت
است. اینکه همیشه و در همه شرایط به دنبال حقیقتهاي عریان باشیم، هماهنگ با انطباقهاي روانشناختی و 

بینی ذهنمان را مطابق با شرایط خود ه نفع ماست که قدرت و شفافیت لنز حقیقتتناسب ما نیست. این ب
تنظیم کنیم تا اینکه بخواهیم در همه موقعیتها، بدون تمایز رفتار کنیم. پندارها و رفتارهاي ما درباره خودمان، 

ها باشد (به زبان با غریبهتواند آشکارا متفاوت از برخورد ما خویشاوندان ژنتیکی، دوستان و هم پیمانان ما، می
اش بهترین). دایره این سوگیریها، بسیار وسیع بوده و سعدي، فرزند هر کس در نظرش زیباترین است و عقل

اي از زندگی روانی و اجتماعی انسان، مشاهده شود. حوزه هاي تولیدمثلی و جنسی به تواند در هر حوزهمی
روند. اتخاذ دیدگاهها، نگرشها، پذیر به شمار میمناطق آسیبدلیل تاثیر زیادشان بر تناسب فرد، یکی از

ارزشها و اولویت بندیها نسبت به مسائل جنسی، جنس مقابل و روابط دو جنس، از شاخ و برگهاي این حوزه 
یعنی منطقه تولیدمثلی و جنسیِ جغرافیاي ذهن هستند. شاید براي مردي که تا دهه چهارم عمر از هر گونه 

هاي پژوهشی در ی با جنس مقابل محروم بوده، این کارکردگرایانه باشد که از دانستن نتایج یافتهرابطه جنس
تواند الاقل تا حدي، اضطراب، نگرانی و ناامیدي مورد رفتارها و ترجیحات جنسی زنان اجتناب کند. این می

و بهینه کند، کاهش دهد. تواند صرف تولیدمثل موفق او در مورد آخرین دوره هاي زمانی عمرش را که می
توان ترجیحات شخصی افراد را کنترل کرد، بیشتر صدق می این مسئله بخصوص در جوامع آزادي که نمی

کند زیرا مرد مذکور می داند که در چنین شرایطی، ممکن است بیشتر دانستن به نگرانی او منجر شود تا اینکه 
دهد. هر چند که ممکن است در واقع و در عمل اینطور توانمندي او براي کنترل شرایط موجود را افزایش 

پندارد انطباقی است بیندیشد تا اینکه بخواهد گریز ما عادت دارد که به نحوي که مینباشد، اما ذهن اضطراب
ها، فقط در شرایطی بودن خودفریبیبر حقیقت امور تمرکز کند. مقدار زیادي از خاصیت کارکردي و انطباقی

ها قابل حصول هستند. طبق معمول، فقط محیطی که ذهن انسان در آن پروریده کاملی انطباقمانند محیط ت
هاي روانشناختی انسان، سرِ سازگاري دارد. در عصر شده، بطور کامل با محتویات این ذهن یعنی مکانیسم

ایط جدید را حل و مدرن، قدرت اندیشه و دانش نیز باید به یاري فرد بیایند تا او بتواند مسائل خود با شر
فصل کند.

هاي تکاملی هاي تکاملی و نگرانیواقعیت
دهنـد.  دهد، نگرانی نشان میبینی رفتارهایشان میگوید افراد درباره هر چیزي که خبر از پیشباس می

یـل  توانید آن را کنترل کنیـد. دال بینی کنید، میعلت این است که اگر شما بتوانید رفتار شخص دیگري را پیش
-بینی کنند، وجود دارد. یکی از بیـنش خواهید دیگران رفتارتان را پیشانطباقی خوبی براي اینکه شما چرا نمی

دهـد، ایـن اسـت کـه انسـانها بـا همـدیگر تعارضـاتی در زمینـه          هاي کلیدي که روانشناسی تکاملی به ما می
یر اعضـاي همجـنس و اعضـاي جـنس     عالیقشان دارند. مانند تعارض در عالیق با سایر اعضاي خانواده، سـا 
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بینی کند، شـما  مقابل (از جمله با همسرانشان). اگر کسی که شما با او تعارض دارید، بتواند رفتار شما را پیش
شـود و ایـن مسـئله، از نظـر انطبـاقی، بـه ضـرر        نامیده مـی 1تداخل راهبرديبا چیزي مواجه خواهید شد که 

تر این بـوده کـه بـراي    ها، براي یک مرد، انطباقییط تکاملی انطباقبطور مثال، در مح). 1996(باس، شماست
افزایش تناسب تولید مثلی خود، بجاي اینکه همه منابع و انرژي خود را صرف یک همسر و فرزندان او کنـد،  

2به دنبال همسرهاي متعدد و داشتن فرزندهاي بیشتر یا به زبان تکاملی، به دنبال تالش بیشتر براي همسریابی

هـاي همسـرش،   هایی از طرف آن مرد، تهدیدي بـراي اسـتراتژي  باشد. این در حالی است که چنین استراتژي
شدن توجه و منابع یک مرد، به معنی دشواري یک زن براي بقا و پرورش خود شده است. پخشمحسوب می

ه داشتن روابـط متعـدد   و فرزندانش بوده است. از طرف دیگر، استراتژي جنسی دوگانه آن زن، او را تشویق ب
کند. این مسئله، عالوه بر تضمین تنوع ژنتیکی فرزندان، موجب داشتن فرزنـدانی  احتمالی با مردان متفاوت می

کردن این استراتژي بوسـیله  شده است. اما دنبالاند، میکه احتماالً قدرت زیستایی و تولید مثلی بیشتري داشته
شده که بار سنگین پرورش فرزندان مـردان  شده زیرا موجب میمام میآن زن، براي همسر او، بسیار سنگین ت

هاي خـود بـه نسـل    تاوان سختی را که عبارت است از قطع انتقال ژن،به عهده او قرار گرفته و آن مرد،دیگر
رسانی تناسب خود، درك اینکـه  هر یک از دو جنس براي به حداکثربعد، پس بدهد. با نگاه به تعارض عالیق

-هر یک از دو جنس، ممکن است در پذیرش واقعیتها و تمایالت درونی خود مقاومت نشان دهند، آسانچرا 

هـاي  نام بـرد. مـا انسـانها، مکانیسـم    شدنبینیتاثیر عامل پیشتوان تحت عنوان شود. از این نگرانی، میتر می
3ايآشکارترین مثال، حالتهاي چهـره اي براي ممانعت از پیش بینی رفتارمان بوسیله دیگران داریم.یافتهتکامل

سـازي  اي خـود بـه منظـور پنهـان    است. در حین تعامل با دیگران، ما سعی در کنترل حاالت و ابرازات چهـره 
-کردن حاالت درونی خود به منظور ممانعت از پـیش با رفتارهایشان، به دنبال پنهانمان داریم. افراد،هیجانات

به میل ما به ،شدن حقایق، تنها و تنهاریانما با عتبعضی وقتها، علت مخالف.شدن بوسیله دیگران هستندبینی
اثـر عامـل   . گـردد بـر مـی  دیگران، اطالعبدون افزاي خودمان در تاریکی و خفا وهاي تناسبانجام استراتژي

هـاي  اند خواسـته نتوهاي اعتقاديها و نظامگروهبعضی از مردان، زنان،تواند باعث شود تا می،شدنبینیپیش
هاي جنسی ولنگارانه دارند، از اینکه . مردانی که استراتژيخودخواهانه و ضداجتماعی خود را پنهان نگه دارند

ها و قواعد منتج از حقایق علمی بخواهد بر سر راه روابط چندگانه جنسـی آنهـا مـانع ایجـاد کنـد،      چارچوب
شـان شـده،   اي جنسی، جزو اساسـی رفتارهـاي جنسـی   نگران می شوند. زنانی هم که دوگانگی در انتخاب ه

ممکن است از اینکه مهمترین پایگاه رفاهی خود یعنی مردان ناآگاه بتا را از دست بدهند، نگران شـوند. بقـاي   
ماندن حقایق و جهل مردم از ابعـاد و اثـرات   جنسی نیز در گرو پنهان-هاي اعتقادي و اجتماعیبعضی از نظام

1- Strategic Interference
2- Mating Effort
3- Facial expressions
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شدن یک حریف در بازي شطرنج، مانع از تحقـق امیـال و   تواند مانند آگاهشدن میبینییشاین نظامها است. پ
هاي نامبرده شود.هاي گروهخواسته

هاي تکاملی که به مورد قبلی نیـز مربـوط اسـت، بـه     ورزي نسبت به اندیشهیکی دیگر از علل مقاومت
گردد. ایـن مـورد، در واقـع    ونی دیگران بر میبینی و کسب آگاهی نسبت به تمایالت و عالیق درتوانایی پیش

برعکس مورد قبلی است. در آنجا، فرد نگران بود که آگاه شدن دیگران و از جمله جنس مقابل، از تمایالت و 
یابی و کسب بینش نسبت انگیزه هاي درونی او، بر سر راه ابراز این تمایالت، مانع ایجاد کند. در اینجا، اطالع

تواند راه را براي پذیرش و پردازش بیشـتر اطالعـات،   لی دیگران و از جمله جنس مقابل، میبه تمایالت تکام
نام برد. در اینجـا، فـرد نـه تنهـا بایـد      کردن،بینیتاثیر عامل پیشتوان تحت عنوان سد کند. از این نگرانی، می

این اضطراب شـود کـه بـراي    مواجه با واقعیتهاي نه چندان خوشایند را تحمل کند، بلکه ممکن است گرفتار 
تواند بکند. هر چند هر دو عامل فـوق، در  آنچه که درباره خود، دیگران و جنس مقابل فهمیده، کاري هم نمی

هر کسی ممکن است یافت شود اما احتماالً اثر عامل پیش بینـی شـدن بیشـتر در مـردان گـروه الـف و زنـان        
کردن، در مردان بینینسی دوگانه دارند و اثر عامل پیشبخصوص زنانی که تمایل به اقدام بر اساس سیاست ج

هاي جنسی کوتاه مدت و دوگانه ندارند، مشـاهده  طبقه ب و زنانی که تمایالتی براي عمل بر مبناي استراتژي
بینی شدن مانعی براي محقق کردن استراتژیهاي جنسی تلقی می شـود.  شود. براي دو گروه اول، عامل پیشمی

تواند مضطرب یا ناامید کننده باشد.هاي جنسی جنس مقابل، میدوم، آگاهی نسبت به استراتژيبراي دو گروه
شنیدن اینکه تعدادي از زنان ممکن است بر مبناي استراتژي جنسـی دوگانـه رفتـار کننـد، بـراي مردانـی کـه        

اند و یا اینکه شدهکنند از نظر خلق و خو و منش فقط براي اینکه یک مرد همسرگرا باشند ساختهاحساس می
-تواند در ابتـدا ناراحـت  خواهند به نحو دیگري رفتار کنند، میبخاطر دالیل اعتقادي و ایدئولوژیک خود نمی

هاي مربوط به توانیم فرض کنیم که هنگام طرح نتایج یافتهبا این توضیحات میبرانگیز باشد.کننده و مقاومت
ورزي و انزجار بیشـتري از جانـب   هد اضطراب، مقاومت، مخالفتاستراتژي جنسی دوگانه در زنان، شاید شا

مردان طبقه بتا باشیم. مردان متعلق به طبقه مردان خـوب، خـود را داراي ویژگیهـاي مناسـب بـراي همسـر و       
کننـد کـه   بینند و نه براي اینکه شرکاي جنسی جذابی باشند. از طرفی، آنها احساس میبودن میوالدي مناسب

ریزي تواند آرزوها یا تالش و سعی وافر آنها براي پیخواهد یا میاتژي جنسی دوگانه در زنان، میمفهوم استر
یک خانواده مطلوب را در هم بکوبد. این در حالی است که استراتژي جنسی دوگانه در زنـان، یـک مشـاهده    

رها تاکید شده که تغییر در اي که مشوق چنین رفتاري در زنان باشد. از طرف دیگر، باپژوهشی است و نه ایده
ترجیحات و تمایالت درونی زنان که وابسته به بافت رابطه یا چرخه قاعدگی آنها باشد به معنی اقدام بیرونـی  
قطعی بر مبناي چنین تمایالتی نیست. مـردان نیـز تمـایالت درونـیِ عمیقـی بـراي رفتـار کـردن بـر اسـاس           

-توانند و یا موفق میخواهند، میدارند. ولی آیا همه مردان میشان استراتژیهاي افزایش دهنده تناسب تکاملی

حـداکثر تنـوع   «شوند که بر مبناي این تمایالت عمل کنند؟ و یا آیا همه مردان بر مبناي این پیام زیسـتی کـه   
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براي بعضـی  کنند؟ ، عمل می»طلبی جنسی را نشان بده زیرا ژنهاي تو را با باالترین احتمال توزیع خواهد کرد
از زنان نیز، آگاهی از ترجیحات جنسی و زیبایی شناختی مردان یا تمایالت تنوع طلبانه جنسی آنها، می تواند 
موجب برانگیختن اثرات و مکانیسمهاي منفی شود. آنها ممکن است بر اساس شرایط ظاهري ماننـد جـذابیت   

-متفاوتی را نسبت بـه یافتـه  هاي جنسی خود، واکنشهاي جسمی و جنسی و ویژگیهاي شخصیتی یا استراتژي

هاي پژوهشی نشان دهند.

ها و تبیینات تکاملی؛ به چه چیز منجر خواهد شد؟گسترش یافته

(حافظ).» آینه چون نقش تو بنمود راست    خود شکن، آینه شکستن خطاست«

یکی دیگر ،بر اذهان عمومیانتشارها و نظریات روانشناسی تکاملی و پیامدهاي این یافتهنشرترس از 
هاي ها و یافتهها اعتقاد دارند که گسترش ایدهروي روانشناسی تکاملی است. بعضیهاي پیشاز چالش

دیگر و همشدن دو جنس نسبت به تواند باعث تبعات منفی در جامعه مانند شکاكمی،روانشناسی تکاملی
گویند که بعضی نیز میشود. ی افراداز نظر بعضفروریختن بنیان ازدواج و یابخصوص مردان نسبت نه زنان

تواند باعث شود تا عقیده و نگرش افراد درباره اند که این میهاي تکاملی، زیربناي اخالق را نشانه رفتهتحلیل
در جواب نامیم و از همه مهمتر عمل به این رفتارها، تغییر یابد. دهنده آنچه که رفتار اخالقی میماهیت تشکیل
هاي هنوز شواهد قابل استنادي درباره اینکه نشر یافته،چندین مسئله قابل ذکر است. اول اینکه،به این نگرانیها

هاي تکاملی، زیر پاي تحلیلبتواند چنین اثراتی را بر روي افراد بگذارد، در دست نیست.،روانشناسی تکاملی
کنند.تر میاخالق را، درست و دقیقهايکنند. آنها فقط توصیف، تببین و درك ما از پایهاخالق را خالی نمی

افتها و دانش شما از رفتار ییا درآشود که که از او پرسیده میهنگامی،دیوید باس، روانشناس معروف تکاملی
تغییراتی در نگرشها، احساسات یا رفتارهاي خود نسبت به مسائل ،موجب شده تا نسبت به دیگران،انسان

مثل،خودشانند گوید که یک روانشناس تکاملی مدهد. او میلب میمختلف احساس کنید، یک جواب جا
همانطور که آگاهی و دانش نسبت به غذاها، ذائقه یک متخصص تغذیه را د.مانیک متخصص تغذیه می

به تغییرات اساسی در احساسات افراد منجر،نسبت به غذاها تغییر نخواهد داد، دانش روانشناسی تکاملی نیز
اضافه کرد که البته یک متخصص همتوان این را می،اوسخنانئل نخواهد شد. البته در ادامه نسبت به مسا

تواند تشخیص دهد که چه غذاهایی را تغذیه با دانشی که در مورد غذاها و اثرات آنها دارد، از آن پس بهتر می
که غذاها از طریق چه داند همچنین او حاال خوب می.بخورد و یا از خوردن چه غذاهایی امتناع کند

دارند. بر همین قیاس، دانش ،به چه نحويو جذب یا فرآوري شده و چه تاثیراتی را ،هاي در بدنمکانیسم
ساز هاي مناسب و درست کمک کرده و در درك فرایندهاي زمینهتواند به او در انتخابمی،ی یک فردلتکام

هاي ند. پس بطور بالقوه، آنچه که باید از نشر یافتهاحساسات، تفکرات و رفتارهاي خودش و دیگران کمک ک
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تر و نه تخریب کمک به افراد در سازگاري و انتخابهاي درست،روانشناسی تکاملی انتظار داشته باشیم
. آگاهی نسبت به روانشناسی جنسی دو جنس باعث نسبت به مسائل مختلف استآنهااحساسات و نگرش 

رفنظر کنند. نیازهاي جنسی و نیاز به جنس مقابل، آنقدر در درون هر مردي شود تا مردان از ازدواج صنمی
دار و عمیق هستند که آگاهی از بنیادهاي تکاملی رفتارهاي جنسی زنان، منجر به از بین رفتن تمایل ریشه

، فرصت تواند براي آنها به ارمغان بیاوردحداقل اغلب آنان به ازدواج نخواهد شد. آنچه که دانش تکاملی می
انتخابهاي همراه با بینش بیشتر و اصالحات مورد لزوم در رفتارها است. این نتیجه مفید هم نباید نامطلوب 

اي تواند به ضرر عدهیابی باالتر مردان در انتخابها و رفتارهاي خود، واقعاً میانگاشته شود هرچند که این بینش
دسته از رفتارهاي اخالقی هاي واقعی آنانش فرد درباره ریشهبر همین قیاس، تغییر ددیگر از افراد تمام شود.

شوند. یک فرد شدن ارزش و اهمیت مثبت این رفتارها نمیشوند، منجر به کمکه فضایل اخالقی نامیده می
- واقعاً خیر، از فرداي روزي که کتابی درباره تحلیل تکاملی اخالق خوانده است، دست از کارهاي انسان

کشد، اما این مطالعه ممکن است بتواند به یک تغییر مثبت و سازنده در رفتار شخصی که نمیدوستانه خود
دادن و معامله با یک نیروي فراطبیعی، در برابر تبعات منفی رفتارهاي تابحال سعی داشته از طریق صدقه

ذیه حتی با وجود همانطور که یک متخصص تغ،مسئله دیگر اینکهنابخردانه خودش سپري بسازد، منجر شود. 
ارد وداشتن دانش تخصصی در مورد عوارض منفی بعضی از غذاها، ممکن است نخواهد این دانش خود را 

به در نهایت منجر،هاي رفتارشاناش کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که آگاهی افراد از ریشهزندگی عملی
با عدم آگاهی روبرو نیستیم، بلکه با مقاومت عمدي ما ،در بسیاري از موارد،در واقعتغییر رفتار در آنها شود.

دهنده خودخواهی مکانیسمهاي فردي افزایشبه دالیل دیگر و از جمله تها که بناعییا غیرعمدي نسبت به واق
ایم.دهند، مواجهتر روي میهاي عمیقعدم آگاهیتناسب و 

توان چشم و گوش افراد را هم به میحتی اگر متونی در مورد حقایق جنسی و تکاملی نوشته نشود، آیا 
دیگر در دنیاي جدید کارآمد نیست. در دنیاي مدرن، منابع » ببین ولی نگو و نپرس!«بند کشید؟ سیاست 

شوند تا افراد به آگاهیهاي الزم برسند. در این بین، ها باعث میرسانی و آگاهی بخش و از جمله رسانهاطالع
ت براي محققان، نویسندگان و دانشمندان تکاملی، روانشناسی و علوم گرفتن و ایجاد محدودیدیگر خرده

-اجتماعی، توجیهی ندارد. آوازهاي قدیمی نیاکان فرهنگی ما، حال و روز این محققان را تا حدي شرح می

دهند:
... ما نه دد و نه دیویم، نه غول بیابانیم، ما سیرت زشت جمع، بر جمع نمایانیم، ما روحِ همه 

از جمله [همگی] شما ناالن، زِ افعال پریشانتان، اینگونه پریشانیم. از ما چه بگریزید، از زشتان،
خویش بپرهیزید، تا خوي شما زشت است، ما نیز زِ زشتانیم. ... 
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هاي تکاملی و ایجاب تغییرپذیرش واقعیت

ها را از میان ام ارزشخواهد نیک و بد را بیافریند، باید در حقیقت یک مخرب باشد و تمکسی که می«
هر چه در نتیجه حقایق هاست و این نیکی، خالق است. سان، باالترین بدیها، باالترین نیکیببرد. بدین

(زرتشت).» هاي زیادي براي ساختن آماده استشکند، بگذار بشکند، خانهمی

با نیست و باید، ناگزیر نخست بدیانیکآفرینش، خواهدآفرینندگی و نوآفرینی میس کهکآن«
هاخانهچههنوز! استشکستنیماحقایقبرابردرآنچههربادشکسته«».نابودکردن ارزشها آغاز کند

آفریند،میتشنگیبسیوکندمیکورراهاچاهبسیکههمچنانلرزه،زمین» «!ساختبایدمانکه
).(نیچه»کندمیآشکارتازهيهاچشمهلرزه،زمین. کندمیآشکارنیزرااسرارونهاننیروهاي

(گاندي).» حقیقت، داروي تلخی است که ثمرات شیرین دارد«

).(کارل یونگ»توانیم آن را تغییر دهیمنمی،تا چیزي را نپذیریم«

هاي تکاملی تواند درست و بجا هم باشد) که پذیرش واقعیتکنند (که البته میبعضی افراد احساس می
اولین نکته این ل یک توالی است که مرحله بعدي آن، ایجاب و لزوم تغییر خواهد بود.به معناي مرحله او

شده را تغییر دهیم و یا اینکه است که کسب آگاهی، لزوماً به معنی اینکه باید خود موضوع مورد آگاهی واقع
بلکه ترس از اینکه نتوانیم تغییر را تغییر دهیم، نیست. نه تنها ترس از اینکه باید تغییر کنیم، توانیم آناصالً می

توانیم هاي تکاملی باشد. آیا میهاي روانشناختی ما در مقاومت نسبت به تحلیلتواند جزو پویاییکنیم هم، می
-اند، بهها را در ما شکل دادههاي تکاملی خودمان یا میلیونها سال زندگی تکاملی که این مکانیسممکانیسم

هاي تکاملی رفتارمان، آن زیربناها را تغییر نخواهد داد اما این نسبت به ریشهراحتی تغییر دهیم؟ آگاهی
هاي رفتاري مربوط به آن زیربناها کمک کند. تواند به تغییر مکانیسمآگاهی، چنانچه خودمان بخواهیم، می

کنید فرض تغییر است. افزایی را در خود تغییر دهد اما شیوه برآوردن آنها، قابلتواند تمایالت بقاءانسان، نمی
نسبت به ،از این پس،اي از افرادموجب شوند تا عده،هاي تکاملی در مورد زیربناهاي رفتارانتشار یافتهکه

یا نسبت به بعضی از مسائل دیگر، پذیرش برخورد کردهياحتیاط یا بازداري بیشتر، بابعضی از مسائل
ي به نابهنجار یا مضربودن این تغییرات رأتوانیم می،چیزينشان دهند. آیا به صرف مشاهده چنین يباالتر

بدهیم؟ 
آیا هنجارهايِ چرا باید تغییرات را سرکوب کرد؟ تر در این رابطه این است که، اصالًموضوع بسیار مهم

اي که حتی به قیمت تخریب ساختارهاي تغییرات مصلحانهناهنجار و قوانین ناعادالنه را، نباید تغییر داد؟ 
جز اینکه تغییرات را به تر خواهند بود. صحیحو ترهاي جدیدبیمارگونه قبلی باشند، سرآغاز ساختارها و بنیان

احساس اضطراب، ات،تغییراینچرا باید نسبت بهافزاي شخصی خود بدانیم،هاي تناسبضرر استراتژي
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با اصلِ اساسی پیشرفتهاي جامعه ؟ آیا خفقانِ تغییرات، در تضاد کاملنگرانی و دوسوگرایی داشته باشیم
درپی و ضروري است؟ سناریویی انسانی و بشریت نیست؟ مگر پیشرفت بشر، چیزي بجز همین تغییرات پی

کند. در عوض، را تصور کنید که در آن، مردي از طلوع آفتاب تا شب، براي زندگی زناشویی خود تالش می
شود و ظهر آن مرد است. او، ساعت ده از خواب بلند میپسر نوجوان و جذاب همسایه، معشوقِ پنهان همسر

کند، آمیزش داشته باشد. بعد از یک شماري میآید تا با زن مشتاقی که براي رسیدن او لحظههر روز، می
- شود. بعد از ناهار هم، جوانک، راهی دبیرستان خود میبخش و طوالنی، ناهار ِسرو میارتباط جنسی لذت

اي هستیم که زن مذکور، آن را به نحو ل، شاهد ثمره این ارتباطات یعنی تشکیل نطفهساشود. پس از یک
دهد. البته که شنیدن این ماجرا، براي اغلب ما، چندان اي، به شوهر خود نسبت میزیرکانه و فریبکارانه

، کاري صحیح شدن ماجراهایی روزمره و تکراري مانند مورد فوقخوشایند نیست. اما آیا جلوگیري از شنیده
مسئولیتی است که بعد از آشناشدن با دختري جدید، زن و تعهد و بیو درست است؟ سناریوي دیگر، مرد بی

کند؟ آیا اینکه بفهمیم چرا یک مرد یا زن، دست به خیانت همه فرزندان خود را فراموش کرده و ترك می
عاً، اینکه پی ببریم که زن مذکور، از خالل زند، کمک بیشتري به پیشبرد جامعه نخواهد کرد. قطزناشویی می

هاي احتماالً کمتر اي، به دنبال ژنسن و سال و جذاب، بطور ناهشیارانهارتباطات خود با یک نوجوان کم
هایی که شاید پژوهشمان خواهد کرد. تر است، کمک بیشتري به ما در بازنگري شرایطیافته و متناسبجهش

شوند، خبر از لزوم بازنگري در بعضی از مسائل اجتماعی نشناسی تکاملی انجام میهاي روادر بعضی از زمینه
هایی را ها، این جزو نقاط قوت تحلیل تکاملی است که توانسته دادهرا بدهند. بدون شک، در این موقعیت

لمی است که براي تایید الزام تغییر در بعضی از مسائل اجتماعی فراهم کند. در حقیقت، این هدف نهایی هر ع
ها و اطالعاتی را براي بکار گرفته شدن در اجتماع فراهم کند، درغیراینصورت، آن رشته علمی بدون داده

هاي جنسی و تکاملی، هاي پژوهشاستفاده، سترون و غیرمفید خواهد بود. حقیقت این است که گسترش یافته
ها بینجامند. به همین خاطر، ، اصناف و ایدئولوژياي از مردان، زنانشدن دکان سودآوري عدهتوانند به بستهمی

هاي شدن یافتهايبینند، نسبت به رسانهبودن حقایق میروشن است که این عده که منافع خود را در پنهان
علمی، دیدگاهی اجتنابی اتخاذ کنند. اما شاید وقت آن رسیده که همه افراد، نسبت به حقایق و تبعات آنها 

هاي جنسی یا اجتماعی، چه اهی بیابند؛ اینکه بعضی مردان و زنان بفهمند که بعضی از نظامبراي خودشان، آگ
دارند و اینکه زندگی انسان پر بوده از حقایقی که حتی بعضی از هایی را در حق آنها روا داشته و میاجحاف

دوباره این جمله در اند.کاري نشان دادهنخبگان جوامع هم نسبت به بازگویی آنها، مسامحه و مصالحه
هاي زیادي براي شکند، بگذار بشکند، خانههر چه در نتیجه حقایق می«شود که؛ انداز میگوشمان طنین

».ساختن آماده است
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روانشناسی تکاملی، اراده بشري و جبرگرایی

وآیندههايچشمهجويوجستبهسرانجاماست،شدهاستادکهنهايسرچشمهشناختدرآن که«
.(نیچه)» خیزدمیبرتازه،هايسرچشمه

خواهند احساس کنند که اراده آزاد دارند. ما این ذهنیت را درباره خودمان رسد که افراد، میبه نظر می
هاي تکامل هاي ما یا مکانیسمکند. این عقیده که ژنمان را کنترل میداریم که ما و نه چیز دیگري، سرنوشت

هاي تکاملی هستیم، اي از مکانیسمکنند و یا اینکه ما از یک نظر، مجموعهرا کنترل مییافته ما، تا حدودي ما
تواند یک چیز ناآشنا و متفاوت، از برداشت ما از طبیعت انسان، باشد. بدیهی است که پذیرش این نکته که می

کنیم و نه آنچه که فکر میهاي تکاملی هستیممان، تحت کنترل مکانیسمما در بسیاري از انتخابها و رفتارهاي
اما اول اینکه،).1996انگیز باشد (باس، گرایی ما، چالشتواند براي حس ارادهاراده آزاد نام دارد، می

هاي واقعی رفتار انسان است. اینکه ما بعضی از روانشناسی تکاملی، همچون سایر علوم تجربی، به دنبال ریشه
ه آزاد انسان تلقی کنیم یا نکنیم، تا حدي قضاوتی مبتنی بر ادراکات ذهنی ما هاي علمی را در تضاد با ارادیافته

از اراده آزاد است. در علم، عباراتی مانند خوب یا بد، اخالقی یا غیراخالقی و عادالنه یا ناعادالنه، مورد توجه 
هاي ین مبنا، اگر یافتههاي پژوهشی است. بر همبودن یا نبودن یافتهنبوده و آنچه که مورد تمرکز است، صحیح

کنترل بوسیله ما، در بوجودآمدن یک سري هاي درونی و غیرقابلکنندهدهند که میزانی از تعیینعلمی نشان می
آیا عدم پذیرش و آگاهی نسبت به نیروهایی که در ما از رفتارهاي ما نقش دارند، پس حتماً نقش دارند! 

شوند، بر ماهیت و قدرت این نیروها، تاثیري تاري در ما میوجود داشته و باعث بوجودآمدن نوعی جبر رف
هاي تکاملی ما، واقعاً بر رفتار ما دهند؟ اگر مکانیسمگذارد؟ آیا رد این واقعیات، این واقعیات را تغییر میمی

نکه، نفوذ دارند، پس تاثیرات خود را خواهند گذاشت، حال چه ما این مسئله را بپذیریم و چه نپذیریم. دوم ای
تواند براي ما (چنانچه واقعاً چنین چیزي را بخواهیم) افزایش اراده هاي تکاملی، میآگاهی از تاثیرات مکانیسم

توانیم و نه کاهش آن را به بار آورد زیرا آزادي در گرو آگاهی است. درباره هر چه که بیشتر بدانیم، بیشتر می
ین یک فرمول همیشگی است.بینی و کنترل کنیم. اآن را توصیف، تبیین، پیش

پذیرش جبر نسبی؛ راهی براي آزادي و اراده بیشتر

.(ناپلئون)» استتوانائیبزرگترینناتوانی،بهاعتراف«

اي هم در بر دارد. انسان به نحـوي تکامـل نیافتـه کـه     پذیرش واقعیت جبر نسبی، تاثیرات مثبت بالقوه
تـوانیم بگـوییم کـه نداشـتن     تنفس در زیر آب را داشته باشد. حال آیا میهمانند دوزیستان یا ماهیها، توانایی 

-توانایی براي تنفس در زیر آب، یک جبر زیستی است؟ مطمئناً بلی! پس چرا نباید در مورد تواناییها و ضعف
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ورزي پذیرا باشیم؟! همانطور که بیـنش بـه نداشـتن   هاي روانشناختی خود نیز، چنین مطلبی را بدون مقاومت
توانایی به منظور تنفس در زیر آب، به انسان کمک کرد تا ابزارهاي قفاصی را بسازد، بینش به اینکه انسان یک 

هاي روانشناختی باقیمانده از تکامل دارد نیز، می تواند باعث شود تا محیطی بسازیم که در سري آسیب پذیري
ر پتانسیل خود، شکوفا شوند.چارچوب آن، این نقاط ضعف، جبران شده و نقاط قوت، با حداکث

همانطور که آدلر معتقد بود، هر چقدر که فردي، محتواي ناهشیاریش بیشتر برایش هشیار شـده باشـد،   
تواند موجب آزادي سازند، میتر است. آگاهی ما از آنچه که تفکرات، هیجانات و رفتارهاي ما را میرشد یافته

ه خواسته و میل ما براي آزادي بیشتر و تغییر بستگی دارد. بعد از بینش بیشتر ما از این نیروها شود. البته این ب
یابی، یک فرد ممکن است همچنان بخواهد به روال همیشگی رفتار کند یا اینکه خود را تغییر دهد. در هر دو 

واهیم، حال، آگاهی مفید واقع می شود: اینکه ما بدانیم که چرا اینطور رفتار می کنـیم و دیگـر اینکـه اگـر بخـ     
چطور می توانیم آن را تغییر دهیم. تصور کنید فردي متوجه می شود کـه خـوردن غـذاي معینـی، واکنشـهاي      

آورد. بعد از اینکه آن فرد متوجه شد کـه سیسـتم   گوارشی خاصی مانند تهوع و درد شکم را در او بوجود می
و می رسد کـه یـا از خـوردن آن    گوارشی بدن او، نسبت به این غذا حساس است، حال دیگر نوبت به خود ا

نظر کند و یا ناراحتی گوارشی همراه با خوردن آن غذا را تحمل کنـد. شـاید بهتـر ایـن باشـد کـه       غذا صرف
داند، به تغییر و نوسان در هیجانات خلقی روزانه حساس بوده و بصورت لرزش دست واکنش پزشکی که می

ه یا آنها را مطابق با شـرایط خـود تنظـیم کنـد. مطمئنـاً،      نظر کردنشان می دهد، از انجام اعمال جراحی صرف
چنانچه قرار باشد براي همیشه نیز از انجام اعمال جراحی صرف نظر کند، این پایان راه براي او نخواهد بـود.  
او می تواند پزشک حاذقی در تشخیص و درمان بیماریها شود. این بسته به خود اوست که انطباق بـا شـرایط   

مان می توانـد در صـورت   زیند یا عدم پذیرش واقعیت را. آگاهی نسبت به نیروهاي جبري درونیخود را برگ
توانـد آزادي و  تمایل ما، منجر به آزادي بیشتر از این نیروها شوند. بدین صورت، از پذیرش حقیقت جبر، می

اراده ظاهر شود.
تواننـد خـود را بـه    )، می2012باس، هاي روانشناسی تکاملی (رك بهادراك نادرست از تبیینات و یافته

اگر ما و دیگران، بطور درونی دوست داریم که بدان شیوه عمل کنیم، پس لزومـاً  «متعددي نشان دهند؛ اشکال
همه انسانها، تمایلی عمیق بـه  » توانیم تغییر دهیمآنچه تکاملی است را نمی«، »هم بدان نحو عمل خواهیم کرد
دارند. آنها می خواهند مدام رشد کرده و باالتر روند. افراد فکـر مـی کننـد کـه     تغییر، اصالح و خودشکوفایی 

کنند که تکامل، رفتار انسان تفکر تکاملی، نوعی جبرگرایی زیستی است، درحالیکه اینطور نیست. آنها فکر می
فتارتان بدانید، داند درحالیکه بر عکس آن درست است؛ زیرا هر چقدر که بیشتر در مورد ررا غیرقابل تغییر می

بیشتر قادر به تغییر آن خواهید بود. البته، مطمئناً تغییر رفتار بوسیله یک سري از پارامترهـاي رفتـاري محـدود    
ها یا امیال زیر بنایی آنهـا اسـت. از ایـن دیـدگاه،     شود. از طرف دیگر، تغییر رفتار آسانتر از تغییر مکانیسممی

ار وسیع هستند. این ناشی از پیچیدگی عظیم خزانه روانشناختی تکامـل  طیف رفتارهاي ممکن (پارامترها) بسی
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). مثال ارضـاي جنسـی   1996یافته ماست که چنین احتماالت متنوع و زیادي را براي ما فراهم می کند (باس، 
را در نظر بگیرید. میل جنسی، قابل چشم پوشی و یا از بین بردن نیست. اما چگـونگی ارضـاي آن، بسـته بـه     

هاي او هستند، قابل تغییر است. روانشناسی تکاملی نیز در رهاي زیادي که وابسته به شرایط فرد و انتخابمتغی
واقع بر همین مسئله و لزوم تفکیک قائل شدن بین این دو یعنـی زیـر بناهـاي تکـاملی رفتارهـا و رفتارهـاي       

، با ارضاي جنسی افراد بجنگیم. آنچه که ما توانیم و نباید همانند بودا یا مسیحیتکند. ما نمیبیرونی، تاکید می
توانیم و باید تغییر داده و مدیریت کنیم، چارچوب ارضاي این نیاز است.می

هاي تکـاملی  )، درباره برداشت اشتباه بعضی از افراد در مورد تلویحات جبرگرایانه از یافته2004باس (
گوید: می

کنند که تبدیل به مکانی بهتر کنند دارند و بطور اشتباه فکر میهایی براي اینکه دنیا را انسانها، برنامه"
کنند که اگر چیزهایی مانند روانشناسی تکاملی، در تضاد با تغییر اجتماعی است. افراد فکر می

هاي تکاملی داشته باشند، پس ما محکوم به داشتن خشونت و خشونت و خیانت، ریشه در انطباق
-تغییر از ماهیت انسان هستند. از طرف دیگر، آنها فکر میغیرقابلخیانت هستیم زیرا آنها بخشی

کنند که اگر خشونت و خیانت، بخاطر بدي جامعه یا  بوسیله رسانه یا تربیت بوجود آمده باشند، پس 
اشتباه «ما می توانیم آنها را اصالح کرده و جهانی بهتر داشته باشیم. این همان چیزي است که من 

خواهم افراد بدان گونه باشند، پس آنها من می«نامم، یعنی اینکه: می2فکر آرزومندانهتیا » 1رمانتیک
فهمی است. اگر تمایل به تغییر وجود داشته باشد، البته که این تفکر یک کج». گونه هستندبدان

رت مان، به ما قدرت بیشتري براي تغییر می دهد و نه قدآگاهی از مکانیسم هاي روانشناختی تکاملی
. "کمتر

گویـد  کند. اگرچه که این نظریه میهمین مطلب در مورد مفهوم خودخواهی در نظریه تکامل صدق می
گوید که آنها همچنین باید بدین گونه باشند و هاي بسیار خودخواهی هستند اما آن نمیکه افراد ذاتاً ارگانیسم

مبتنـی اخـالق هوادارمن…": گویدمیرابطهینهمدر) 2006(داوکینز. یا مجبورندکه بدین نحو رفتار کنند
مـوظفیم اخالقـاً انسـانها مـا کـه گویمنمی. اندیافتهتکاملچگونهموجوداتکهگویممیمن. نیستمتکاملبر

همتعدادشانکهافراديسويازبدفهمیخطردرکهدانممیزیرادارمتاکیدنکتهاینروي. کنیمرفتارچطور
موضـوع آنآنکهازطرفداريازراموضوعیکچیستیدربارهعقیدهاظهارتوانندنمیکهارمدقرارنیستکم

ژنقـانون بـر اسـاس  صرفاًکهانسانیايجامعهکهاستآنمنخوداحساس. دهندتمییزباشد،بایدچگونه
امـا . بـود اهـد خوزنـدگی بـراي ناخوشـایندي بسیارجامعهشود،ادارههمگانیرحمانهبیخودخواهییعنی

باشـید آگـاه . شودنمیآن مسئلهداشتناز حقیقتمانعاینباشیم،متاسفچیزيازکههمچقدرهرمتاسفانه

1 - Romantic fallacy
2 - Wishful Thinking
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بـه دسـتیابی بـراي فداکارانهوجوانمردانهافراد،آندرکهبسازیمايجامعهخواهیممیمنوشماچنانچهکه
سعیبیاییدباشیم،داشتهتوانیمنمیچندانیانتظارمانیزیستطبیعتازکنند،همکاريیکدیگرباعمومیخیر
."…ایمآمدهدنیابهخودخواه] همگیما[کهچرابیاموزیم،رافداکاريوجوانمرديکهکنیم

پذیري انسانه تغییر و انعطافاراد
موهبـت  یکی از موضوعات عمده اي که روانشناسی تکاملی بر آن تاکید کرده این بوده که تکامل، یک 

مهم به نام انعطاف پذیري هم، به ما اعطا کرده است. زندگی گروهی و اجتماعی انسان و اصـل سـازگاري بـا    
محیط، باعث شده تا این توانمندي، اهمیت زیادي در شایستگی تکاملی افـراد داشـته باشـد. از طـرف دیگـر،      

دارند. ما بـرده غرایـز و تمـایالت درونـی     و جاي تغییر نشدهکاري و لحیمترجیحات تکاملی ما، کامالً محکم
خودمان نیستیم، حتی اگر با این تمایالت به دنیا آمده و یک عمر آنها را به همراه داشـته باشـیم. داشـتن یـک     
سري از احساسات و ترجیحات درونی، به معناي اینکه نمی توانیم بر مبناي آنها عمل نکنیم نیست، بلکـه بـه   

جود ما، همیشه به دنبال ارضاي تمایالت خودش است. اما در نهایت انتخـاب بـا   این معناست که قسمتی از و
ماست که با این قسمت از خودمان، همانند سازي کنیم یا مبناي انتخابهایمان را چیزهـاي دیگـر قـرار دهـیم.     

م تولـد،  )، در یک تمثیل جالب، روان ما را به کامپیوتري تشبیه می کنند که در هنگـا 1992کاسمایدز و توبی (
گذارد. ایـن  همانند یک کامپیوتر نو و با یک سري از سخت افزارهاي از پیش تعیین شده، پا به عالم وجود می

کامپیوتر، یک سري سخت افزارهاي از قبل موجود دارد و این مطلب به این معناست که همانطور که جسم ما 
اي ساخته نشده که قادر به انجـام هـر کـاري    نهبراي انجام هر کاري طراحی نشده، کامپیوتر ذهن ما نیز به گو

ها از درخت باال رود، زیرا تکامل او به این نحو پیش تواند پرواز کند یا دقیقاً همانند شامپانزهباشد. انسان نمی
نرفته که به او بال یا توانایی باال رفتن از درخت را بدهد. بر همین قیاس، نمـی تـوان از مـردان خواسـت کـه      

ي نداشته باشند، زیرا این سخت افزار که قطعیت پدري آنها را تعیین می کرده و آنها را از اینکه یک ورزغیرت
عمر زندگی بدون شایستگی تکاملی را پشت سر نگذاشته اند مطمئن می نموده، در ذهن آنها ریشه اي عمیـق  

نترل کننـد، زیـرا هـر چنـد در     دارد. ولی می توان از آنها خواست که تکانه هاي جنسی تجاوزکارانه خود را ک
طول قرنها زندگی تکاملی، تجاوز می توانسته منجر به افزایش موفقیت تولید مثلـی مـردان معینـی شـود، امـا      
همواره تناسب و بقا آنها را نیز تهدید کرده است. به عبارت دیگر، تمایل به تجاوز، یک ویژگـی کـه تکامـل،    

ن کرده باشد نیست و یک مرد توانایی اینکه بر این تمـایالت غلبـه   اقدام به انتخاب شدید و عمیق آن در مردا
افزارهاي از پیش تعیین شده نیست، بلکه شامل نرم افزارهایی هـم مـی   کند را دارد. یک کامپیوتر، فقط سخت

شود. نرم افزار در کامپیوتر، مشابه با تاثیرات محیطی و فرهنگی بر ذهن انسان اسـت. ایـن عوامـل محیطـی و     
هایی نصب شوند. در مـورد  کنند که بر روي کامپیوتر ذهن ما چه برنامهگی هستند که در نهایت تعیین میفرهن

اي از مردان، ایـن عوامـل بیرونـی ماننـد تربیـت، قـانون،       ورزي و تمایالت تجاوزکارانه جنسی در عدهغیرت
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این خصایص در مردان می فرهنگ و سیستمهاي ارزشی اجتماعی هستند که موجب پرورانده شدن یا نابودي 
شوند. به عبارت دیگر، هر چند استعدادهاي اولیه و جهت رشد آنها از قبل تعیین شده اما عوامل محیطـی کـه   
انسان بر روي آنها کنترل دارد، می توانند منجر به تشدید این استعدادها یا عدم رشد آنها شوند. کارکرد اصلی 

تمایالتی که با زنـدگی جدیـد سـازگار هسـتند را در فـرد پرورانـده و       تربیت نیز می تواند همین باشد: اینکه 
جلوي رشد ترجیحاتی که با ماهیت زندگی انسان مدرن در تضاد هستند را بگیرد.

اي زیستی تلقی شود، به این معنی است که ما بعضی می پندارند که هر چیزي که زیستی یا داراي ریشه
ستیم. روانشناسی تکاملی نشان داده که این باور، یک عقیـده اشـتباه   محکوم به یک سرنوشت غیرقابل تغییر ه

یافته ما هاي تکاملاست، زیرا خود روانشناسی تکاملی، حساسیت شدید بافتاريِ که به معنی وابستگی مکانیسم
ه بـر  . نباید فراموش کنیم که تکامل، عـالو )1996کند (باس، به بافتار و شرایط و موقعیتها است را برجسته می

غرایز و انگیزه هاي محکم و پا برجا، انعطاف پذیري در بروز و بیان این تمـایالت را نیـز بـه مـا داده اسـت.      
هاي دیگري که پیام کشسانی رفتـار  انعطاف پذیري در رفتار، توانایی الگوبرداري، تقلید و بسیاري از خصیصه

اند. به عبارت دیگر، هم رفتـاري  ریزي شدهو پایهرا براي ما دارند نیز، از وراي زندگی تکاملی ما شکل گرفته
خاص و هم انعطاف پذیري در آن رفتار، در وجود ما نهاده شده است. اگـر غیـر از ایـن بـود، تصـویر فعلـی       

داشت.بایست با آنچه که از زندگی حیوانات جنگل می دانیم، تفاوتی نمیجوامع بشري می
نها و غرایزمان هستیم یا اینکه فرهنگ ما بـر زیسـت مـا غلبـه     در جواب به این سئوال که آیا ما اسیر ژ

دارد؟ باید گفت که همان زیست ماست که موجب فرهنگ پذیري ما می شود. نظریه تکامل و کسب بینشهاي 
عمیق تکاملی که از وراي پژوهشهاي روانشناسی تکاملی قابل حصول اند، به مـا در داشـتن اختیـار بیشـتر و     

فتارهایمان، کمک می کنند.کنترل باالتر بر ر

آزادي، در گرو آگاهی است

).(کارل مارکس»تواند به شأن سزاوارش دست یابداز راه آگاهی میفقطانسان، «

شود کـه  اي یک متخصص تغذیه در مورد نقاط مثبت و منفی غذاها منجر نمیهمانطور که دانش تغذیه
نظر کند، دانـش تکـاملی   از خوردن همه چیز صرفده وزاو باالخره دست به یک روزه همیشگی و جاویدان 

نظر کنند. یک از تعامل با جنس مقابل یا ازدواج صرف،د که مثالً افراد بطور کلیواین شبه منجر تواندنمیهم
اثـرات مثبـت غـذاهاي دیگـر     ،بعد از اینکه درباره اثرات منفی بعضی از غذاها و در عـوض ،متخصص تغذیه

نه تنها ،مبناي دانش خود می کند که این مسئلهشروع به اصالح برنامه غذایی خود برتماالًمطلع می شود، اح
مـی  ،مضر نیست بلکه بسیار هم سودمند هست. بر همین قیاس، دانش فرد در مـورد مبناهـاي تکـاملی رفتـار    

تري دسـت بـه   با بیـنش و بصـیرت بیشـ   ،تواند باعث شود که او این بار (البته به شرطی که خودش بخواهد)
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خودش را بـه دسـت   هانتخاب کند تا اینکو راه خود را این بار با آگاهی و اختیار و اراده بیشتري زدهانتخاب 
آزادي واقعـی در  اي بسپارد که معلوم نیست باالخره او را به کدامین مقصد خواهند رساند.هاي تکاملیانطباق

گرو آگاهی است و افراد حق دارند که در مورد مسائل بدانند تا انتخابهاي واقعاً آزاد داشته باشند. 
مونث، بطور سرشتی میل به تک همسري دارد، دیگر ضروري نیست. در دادن این باور که جنس تداوم”

تواند بیشتر منجر به آسیب شود تا اینکه مفید واقع واقع در جامعه ما [منظور جامعه آمریکا است] این باور می
ه تر است که فکر کنند که تمایل آنها براي جدایی، به دلیل این اسـت کـ  شود. براي بعضی از زنان، این راحت

آمیـز  آنها با مرد ناهماهنگ با خودشان ازدواج کرده اند تا اینکه خودشان را به عنوان بخشی از عجایب اهانـت 
خود آگاه طبیعت ببینند. باور غلط آنها به اینکه ذاتاً تک همسرخواه هستند، از اینکه از تمایالت جنسی طبیعی

اي شـده کـه نهایتـاً    هاي زنجیـره به یک سري واکنشتواند منجر کند. این عدم آگاهی میشوند، جلوگیري می
).2005(النگلی، "شودموجب تخریب ازدواج هایشان می

هاي منتج از این موضوع که اطالعات و دانش دربـاره بنیادهـاي   ) در مورد نگرانی9، فصل 2000باس (
اي واقـع شـوند اینطـور    توانند و ممکن است که مورد سوء استفاده عـده تکاملی هوسها و شهوات انسانی، می

گوید:می

من نمی توانم در این باره کـاري  «مردان ممکن خیانت جنسی را اینگونه توجیح کنند که بطور مثال،"
هر چنـد ایـن نگرانـی نبایـد     ». شود تا من اینگونه رفتار کنمکنم، زیرا روانشناسی تکاملی من، منجر می

ام که از دانـش خـود دربـاره روانشناسـی تکـاملی،      مردانی بودهاعتنایی واقع شود، اما من شاهد مورد بی
کنند که آنها را وفادار نگه دارد [و نه اینکه موجـب  [تنوع طلبی جنسی در مردان] به نحوي استفاده می

وقتی که احساس «افزایش احتمال خیانت در آنها شود]. بطور مثال، یکی از این مردان به من گفت که: 
طلبـی  دانم که این فقط ناشی از میل تکامل یافته من براي تنوعام، میري جذب شدهکنم به زن دیگمی

جنسی است. این جذب شدن من به زنی دیگر لزوماً به این معنی نیست که من همسرم را دوست ندارم 
بعضـی  ». ... کند تا وفادار بـاقی بمـانم  کند. دانستن این مطلب، به من کمک مییا همسرم مرا درك نمی

آزرده خـاطر مـی   قتها، مردان از اینکه بفهمند که شریک آنها درباره مردان دیگر تخیالت جنسـی دارد  و
ام که چنین تخیالتی نداشته باشـد. وجـود ایـن تخـیالت،     شوند اما من، تا به حال با زنی مصاحبه نکرده

د خوب یا دوسـت  منعکس کننده این واقعیت هستند که مستقل از اینکه یک رابطه در جریان، تا چه ح
داشـتند زیـرا بعضـی وقتهـا،     1داشتنی باشد، زنان نیاکانی ما نیاز به همسر بالقوه جایگزین یـا پشـتیبان  

رفته است [مثالً شوهر یک زن ممکن بوده که فوت شده یا از فراهم کردن منابع مسائل خوب پیش نمی
رانشـان [لزومـاً] مـنعکس کننـده عـدم      هاي زنان در مورد مردانی به غیر از همسناتوان گردد]. خیالبافی

عشق نبوده یا به این معنی نیست که یک زن [حتماً] و به محض اینکه شوهرش شهرشان را ترك کنـد،  

1- Back-up Mates
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مـان، بـه مـا    هداف هوسهاي پنهـان شروع به برقراري ارتباط با یک همکار مرد خواهد کرد. آگاهی ما از ا
. "اي مناسب مدیریت کنیمکمک می کند تا تمایالتمان را به شیوه

هرچند که آگاهی و دانش ما نسبت به فرایندهاي تکاملی سازنده رفتارهاي جنسی که می تواند موجب 
تعارضـات بـین   تر ما از هوسهاي خطرناکمان شود، نمی تواند از تعارضات بین عاشق و معشـوق، درك عمیق

رقبا یا بین عشاقی که رقیب همدیگر می شوند، جلوگیري کند. اما این دانش ممکن است تا اندازه کمی، براي 
به منظور کنار آمدن با این مسائل را هدیه بدهد (همان منبع).1خردورزي هیجانیما، یک 

تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی

نِ خداییِ تو؛ همچون خورشید است خویشت«... 
جوید.شناسد، و سوراخ مار را او نمیهاي موش کور را او نمیحیله

اما خویشتنِ خداییِ تو، در هستی تو تنها نیست.
...»اي از تو هنوز انسان نیست، اي از تو هنوز انسان است و پارهپاره

(جبران خلیل، پیامبر و دیوانه، قطعه درباره جرم و جزا).

(نیچه).» کنیم؛ ما خود، طبیعت هستیمگوییم و در این میان، خودمان را فراموش میسخن میما از طبیعت«

شناسی افراد ما که پیوندي گریز ناپذیر با روانشناسی و جامعهجامعه بخصوص در جوامعی مثل ،مذهب
شناسی تکاملی تواند هم موجب تسهیل و هم بازداري از پذیرش حقایق مرتبط با روانمی،و کل جامعه دارد

توانند موجب شوند تا افراد یا مردان متعلق به یک دین، زنان متعلق به همان می،هاي دینیانسان شود. تعصب
بطور دین را متفاوت از زنان متعلق به سایر ادیان دیده و بخواهند که با دیدي متفاوت به آنها نگاه کنند. 

عهده دو جنس و از ص خود، شرایط و تکالیف خاصی را بری خاناسالم به دلیل نظام تربیتی و قانونمونه،
جمله زنان مسلمان قرار داده است. تشویق و فرمان اسالم بر اینکه زنان امتهاي اسالمی باید پاکدامن باشند و 

از نظر ،که زنان مسلمانندارندبه این شود که مردان مسلمان بپمنجرممکن است،چگونه و چگونه رفتار کنند
قبل از اینکه مسلمان، مسیحی، ،با زنان غیرمسلمان متفاوتند. فراموش نکنیم که پیروان هر دینواقعاًفطري،

اند. تکامل یافتهی،و همگی از نیاکان زیستی مشترکبودهیهودي یا متعلق به هر دین دیگري باشند، ابتدا انسان 
بر رفتار و باورهاي افراد ،م بطور خاصکلی خود و اسالشکلست که دین به یالبته این گفته به این معنی ن

سایر نهادهاي دین وگفتیم،همانطور که ،برعکسبطورنیست. هاتغییري در آنایجادقادر به یاتاثیر بوده بی
بسیار اثرگذار ،در تغییر نگرشها و ابراز یا عدم ابراز استراتژیهاي جنسی خاص در هر دو جنس،اجتماعی

1- Emotional Wisdom
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ايبودن شناسنامهیا مسلمانایست به صرف دینداربست که ما نمیااین،وجه در اینجامورد تتههستند. اما نک
ه. الزمآوردتغییري بوجود میبطور کامالً قطعی،آنها هم،بپنداریم که تعالیم دینی در ذهن و رفتارهاي افراد،

یک خانواده، همچنین داشتن ساختارهاي ژنتیکی الزم براي پذیرش تربیت دینی واثرگذاري تعالیم دینی، 
خیلی،دیندار همحتی در جوامع رسماًشدن همه آنها با همدیگر، جمعدینی است که و اجتماع محیط ،تربیت
»اعتراف«خودواقعیتهايبهابتدابایدآسیبهاي اجتماعی،تعالی دادن انسان و اصالحبراي.نیستوصولقابل 
تمدندارداعتقادوداندمیغربوشرقفرهنگتفاوترانشناس) آ(مردم1استروسلوییکهچیزيکنیم،

.نهفته استاعترافدرکهاستقدرتیمدیونغرب،امروزه
کهاجتماعی هستند- هاي جنسی و فرهنگی نیز از جمله دیگر عوامل محیطیعوامل فرهنگی، تعصب

بیافزایند. یکی از موانع اعتقادي یلمهاي عمقاومت نسبت به پذیرش یا بکارگیري یافتهتسهیل یا برتوانندمی
مان نقش يتواند در مقاومت ما نسبت به پذیرش واقعیتهاي تکاملی وجودو مربوط به حوزه باورها که می

به ما القا شده است. ،داشته باشد، باورهایی است که بوسیله نهادهاي فرهنگی و اجتماعی در مورد انسان
موجود بر میلیون گونه جانوري و گیاهی14حدود از میلیون گونه5/1معتقدند که تا االن، شناسان زیست

البته باور درستی است اما توجه ،»انسان اشرف مخلوقات است«این باور که . اندشدهشناختهروي زمین،
شوند و شامل فقط حیوانات و گیاهان اطراف ما میشناسیمحال میه داشته باشید که کل مخلوقاتی که ما تا ب

تقدسی که فقط خود تر هستیم!تر و اشرفپیچیدهاز جمله شیر و ببر و گوریل،ا نسبت به همه آنهاه ملبته کا
وابسته ما را نشان دهد. - تواند صرفاً خودخواهی گونه، میدهیمآن هستیم و بر آن گواهی میتاییدکنندهما 

تهاي وجودي او و نگریستن به او به عنوان چنین دیدگاهی نسبت به انسان، نباید مانع کنکاش و پذیرش واقعی
اي دیگر از این طبیعت بزرگ، شود. انسان، جانداري با چند مهارت بیشتر مانند زبان و توانایی گوشه

فکرکردن، نسبت به سایر حیوانات است. نباید به صرف این چند مهارتی که البته بسیار هم مهم هستند، 
واقعی خودمان را، پنهان کنیم.توانیم کلیت ماهیت بپنداریم که می

و مجراي دریافت حقیقتهاشکاف نسل
با همدیگر ،نسلهاي متفاوتافرادتواند باعث شود تا نگاه و نگرش می،هاشکاف یا فاصله نسل

یاگروهی ، و ایدئولوژیهاي فرديداشته ئلبه مسانگرشی سنتی متفاوت باشد. ممکن است یک نسل بخواهد 
از کهبخواهد،به مسائل نگاه کند. اما نسلی دیگر،ینکی بر چشم بزند تا از طریق آنجمعی را همچون ع

بیشتر استفاده کند. تفاوت در نحوه نگرش خاصیت فیلتر کردن علم در پاالیش حقیقت از غیر حقیقت،
، ي دارند و از طرف دیگرأکنند و همگی هم حق رهمه در یک جامعه زندگی می،نسلهایی که از یک طرف

1- Claude Levi-Strauss
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به تعارضات تواند منجرپردازد، میمتفاوت به پردازش اطالعات و مسائل میذهنهاي آنها با ابزارهاي نسبتاً
بین نسلی در مورد چگونگی کاربرد علم در یک جامعه شود.

پذیرمبینم، پس نمیمن نمی

دلیل دیدن چیزي، فقط به براي دیدن یا ننیست، انساننوربهنیازدیدن،براي؛گویدیزیک دروغ میفعلم«
(منبع؟).» دارد!نیاز 

).مثلالضرب(»و نه گوشچشم کاربردي داردنه اگر ذهن بسته باشد، «

بودن انسانها داند چه حکمتی در سطحیتردید میاي ژرف به جهان نگریسته باشد، بیکس که به گونهآن«
نگر و دروغین باشدسطحی، آسانتااندآموزحفظ خویشتن است که به او مینهفته است. این غریزه .«

-تر به نظر میتر و سنگینچیزهاي نزدیک، بزرگ،ادراك ماست. مطابق این قانونخودخواهی، قانون نمایشِ«

.(نیچه)» یابدکاهش می،که وزن و اندازه همه چیزهایی که دور هستندرسند، درحالی

جنسی را، گروههاي - در حیطه روانشناسی تکاملیهاي پژوهشیاین امکان وجود دارد که اگر یافته
-شان، صدق نمیخاصی از مردان و زنان مطالعه کنند، معتقد شوند که این حقایق در مورد آنها یا جنس مقابل

کند. اشتباه در اینجا این است که آن فرد خاص، با توجه به شرایط و روحیات فعلی و نگاه خودش، و نه به 
کند. در روش علمی، این دیدگاه شخصی افراد نیست که مالك درستی یا نگاه میروشی علمی، به مسائل

گیرند. ممکن هاي پژوهشهاي تجربی، مالك اندیشه و عمل قرار میگیرد، بلکه یافتهها قرار مینادرستی ایده
اینکه کاري شدید جنسی در آنجا حکم فرماست، باور بهکند که محافظهاست مردي که در محیطی زندگی می

زنان اطرافیانش، ممکن است تغییرات مرتبط به چرخه در ترجیحات جنسی نشان بدهند را دور از ذهن 
اند که اگر چه که اکثریت زنان در ترجیحات تکاملی نشان داده-بپندارد. پژوهشهاي روانشناسی جنسی

اي از زنان، به رفتار بیرونی دهدهند اما این تغییرات فقط در عشان، تغییرات مرتبط به چرخه نشان میدرونی
شان را به طور روزانه براي بینند تا تغییرات وابسته به چرخهشود. عالوه بر این، آن زنان الزم نمیتبدیل می

ایم، این تغییرات عمدتاً مرد مذکور گزارش کنند تا او از این فرایندها اطالع یابد! همانطور که مکرر گفته
ن است از دید خود زنان هم پنهان بماند. یک زن ممکن است احساس کند که در ناهشیار بوده و حتی ممک

یابد و در اواسط چرخه خصایص دیگري را و یا ابتداي چرخه ماهانه خود، خصایص خاصی را جذاب می
مدت مرد معینی را و براي رابطه درازمدت مرد دیگري را. او در هر لحظه فقط متوجه اینکه براي رابطه کوتاه

یابد. این تغییرات را اگر هم هشیارانه یابد و چه کسی را جذاب نمیین است که االن چه کسی را جذاب میا
اگر رفتاري تحت کند. تجربه شوند، احتماالً بوسیله توجیهاتی که به نظر خودش قابل قبول است، تبیین می
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بقاي بیشتري دارد تا اینکه تحت تاثیر تاثیر مراکز زیر قشري بوده و به صورت ناهشیارانه کنترل شود، امکان 
رود که بوسیله قضاوهاي هشیاري و آگاهی باشد. اگر انتخابی تحت کنترل مراکز هشیارانه باشد، بیم آن می

موقعیتی و سایر عوامل اثرگذار بیرونی، تحت تاثیر قرار بگیرد. اما کنترل مراکز زیرقشري بر رفتاري خاص، 
شود. هاي بیرونی باشد، میکه مستقل از شرایط و قضاوتبقاي آن رفتار بطوريمنجر به احتمال بیشتر تداوم

- هاي تکاملی افراد، زیستی (مثالً از طریق جهشگیري بسیاري از انطباقاز طرف دیگر، گفتیم که اساس شکل

اهند هاي ژنی) بوده و به همین علت، به جز در موارد کسب بینش، جزو خزانه ناهشیار زیستی ما باقی خو
تکاملی، چه در زنان و چه در مردان، آنقدرها هم براي افراد -هاي جنسیالبته خوشبختانه، وقوع پدیدهماند. 

کند. قبولی دارند، صدق میناملموس نیست. این مسئله، حداقل درباره مردان و زنانی که پختگی جنسی قابل
اي براي کنترل تغییرات وابسته به ه یا هشیارانههاي ناهشیارانهمانطور که دیدیم حتی در مردان هم، مکانیسم

شود. چرخه تعبیه شده است. دیدیم که راهبردهاي حفظ همسر در مردان، در اواسط چرخه تشدید می
حساسیت نسبت به رقبا در زمانهاي خاص از چرخه قاعدگی، رفتارهاي رقابت اسپرمی و بسیاري دیگر از 

ز نوعی آگاهی ناهشیارانه یا هشیارانه دو جنس از رفتارهاي جنس رفتارهاي بحث شده، همه و همه حاکی ا
دیگر است.

افزاي دیگري کامالً هاي تناسبنکته بعد اینکه، اگر قرار بود که در طول تکامل، هر جنس از مکانیسم
ا در دو هها شود، امروز اصالً شاهد این مکانیسمآگاه شده و به کل مانع بروز رفتارهاي منتج از این مکانیسم

-جنس نبودیم. زیرا در طول تکامل، هر جنس با انتخابهاي خود و همچنین رفتارهاي زناشویی خود، می

اي که قصد داشته، هدایت کند. زمان دقیق باروري زنان یعنی توانسته تا حدي جنس مقابل را به آن شیوه
ماند. این مسئله، هم پنهان میاواسط چرخه که اوج احتمال حاملگی است، در اکثریت موارد از خود زنان 

هاست که در اکثریت آنها، این زمان بوسیله عالئم بدنی واضح و قابل مشاهده، هاي سایر گونهبرخالف ماده
شود. همانطور که بحث شد، یک علت ارائه شده در مورد کارکرد انطباقی این مسئله این است که پیام داده می

، امکان در پیش گرفتن یک استراتژي جنسی دوگانه را براي زنان، سازي زمان دقیق چرخه قاعدگیپنهان
انسان، از معدود نخستی ها و پستاندارانی است که رابطه جنسی بین دو جنس آن، در خفا کند. آسانتر می

، با ءها، دو عضو از اعضاي جنس مقابل، به راحتی و در معرض سایر اعضاگونهاغلب گیرد. در صورت می
بین هر یک از کنند. یکی از علتهاي تحول این رفتار در انسان، به تاثیر ارتباطات در جریانِش میهمدیگر آمیز

هاي شیرها یا گاوهاي وحشی، نر شود. در گلهاعضاي یک جنس با دیگري، بر تناسب سایر اعضا، مربوط می
یا باید به این واقعیت تمکین کنند و سایر نرها هم، یا نرهاي غالب، اغلب یا همه آمیزشها را از آن خود می

کاري وجود ندارد و دلیلی هم براي اینکار وجود ندارد. همه پوشی و پنهانکنند یا گله را ترك کنند. پرده
نشان با اکراه، پذیرشاگرحتی،در جریان است آگاه بوده و نسبت به آنءاعضاي گروه، از آنچه که بین اعضا

را، به معشوق خود بگویید. تُن صداي شما، » دوستت دارم«خواهید جمله یاما تصور کنید که شما م. دهندمی
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اي که به جز شما دو نفر کسی در آن نیست یا که در یک پارك بخواهید این جمله را بگویید یا در خانهوقتی
آرامی کند. شما در همه این موقعیتها، این جمله را بهدر یک جزیره دورافتاده و متروك، چندان تفاوتی نمی

طلبد که آن را آرام به زبان بیاورید. اما کنید تا اینکه بخواهید فریاد بزنید. انگار که ذات این پیام میبیان می
آرامی زمزمه کنیم. شاید به این خاطر که هایمان را بهدهیم ابراز عالقه به معشوقهچرا، ما هنوز هم ترجیح می

واظب است تا کس دیگري از قبیله، چیزي از این موضوع نفهمد. مغز تکاملی نگران و مراقب ما، هنوز هم م
کاري وجود دارد. آگاهی اعضاي هاي اجتماعی و هوشمند مانند انسان، دالیل زیادي براي مخفیدر گونه

تواند به مزاحمت دیگر اعضاي حسود از رابطه بین دو عضو از اعضاي جنس مقابل، عالوه بر اینکه می،دیگر
که بر سر وجود آنها ، همرا تواند حقایق ناخوشایندي، میکنند!)هان خورید باده که تعزیر می(پنمنجر شود

هیچ زنی، به رابطه مخفی همسرش با زنان دیگر و پخش منابع برمال کند.براي همگانوجود ندارد، نظراتفاق
دوگانه همسرش نیست. شود. هیچ مردي هم، قادر به تحمل بروز استراتژي جنسیبه سمت آنها، راضی نمی

دهد که مزور باشد و این تزویر را در جهت شکستن هنجارها و قوانینی که هوشمندي انسان، به او اجازه می
ظاهراً آنها را پذیرفته و متعهد به انجام آنها شده، بکار گیرد.

تا با در اندیشد و به همین خاطر سعی داردهر جنس فقط به افزایش حداکثري تناسب تکاملی خود می
هاي او ممانعت ایجاد کند، باز پیش گرفتن هر استراتژي ممکن، جنس مقابل را از اینکه بر سر راه استراتژي

هاي پنهان جنسی در هر دو جنس شده است. با این وصف، منگیري مکانیسمدارد. این روند، منجر به شکل
بینم پس معنی که چون من فالن حقیقت را نمیپذیرم فقط به همین معنی است و نه به ایننمیپسبینم،نمی

آن واقعاً وجود ندارد!

شوندانتخاب خویشاوندي: وقتی خویشاوندان، فرشته می

(سعدي).» نزد هر کس، عقلش بهترین است و فرزندش، زیباترین«

و دادن به تناسب تکاملی فرددر فصل سوم، درباره مکانیسم انتخاب خویشاوندي و نقش آن در شکل
رفتار انسان، توضیح دادیم. همانطور که گفته شد، افراد نه تنها از طریق افزایش احتمال بقا و گسترش ژنهاي 

آوري شرایط بهینه براي افزایش این متغیرها در خویشاوندان ژنتیکی، موجب خود که همچنین از طریق فراهم
نه تنها در بدن ما، بلکه در کالبد بستگان افزایش کلی تناسب تکاملی خود خواهند شد. ژنهاي خودخواه ما، 

مان نیز، حضور دارند. از این رو، گسترش خط ژنتیکی خود، عالوه بر اینکه از طریق بازتولید جسم ژنتیکی
تواند از طریق تکثر خویشاوندان هم، اتفاق بیفتد. هر چه قدر که همبستگی ژنتیکی بین دهد، میخود روي می

شود. باشد، به همان میزان نیز، احساسات مبتنی بر انتخاب خویشاوندي، بیشتر میما و آن خویشاوند بیشتر
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تواند منجر به این شود که ما، در تفسیر رفتارهاي خویشاوند و غیرخویشاوند، تفاوت و این مکانیسم، می
ندان و تمایز نشان دهیم. ما ممکن است رفتارهاي از نظر هنجاري مثبت و منفی را، در رابطه با خویشاو

اي متفاوت ارزیابی کنیم. در این حالت، بسیاري از آنچه که اگر بوسیله غیرخویشاوندان انجام ها، به گونهغریبه
تواند بوسیله خویشاوندان ما انجام شده و واکنش منفی به مراتب کمتري شوند، میآمیز تفسیر میشود، فاجعه

به شوهر، ممکن است در مقابل رفتارهاي حاکی از را هم در ما بوجود بیاورد. یک پدر یا مادر، نسبت
تمایالت خارج از چارچوب زناشویی دختر خود، بردباري بیشتري نشان دهند. البته این طبیعی است، زیرا 

هاي سنگین هاي جنسی خارج از چارچوب زناشویی، براي شوهر آن مرد و نه براي والدین، هزینهآمیزش
ی، براي یک شوهر، به معناي عدم اطمینان از قطعیت پدري است، درحالیکه هایتکاملی دارند. چنین آمیزش

شوند. در چنین والدین آن دختر، در هر حال، پدربزرگ و مادربزرگ ژنتیکی نوه دختري خود، محسوب می
شرایطی، ما شاهد تداخل استراتژیهاي جنسی و تعارض در عالیق طرفین که در بین زوجین شایع است، 

آنجا که به والدین مربوط است، تناسب تولیدمثلی آنها، از طریق فرزند دختر آنها، حال این فرزند از نیستیم. تا 
تواند زا باشد، این میشود. اگر هم آمیزشهاي فرازناشویی دختر، براي آنها هزینههر مردي که باشد، حفظ می

هاي اي مربوط به خود آمیزشههاي اجتماعی و هنجاري چنین عملی باشد و نه هزینهمربوط به هزینه
ها و همچنان در دنیاي امروز، براي فرازناشویی. شهرت به رفتارهاي فرازناشویی، در محیط تکاملی انطباق

تواند قسمتی از حساسیت اعضاي خانواده خانواده دارنده چنین شهرتی، تبعات منفی جدي داشته و این می
تواند مشاهده د. به هر حال، مکانیسم انتخاب خویشاوندي، مینسبت به رفتارهاي جنسی همدیگر را تبیین کن

- سویه از خویشاوندان خود میرغم آگاهی از حقایق، به جانبداري یکاینکه چرا بعضی وقتها، افراد، علی

کند که چرا تعدادي از ما، ممکن است در شرایطی پردازند را، تبیین کند. آن، همچنین براي ما روشن می
مان، واکنش ناپذیرا نشان دهیم. اینکه پدر یا ها در رابطه با خویشاوندانبعضی از واقعیتخاص، نسبت به

هاي داماد خانواده نسبت به رفتارهاي ارتباطی همسرش با جنس مقابل، چه موضعی برادري، در مقابل نگرانی
انه ما نسبت به بستگان تواند از این مسئله تاثیر بپذیرد (جالب اینجاست که نگرش متمایزگرایبگیرند، می

شود. در یک پژوهش، از مادران مان، حتی نسبت به مسائل بطور ذاتی انزجارآور هم، نشان داده میژنتیکی
خواسته شد که مدفوع نوزادان مختلف را ببویند. نتیجه پژوهش نشان داد که مادران، مدفوع فرزند خود را 

هاي مدفوع بطور عمد جابجا شده بودند، با حس انزجار نهکه نمونسبت به مدفوع نوزادان دیگر، حتی زمانی
). وقتی ما مدفوع فرزندان خود را کمتر 2012؛ به نقل از باس، 2006و همکاران، 1کمتري بو کشیدند (کیس

دهد!).یابیم، احتماالً بوي سایر رفتارهاي هنجارشکن آنها هم، خود ما را کمتر آزار میمنزجرکننده می
گردد. مان بر میآل ما از خویشاوندان و عزیزانگذار دیگر در این زمینه، به تصورات ایدهیک عامل تاثیر

توانند تمایالت شاید کمتر پدر یا برادري، بخواهد بپذیرد که دختر یا خواهر او هم، همانند تمام زنان دیگر، می

1- Case
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مان قایع تلخ درباره عزیزانو رفتارهاي جنسی خاص داشته باشند. اغلب ما، شوك بعد از فهمیدن یک سري و
را، در لیست تجارب هیجانی خود، به همراه داریم. اینکه فالن عضو خانواده، به دام اعتیاد افتاده؛ اینکه نتایج 

دهند که یکی از اعضاي خانواده، مبتال به سرطان شدید بوده و به زودي جان هاي پزشکی، نشان میبررسی
بشنویم یکی از نزدیکان ما، مرتکب یک جرم جدي حقوقی شده و یا اینکه خود را از دست خواهد داد؛ اینکه 

خبر مرگ عزیزي را براي ما بیاورند.
تکاملی ناپخته خود درباره مسائل و -هاي روانیبطور خالصه اینکه، باید سعی کنیم تا اسیر مکانیسم

به بعضی از رفتارهاي آنها، یعنی پوشی نسبت به رویدادها نشویم. فرشته دیدن خویشاوندان یا اغماض و چشم
توانند مانعی بر سر راه رسیدن به مسیر دهنده تناسب تکاملی ما بودند، االن میهایی که روزي افزایشمکانیسم

جویی، شوند. درست و حقیقت و حقیقت

هاي جنسی تاثیر جذابیت و استراتژي

» شکل دهدراکه آگاهی آنها، هستی آنهاسازد و نه اینرا میآنهااین هستی افراد است که آگاهی «
).مارکس(

» داردگرانسر، منباوستخوردهيگریدبایمکهس/  مجلشحنهيا،اوازبستانمندادراخدا«
(حافظ).

تواند سازنده بسیاري از باورها و نگرشها خصی افراد در مورد جنس مقابل، میش- تجارب جنسی
این سیستم اعتقادي ساخته شده بر مبناي تجارب شخصی، می تواند در مقابل نسبت به جنس مقابل باشد.

به روحیات و ،تجربه شخصی خودشطبق صرفاًبر اگر مردي بخواهد واقعیتهاي جدید، مقاومت نشان دهد.
یا ویژگی بودهتمایالت جنسی زنان پی ببرد، شاید چاره اي نباشد به جز اینکه از نظر جسمی بسیار جذاب 

اقتصادي و اجتماعی در ،تاز و خاص دیگري داشته باشد. داشتن خصایص متفاوت جسمی، شخصیتیمم
از نظر مردان گروه ب، کند.مردان، واکنشها و پسخوراندهاي جنس مقابل نسبت به آنها را بسیار متفاوت می

اغب و سرکش بیایند. شناسند، سرد مزاج، نسبت به مسائل جنسی غیررممکن است زنان یا زنانی که آنها می
- شدن زنان در آغوش مردان مورد عالقهگرفتن و رامتواند به این علت باشد که آن مردان، آراماین برداشت می

تواند به خاطر این باشد که آنها فقط اند. سرد مزاج و نامتمایل به آمیزش جنسی دانستن زنان، میشان را ندیده
گاه شاهد شور، هیجان و اند. شاید یک مرد بتا، هیچا مشاهده کردهیک روي کارنامه جنسی و عاطفی زنان ر

شهوت جنسی در زنان نسبت به خود نشود و در مورد تمایالت جنسی زنان هم، بر همین مبنا قضاوت کند. 
بر این اساس، نظرات این دسته از مردان درباره میل، رغبت و تمایالت جنسی زنان، درست است، ولی فقط 

- ا خودشان! اما یک مرد جذاب و خوشگذران که هوسهاي تند و تیز، لحظات آتشین جنسی و جیغدر رابطه ب
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تري نسبت به تمایالت و رفتارهاي جنسی زنان، هاي ارگاسمی شرکایش را بیشتر دیده، احتماالً نگاه جامع
تواند موجب شود هاي جنسی زنان، میها، ترجیحات و استراتژيواقعیت این است که بعضی از انتخابدارد.

دیگرايعدهبرايکهدرحالیشود.تمامقیمتگرانوبرهزینهبسیارمردان،ازايعدهبرايجنسی،ارضايتا
اند و به همین دسته اول، فقط در هنگام گرانی اجناس، به بازار رفتهباشد. بهاکموارزاناینچنینمردان،از

اي دیگر خرند، عدهمیو صد برابري ند که آنچه که آنها با قیمتی گزاف خواهند بپذیردلیل، باور نداشته یا نمی
تمایالت که کنند! دسته دوم از مردانتر تهیه میهاي دوشنبه بازارهاي جنسی، بسیار ارزاناز مردان، در حراجی

، نسبت به زنانینگرشهاي متفاوت، احتماالًانددیدهزنان را بیشتر بودنعریانهمراه با و لحظات داغِواقعی
تر و محتاطلزوماً،. البته این به این معنی نیست که گروه دومدارنداخالق یا هنجارهاي جنسی در جامعه 

تواند میاز مردان،براي این گروه،کارتر خواهند بود. لذت و مزیت ارتباطات چندگانه با زنان متعددمحافظه
هاي که ممکن است نسبت به خانوادهنیاسی باشند، درعین کننده آزادیهاي جنموجب شود تا موافق و تشویق

ست که تجارب شخصی بر اایناست،کارتر بوده یا نبوده باشند. چیزي که در اینجا مهم محافظه،خود
- اند، قضاوت نمیو افراد مستقل از شرایطی که تجاربشان را برایشان ساختهداشتهنگرشهاي افراد تاثیر زیادي 

ایم که هر یک به دنبال عه متشکل از زیرگروههاي متعدد مواجهمرایطی، ما با یک جادر چنین شکنند.
هستند.،افزاي خودکردن شرایط جنسی جامعه با استراتژیهاي جنسی تناسبهماهنگ

وجود استراتژیهاي جنسی مورد صحت ممکن است در ،ر جسمی و جنسیظزنان کمتر جذاب از ن
افراد ،طبیعی است. تکاملشک کنند. البته این امر کامالًمورد خودشان،در ، مورد بحث در روانشناسی تکاملی

شرایط جسمی و روانی خودشان و همچنین شرایط محیط اطرافشان بهرا به نحوي شکل داده که با توجه
ال این احتمکنند. می،زاترین استراتژي جنسی ممکناقدام به انتخاب تناسب،شناختیمانند محدودیتهاي بوم

(به مجموع خصایص جسمانی، شخصیتی، رفتاري، اجتماعی و 1وجود دارد که زنانِ با ارزش همسر بودن
کننده جذابیت کلی او براي اینکه به عنوان یک همسر انتخاب شود، گویند که تعییناقتصادي یک فرد می

ه و خطر پذیري کمتري تر بودتر، در اتخاذ استراتژي جنسی دوگانه محتاطاست) یا جذابیت جسمی پایین
و در بعضی از شرایط پایینو همسريجنسی، براي زنانی با جذابیت جسمی،از نظر تکاملیداشته باشند. 

تر این باشد که انرژي خود را صرف پیدا کردن یک مرد انطباقیافزاتر و، شاید تناسباجتماعی و محیطی
نظر صرفمدت،کوتاهجنسی هاينی بر استراتژیخوب و براي یک رابطه درازمدت کرده و از تمایالت مبت

هاي جدي براي آنها داشته باشند. هزینه،توانند بطور بالقوهمی،چنین تمایالتیاین به خاطر این است که.کنند
بطور بالقوه حتی براي زنان ،بطور مثال، هر چند بعضی از استراتژیهاي جنسی مانند استراتژي جنسی دوگانه

شودرا شامل میدست اوه هایی مانند اکتشاف خیانت بوسیله همسر و احتمال آسیب دیدن بهجذاب نیز هزین
دانند که حتی در صورت جدایی از همسر اول (مثالً به میتر بودن، به دلیل جذاب،این زنان،اما در مجموع

1- Mate Value
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رفتارهاي خیانت علت اکتشاف خیانت)، باز هم شرایط جایگزین مانند همسر بعدي خواهند داشت. همچنین 
دانند این در حالی است که زنان گروه اول میدر آنها ممکن است بوسیله بعضی از مردان بیشتر تحمل شود.

با توجه هاي جایگزین براي آنها، در صورت وجود داشتن، از مطلوبیت کمتري برخوردار خواهد بود. که شق
زندگی مشترك و همسري آنها را از توانند ت میاین تمایالو جنسی،دهی مردان به جذابیت جسمیبه اهمیت

کشف احتمالی روابط خارج از که در یک شرایط سخت رقابتی و با زحمت بدست آورده اند، محروم کنند. 
تر تمام می شود تا زنانی با ارزش چارچوب زناشویی با مردانی به غیر از همسر، براي این زنان بسیار گران

گر و ناهشیار تکاملی آنها، به همین خاطر، شاید بهتر باشد که ذهن محاسبهتر. همسري یا جذابیت جنسی باال
تر و بهتر جلوه داده و در شدنی،انتخاب جفت و استراتژیهاي دیگر را براي آنهاجایگزینهاي مکانیسم

ابیت جسمانی ارتباط بین جذتر براي آنها را از دسترس آنها دور نگه دارد. استراتژیهاي بالقوه خطرناك،عوض
این ارتباط .تاثیر بپذیردفرهنگی-شناختی و اجتماعیشرایط محیطی، بومتواند ازو استراتژیهاي فردي، می

تواند پذیرش یک سري از واقعیتها را تسهیل یا محدود کند.خود می

تجربهبیو تجربه کمافرادسندرم 

» ست!ه من اپلنگ خونگربه ملوس و آروم بابا،ونازدخترِ«
).درباره همسرشگفته یکی از مراجعین مولف(

"شناسد]، دختر بدي باشدتواند از نظر مرد دیگري [که او را بیشتر مییک دختر خوب از نظر یک مرد، می"
).2005(النگلی، 

دانش و نگرشهاي فرد در مورد روانشناسی دو جنس و رفتارهاي جنسی آنها، تحت تاثیر تعامالت فرد 
واکنشی که افراد متفاوت از جنس مقابل دریافت می کننـد و  گیرد. ضاي همجنس و جنس مقابل، قرار میبا اع

تجاربی که در رابطه با آنها دارند، متفات بوده و این تجارب می تواند بر نوع برداشت آنها از جنس مقابلشـان  
مانندفردفقط از یک ،راجنس مقابلد که دانش خود در مورتاثیر بگذارد. باورها، نگرشها و رفتارهاي افرادي

که در زندگی شخصی خود فقـط بـا تعـداد    افراديیااندکسب کردهفرد معدود از جنس مقابلهمسر یا چند 
، به نحوي اسـت کـه مـی    اندتعامل داشتهها همشیرهووالدینمانند همسر، اعضاي جنس مقابل مانند کمی از 

ممکن اسـت دسـت بـه یـک تعمـیم بسـیار       این دسته از افراد، ندرم دانست.توان آنها را واقعاً مبتال به یک س
آشـکارا  معمـوالً ،بزنند. این برداشتهاي ناشـی از تعمـیم  شانجنس مقابلافراطی در مورد رفتارها و روحیات 

نادرست و افراطی هستند. عالوه بر جنبه تعمیم دهی که برداشتهاي آنها را غلط می کند، علت دیگر نادرسـت  
و مقاومت نسبت به دیدگاههاي جدید درباره جنس مقابل ایـن جنس مقابلودن برداشت هاي درونی آنها از ب
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ایـن مواجـه بـا    .مواجه شده اندجنس مقابلشانفقط با جنبه محدودي از شخصیتهاي ،ست که آنها اغلب نیزا
به برداشت هاي ناکامل،منجرکه البته طبیعی هم هست، جنبه هاي محدودي از شخصیتهاي زنان اطراف خود 

نادقیق و یک سویه نسبت به جنس مقابل می شود. فکر کنید که اگر هر مـردي بخواهـد دربـاره عطوفـت یـا      
اساس غریـزه  بر،عموم مادران!اساس رفتارهاي مادرش قضاوت کند، چه خواهد شد؟بر،مهربانی زنان دیگر

رفتار می کنند. همچنین بدیهی اسـت کـه   ،فرزند استمادري که همان انطباق تولید مثل موفق از طریق حفظ 
پنهـان  ،مـرد آناز نظـر  ،رفتارهاي جنسـی آنهـا  مانندهاي شخصیتی نزدیکترین زنان یک فرد بسیاري از جنبه

بطور مثال، مشخص است که هیچ مادر یا خواهري در صورت حضور یا اطالع برادر یا پسر خود، اقدام بماند.
نمونه دیگر، گزارشی است که بعضـی از مـردان، از   یا آمیزش جنسی نامشروع نمی کند.به رابطه فرازناشویی 

میل جنسی زنان و مثالً همسرانشان می دهند. البته برداشتی که این مردان از میل جنسی همسرانشان یـا سـایر   
زنان اطرافشـان را  زنان اطرافشان دارند، لزوماً نادرست نیست اما مشکل آنها در این است که رفتار همسران یا

مجمـوع، تواننـد در  نمیخویشاوندانمان،از زنانیچنین دیدگاههاي ناقصبینند. فقط در رابطه با خودشان می
ر هـ بهاما بینانه یا بدبینانه باشند، این دیدگاهها خوشچه؛ادراکی کامل و روشن از شخصیت زنان فراهم کنند

بینانه نخواهند بود.حال کامالً واقع

و قهرمان مدافع حقوق زنان1ندرم مرد خوبِ عصر جدیدس

(اسکار وایلد).» گاه ساده نیستحقیقت خالص و ساده، به ندرت خالص است و هیچ«

کنند که با گرفتن یـک سـري از   هاي جدید، فکر میبعضی از مردان، بخصوص تعدادي از مردان نسل
بـودن بـه   هایی که در آنها، مالیمت همیشگی یا مدافعهاي خاص نسبت به مسائل زنان و اتخاذ خط مشنقش

توانند به مسئولیتهاي خود عمل کرده یا اینکه از این طریق به بعضـی از اهـداف   شود، میهر طریق تشویق می
پـذیري  دوسـت، داراي مسـئولیت  خود برسند. مردان گروه اول، ممکن است مردانـی بـه ظـاهر مهربـان، نـوع     

سن نیت نسبت به زنان، به نظر برسند. البته ممکن است واقعاً هم اینطور باشد. اما بـه  اجتماعی باال و داراي ح
کنند در رابطه با مسـائل اجتمـاعی، اتخـاذ دیـدگاهی     هرحال، مشکل این گروه از مردان این است که فکر می

تواند ل دیدگاهها، میو از این قبی» همه ذاتاً خوبند، نگران نباش«، »اعتماد کن، همه چیز درست می شود«مانند 
اي از مشکالت باشد.چاره حل پاره

کنند تـا در همـه جـا، خـود را مـدافع      شوند، سعی میگروه دوم از مردان که مدافعین قهرمان نامیده می
حقوق زنان نشان داده و حتی ممکن است به دیدگاههایی که بـر وجـود تفاوتهـاي دو جـنس و روانشناسـی      

1- New-age nice guy
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کند، یورش ببرند. ممکن است فکر کنند که زنان، بطور تاریخی مـورد ظلـم   جنسی خاص هر جنس تاکید می
واقع شده و پیاده شدن همه جانبه دیدگاههاي فمنیستی، چاره این مظلوم زدایی تـاریخی اسـت. مشـکل ایـن     
دسته از مردان و سایر گروههاي حزبی در جامعه که متشکل از زنان یا مردان هستند این است که ایـدئولوژي  

کننـد  آنچـه را کـه فکـر مـی    دي و شخصی خودشان را با حقیقت و واقعیت یکسان فرض کرده و در واقع فر
پندارند. علـم و واقعیتهـاي علمـی، کـاري بـه قضـاوتهاي ذهنـی و ارزشـی و         درست است، واقعاً درست می

فـاوت اسـت. مـا    ها، نداشته و راه خود را می رود. روش علم، بـا روش ایـدئولوژي مت  دیدگاهها و ایدئولوژي
هاي ایدئولوژیکی و نظرات شخصی خود، دهد بخاطر تعصبتوانیم و نباید آنچه را که علم به ما هدیه مینمی

هـاي شخصـی، حزبـی و    مانند، حتی اگر بـا ایـدئولوژي  قربانی کرده و رد کنیم. حقایق به قوت خود باقی می
ري، سعی در تطابق دیـدگاههایمان بـا واقعیتهـا و    پذیگروهی ما، در تضاد باشند. پس بهتر است که با انعطاف

حقایق داشته باشیم تا اینکه بخواهیم حقایق را با هدف هماهنگ کردن با دیدگاه هایمان، تحریف کنیم.

گراییروانشناسی تکاملی و جنسیت

هاي علمی [در رابطه با تفاوتهاي دو گاه چنین حجم وسیعی از دادهدر تاریخ روانشناسی، هیچ"
"شده باشد.1جنس] وجود ندارد که با چنین برنامه از قبل تعیین شده سیاسی، دست به گریبان

).155، ص 1995(ایگلی، 

توانید به کتابهایی که اگر هنوز از تفاوتهاي روانشناختی و رفتاري بین دو جنس اطالع کافی ندارید، می
ها را براي شما ارائه کنند. پس چرا تا انبوهی از دادهاند مراجعه کنید نوشته شده2در زمینه تفاوتهاي دو جنس

کند، باید متهم به روانشناسی تکاملی به صرف اینکه بر وجود تفاوتهاي جنسی با منشاء زیستی تاکید می
شود تبعیض جنسی شود؟! آیا گفتن اینکه دو جنس از نظر آناتومی و فیزیولوژیکی متفاوتند، دلیل بر این می

تواند درباره علم روانشناسی و از گرا بدانیم؟! پس چرا این مسئله نمیی یا فیزیولوژي را جنسیتکه علم آناتوم
جمله روانشناسی تکاملی هم صادق باشد. اگر تاکید بر اینکه دو جنس، تفاوتهاي اساسی (و مطمئناً شباهتهاي 

رند تا با خیال راحت، گرایی است، پس منتقدان اجازه دازیادي) با همدیگر دارند، حاکی از جنسیت
گرا بدانند. روانشناسی تکاملی، به هیچ وجه، به برتري یک جنس نسبت به روانشناسی تکاملی را جنسیت

کند بلکه صرفاٌ این پیام را جنس دیگر یا نقص یکی در قبال دیگري، تاکید نداشته و این ایده را تشویق نمی
شرایط متفاوت تکاملی و محدودیتهاي متفاوت براي به دهد که: در طول تکامل، دو جنس به علت داشتنمی

اند. این تفاوت در حداکثر رسانی تناسب تکاملی خود، مجبور به در پیش گرفتن استرتژیهاي متفاوتی شده

1- Encountered
2- Gender Differences
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استراتژیهاي در پیش گرفته شده، تفاوتهاي جنسیتی و از جمله تفاوت در رفتارهاي جنسی را رقم زده است. 
شدند که گرا یا حتی ضد زن دانسته و معرفی میا و افراد، درحالی در گذشته جنسیتهبسیاري از دیدگاه

اکنون، مورد بررسی علمی قرار گرفته و درستی آنها، به اثبات رسیده است.

بدبین است؟،آیا روانشناسی تکاملی

هااجارهروندیمهازشکنپروا.کنندیمیزندگاهآندر،هاشیرپنروا. سازندیمقصرهاآسماندررنجورها،روان«
.)چارلز استیون هامبی(! » رندیگیمرا

بینم. اما اگر آن گل کاکتوس بود حتماً یادآور شوید که آن گل اگر در گلدان گل دیدید، بگویید گل می«
».خارهایی هم داشت

ت، از اساس با علم و گیرند که این رویکرد بدبین اسکسانی که این ایراد را به روانشناسی تکاملی می
بینی وجود ندارد و همه چیز بر مبناي خوشیاچیزي به نام بدبینی ،. در علمدانهاي علمی بیگانهمفروضه

،بین و هماهنگ با واقعیت هستند یا نه را نیزشود. اینکه آیا نظریات یک علم، واقعسنجیده می،بینیاصل واقع
توانیم درك کنیم که روانشناسی تکاملی براي کسانی که دوست میکنند. از طرف دیگر، شها تعیین میهپژو
ه پر از خودفریبی و دیگرفریبی بیرون نیایند، همچون تندبادي ببینی پوشیده و از کلد لباس آفیت و خوشندار

با ذائقه شیرینی دوست ی،کوبد. این کاري است که که تلخی هر واقعیتعمل کند که متعلقات آنها را در هم می
دهد و نه آنچه که واقعاًحقیقت آن چیزي است که به ما آرامش می،متاسفانه براي اکثریت ما. کندما می

- نمیاماخاص را دوست نداشت واقعیتیتوان میولی با این وجود، این یک حقیقت است که .حقیقت است

توان منکر آن شد.

نداردایم، حقیقت وجود دارد و آنچه که نشنیدهشنویمآنچه می
کنند مانند رفتارگرایی و نظریات مطرح در تفکراتی که بر تاثیرپذیري رفتار انسان از محیط تاکید می

- علوم اجتماعی، سالهاست که دانشجویان، محققین و اندیشه پردازان علوم مختلف را بمباران اطالعاتی می

آن یاد داده می شود، عمدتاً یا صرفاً کنند. در رشته هایی مانند جامعه شناسی، آنچه که به دانش آموختگان 
نظریات یا یافته هایی است که بر تاثیرپذیري انسان از عوامل محیطی مختلف، تمرکز دارند. فارغ التحصیلین 
این رشته ها، بعد از سالها مطالعه و تحقیق، متوجه می شوند که بخش قابل مالحظه اي از آنچه که از عوامل 

پردازیهاي مربوط به تاثیر عوامل محیطی بر رفتارهاي انسان است. نظریات و گمانهسبب ساز رفتار می دانند، 
-متاسفانه حتی در رشته روانشناسی نیز، توجه به روانشناسی زیستی (که روانشناسی تکاملی جزو زیر گرایش
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رشته ها، شود)، حداقل و ناچیز است. نتیجه این خواهد بود که فارغ التحصیلین اینهاي آن طبقه بندي می
بعد از اتمام تحصیالت خود و ورود به عرصه هاي اجتماعی، مبلغان آنچه آموخته اند خواهند بود. با تکرار 

تکاملی -هاي زیستیاین روند، بیگانگی فزاینده اي در متخصصین این رشته ها از آگاهی نسبت به ریشه
ها و طرحهاي ریخته شده بر مبناي ئولوژيرفتار، بوجود خواهد آمد. نتیجه این خواهد شد که نظریات، اید

آنچه که متخصصان این رشته ها آموخته اند، خالی از بکارگیري و یکپارچه سازي یافته ها و تحلیل هاي 
تکاملی خواهد بود. 

ها و علوم رفتاري و اجتماعی، قدرت اول را در توزیع ژنهاي تفکرات محیط گرایانه، نه تنها در دانشگاه
شود. ها ارائه میها و در بین عامه مردم نیز، حجم وسیعی از این تحلیلاند، بلکه در رسانهته(!) خود داش

شود که بعد از چندي، مجموعه تبلیغات و مصرف یکسویه در بازشناسی علل واقعی رفتار، منجر به این می
معه، غریب و ناشناخته ها، هم در محیطهاي علمی و همه در بین افراد عادي جاها و یافتهبعضی از تحلیل

گوید:)، در این رابطه می1996مانده و در عوض، بعضی از تفکرات، بیش از حد بزرگ شوند. باس (

هاي آموزش شما در علوم اجتماعی مقاومت نسبت به تفکر تکاملی (حداقل در آمریکا)، با تعداد سال"
اعی به میلیونها آدم در ایاالت متحده همبستگی دارد. به عقیده من، آنچه که در مسیر اصلی علوم اجتم

ها که: تفاوتی بین دو جنس وجود دهنده و نامعقول است مانند این گزارهشود، تکانآموزش داده می
ندارد، همه چیز تحت کنترل اراده ماست، و اینکه ما همانند تابلوهاي سفیدي هستیم که فرهنگ، 

گوید: اگر یک دانشمند نویسند. یک لطیفه است که میوالدین و معلمان ما، محتواي این تابلوها را می
رود و شبیه اردك صدا اجتماعی شاهد شیءاي باشد که شبیه یک اردك است، شبیه یک اردك راه می

از یک اردك است!. 1کند، آنگاه آن دانشمند اجتماعی خواهد گفت که این حیوان یک سازه اجتماعیمی
."ها وجود دارندگوییم اینست: اردك آنچه که ما می

، قصد دارد به این واقعیت اشاره کند که اردك یک »ها وجود دارنداردك«نویسنده با ذکر این عبارت: (
ماهیت زیستی واقعی است و نه فقط یک سازه ساخته شده بوسیله نظریه پردازان علوم اجتماعی. همچنین می 

ع جزئی از ماهیت زیستی او هستند و نه فقط اینکه خواهد بگوید که بسیاري از رفتارهاي انسان نیز، در واق
حاکی از مفاهیمی باشند که بوسیله اجتماع و فرهنگ در مورد او، ساخته شده باشند).

1- Construction
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تغییرهدف ما تغییر است و زیست غیرقابل

(حضرت علی (ع)).» هر کس، دانشی را در نیابد [بطور صحیح درك نکند]، آن را دشمن شمارد«

.(نیچه)»ارزش درخت به سایه است، براي آنها.کنندخورشید را سرزنش می،الندخسته«

از آنجایی که، هدف و رسالت اصلی علوم رفتاري و اجتماعی، تغییر و اصالح افراد و جامعه دانسته 
ک در ها وجود دارد که تاکید بر زیستی بودن یک رفتار، منجر به ششود، این نگرانی در متولیان این رشتهمی

تغییر بودن تاکید دارند، حال توانایی تغییر و یا اصالح آن شود. این اندیشه غلط که تبیینات زیستی بر غیرقابل
پذیري، یک علت دیگر مربوط به تأخیر بیش از حد ورود تبیینات آنکه علوم رفتاري و اجتماعی بر اصالح

ن آن را داراي چند مقدمه و یک نتیجه دانست، زیستی به علوم رفتاري و اجتماعی است. این تفکر که می توا
عبارت است از: الف) هدف اصلی از وضع رشته هاي علوم رفتاري و اجتماعی، تغییر بشر و اصالح جامعه 
است. ب) روانشناسی تکاملی، بر زیستی بودن مبناي رفتارها تاکید دارد. ج) هر آنچه زیستی باشد، غیر قابل 

تی از رفتار، منشاء زیستی داشته باشد، براي اینکه رشته هاي علوم رفتاري و تغییر است. د) حتی اگر قسم
اجتماعی در تغییر رفتار انسان و جامعه، موثر و کارآمد عمل کنند، باید فقط به بررسی آن دسته از عوامل تغییر 

ر داد، تلف نکنند. توان تغییدهنده رفتار که محیطی هستند تاکید کرده و وقت خود را با مطالعه آنچه که نمی
این نگاه به علوم رفتاري، اجتماعی و روانشناسی تکاملی، به چند دلیل بسیار ساده انگارانه است.

گردد که چنانچه پژوهشهاي مکرر این حقیقت را به اثبات برسانند که نکته اول به این مسئله بر می
نپذیرفتن حقایق وجود ندارد. هر چند همه رفتار یا رفتارهاي خاصی، داراي ریشه زیستی هستند، دلیلی براي

دانیم که بسیاري از خصایص بدنی و جسمی ما مانند قد و ظاهرمان بوسیله زیست، تکامل شکل گرفته ما می
اي از پذیرش اینکه بعضی از رفتارهاي ما و ما مجبور به کنار آمدن با آنها هستیم، اما بطور هشیار یا ناهشیارانه

زنیم. به راستی، چرا هیچ یک از ما از اینکه تکامل، تیکی یا تکاملی داشته باشند، سر باز میاي زیستی، ژنریشه
دو چشم در چهره ما قرار داده و نه مثالً سه چشم، ناراحت یا مضطرب نمی شویم و حتی از قدرت آفریننده 

یستی و تکاملی آن تعریف و تمجید هم می کنیم، اما همین واکنش را در مورد آگاهی از ریشه هاي ز
رفتارهایمان، نشان نمی دهیم؟ یک پاسخ این است که ما خودمان و دیگران را همیشه با دو چشم در چهره 

ایم، اما هیچ وقت در مورد ماهیت اصلی رفتارهایمان، اطالعات درستی ایم و در نتیجه به آن خو گرفتهدیده
ی جنسی و حتی میل جنسی را معادل پلیدي، گناه، دریافت نکرده ایم. تفکراتی که داشتن تمایالت تنوع طلب

پستی، شرارت و هر آنچه بدي است می دانند، مانع از این می شوند که ما بخواهیم و بتوانیم به وجود این 
تمایالت در خودمان و دیگران اعتراف کنیم.
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ست که رفتاري مسئله بعد به این موضوع بر می گردد که یک تفکر رایج غلط در ذهن عامه مردم این ا
شود را معادل با غیر قابل تغییر بودن، محکوم به اجرا که داراي ریشه زیستی، ژنتیکی یا تکاملی دانسته می

گردیم. آیا دانند. به مورد ترجیحات غذایی بر میدرآمدن، اسیر و گرفتار بودن دارنده آن و از این قبیل می
هاي چرب و شیرین را ترجیح می دهند، شک دارد. آما آیا کسی در این مسئله که اکثریت یا همه افراد، غذا

هاي غذایی خاصی براي خود نداشته یا نتوانند از خوردن چنین تواند باعث شود تا افراد، رژیماین ترجیح می
غذاهایی امتناع کنند. همین مسئله هم در مورد رفتارهاي ما صدق می کند. وجود تمایالت مبتنی بر استراتژي 

بط متعدد کوتاه مدت در مردان یا استراتژي جنسی دوگانه در زنان، به هیچ روي به معنی غیر قابل جنسی روا
کنترل بودن آنها نیست. همین االن به خودتان نگاهی بیندازید. آیا واقعاً تا به حال نسبت به شخص خاصی، 

جایز نباشد؟ آیا در این مواقع، اید که ارتباط با او از نظر اخالقی براي شما برانگیختی جنسی تجربه نکرده
دهد تان عمل کنید؟! این مثال ساده نشان میاحساس کردید که حتماً مجبورید که بر مبناي احساسات درونی

که پذیرش واقعیتهاي زیستی در مورد خودمان، آنقدرها هم که در ابتدا به نظر می رسد، ترسناك و غیر ممکن 
نیست.

تواند تا حدي منشأیی زیستی داشته باشد، چه چیز اینکه هر رفتاري مینکته بعد اینکه، با توجه به 
کند که ما بپذیریم که رفتاري خاص داراي منشأ زیستی بوده و رفتاري دیگر نیست؟ تعیین می

کند و هاي زیستی رفتارهاي انسان، به ما در تغییر آن کمکی نمیموضوع بعد اینکه، آیا مطالعه ریشه
، 1دانیم در روانشناسی، توالیِ توصیفرفتارها مفید است؟ همانطور که میتبیین چرایی فقط براي توصیف و

و تغییر رفتار، یک توالی بسیار رایج و قابل قبول براي رسیدن از توصیف رفتار به 4، کنترل3بینی، پیش2تبیین
ر دانستن رفتار بشري تغییر آن است. در واقع، در یک تعریف، کار علم روانشناسی را همین چهار مرحله د

اند. پس چطور می توان پذیرفت که بدون یک بینش دقیق و عمیق نسبت به توصیف و تبیین رفتار، به دانسته
بینی و کنترل آن دست بیابیم؟ پیش

مسئله بعد اینکه، علوم رفتاري یا اجتماعی با هیچ نهادي قرارداد ندارند که بر یک سري از عوامل 
کرده و بقیه را نادیده بگیرند. این علوم، مطابق با هدف خود یعنی درك روان و رفتار سازنده رفتار تاکید

روند. بر همین اساس، تحقیقات علوم رفتاري و اجتماعی به انسان و نه درك انسان از منظري خاص، پیش می
که محیط نقش قابل هاي محیطی رفتار انسان هستند. البتهدنبال پیدا کردن ریشه هاي رفتار و نه صرفاً ریشه

مالحظه و چشمگیري در شکل دادن به روان و رفتار انسان دارد اما این بدین معنی نیست که نقش عوامل 
ایم و زیستی را در نظر نگیریم. در این حالت، رویکردي ناقص نسبت به درك رفتار انسان در پیش گرفته

1- Description
2- Explanation
3- Prediction
4- Control
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چنین، علوم رفتاري یا اجتماعی، تعهدي مبنی بر ایم. هماي از حقیقت را نادیده انگاشتهبخش قابل مالحظه
هاي آنها بتواند رفتار انسان را کامالً تغییر دهد ندارند. رسیدن به یک جامعه مطلوب، اینکه نظریات و یافته

آید. یک رشته هاي علمی و نه فقط بخشی از آنها بدست میها و حوزهکاري است که بوسیله تالش همه رشته
کند، باید بیش از آنکه با تلویحات نتایج خود مبنی بر علوم رفتاري و اجتماعی فعالیت میعلمی که در حوزه

هاي خود توانایی تغییر دادن یا ندادن رفتار، اشتغال ذهنی داشته باشد، به درستی و دقت در تبیینات و یافته
ترل، تغییر و بهبود را به هاي کنبیندیشد. بدیهی است که توصیف و تبیین درست و دقیق، زود یا دیر، درب

روي ما خواهد گشود.
نگر، کنند، نسبت به رویکردهاي زیستگرایی تاکید میآن دسته از نظریات و تفکراتی که بر محیط

تر و حاوي پیامهاي بیشتري براي تغییر هستند. افراد ممکن است اینطور بیندیشند که رویکردهاي خوشبین
ند درحالیکه رویکردهاي زیست نگر، حاوي اندیشه ها و پیامهاي حاکی از ثبات دهگرایانه، پیام تغییر میمحیط

هستند. این مسئله نیز می تواند به این منجر شود که با رشته هاي علوم رفتاري و اجتماعی، با آغوش بازتري 
، هر نگرنگر و محیطهاي تکاملی برخورد شود. پیامهاي ظاهري و درونی رویکردهاي زیستنسبت به تحلی

چه که باشند و به هر میزان که جامع و دقیق باشند، رویکرد قابل قبول بوسیله اکثریت جامعه روانشناسی، 
را در مورد انسان 1اجتماعی- روانی-زیستیرویکردي یکپارچه نگر است. از زمانی که جورج انگل، نگاه

ازنده رفتار به منظور وصول به یک مطرح  کرد، مدتها می گذرد و لزوم توجه و تمرکز به همه جنبه هاي س
دریافت جامع، دقیق و کامل از انسان کامال محسوس است. عالوه بر این، یک نکته بسیار مهم در مورد مفهوم 
زیستی یا محیطی بودن یک رشته یا شاخه علمی این است که شاید نتوان هیچ زمینه علمی را کامالً زیستی یا 

تواند ناکارآمد یا اشتباه باشد. بطور نمونه، آیا باید اي میطبقه بندي دو مقولهمحیطی دانست. در واقع، این نوع 
گرایانه؟ شاید گرایانه در علم روانشناسی بدانیم یا یک گرایش محیطروانشناسی تکاملی را گرایشی زیست

هاي ها و تحلیلمحیط گرایانه بدانیم. اگر چه که یافته- اي زیستترین پاسخ این است که آن را رشتهمناسبت
هاي رفتاري و روانشناختی ما زیستی کنند که زیربنا و ریشه بسیاري از انطباقتکاملی بر این نکته تاکید می

پذیري الزم براي اینکه هاي ما غالباً انعطافاست اما آنها همچنین این ایده محوري را در خود دارند که انطباق
تکامل بر تعامل زیست و محیط تاکید دارد. اما براي تنظیم و تعدیل بوسیله محیط شکل داده بشوند را دارند.

هاي تغییرپذیري و چگونگی محیطی رفتارها هم، نیاز داریم تا زیربناي زیستی آنها، حدود قابل تغییر، حوزه
ایمان، توانیم محیطی را فراهم کنیم که در آن بر رفتارهگیري آنها را بشناسیم. از این طریق، ما بهتر میشکل

هاي تکاملی، این عقیده بارها و بارها و به اشکال گوناگون، مورد تایید تسلط و کنترل داشته باشیم. در تحلیل
گیرد. و تاکید قرار می

1- Biopsychosocial
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گراییروانشناسی تکاملی و محافظه
اس گرا هستند اما باس، روانشنکار یا واپسپندارند که روانشناسان تکاملی تا حدي محافظهافراد، می

در بین جامعه تکاملی، شما طیف کاملی از "معروف تکاملی، اشاره دارد که این برداشت درست نیست. 
توان گفت شود بلکه میگرایشات سیاسی را شاهد هستید. نه تنها، هماهنگی و اتفاق آراي کلی مشاهده نمی

).1996(باس، " گرددگرایان، یک موضوع مورد بحث هم تلقی نمیکه این مسئله در بین جامعه تکامل

شودالي آرزوها گم میخطاي رمانتیک گرایانه؛ وقتی حقیقت، البه

آرمان و ماده: شما آرمان شریفی در نظر دارید. اما آیا شما، خود از گلی به همان اندازه شریف «
ما چیزي اید که بتوانید آن آرمان الهی را در آن شکل دهید؟ آیا بدون چنین گلی، کار شساخته شده

).215(نیچه، حکمت شادان، قطعه » جز تجسمی بدوي و کفرآمیز نسبت به آرمان شما نخواهد بود؟

نامیده شده، » 2مغالطه رمانتیک«یا » 1گرایانهمغالطه ضد طبیعت«این مهم است که از آن چیزي که 
-چه که حقیقت دارد، اشتباه میخواهیم، با آناجتناب کنیم. در این مغالطه، ما آنچه را که دوست داریم و می

خواهیم که ذات بشر، اساساً خوب و خالی از آمیزیم. بطور نمونه، ما میگیریم و یا این دو را به هم می
، نباید منجر به این شود که ما مرتکب خطاي رمانتیک )3(اوتوپینیشرارت باشد، اما این دیدگاه آرمان شهري 

). 2004نچه که واقعاً و در عمل هستیم، اشتباه بگیریم (دانتلی و باس، شده و آنچه را که باید باشیم، با آ
توانیم بر روي یک کامپیوتر قدیمی، یک سیستم عامل پیچیده و سنگین را نصب کنیم، ذهن و همانطور که نمی

، ر زمینهو در هآوري میزان معینی از فشار را دارند. ظرفیت انسانی، محدود است اخالقیات ما نیز، توانایی تاب
توانیم آرزو کنیم که انسان، اینطور باشد و یا هست و بعد مطابق با این قواعد و حد و حدود خود را دارد. نمی

مان، توقع رفتارکردن مورد انتظار را، از او داشته باشیم. قوانین مربوط به هر جنبه از رفتار انسانی، از انتظارات
ترین رفتارهاي انسان، باید با توجه به توانایی انسان، تنظیم شود. هاختالط ساده بین دو جنس گرفته تا پیچید

پیشاپیش، باید به این فکر کنیم که آیا افراد انسانی، واقعاً و در عمل، قابلیت و ظرفیت رفتارکردن به نحوي که 
یتی، نژادي، ویژه، جنس-ما انتظار داریم را دارند. در این میان، توجه به نقش نقاط قوت و ضعف زیستی، فرد

قومیتی، اجتماعی و فرهنگی نیز، ضروري است.

1- The anti-naturalistic fallacy
2- The romantic fallacy
3- Utopian
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عدالت، برابري، دموکراسی و روانشناسی تکاملی

؟ آنچه که مسلم است کندانآراممیدروغنکهیایادهدمانآزاریقتیحقکه میدهحیترجآیا باید «
در بعضی از . قیقتاینست که روان فطري ما، در بسیاري از موارد، به دنبال آرامش است و نه ح

بیفررامانخودماکهاي اندازهآنتواند ما را به کس نمیچیهشرایط و درباره بعضی از مسائل، 
گوییم که به دنبال حقیقت ما همیشه میفریب داده یا گمراه کند.م،یکنیمگمراهومیدهیم

».پذیریمقیقت میهستیم، این درحالی است که چیزهایی که را که دوست داریم، به عنوان ح
براي جلوگیري از پیشامدهاي منفی، باید آنها را دید، درباره آنها شنید و دانست. در غیراینصورت، «

».در نهایت و به ناچار، آنها را با تمام وجودمان، ناگهان حس خواهیم کرد!

ر شود تا این عقیده که زنان بطور سرشتی تک همسرخواه یا تک همسرگزین نیستند، ممکن است منج
افسردگی، تنفر و یا مورد ظلم واقع شدن بعضی از مردان، عصبی شده یا در آنها احساس خشم، خصومت،

بوجود بیاید. اما، به هر حال باید توجه کرد که راهبردهاي جنسی زنان بخاطر نفع مردان، نفع گروه و یا حتی 
مله راهبردهاي جنسی آنها، امروزه فقط به این نفع گونه ها تکامل نیافته است. روانشناسی جنسی زنان و از ج
برد شده است. ژنهایی که یک مرد به ارث میخاطر وجود دارد که روزي براي زنان نیاکانی ما مفید واقع می

تحت کنترل و اراده او نیستند و این واقعیت است که بعضی از زنان ممکن است مردانی با ساختار ژنتیکی 
عدالتی در همسران این زنان شود. تواند موجب احساس بیا ترجیح بدهند. این میمتفاوت از همسران خود ر

اما روانشناسی جنسی زنان براي عدالت خواهی یا مطابق عدل رفتار کردن، طراحی نشده بلکه به این منظور 
، بطور طراحی شده که به آنها کمک کند تا بدون در نظر گرفتن درد و رنجی که بر شرکایشان وارد می کنند

).2000تري تولید مثل کنند (باس، کارآمدتر و موفق
از افراد به برابري معتقدند. اما با این وجود، عقیده بر این است که ما به افراد، بطور متفاوتی بعضی

برد (باس، دهیم. این مسئله، فرض دموکراتیک بودن که مردم خواهان آن هستند را از بین میارزش می
کار می کند.»چیزي که نباید وجود داشته باشد، پس وجود ندارد«مطابق با گزاره معموالً،ادذهن افر). 1996

آنها می اندیشند که جذابیت و ظاهر نباید یک عامل اثرگذار در روابط بین فردي یا موفقیت شغلی باشد. یا 
وه پسخوراندي که این غیر عادالنه است که در محیطهاي آموزشی، جذابیت جسمی و جنسی افراد، بر نح

دریافت می کنند، تاثیر بگذارد. همچنین، این خطرناك و غیر قابل تصور است که ظاهر بتواند در قضاوت 
دانند، ممکن است افراد از جمله کارگزاران حقوقی دخالت کند. مردانی که خود را جزو تیپ شخصیتی ب می

اقاً هنجارها، جامعه، قانون، اخالق و مذهب، حس کنند که این یک ظلم مسلّم است که بخاطر صفاتی که اتف
کنند، جذابیت جنسی کمتري براي زنان داشته باشند. اینکه همسر هر مردي ممکن آنها را تایید و ترویج می

است تمایالت فرازناشویی داشته یا ترجیحات و رفتارهاي جنسی او همگام با چرخه قاعدگی تغییر کند؛ اینکه 

 فصل يازدهم: چالشها و آينده پيش رو



680

طلبی جنسی دارند؛ اینکه میل جنسی عموماً زیاد آنها نسبت به زنان، می اي ابراز تنوعمردان، تمایالت قوي بر
تواند باعث شود تا سراغ شرکاي جدید بروند؛ اینکه حتی والدین نیز ممکن است بر اساس تناسب تکاملی 

سترش ژنهاي خود هاي خودخواهی هستند که به دنبال گکودکانشان با آنها برخورد کنند؛ اینکه افراد ارگانیسم
هایی مبنی بر آسیب زدن به دیگران براي بدست آوردن حداکثر گردند؛ اینکه انسانها انطباقبه هر قیمتی می

تواند باعث شود تا ما احساس کنیم هاي روانشناسی تکاملی، میتناسب تکاملی دارند و بسیاري دیگر از یافته
و دموکراسی واقعی، به اندازه مطلوب وجود ندارد و البته کنیم که عدالت، برابري که در دنیایی زندگی می

توانند آور است که دیگر نمیکنیم! دنیایی که براي اغلب مهمانان آن، به اندازه کافی استرسدرست هم فکر می
خواهند چنین حقایق تلخی را هم بشنوند و بپذیرند. اما همان معادله همیشگی طبیعت، دوباره سر بر یا نمی

کنند و به رضایت یا عدم رضایت، دوست داشتن یا نداشتن و تایید یا رد: قوانین طبیعی کار خود را میآومی
انکار من و شما، کاري ندارند.

مان تر از روانشناسی تکاملیما انسانها، ظرفیتی براي خوب یا بد بودن داریم. فقط از طریق دانش عمیق
تر ذات انسانی هاي زیانبارتر و خطرناكجلوگیري از بروز مولفهتوانیم ابزارهایی را به منظور است که می

آنچه که مشخص است این است که اگر ما واقعاً قصد داریم براي رسیدن ). 2004کسب کنیم (دانتلی و باس، 
را به یک دنیاي با برابري و عدالت بیشتر کار کنیم، باید حقایق را بشناسیم تا بتوانیم بر آنها چیره شده و آنها 

هاي تکاملی گویند که انطباقمدیریت کنیم و نه اینکه به انکار و تحریف آنها بپردازیم. اگر تحقیقات به ما می
هاي معینی از زندگی انسان، داراي اثرات مشخصی هستند، ما ما، ظاهر، جذابیت جسمی و جنسی، در حوزه

و افراد حاضر در آن شرایط را به نحوي آماده ها، قوانین مرتبط با آنها توانیم شرایط مربوط به آن حوزهمی
کنیم که کمترین اثرات منفی بر افراد و کل جامعه تحمیل شود.

استفاده از نظریه تکاملاستفاده و سوء 
هاي متعددي از نظریات و تبییات تکاملی شده است. سوء متاسفانه در طول تاریخ، سوء استفاده

اد ترس از این نظریه و گسترش آن نقش داشته اند. یک مورد شناخته هایی که تا حد زیادي در ایجاستفاده
داروینیسم شده آن، سوء استفاده محرز از نظریه تکامل داروینی در اقدامات و عقاید طرفداران مکتب بد نامِ 

- 1911) و فرانسیس گالتون (1820-1903نظریات و اقدامات هربرت اسپنسر (نمایان می شود. 1اجتماعی
اي که گالتون براي برنامه خود در اصالح ژنتیکی (واژه2اصالح نژاديسازي یا در مورد آنچه که به)1822

نژادها، انتخاب کرد) خوانده می شود، از آن جمله است. طرفداران این مکتب اعتقاد داشتند که همانطور که 
ها زنده مانده اند، در اجتماع نیز تریننظریه داروین می گوید که در طول تکامل، قویترها و به اصطالح اصلح

1- Social Darwinism
2- Eugenic
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می بایست امکان بقا و تولیدمثل افراد اصلح را فراهم کرده و براي سایر طبقاتی که این ویژگیهاي الزم تکاملی 
را ندارند، محرومیت از این شرایط را بوجود آورد. این نظریه که بعداً خود را در اعتقادات هیتلر نشان می 

1هايترینو نمایانگر نگاه طرفداران این مکتب فکري نسبت به نظریه بقاي متناسبدهد، از اساس غلط بوده

داروین بوده و نه آنچه که داروین واقعاً گفته بود. داروین معتقد به انتخاب طبیعی به همین شیوه اي که تا به 
، بسیار کند بوده و حال روي داده است، بود. درحالیکه طرفداران این نظریه معتقد بودند که تکامل طبیعی

انسانها خود در جوامع بشري باید سعی در اصالح تکاملی جوامع خود کنند. این باورها موجب شد تا در 
آمریکا و آلمان اقدامات وسیعی در جهت اصالح نژادي که مورد نظر امثال گالتون بود، روي دهد. تصویب 

ایالت آمریکا با این فرض که نسل 30کاران در هاي ذهنی و جنایتماندهکردن عقبقوانین مربوط به عقیم
انسانهاي ناشایسته از نظر زیستی باید از بین رود، از آن جمله بود. همچنین تصویب مصوبه محدودسازي 

بوسیله کنگره ایاالت آمریکا، از دیگر فرآورده هاي تالش طرفداران این 1924مهاجرت به آمریکا در سال 
صورت 1930تا 1907عمده فعالیتهاي طرفداران اصالح نژادي بین سالهاي مکتب فکري به شمار می رود.

گرفت. اما بعد از چند دهه، اشتباه بودن کلی این قوانین و باورها اثبات شده و جنبش اصالح نژادي بعد از بر 
ه تا جاي گذاشتن میزان زیادي خرابی اجتماعی و فرهنگی و ایجاد انزجار عمومی برچیده شد. اما متاسفان

- انگیز آن، به پاي نظریه تکامل هم نوشته میآلود و وهمسالهاي زیادي، ننگ ناشی از این جنبش و سایه ترس

).2000شد (کارترایت، 
اگرچه که ماجراي جنبش اصالح نژادي متعلق به سالها پیش است اما تعدادي از افراد این نگرانی را 

ه سوء استفاده هایی که از نظریه تکامل در اصالح نژادي شد، (بطور کامالً قابل درك و شاید موجه) دارند ک
تکاملی روي دهد. اما اوالً نه تنها امکان - ممکن است این بار درباره یافته ها و تبیینات روانشناسی جنسی

سوء استفاده از نظریه تکامل در روانشناسی جنسی، بلکه امکان سوء استفاده از هر نظریه دیگر علمی نیز 
ارد. آیا اینکه یکی از موارد بسیار شایع استفاده از نعمتی به نام اینترنت، جستجوي مطالب هرزه وجود د

نگاري جنسی است، موجب می شود تا اینترنت را تعطیل کنیم؟ از طرف دیگر، به نظر می رسد که نگرانی 
را مطرح می کنند از چندین ها و تبیینات تکاملی در روانشناسی جنسی افرادي که امکان سوء استفاده از یافته

منبع نابجاي دیگر هم ناشی می شود. یکی اینکه، این افراد از این یافته ها و تبیینات، اطالع کامل و دقیقی 
ندارند. بطور مثال، ممکن است این افراد چنین خوانده باشند که تغییرات در ترجیحات جنسی زنان که به 

از جمله میل به ارتباط با شخصی به غیر از همسر اول، از نظر دهد و موازات چرخه قاعدگی آنها روي می
تبیینات تکاملی، ارزشی انطباقی داشته و در نتیجه اسناد دادن ارزش انطباقی و مفید بودن به این رفتارها به این 

ست که معنی است که آنها در دنیاي مدرن فعلی نیز، لزوماً کارکردي، قابل قبول و مفید هستند. این درحالی ا
کنند که بسیاري از رفتارها و انتخابهایی که روزي تکاملی و انطباقی بوده و باعث تبیینات تکاملی اضافه می

1- Survival of the fittest

 فصل يازدهم: چالشها و آينده پيش رو



682

افزایش امکان بقا یا موفقیت تولیدمثلی فرد می شده، نه تنها ممکن است در دنیاي مدرن فعلی ارزش 
د و هم قربانیان آن رفتار، مضر و خطرناك کنکارکردي نداشته باشند، بلکه هم براي فردي که اقدام به آن می

هم باشند. عالوه بر این، حتی در صورت کارکردي بودن یک رفتار در زندگی امروزي نیز، روانشناسی تکاملی 
گوید که این رفتار خاص به این دلیل براي کند. آن بطور ساده میبه هیچ عنوان، توصیه به انجام آن نمی

یک رفتار، کرده 2و نه تجویز1ینجا تحلیل تکاملی صرفاً اقدام به توصیفصاحب آن کارکردي است. در ا
است. 

روانشناسی تکاملی و ترس از سوء استفاده از آن
یکی از منابع نگرانی در مورد روانشناسی تکاملی این بوده که ممکن است از روانشناسی تکاملی براي 

توانم بکنم، این مسئله ریشه اري در رابطه با خیانتم نمیمن ک«توجیه رفتارهاي نامطلوب استفاده شود مانند: 
خواهد تغییر کند و در عین حال تحت فشار براي ممکن است فردي به علت اینکه نمی». در ژنهاي من دارد

هاي تکاملی بزند اما تمسک به اینکه ژنهاي تکاملی تغییر است، دست به تحریف و سوء برداشت از تحلیل
هاي مربوط به تغییر کردن نیست.من هستند و نه خود من، روش خوبی براي فرار از چالشمن، مسئول رفتار

تان]، باعث شد که فالن رفتار خاص را انجام دهید، او اگر شما به قاضی بگویید که ژنهایتان [یا غرایز تکاملی"
(هاگن، "ما در نظر بگیرد!شود تا مجازات زندان را براي شتواند به شما بگوید که ژنهایش باعث مینیز می
در این شرایط، قاضی حتی ممکن است بگوید: همچنین از آنجایی که شما حامل ژنهاي ). 151، ص 2005

سازي یا اصالح نژادي داریم. به این طریق، قانون شکن هستند، ما با تعیین مجازات سنگین براي شما، قصد به
عبارات فوق، جوابهاي رضایت بخشی هستند وب خالی کنیم! توانیم خزانه ژنتیکی جامعه را از ژنهاي معیمی

تواند راه را براي توجیه رفتارهاي غیر اخالقی کنند تبیینات روانشناسی تکاملی میبه انتقاد کسانی که ادعا می
هنجارشکنان باز کند.

تواند بکار مسئول دانستن افراد براي اعمالشان، یکی از اَشکال حیاتی دروندادهاي محیطی است که می
قلمداد می کنیم. در 3گرفته شود تا مانع از این شود که مردم دست به اعمالی بزنند که ما آنها را شیطانی

تحلیل تکاملی، هیچ چیزي وجود ندارد که به افراد القا کند که آنها نمی توانند مسئول اعمالشان باشند. در 
). 2004تکاملی هستند (دانتلی و باس، -اي روانشناختیواقع خود استانداردهاي اخالقی نیز داراي زیر بناه

روانشناسی تکاملی، اعتقاد دارد که هر یک از ما با خود، یک توانایی شناخت درونی براي تصدیق کردن یا 
). قوانین نیز، اساساً به این منظور 2005؛ به نقل از هاگن، 2001، 4شکستن قانون داریم (بوید و ریچرسون

1- Description
2- Prescription
3- Evil
4- Boyd and Richerson

 فصل يازدهم: چالشها و آينده پيش رو



683

توانند موجب وارد آمدن آسیب که افراد را از انجام کارهایی که مورد عالقه آنها هستند اما میاند طراحی شده
توان گفت که قوانین، در بسیاري از موارد، به این منظور طراحی به دیگران شوند، بازدارند. به همین خاطر، می

قوانین و مجازاتها، بر چه اساس و با چه اند که ما را از عمل بر مبناي غرایز تکاملی بازدارند. اما اینکه شده
اند. روانشناسی تکاملی، براي این مباحث، شدتی تنظیم شوند، از موضوعات مورد مناقشه در علم حقوق بوده

جونز، الگوها و مدلهاي مفیدي را ارائه داده است (در فصل هشتم، تا حدي به این موضوع پرداختیم). 
تظار دارند که نیاز براي برقراري هنجارهایی براي رفتار مناسب و نیاز به تکامل گراها ان") می گوید: 2005(

تقویت چنین هنجارهایی، حاکی از انعکاس الگوهاي تکاملی مغز انسان باشد. ... دیدگاههاي تکاملی در مورد 
هاي تر از ساختار عمیق سیستمتر و منسجمرفتار قانونی، ممکن است به ما در دستیابی به یک احساس غنی

."قانونی بشر که بطور بین فرهنگی مشترك هستند، کمک کننده باشند
باید توجه کنیم که راهی براي پیشگیري از اینکه دانش علمی مورد استفاده یا سوء استفاده قرار گیرد، 

تر از گذشته خواهیم بود تا بدون آن. این واقعیت است که وجود ندارد. اما با داشتن دانش، ما موفق
هاي ناراحت کننده و ناخوشایند ذات انسانی برداشته و افراد از این شناسی تکاملی، پرده از بعضی از مولفهروان

ها، هراس دارند. اما ما واقعاً نیاز داریم که درباره آنها بدانیم و نه اینکه سرمان را در ماسه جهل فرو آشکارشدن
نهایتدربرند،میفروبرفدرکبکمانندراخودرسکهکسانیکهکردفراموشنباید ).2004ببریم (باس، 

خرند.میجانبهرادیگرانلگد

سوء استفاده از تبیینات تکاملی در مباحث اخالق جنسی
هاي روانشناسی تکاملی در حیطه رفتار جنسی شود یکی از برداشتهاي نادرستی که ممکن است از یافته

ر شکل طبیعی و دست نخورده خود، ماحصل غرایز تکاملی انسـان  این است که اگر رفتارهاي جنسی انسان د
اي زیستی دارند، پس نباید مانعی بر سر راه ارضاي آنها گذاشته شود. این برداشت، عمدتاً متعلق بوده و ریشه

هاي علمی، تاییدي براي اخالق ولنگارانه جنسی خـود بیابنـد.  الي یافتهبه کسانی است که تمایل دارند از البه
داري اخالقی هایی را براي عدم خویشتنگرا، بهانههاي اخالقتوانند در مقابل ایدئولوژيآنها، به این طریق می

بودن چیزي در انسان، دلیل بر طبیعی و بهنجـاربودن  خود اقامه کنند. جواب به این عقیده که زیستی و سرشتی
ز همه اینکه، همانطور کـه بحـث شـد، وجـود     توان در قالب چندین مطلب خالصه کرد. اول اآن است را می

اند به این معنی نیست که آنهـا االن نیـز کـارکردي و مفیـد     تمایل یا تمایالتی در انسان که روزي انطباقی بوده
؛ بـه نقـل از   1964» (بایـد باشـد  «به ایـن معنـی نیسـت کـه     » هست«گوید همانطور که دیوید هیوم میباشند. 

سـنگی  ه در مثال ذائقه غذایی گفته شد، ترجیحات غذایی بجا مانده از عصر پارههمانطور ک).2000کارترایت، 
کردن کامل بـر مبنـاي آنهـا    در انسان، نه تنها دیگر لزوماً براي انسان کامالً کارکردي و مفید نیستند، بلکه عمل

که پیشـینیان مـا در   کردن رفتارهاي جنسی شوند. بر همین قیاس، دنبالمنجر به بیماریهاي جدي انسان نیز می
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اند و براي آنها و در آن زمان انطباقی و کارکردي بوده، فقـط منجـر بـه هـرج و     طول میلیونها سال پیش داشته
کننده و چراغ هاي اجتماعی خواهد شد. آن غرایزي که روزي تنها هدایتجنسی و آشفتگی-هاي اخالقیمرج

انـد. دیگـر   ند، حال خود به غرایزي خطرناك تبدیل شـده افزا بودهاي تناسبراهنماي انسان به سمت انتخاب
اینکه، اگر هر یک از دو جنس بخواهد بر مبناي غرایز حیوانی خود رفتار کرده و آنها را طبیعی قلمداد کند، در 

افتد که جنس مقابل نیز چنین انتخابی را داشته باشد. نتیجـه ایـن انتخابهـاي غریـزي، چیـزي جـز       این دام می
یک جنگل که در آن، هر یک از اعضاي آن، فقط به فکر ارضاي غرایز خود هستند، نیست. مسئله بوجودآمدن

شـدنِ  انسـان شناختی نیست. پیدایش و تدوام بشر و به اصطالح فرایندفرایندي زیستفقطسوم اینکه، تکامل، 
گیرد. نظریـات  در بر میفقط مدیون تغییرات بدنی و جسمی نیست، بلکه تکامل روان و اخالق را نیز ،1انسـان 

کننـد (رك  گذاري میهاي اخالق را بنیاندهند که این فرایندهاي تکاملی هستند که ریشهو پژوهشها نشان می
اکنون نیز، تکامل در جریان بوده و انسان را بـه سـمت تغییـرات بیشـتر     ). بدیهی است که هم2005به کربس، 
توانیم جزیی از فرایند تکاملی و رشـدي او و  در جامعه را، میدهد. به همین خاطر، مقیدشدن انسان سوق می

نه مانعی بر سر زندگی مطلوب او، بدانیم.
ژنها و نوروترانسمیتورها [موادي شیمیایی در مغز که بر روي رفتار تاثیرهاي متعددي دارنـد]، ممکـن   "

شده توسط ژنها نیستند. براي ریزيهآهنی برناماست کمی لبه ترازو را این طرف یا آن طرف کنند اما مردم، آدم
دهـد،  آزادي عمل انسان و وجدان او در اینکه چگونه رفتار کرده و رفتار دیگران را مـورد قضـاوت قـرار مـی    

-) مـی 45، ص 1984(دان دنت فیلسوف). همانطور که 1999(هامر و کوپلند، "مقدار زیادي فضا وجود دارد

-مان مورد حمایت قرار میناپذیر که بوسیله زیستهاي جداییسوگیرياي از هرچند که ما با مجموعه"گوید: 

ریـزي کنـیم   هاي خود را از این مبنا پایهتوانیم زندگیگذاریم ... اما با این وجود، میگیرند، پا به این سیاره می
نیاز) آنها را توانیم آن ترجیحات را رام و باطل (و در صورت مان را سرنگون کنیم. ما میکه ترجیحات درونی

. "، سرکوب کنیم...2به نفع رسیدن به ترجیحات واالتر

هاي در یک سطح کلی، روانشناسی تکاملی، ذهن انسان را به صورت یک مجموعه بزرگ از مکانیسم"
- شدن یا نشدن آنها، به میزان زیادي به اَشکال خاصی از درونبیند که فعالپیچیده و به هم مربوط می

هاي ایجادکننده پینه دست، فقط در صورت و بیرونی وابسته است. همانطور که انطباقدادهاي محیطی 
هاي روانشناختی نیز، فقط در صورت دریافت شوند، انطباقتماس پوست با عوامل محیطی فعال می

جنسی در جنس مذکر، یک غریزه 3ورزيگردند. بطور مثال، غیرتدادها، فعال میاَشکال معینی از درون
-ورزي فقط بوسیله درونکه بدون توجه به شرایط فوران کند، نیست. در عوض، غیرت4تی ثابتزیس

1- Becoming human
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هاي حاکی از خیانت همسر، ادراك تهدید از طرف سارقان مانند ادراك نشانه1دادهاي بسیار مشخص
- در یک زندگی زناشویی، فعال میارزش فرد به عنوان همسریا بوجودآمدن ناهماهنگی در 2همسر

هاي روانشناختی، پیچیدگی پذیري رفتاري انسان، از عملکرد تعداد زیادي از مکانیسمانعطاف"... ".شود
دادها، ناشی ها و وابستگی آنها به فعال شدن از طریق اَشکال متعددي از درونآنها، ارتباط این مکانیسم

ها، از تعامل افراد با نطباقهاي ناحساس به بافتار نیستند. بطور دقیق، اشود. انسانها، آدم آهنیمی
هاي انطباقی متفاوتی که بافتهاي [محیطی] متعدد یا به زبان روانشناسی تکاملی، مشکالت و وابستگی

آیند. بطور خالصه، تحلیل تکاملی، منجر به این شود، بوجود مییک فرد در طول زمان با آنها مواجه می
ناپذیر و غیرقابل کنترل است. در واقع، هر سان، چارهدیدگاه نادرست نشده و نباید بشود که رفتار ان

شدن مان و درباره بافتهایی که منجر به فعالهاي روانشناختی تکاملیچقدر که دانش ما درباره مکانیسم
هایی که تمایل به ایجاد تغییر در کردن تغییرات در حوزهشوند، بیشتر باشد، قدرت ما براي عملیآنها می

).2004(دانتلی و باس، "بیشتر خواهد شدآنها داریم هم 

و تکاملی هستند اماژنتیکیهايي ما داراي ریشههاانطباقگیري کلی این است که اگر چه نتیجه
اند. به عبارتی، این محیط است که ممکن است جنگ را شروع کند و ما، یمحیط،برانگیزاننده بسیاري از آنها

- توانیم دستتوانیم از رخداد این نبردها، پیشگیري کنیم. همانطور که مییبا تنظیم و تعدیل محیط خودمان، م

توانیم شرایطی را هم مان و ایجاد پینه جلوگیري کنیم، میکش به دست کنیم تا از ساییدگی پوست دست
بوجود بیاوریم تا از رخداد رفتارهاي جنسی مخرب، جلوگیري به عمل بیاید. اینکه چرا نرخ ازدواج، رو به

یابد، تا حد زیادي به شرایط محیطی بستگی دارد.جنسی کاهش میگذارد و اعتماد اجتماعی یا بینکاهش می
هاي سازگاريکهدهدمیما این توان را به ،نهاآها و کار بر روي انطباقبیرونی هايِیافتن از برانگیزانندهآگاهی
تغییرات و آن مد آدرتواند پیشمیهم به نوبه خود،ینرا بهتر بشناسیم که اخودماناجتماعی -روانی- تکاملی

ما، هاي معینی را فعال یا نافعال کنیم. تا انطباقکنیمتنظیمات اجتماعی باشد که ما به دست خودمان ایجاد می
توانیم از بین ببریم، چرا که خاصیت قفل و ها را نمیشدن انطباقارتباط بین وقوعِ شرایط محیطی و فعال

هاي ما نهفته است. در بسیاري از تک سلولها و شرایط محیطی، در تکشدن این انطباقبین فعالکلیدي
-گذاریم. اما میاند، میهایی که بوسیله محیط فعال شدهموارد، ما حتی جان خودمان را هم به پاي این انطباق

توانیم امواج دریا یا نافعال شوند. ما نمیها، فعالاي تنظیم شود که آن انطباقگونهتوانیم کاري کنیم تا محیط به
سواريِ بر آن امواج را یاد بگیریم. مشکل اینجاست که در اغلب موارد، ما توانیم موجرا از بین ببریم، اما می

ها را مورد هدف قرار دهیم. اینکه شرایط محیطی خاصی را داشته باشیم اما از خواهیم خود آن انطباقمی
شده براي آن شرایط، جلوگیري کنیم. ما ممکن است از مردان بخواهیم تا ریزيهاي طرحشدن انطباقفعال

1- Circumscribed
2- Mate poacher
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هاي تکاملی را کنار گذاشته و موقع ازدواج با یک زن، به گذشته جنسی او اهمیتی ندهند. شاید حتی نگرانی
این را مطابق با بخواهیم که رفتارهاي خارج از چارچوب او را هم، در بعد از ازدواج تحمل کنند، چرا که 

دانیم که یک مرد، هنگام برخورد با چنین شرایطی، شأن یک مرد موقّر و متمدن یا حقوق فردي یک زن نمی
خواهند اما هاي ابتدایی انسانی میخواهند و اتفاقاً بسیار بیشتر از گونهرا میبربریتاي،پرخاشگري کند! عده

کنند. به هر حال، آنها هم تکامل متمدنانه پنهان میانه و بظاهرمتجددو قباییرداءاین خواسته خود را، در
ها و گذاریم و همه این لفاظیهایی که ما بر سر دیگران میهمه این کالهتر شرارت بورزند!اند که پیچیدهیافته
تا مدت زمانی گیریم، فقط کار میاستفاده از نقاظ ضعف روانشناختی دیگران بههایی که به قصد سوءبازيزبان

هاي گزافه کردنها و ملبسزبانیهاي ما خواهد بود. حقایق، باالخره از پشت این چربجوابگوي خودخواهی
وقت هم، به آنها هایی که تقریباً هیچو بیهوده، بیرون خواهند آمد. نتیجه در پیش گرفتن چنین استراتژي

دهی به جنسی، انسجام اجتماعی، اهمیتاعتماد بینشود، برچیدن نسل ازدواج، اعتماد اجتماعی،اعتراف نمی
هاي اجتماعی دیگر، خواهد بود. سرنوشت دیگران و جامعه و انواع آسیب

هاي تکاملیاي به پذیرش تحلیلتکامل در علوم رفتاري و اجتماعی؛ پنجره

(شارکو).» حقیقت، داروي تلخی است، نسخه آن را باید قطره قطره نوشت«

دانی. تو چیزي را که سابقاً به عنوان حقیقت یا واقعیت احتمالی دوست داشتی، خطا میاکنون تو«
کنی که عقل تو پیروز شده؛ اما شاید این خطا در گذشته یعنی کنی و تصور میآن را از خود دور می

شود)، به اندازه حقایق امروزي تو، که تو شخص دیگري بودي (انسان همیشه کس دیگري میزمانی
اي که چیزهاي بسیاري را که هنوز حق نداشتی ببینی از چشم راي تو الزم بود؛ درست همانند پردهب

کرد. زندگی جدید تو، و نه عقل تو، این اندیشه را در تو نابود کرد. تو دیگر پوشاند و مخفی میتو می
آن، مانند کرمی منطقیدهد و بیبه آن نیاز نداري و اکنون این اندیشه مصداق خود را از دست می

گیریم، شود. ما هنگامی که اندیشه انتقادي خود را به کار میخزد و آشکار میدر نور، از آن بیرون می
دهیم. این کار غالباً حاکی از آن است که نیروهاي فعال و کاري اختیاري یا غیراختیاري انجام نمی

کنیم و باید نفی کنیم. زیرا چیزي در نفی میاندازند. ما اي در درون ما وجود دارند که پوست میزنده
بینیم. شناسیم و نمیخواهد زندگی کند و خود را اثبات نماید، چیزي که ما هنوز آن را نمیما می

؛ طرفداري از 307(نیچه، حکمت شادان، قطعه » این است آن چیزي که من در دفاع از انتقاد در نظر دارم
هر بار که غیرمنتظره به گوش کسانی برسد که براي آنها مهیا و هاي ما،واالترین نگرش«انتقاد).

(نیچه).» انداز شودت و شاید هم جنایت طنینقاند، باید و مقرر چنین است که بسان حمامعین نشده

باشدتبهدوم،. اندشدهواقعتمسخرمورداول،: اندسرگذاشتهپشترامرحلهسهحقایق،تمام«
شوپنهاور).(آرتور»اندشدهپذیرفتهبدیهیچیزیکعنوانبهسوم،. تاسشدهمخالفتآنها
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انگارانه از رفتار رایج و غالبی که علل محیطی ساده1سالهاست که عامه مردم بوسیله نظریات احمقانه"
ار و اند، اعتباند. تعدادي از دانشمندان اجتماعی توانستهکنند، شسشتوي مغزي داده شدهانسان را ترویج می

هاي قدیمی کسب کنند. از آنجایی که روانشناسی تکاملی، تهدیدکننده جایگاهی براي خود در پارادایم
شود، به شدت (و معموالً با نگاهی که انگار روانشناسی تکاملی سمی است)، موقعیت و شأن آنها محسوب می

هاي علمی دیگر که دي دیگر از انقالبگیرد. در این حالت، روانشناسی تکاملی، با تعدامورد مخالفت قرار می
در ابتدا به شدت مورد مخالفت قرار گرفته اما در پایان که درستی آنها به اثبات رسید، مورد پذیرش واقع 

).1996(باس، "شدند، تفاوتی ندارد
ط علم روانشناسی تکاملی، علمی جوان بوده و از تولد آن، یعنی کارهاي داروین تا به حال، کمتر از فق

هاي تکاملی، نیاز به تکامل فکري و روانشناختی بیشتري گذرد. شاید ما هم براي پذیرش یافتهدو قرن می
داشتیم. از زمانی که داروین گفته بود که روانشناسی باید دوباره بر اساس نظریه تکامل پی ریزي شود، بیش از 

- به نظریه تکامل، بیش از چند دهه نمیکه از اقبال و توجه جدي روانشناسان گذرد، درحالیسال می150

گذرد. شاید این فاصله زمانی، براي تکامل خود علم روانشناسی و کسانی که در این رشته مشغول به فعالیت 
اند، مورد نیاز بوده است. هنگامی که وعده و وعیدهاي روانکاوي به عنوان یک نظریه اَبردرمانگر با بوده

دنبال رویکردي جایگزین بودند. نوبت به رفتارگرایی رسید. رفتارگرایی شکست مواجه شد، روانشناسان به
گرایی داد و این گردونه به همین نحو ادامه یافت تا اینکه نیز دوران اوج خود را طی کرد و جا را به شناخت

ل تبیین بعد از چند دهه، تفکر غالب در روانشناسی این شد که با یک نظریه واحد، پیچیدگی رفتار انسان قاب
نیست. هرچند، روانشناسی تکاملی مانند همتایان قبلی خود، مدعی تبیین همه چیز و آن هم بطور کامل، 
نیست. اما روشن است که این گرایش، سالهاست که شروع به رشد و نفوذ خود در بسیاري از تبیینات رفتاري 

اند، کرده است. از تحلیل بازماندههایی که سایر رویکردها آزمایش در حیطههاي قابلو همچنین تبیین
مالحظه و حداکثري روانشناسی تکاملی در آن، به هایی است که نفوذ قابلرفتارهاي جنسی، از جمله حیطه

که بسیاري از رویکردهاي روانشناسی، در تحلیل و تبیین تعدادي از رفتارهاي جنسی، خورد. درحالیچشم می
- ها و یافتهاند، روانشناسی تکاملی توانسته است نظریات، تحلیلاشتهتوجهی براي مطرح کردن ندمطلب قابل

هاي خود در بخشی را ارائه دهد. علوم رفتاري و اجتماعی، باید با واقعیت کاستیو الهامکنندههاي روشن
- ردگیشدند تا به دنبال راهکارهاي تببینی دیگري بگردند. احتماالً سرخوتبیین و درك رفتار انسان مواجه می

هاي یک جانبه رفتار انسان، آنقدر کفایت دارد که بتواند موج هاي قبلی ناشی از توانایی پایین در تبیین
جدیدي در علوم روانشناختی و اجتماعی نسبت به کاوش سهم تکامل انسان در درك رفتار او را بوجود آورد.

1- Silly
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آینده پیشِ روي روانشناسی تکاملی به عنوان یک رشته علمی

تواند آناتومی گري را ورق بزند و در هر صفحه، تصویر دقیق و ست همانطور که امروزه هر کسی میدر"
کنیم بینی مییافته مختص گونه ما [انسان] را بیابد، ما پیشهاي اندامیِ تکاملپیچیده برخی از بخش

سی برداشته و شرح سال آینده، انسان خواهد توانست منبعی مشابه را براي روانشنا100تا 50که در 
(توبی و "هاي تکاملی مختص گونه انسان را در آن بیابددقیق پردازش اطالعات مربوط به انطباق

).1992کاسمایدز، 

، به ما توانایی خردورزيِ هیجانی به 1هاي خطرناکی که داریم ... [الاقل] تا حد کمیآگاهی ... از هوس"
مسئله، همان موضوعِ مورد تمرکز در روانشناسی تکاملی است و دهد. این منظور کنارآمدن با آنها را می

گیري قرن بیستم و کننده اینکه چرا روانشناسی تکاملی، روانشناسی رو به تکوین و در حال شکلتبیین
).2000(باس، "یکم است

، در رو داشته، به عنوان یک رشته علمی نافذهایی که پیشِرغم همه چالشروانشناسی تکاملی، علی
هاي دانشگاهی و اجتماعی پذیرفته شده است. در خود رشته روانشناسی، این رویکرد توانسته، هم بطور محیط

هاي روشنگري را ها و یافتهها، تبیینات، پژوهشیلمستقل و هم در تعامل با سایر رویکردهاي روانشناسی، تحل
کنند، ارائه دهد. تحلیل هایی که از بسیاري میات، تفکرات و رفتار انسان کمککه به درك بیشتر ما از احساس

از رفتارهاي انسان می شود، از طیف بهنجار گرفته تا نابهنجار، دیگر بدون توجه و ارجاعاتی به تبیینات و 
هاي هاي تکاملی در تحلیلشوند. خوشبختانه، این ورود تحلیلهاي تکاملی، کامل تلقی نمیتحلیل

هاي ا در قالب بسیار وسیع، فراگیر و اثربخشی نشان دهد. حجم پژوهشها و دادهروانشناختی، توانسته خود ر
-هاي مختلف روانشناسی تکاملی چاپ شدههاي اخیر در حیطهاطالعاتی مانند مقاالت و کتابهایی که در دهه

قارچ گونه مندان به این رشته،کنند. رشد روانشناسی تکاملی، از نظر جذب عالقهاند، این مسئله را ثابت می
هاي قابل مطالعه به شیوه علمی و از همه بوده است. زایندگی این رشته در قالب فرضیات، نظریات، تحلیل

تر از رفتار انسان را به ما تر و درستتر، دقیقهاي پژوهشی متقن،  نوید یک برداشت بسیار عمیقمهمتر، یافته
دهند.می

1- In some small measure
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تر هاي مهمرا براي پژوهشجدیدي هاياي دور، حوزهدر آینده"
کهگرفتخواهدشکلتازهبنیاديپایهبرشناسی،روان. بینممی

ذهنی هايتواناییوهاظرفیتکسبدرتکاملنقشنشانگر
اش،تاریخچهوانسانپیدایشمنشأبرنوري. بودخواهدانسان،
).  1859(چارلز داروین، "شد. ...خواهدافکنده

ریزيپایهاینشاهدکهاستدههچندیناکنون،روانشناسیعلم
است.بودهتکاملی،هايیافتهوهاتحلیلمبنايبرتدریجی
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گفتار پس

».شهر استدرجارىبازىِتنهاوزمینروىنمایشبزرگترینتکامل،«
).1،2006داوکینز(

اي براي فعالیتهاي علمی بیشتر، از جمله ترجمه، تحقیق، تالیف و بخصوص امیدوارم این کتاب، مقدمه
قیقی نسبت به انسان، در فرهنگ ما و در زبان فارسی سان، گوهر معرفت حهاي بیشتري گردد تا بدینترجمه

تر شدن پیش رود.تر و جامعنیز، به سمت کامل
1392هارب،2013یم،وروش رستگارکدکتر 

ساز نابینا از همین مولف).(برگرفته از کتاب ساعتنیستاین نویسنده خودگوینده اصلی این جمله،-1
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منابعی براي مطالعه بیشتر
شود که روز به روز ها و مقاالت زیادي در مورد روانشناسی جنسی و روانشناسی تکاملی نوشته میکتاب

روز و معتبر علمی استفاده نیز بر تعداد آنها افزوده می شود. در این کتاب، سعی شده تا از منابع متعدد، به
یتهایی که کتب رایگان در اختیار توانید از سابسیاري از کتابهاي ارجاع داده شده در این کتاب را میشود.

-دهند، دانلود کنید. امکان خرید اینترنتی کتابهاي فارسی نیز از طریق تعدادي از کتابکاربران خود قرار می

(مانند هاي معروفربوسیله سرو،بسیاري از مقاالت نیزهاي اینترنتی داخل کشور فراهم شده است. فروشی
.ت هستندقابل دریافو بطور رایگان، گوگل)

اند. یکی از در ذیل، تعدادي از کتابها و مقاالت، به عنوان منابع پیشنهادي براي مطالعه بیشتر، معرفی شده
علل انتخاب این کتابها یا مقاالت به عنوان منابع پیشنهادي براي مطالعه، جامعیت آنها درباره موضوعی که به 

-ترتیب کلی فصول است تا امکان یافتن منبع مورد نظر، آسانترتیب آنها، بر اساس اند، بوده است. آن پرداخته

تر شود. 
منابع و مراجع این کتاب نیز، در مجموع براي محققین، مترجمین یا مولفینی که قصد پژوهش، ترجمه و 

تکاملی را دارند، منابعی غنی محسوب - نگارش در زمینه روانشناسی جنسی و بخصوص روانشناسی جنسی
اند، شامل مجموعه مقاالت تخصصی هستند که بر مورد یا از منابعی که در لیست منابع آمدهشود. بسیاريمی

مواردي خاص متمرکزند و به همین علت، براي محققینی که قصد مطالعه تخصصی در یک زمینه خاص را 
، هستند. در کنار آنها درج شده، جزو منابع توصیه و تاکیدشده←دارند، مناسب هستند. منابعی که عالمت 

پذیري جنسی و براي مطالعه در مورد انعطافپذیري جنسی و تفاوت دو جنس در آن.انعطاف
هاي زیر توانید به مقالهتفاوت دو جنس در روانشناسی و رفتارهاي جنسی مرتبط با انعطاف پذیري جنسی، می

شده در این زمینه ز پژوهشهاي انجاماي مروري بوده و حاوي نتایج تعداد زیادي ارجوع کنید. مقاله اول، مقاله
است.

 Baumeister, R, F. (2000). Gender Differences in Erotic Plasticity: The Female Sex
Drive as Socially Flexible and Responsive. Psychological Bulletin, 126 (3), 347-374

 Baumeister, R, F. (2004). Gender and erotic plasticity: sociocultural influences on
the sex drive. Sexual and relationship Therapy, 19 (2), 133-139

تفاوت دو جنس در میل جنسی، از نوجوانی تا سنین باال و در .تفاوت دو جنس در میل جنسی
اند.سنجند، در مقاله زیر مرور شدههایی که میل جنسی را میبسیاري از زمینه

 Baumeister, R. F., Catanese, K. R. & Vohs, K. D. (2001). Is There a Gender
Difference in Strength of Sex Drive? Theoretical Views, Conceptual Distinctions,
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and a Review of Relevant Evidence. Personality and Social Psychology Review, 5
(3), 242–273

 براي مطالعه در مورد تغییرات در .در ترجیحات جنسیِ مرتبط با چرخه قاعدگیتغییرات
ترجیحات جنسی مرتبط با چرخه قاعدگی، واقعاً نیاز است تا منابع متعددي را مطالعه کنید. ولی چنانچه 
قصد دارید یک منبع واحد را مطالعه کنید، منبع زیر تا حدي کمک کننده است. سایر منابع ذکر شده در 
لیست منابع کتاب نیز بطور تخصصی تغییرات در ترجیحات در یک یا چند خصیصه مشخص را مورد 

اند که براي هر خصیصه می توانید به همان پژوهشهاي مربوطه مراجعه کنید.بررسی قرار داده
 Gangestad, S. W. & Thornhil, R. (2008). Human estrus. Proceedings of the Royal

Society of London B, 275, 991–1000

براي آشنایی با مقدمات نظریه تکامل، زیست شناسی تکاملی، مفاهیم اصلی در نظریه تکامل .
مفاهیم اصلی تکامل و فرایندهاي سازنده تکامل، کتابهاي زیر مفیدند. کتاب اول، منبعی خوب اما مختصر 

ها است.است. کتاب دوم، منبعی جامع و کامل در این زمینه

) .تکامل موجودات زنده. تهران: مروارید1388علی بیک، هنگامه .(
مشهد: زادهوهابنیعبدالحسترجمه). تکامل. 2003. (ماركی،دلیر .

1391انتشارات جهاد دانشگاهی،

متاسفانه در زمینه روانشناسی تکاملی، کتابهاي .مطالعه مقدماتی در روانشناسی تکاملی
سی موجود هستند اما ترجمه کتاب زیر که از جمله نقاط عطف در معرفی روانشناسی معدودي به زبان فار

شود، این فقدان را تا حدي جبران کرده است. مترجمان، کتاب را تا حد ممکن تکاملی به زبان ما تلقی می
قصد دارید اند. امید است که کتابهاي بیشتري در این زمینه ترجمه شوند. اگر فعالًروان و خوب ترجمه کرده

که وقت کمتري براي مطالعه در زمینه روانشناسی تکاملی گذاشته و از بین همه منابع فارسی معرفی شده در 
ترین منبع به زبان فارسی اینجا، فقط یک کتاب را بخوانید، این کتاب، در زمینه روانشناسی تکاملی، فعالً کامل

،شود و به همین خاطرشناسی تکاملی نمیکامل و زیستالبته این کتاب شامل مباحث مقدماتی نظریه تاست. 
اي نظریه تکامل آشنا که قصد فهم بهتر مطالب آن را دارید باید حداقل تا حدي با مباحث پایهدرصورتی

هاي مهم و مقدماتی روانشناسی تکاملی است. در کتاب حاضر، هایی در زمینهاین کتاب حاوي بحثباشید.
اي از چند فصل از کتاب دیوید باس و همکارانش کتاب دوم خالصهایم.ارجاع دادهبه دفعات به این کتاب
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) است که شامل مباحث مقدماتی در زمینه روانشناسی تکاملی است. کتاب بعد نیز، منبعی خوب در 2005(
این زمینه است که چندین بار تجدید چاپ شده است.

) .ترجمه بهزاد سروري ). تکامل و رفتار انسان.2000کارترایت، جان
زاده. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، خراشاد و عبدالحسین وهاب

1387

یروانشناس(ویراستار، دیوید باس).).2005. (لدادز،یکاسموجان،یتوب
1391نو،نشیب: تهران. هیصادقهاشمویحاتمجوادترجمه. یتکامل

Workman, L. & Reader, W. (2008) Evolutionary Psychology: An
Introduction.

اي جامع در مورد براي کسانی که قصد مطالعه.تر در روانشناسی تکاملیمطالعه جامع
60اي با بیش از صفحه1000کنیم. اولین کتاب، کتابی روانشناسی تکاملی دارند، دو کتاب زیر را پیشنهاد می

پردازان بزرگ در زمینه روانشناسی تکاملی نام، محقق و نظریهراد صاحبنویسنده است که همه آنها جزو اف
فصل دارد که مجموعه 34هستند. ویراستار آن نیز دیوید باس، روانشناس معروف تکاملی است. این کتاب، 

این فصول شامل تقریباً همه مباحث مطرح در روانشناسی تکاملی مقدماتی و پیشرفته از مفاهیم اساسی در 
نشناسی تکاملی گرفته تا تغییرات مرتبط با چرخه قاعدگی، جذابیت، همسرگزینی، عشق، خیانت روا

زناشویی، رقابت اسپرمی، فرزندپروري، روانشناسی اجتماعی، شناختی، رفتاري، بالینی، رشد، شخصیت، 
ها به شود. در این کتاب، بارتعامالت گروهی، همکاري و پرخاشگري، ادبیات، اخالق، هنر و ... می

نویسندگان فصول این کتاب ارجاع داده شد. کتاب دوم، کتابی است که بوسیله یک نویسنده (دیوید باس) 
الذکر، جامع رغم اینکه، این کتاب یک نویسنده بیشتر ندارد و به اندازه کتاب فوقنوشته شده است. علی

تر نوشته تر و جذابمتن کتاب نیز، روانکند. ها با کتاب قبلی کامالً برابري مینیست اما در بعضی از جنبه
ترین کتابهاي سایت آمازون شده است. این کتاب، چندین بار ویرایش و تجدید چاپ شده و از پرفروش

همین کتاب است که بصورت اینترنتی منتشر 2012بوده است. منبع سوم، ترجمه فارسی سه فصل از نسخه 
هم بصورت تدریجی ترجمه کرده و منتشر کند.شده است. مترجم آن، قصد دارد فصول بعد را

 Buss, D.M. (Ed) (2005). The Handbook of Evolutionary
Psychology. John Wiley and Sons, Hoboken, NJ

 Buss, D. (2008 / 2012). Evolutionary Psychology: The
New Science of the Mind. 3rd ed. USA: Pearson
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). روانشناسی تکاملی. جلد اول. ترجمه آرش 2012د. (باس، دیوی
www.arash-hosseinian.blogspot.com).  1391حسینیان (

روانشناسی تکاملی آن، یک منبع راهنمايانتشارات آکسفورد، از جمله انتشارات معروف است. کتاب 
ایت علمی، این کتاب با از نظر جامعیت و کفجامع از موضوعات مورد بحث در روانشناسی تکاملی است.

-میآنهاکند، هر چند موضوعات مورد بحث در فصول آن، تا حدي متفاوت از کتابهاي باال کامالً برابري می

فهم نیست.البته، متن انگلیسی این کتاب، براي خواندن، به اندازه کتابهاي قبلی، روان و قابلباشد.

 Dunbar R. I. M and Barrett L. (Eds). (2007). Oxford Handbook of Evolutionary Psychology.
Oxford University Press

.براي مطالعه در مورد تکامل مسائل و رفتارهاي جنسی در تکامل و رفتارهاي جنسی انسان
انسان، کتابهاي زیر مفید هستند. این کتابها، فقط بر مسائل جنسی تمرکز داشته و از این جهت، متمرکزتر و 

عالقمندان به تحقیق در این حوزه، مفید هستند.براي
 Kauth , M. R. (2007).  Handbook of the Evolution of

Human Sexuality. Haworth Press
 Potts, P. & Short, R. (1999). Ever Since Adam and Eve:

the Evolution of Human Sexuality. Cambridge:
Cambridge University Press,

 Geary, D. C. (2009). Male, Female: The Evolution of
Human Sex Differences. American Psychological
Association

 Shlain, L. (2004). Sex, Time, and Power: How
Women's Sexuality Shaped Human Evolution. New
York: Viking Press

 Buss, D. M. (2003). The Evolution of Desire. Basic
Books

 Ridley, M. (1995). The Red Queen: Sex and the
Evolution of Human Nature. Harper Collins Publishers.
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یابی/هوش جفت«کتاب زیر تحت عنوان . یابی در انسانهوش همسرگزینی/ جفت
یک کتاب جالب و خواندنی در مورد یک »همسرگزینی: مسائل جنسی، روابط و سیستم تولید مثلی ذهن

هاي این است که در مورد بسیاري از جنبه»یابیهوش همسرگزینی یا جفت«مفهوم اخیراً ابداع شده به نام 
ویراستارانکند. بحث می،ه تا تلویحات و پیامدهاي آنتاز عوامل سازنده و تشکیل دهنده آن گرف،مفهوم

حیطه روانشناسی تکاملی بوده که چندین تالیف اثرگذار و موفق را در از جمله محققین معروف ،کتاباین 
در کارنامه خود دارند.

 Geher, G. & Miller, G. (Eds.) (2008). Mating Intelligence; Sex,
Relationships and the Mind’s Reproductive System. New York:
Taylor & Francis Group, Lawrence Erlbaum Associates

ل اثرگذار بر هاي جنسی افراد و نقش عوام. براي مطالعه در زمینه استراتژيهاي جنسیاستراتژي
آنها همانند جنسیت یا تفاوتهاي فردي، منابع زیر مناسب هستند. دو منبع اول که هر کدام از آنها یک 

تکاملی -کنند، از جمله مقاالت بسیار پر ارجاع در متون روانشناسی جنسینظریه را در این مورد مطرح می
اند.بوده

 Buss, D. M., & Schmitt, D. P. (1993). Sexual strategies theory: An evolutionary
perspective on human mating. Psychological Review, 100, 204–232.

 Simpson, J. A., & Gangstead, S. W. (2000). The evolution of human mating:
Tradeoffs and strategic pluralism. The Behavioral and Brain Sciences, 23, 573–644.

 Buss, D. M. (2003). The evolution of desire: Strategies of human mating. New York:
Basic Books.

 Figueredo, A. J., Vasquez, G., & Brumbach, B. H. (2005) The K-factor: Individual
differences in life-history strategy. Personality and Individual Differences, 39, 1349–
1360.

کتاب زیر، بر خیانت و فرایند آن در زنان، متمرکز است. هر چند خیانت زناشویی در زنان .
اما نتیجه چند سال نویسنده این کتاب نه روانشناس است و نه یک متخصص علوم زیستی یا اجتماعی

نا بر ادعاي خود نویسنده) اي از مردان و زنان و دو سال نگارش او (بمطالعه، تحقیق و مصاحبه با عده
افتد و اینکه نگرشِ حداقل کند تا بفهمید که چرا خیانت در زنان اتفاق میکتابی است که به شما کمک می

تعدادي از زنان نسبت به ازدواج، خیانت، طالق و ازدواج مجدد چیست. همانطور که عنوان کامل و روي 
از یک زن، دقیقاً به این معنی "من شاد نیستم"عبارت وقتها شنیدن کند، بعضیجلد این کتاب اشاره می

تواند معانی دیگري بخش نیست و اینکه این عبارت مینیست که زندگی زناشویی و یا همسر او رضایت
هم داشته باشد. متن کتاب، کامالً متفاوت از کتب دانشگاهی و آکادمیک بوده و هر فصل از کتاب، شامل 
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- ه همسرش احتماالً در حال خیانت به او و اکنون در آستانه جدایی است، میمناظره نویسنده با مردي ک

باشد. به غیر از فصل هفتم که مبناي علمی دقیقی ندارد، مابقی فصول به مطالب خوبی در مورد چرایی و 
کنند. نحوه نگارش کتاب، چیدمان فصول و سبک کلی کتاب که شامل فرایند خیانت در زنان اشاره می

نویسنده با یک مرد است براي کسانی که نحوه نگارش کتابهاي علمی و آکادمیک براي آنها مناظرات
یکنواخت شده، جالب و جذاب است. نویسنده که خود یک زن است، علت عالقه به تحقیق در مورد 

شدن براي خیانت و جدایی از همسرش ذکر خیانت در زنان را تجارب شخصی خودش مبنی بر برانگیخته
د. هر چند بحثهاي کتاب، کمتر به شواهد پژوهشی و علمی استناد داده شده اما کتاب در مجموع، از کنمی

اي روشن و قابل فهم نوشته شده است. خواندن علمی مناسب برخورداره بود و به شیوه-یک سبغه منطقی
ثل آمریکا و این کتاب، همچنین به شما در تشخیص شیوع واقعی خیانت در زنان، بخصوص در جوامعی م

شوند، کمک اي هم بیان نمیها و حتی کتابهاي علمی یا متخصصین حرفهعللی که از زبان اغلب رسانه
کند.می

 Langley, M. (2005). Women’s Infidelity; living in limbo- What women
really mean when they say: “I’m not happy”. USA: McCarlan Publishing

رفتارهاي نظارت بر همسر یا مراقبت از همسر و ارهاي نظارت بر جفت/ همسر در مردان.رفت
هاي رفتاري و زیستی آنها در مردان، از جمله مواردي هستند که در روانشناسی تکاملی و همبسته

اند. کتاب اول، نگاهی جامع و کاملتکاملی، مورد بحث و بررسی محققین قرار گرفته- روانشناسی جنسی
تکاملی مانند رقابت -جنسی و زیستی-هاي رفتاريبه این رفتارها و ارتباط این رفتارها با سایر مکانیسم

ها دارد. کتاب دوم که از جمله کتابهاي معروف دیوید باس بوده و به چندین زبان نیز ترجمه شده، به اسپرم
-ه از عنوان جذاب کتاب هم بر میپردازد. همانطور کعملکرد حسادت جنسی یا تعصب ورزي در انسان می

ورزي، همانند عشق و سکس، پردازد که چرا حسادت زناشویی یا تعصبآید، این کتاب به این مطلب می
اي الزم و ضروري در زندگی است. هر یک از فصول این کتاب، دانش شما را درباره کارکرد تکاملی پدیده

دارند و بخصوص بت به همدیگر ابراز میمراقبت و حسادت زناشویی که هر یک از دو جنس نس
دهد.کارکردهاي رفتارهاي نظارت بر همسر در مردان، افزایش می
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 Platek, S. M. & Shackelford, T. K. (2006). Female
Infidelity and Paternal Uncertainty; Evolutionary
Perspectives on Male Anti-cuckoldry Tactics.
Cambridge University Press

 Buss, D. M. (2000). The dangerous passion; why
jealousy is as necessary as love and sex. New York:
The Free Press.

ها از جمله مفاهیم بحث انگیز، جالب و نسبتاً اخیرتر در روانشناسی رقابت اسپرمها.رقابت اسپرم
در متون علمی یک کتاب جالب، بحث انگیز و بسیار پر ارجاع زیر،اياول از بین کتابهکتابتکاملی است. 

علمی و کند. در این کتاب، تعریف این پدیده و شواهدرم ها بحث میپاست که درباره رقابت اسپرمی یا اس
. این کتاب، سر و صداهاي زیادي را در محافل علمی روانشناسی و از مربوط به آن ارائه شده استتجربی

جنسی بر پا کرد. نویسندگان این کتاب (بیکر و بلیس) از جمله محققین برجسته - وانشناسی تکاملیجمله ر
در زمینه مبحث رقابت اسپرمی هستند. کتاب دوم، کتابی جدیدتر و همانند کتاب قبلی، کتابی جامع است. 

ا انتخاب جنسی را همانطور که از نام کتاب سوم مشخص است، این کتاب، رقابت اسپرم ها و ارتباط آن ب
مورد بحث قرار می دهد. براي کسانی که دسترسی یا وقت کمتري براي مطالعه کتابهاي نوشته شده در مورد 
قصد رقابت اسپرمی را دارند اما همچنان مشتاق مطالعه مفید در این زمینه هستند، منابع بعدي که مقاالتی 

اند.مروري در این زمینه هستند، مفید و خواندنی

 Baker, R. R., & Bellis, M. A. (1995). Human sperm
competition. London: Chapman & Hall

 Shackelford, T. K. & Pound, N. (Ed.s) (2010). Sperm
Competition in Humans: Classic and Contemporary
Readings. Springer

 Birkhead, T. R. & Moller, A. P. (1998). Sperm
Competition and Sexual Selection. London: Academic
Press

 Shackelford, T. K. (2007). Adaptation to Sperm
Competition in Humans. Current Directions in
Psychological Science, 16 (1), 47-50

 Shackelford, T. K., Pound, N. & Goetz, A. T. (2007).
Psychological and Physiological Adaptations to Sperm
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اي هستند که دوست دارند خودشان را از سایر . انسانها تنها گونهجذابیت و قضاوتهاي اجتماعی
ها، اطالع دقیقی متفاوت از آنها ببینند (البته دانشمندان از ذهن سایر گونهها جدا کرده و خود راگونه

کنیم که از دنیاي حیوانات، ندارند!). ما دوست داریم باور کنیم که در جوامعی متعالی و وارسته زندگی می
گذاریم. ترام میها یا لباس آنها، احفاصله زیادي دارد. اینکه ما به ادب و تربیت افراد و نه به سرخی گونه
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ها را بازيبینیم. اما حقیقت، این ادعاها و سیاهظاهر آنها در ما تاثیري ندارد و ما هم را به یک چشم می
گردیم کنند که اگر واقعاً به دنبال یک جامعه انسانی، عادالنه و فرهیخته میکند. آنها به ما ثابت میابطال می

خصوص رفتارهاي خود نسبت به دیگران را پایش کنیم. قبل از باید بطور دائم، احساسات، تفکرات و ب
هاي خود داریم. وقتی نتایج پژوهشهایی مربوط به پیامدها و این کار، نیاز به دانستن درباره نقاط ضعف

-عدالتی و بیکنیم، ما معموالً احساساتی از قبیل تعجب، حیرت، ترس، بیتاثیرات جذابیت را مطالعه می

هاي هیأت که بدانید جذابیت شما حتی بر تصمیمشوید وقتیکنیم. چقدر متعجب میبه میمعنایی را تجر
گذارد. اینکه جذابیت، بر میزان دهند هم، تاثیر میاي که قصد دارند درباره سرنوشت شما حکم منصفه

، از مسئول دهی مردم به کاندیداهاي سیاسی تاثیرگذار است و اینکه واکنش همه مردم و اطرافیان شمارأي
فروش سوپرمارکتی سر کوچه گرفته تا پزشک، روانشناس، مدرس دانشگاه و حتی والدین شما، تا حد 

پذیرد. براي مطالعه در مورد نقش زیبایی و پیامدهاي آن اي از جذابیت جسمانی شما تاثیر میمالحظهقابل
کنید.در قضاوتها و برخوردهاي اجتماعی و افراد، به کتابهاي زیر مراجعه 

 Jeffes, S. (1998). Appearance Is Everything: The Hidden
Truth Regarding Your Appearance Discrimination.
Sterling house Publisher

 Rhode, D. L. (2010). The Beauty Bias: The Injustice of
Appearance in Life and Law by. Oxford University Press
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که کلمه هنوز هم، اغلب افراد، هنگامیشناسی روانی. روانشناسی تکاملی و آسیب
کنند که پشت میز خود نشسته و با مراجعه خصی را تصور میشنوند، فوراً شروانشناس یا روانشناسی را می

کند. این درحالیست که روانشناسی در کشورهایی همانند یا بیمار خود، درباره مشکالت او صحبت می
ها، بطور مشخصی با این برداشت هماهنگی گرایش دارد و فقط تعدادي از این گرایش50آمریکا، بیش از 

ی و مشاوره، از جمله گرایشات اصلی روانشناسی هستند که بطور مستقیم، به ارائه دارند. روانشناسی بالین
پردازند. گرایش روانشناسی بالینی، هنوز هم در خدمات روانشناختی به افراد نیازمند کمک یا بیمار، می

اسی هاي علم روانشناغلب کشورها، یکی از پرطرفدارترین گرایشات روانشناسی است. بکارگیري آموخته
- براي تغییر یا درمان رفتارها، یکی از قلمروهایی است که در آن، علم روانشناسی، بطور عملی پیاده می
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هاي حاضر در روانشناسی نیز شود. البته، رشد این گرایش، عالوه بر خود این رشته، مدیون سایر همشیره
شناسی از روانشناسی فیزیولوژیک هاي روانهاي بسیاري از گرایششود تا از یافتهاست. امروزه، سعی می

هاي درمانی گرفته تا رفتاردرمانی و روانشناسی اجتماعی، در جهت طراحی بهترین و کارآمدترین سبک
مورد استفاده در روانشناسی بالینی و مشاوره، استفاده شود. هرچند ورود روانشناسی تکاملی به حوزه 

ت روانشناسی بوده، اما کارهاي اخیر، خبر از یک حوزه شناسی روانی، اندکی دیرتر از سایر گرایشاآسیب
تر، از تر و کاملدهند که در آن، درکی عمیقشناسی روانی در انسان میبالنده و شکوفا از تبیین آسیب

گیرد. کتاب اول، منبع خواندنی و خوبی در زمینه بکارگیري تحلیل بهنجاري و نابهنجاري، صورت می
مشاهده در تعدادي از حاالت شناسی شناختی قابلناسی روانی بخصوص آسیبشتکاملی در تبیین آسیب

- به تبیینات و تحلیل» روانپزشکی داروینی«روانشناختی و اختالالت روانی است. کتاب بعدي نیز با عنوان 

پردازد. هاي تکاملی درباره چند اختالل روانی می

 Gilbert, P. (Eds.) (2004). Evolutionary Theory and
Cognitive Therapy. Springer Publishing Company

 McGuire, M. & Troisi, A. (1998). Darwinian Psychiatry.
Oxford University Press

 .کند، روش تفکر و رفتار انسان در اجتماعی که در آن زندگی میروانشناسی اجتماعیِ تکاملی
سازواري و موفقیت او است. انسان موجودي اجتماعی است که موفقیت از جمله متغیرهاي مهم در ایجاد 

هایش به میزان زیادي به نحوه کنارآیی او با محیط اطرافش بستگی دارد. آیا نقش ما در هنگام و شکست
شود یا شبیه دفاعیه یک ها، به نقش یک قاضی عادل نزدیک میمان و غریبهپیمانانقضاوت در بین هم

شده، است؟ ذهن تکاملی ما تا چه حد و به چه طریق بر رفتارهاي اجتماعی ما تاثیر خریداريوکیلِ با پول
هاي تکاملی دارد؟گذارد؟ فداکاري اجتماعی بعضی افراد، ریشه در چه پویاییمی

 Forgas, J. P., Haselton, M. G. & Hippel, W. (Eds).
(2007). Evolution and the Social Mind: Evolutionary
Psychology and Social Cognition. New York:
Psychology Press

 Ellis, B. J., Bjorklund, D. F. (Eds). (2005). Origins of
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ّبی اًجبم ضذُ دس حیغِ سٍاًطٌبسی جٌسی، ثِ ثشسسی چٌذیي سفتبس جٌسی ایي کتبة، سعی داسد تب ثب هشٍس پژٍّص

-ضٌبختی هب آدهیبى، پیًَذ گسستهسبئل جٌسی ثب هسبئل صیجبیی دس دٍ جٌس ٍ استجبط آًْب ثب یکذیگش ثپشداصد.

ای، ثذًی ٍ سفتبسی سا دس جٌس همبثل ًذ. چشا اص ًظش جٌسی، ّش جٌس، ثعضی اص خصبیص چْشُاًبپزیشی خَسدُ

، صَالًگش است؟ ااًگیض ٍ افسًَیبثذ؟ چشا صیجبیی ٍ جزاثیت، ثشای افشاد، ایٌچٌیي ضَْتخَد، صیجب ٍ ثشاًگیضاًٌذُ هی

چشا صیجبیی صیجبست؟ تجییي استجبط صیجبیی ٍ جزاثیت دس هشداى ثب ًَسبًبت هشتجظ ثب چشخِ لبعذگی دس صًبى ٍ 

ّبی تکبهلی چٌیي تغییشات ٍ تشجیحبتی، اص هجبحث هحَسی ایي کتبة است. ایٌکِ خیبًت صًبضَیی دس آًْب ٍ سیطِ

کٌذ ٍ ایٌکِ آهیضش جٌسی ثب افشاد صیجب، لی هب هتجبدس هیتکبه -ّبیی سا ثِ رّي جٌسیصیجبیی ٍ جزاثیت، چِ پیبم

احتوبالً چِ هٌبفع تکبهلی سا ثشای ًیبکبى هب ٍ خَد هب دس ثش داضتِ ٍ داسد. دس پبیبى ثخص اٍل ایي کتبة، ًَیسٌذُ ثِ 

-لعیتّبی هختلف استجبعی ثیي دٍ جٌس ٍ ّوبٌّگی آًْب ثب ٍاّب ٍ سجکثشسسی هغلَثیت یب عذم هغلَثیت ًظبم

پشداصد. دس ثخص دٍم کتبة، فصَل هتعذدی لشاس داسد کِ ّش یک اص آًْب، صیستی دٍ جٌس، هی -ّبی سٍاًی

سٍاًطٌبسی تکبهلی سا ثب سبیش هَضَعبت ٍ هفبّین هْن اجتوبعی، حمَلی، اخاللی،  ّبیتحلیلّب ٍ استجبط یبفتِ

لبًَى، طك، اصدٍاج، تعبسضبت ٍ خیبًت صًبضَیی، ع کٌذ.سٍاًطٌبختی ٍ جٌسی، ثب توشکض ثش هسبئل جٌسی، هشٍس هی

اًذ. دس فصل آخش، ضوب ثِ تعذادی اص دالیل ّطیبس ٍ ًبّطیبسی کِ ثبعث ثشٍص ٍ فوٌیسن اص آى جولِ هزّت اخالق،

 ثشیذ.ضًَذ، پی هیتکبهلی هی -ّبی سٍاًطٌبسی جٌسیهمبٍهت دس هب ًسجت ثِ پزیشش حمبیك علوی ٍ اص جولِ یبفتِ

-جَاة تعذادی اص سئَاالت ضوب دس صهیٌِ ،اًذ ٍ لغعبً ّش کذام اص آًْبثغَس جزاة ٍ سٍاى ًَضتِ ضذُ ،ّوِ فصَل

 .دٌّذهیّبی هختلف سا 

 

 
 




