
 طب�ب ن�ا-ا

فرش�ّات و عرش�ّات
«در نقد كتاب زن و سكس در تار	خ»

فرش�ّات و عرش�ّـات از مقوالت قضا و قدرى هستند و زمانى مشهـود م�شوند كه با
هم و به اتّفــاق نازل شــوند. پس به ا	ـن مـعنـا مى4توان آنهــا را از امـور اتّـفـاقــ�ــه هم دانست.

چنانكه هفته پ�ش براى من اتّفاق افتاد.
قــضـــا را چن�ن پ�ـش آمــد كــه هفـــتــه گــذشــتـــه دو كــتــابى را كـــه پشت ســر هـم خــواندم،
تاٌث�ــرى مــغــا	ر و دوگــانـه بر من گــذاشــتند. اولى مــرا از فــرط 	ـاٌس و نومــ�ــدى به حــضــ�ض
درمـاندگى فـرو انداخت و آن دومى از سـرمـستـى و شادمـانى مـرا به اوج حـ�ـرت فـرا كشـ�ـد.
آن كسى كه گـفته است هر نوشته4اى ارزش 	ك4بار خواندن دارد هر4آ	�نه آن كـتاب نخست
را دوام ب�ــآوَرَد و تا به آخــر بـخـوانَـد گــمـان مَــبَــر كــه هنـوز بر ســر آن فــرمــا	ش توانِ مــاندن
داشـته باشـد. به راسـتى نوشـته4ها	ى هست كـه حـتمـاً ارزش خـواندن ندارند. بر ذمـهٌ كسـانى
است كــه وقــتى به چن�ـن نوشــتـه4هـا	ى بر مى4خــورند خــال	ق را با خــبــر كنند و جــمــعى را از
رنجى عـظ�م  و مــاللـى ال�م كــه در پ�ـش رو	شــان است بـرهانند. هر كـس حــرفى براى گـــفــتن

داشته باشد آن4را به آگاهى همه كه برساند بى گمان انتظار داورى هم با	د داشته باشد.

بارى، سخن از دو كتـابى است كه به ه�چ روى وجه اشتـراكى با هم ندارند، جز آنكه
هـردو درخــــــــارج از ا	ران چـاپ شــــــــده4انـد. امـــــــا چـون 	ـكـى پس از د	ـگـرى خــــــــوانده شــــــــونـد از
آنجـــا	ـى4كـــه داراى ارزش4هاى كـــامـــالً مــــتـــضـــادى هســـتـند تضـــادهـا	شـــان بـرجـــســـتـــه4تر نـمـــا	ان

مى4شوند. اوّلى «زن وسكس در تار	خ» نام دارد و دوّمى «خسرو خوبان».

اوّلى مــتنى است با ادعــاى ا	ن كـه تحــقـ�ــقى است امـا حــقـا	ـقِ چندانى در آن 	افت نمـى4شـود.
آزار دهنده4تر طرزى4است كـه نو	سنده محـترم براى ب�ان آشـفتگى4هاى مـتن تحقـ�ق خود بر
گــز	ده4اند. شـــا	د آنگونه پـژوهش ا	ن4گــونه هم بـا	د نوشــتــه مى4شــد. فــارسـىِِ ضــعــ�ف و گــاه

غلط، همراه با عباراتِ موهون و زننده.

دوّمى، امـا داسـتـان (فــ�كشن) است، داسـتـانى تخــ�لى سـرشـار از حـقـ�ـقت، بـى ه�چ ادعـا	ى و
سـر و صـدا	ى. مـضـمونـى لط�ف و اند	شـه4برانگ�ـز. سـرشـار از اسطوره4هاى ز	بـا. با نثـرى

روان، ش�وا و 	كدست. با اشاره4ها	ى دلنش�ن به تار	خ سرزم�ن همگى ما.

پ�داست كه ا	ن دو از 	ك جنـس ن�ستند و از ا	ن نظربا هم قابل ق�ـاس نمى4توانند بود. اما
مى4توانـند از لحــاظ تاٌثـ�ــرى كــه بر خــواننده و اجــتــمـــاع مى4گــذارند با هم سـنجــ�ــده و داورى

۱

شوند. نخست از اوّلى آغاز مى4كن�م و اگر فرصتى بود بآن د	گرى خواه�م پرداخت.



******

كـــــتــــابِ «زن وسـكس در تـار	خ» را چـند هـفــــتـــــه پ�ـش نو	ـسنـده آن، «آقــــاى ســـــ�ـــــامك
ســتــوده»، توصــ�ــه كــردند كــه بخــوانم. در آن زمــان ا	ـشــان در شــهـر سـن مــاتئــوى كــال�ــفــرن�ــا
مـ�ــهـمـان انجــمن سـخن ا	ـران�ـان ا	ن منطـقـه بودند. آنجــا در 	ك جلسـه ســخنرانى به مــعـرفىِ
كــــتــــابِ خــــود بنـامِ «زن وسكس در تـار	خ» پـرداخــــتند. در پـا	ان، و هـنگام طـرح پرسـش4ها از
ا	شــان سـئـوالى كــردم كـه از پاسـخ طفـره رفـتـند و مـرا ارجـاع دادنـد به كـتــاب كـه بهـتــر است
نخـست كتـاب را مطالعـه كنم. سخن درسـتى بود. پذ	رفـتم. كتـاب را خواندم. اگـر آن روز با

فرما	ششان 	ك اشكال مطرح بود ا	نك ده4ها اشكال و پرسش مطرح است.

عنوان كـتـاب ا	ن است: «زن وسكس در تار	خ». پس از همـان ابتـدا خـواننده مى4داند
۵۱۴كه با سه عنصـر اصلى در ا	ن كتاب روبرو خواهد بود. انتظار ا	ن است كـه 	ك كتاب  

صفـحه4	ى با	د با ا	ن سه عنصـر بر خوردى علمى و پژوهش4گرانه داشـته باشد. به خـصوص
 ن�ز چن�ن ادعا	ى هم دارند. مى4نو	سند:۱كه نو	سنده خود در پ�شگفتار در صفحه 

سسسسااااددددهههه    وووو    ششششــــاااا				دددد    پپپپ����شششش4444پپپپاااا    ااااففففــــتتتتااااددددهههه«شـ�ـوه نگارش كــتـاب به نحـوى است كـه مطـالب آن از مـوضـوعـات 
 مى4شـــوند. علت ا	ـن امــر آن است كـــه طرفععععــــممممــــ����قققق44444444تتتترررر    وووو    تتتتححححــــلللل����للللىىىى4444تتتتررررشــروع و بـتــدر	ج مـطالب آن        

 جامعه مى4باشند».ااااففففرررراااادددد    ممممععععممممووووللللىىىى    وووو    ننننااااآآآآگگگگااااههههخطاب من در ا	ن كتاب عمدتا ً            
{تاك�د بر روى كلمات در متن كتاب ن�ست]      

تا آخر كتاب ادامه مى 	ابدممممططططااااللللبببب    سسسسااااددددهههه    وووو    پپپپ����شششش    پپپپاااا    ااااففففتتتتااااددددهههه    اما زهى تاسف. ا	ن  
 بر خـــورد مى كـند. در««««ععععــــممممــــــــ����قققق4444تتتترررر    وووو    تتتتححححللللــــ����للللىىىى4444تتتترررر»»»»و خـــوانـنده كنجـكاو كـــمــــتـــر به مطـالب  

مواردى بى4شمار ا	ن مطالب ساده تا حد سادگى4هاى حل�ة4المـتّقّ�ن ملّا محمّد باقر مجلسى و
اسـرار مگوى بانو مهـوش ن�ـز سقـوط مى4كند تا نه تنهـا عـامه فـهم باشد بـلكه به ز	ور عامـه
پسندى هم آراسـته گردد. مـا كه در شرا	ط فـرهنگى جهـان سومى پرورش 	افتـه4ا	م تشنه و

خر	دار ا	ن4گونه ادب�ات�م.
نو	سنـده كـتـاب، اگـر درسـت فـهـمـ�ــده باشم، خـود مــعـتـقــدند ناهنجـارى4هـا	ى را كـه در
روابط زنان و مـردان مى4ب�ن�م مذاهب توحـ�دى و امـپر	ال�ـزم بر جهـان�ان تحـم�ل كـرده4اند.
گـرچه توفـ�ق ن�ـافـتـه4اند ا	ن نظر را تـوجـ�ه كـنند و به اثبـات برسـانند امـا خـود از آن درس
خـــوبى بـراى ترو	ج كـــتـــاب «زن وسـكس در تار	خ» گـــرفـــتـــه4انـد. به عـــبـــارت بهـــتـــر، بـراى بر
شـــمـــردن مـــواردى از ســقـــوط اخـــالقىِ بـشـــرِ قــرنِ بـ�ـــســتـم همـــان لحن و بـ�ـــان ســسـت و هرزه
بلندگـوهاى جـمـهـورى اسـالمى در ا	ران را برگـز	ده4اند در آن هنگامى كـه آمـر	كا و غـرب را
در زمــ�نه4هاى فــسـاد اخــالقى، البــتـه فــسـاد بـه خـ�ــال و مـعــ�ـار خــودشــان، به اصطالح مــحكوم
مى4كننـد. همـان حــرف4هاى بى مــا	ه و همــان كلمــات سـبك و مــســتـهــجن كــه فـقط زبانِ افــرادِ
طبـقه خـاصى مهـارت4ها در ب�ـانش دارند از چرخش قلم ا	شـان هم صادر شـده است. و ا	ن با
هوشــ�ـارى و به قــصـدى. قـصــدى كـاســبكارانه كـه از قــضـا كــارگـر هم افــتـاده است. چنـدان4كـه
پاره4اى از ارباب وسـائل ارتبـاط جـمـعى هم فـر	ب خـورده4و مـروّج ا	ن كتـاب شـده4اند. البـتـه

۲

چنانچه خود از اصحابِ زد و بند4 و ترو	جِ ابتذال و عامه پسندى نبوده باشند.



بـارى، در ا	ن فـــــــرصـت تنـهـــــــا در زمـــــــ�نـه ا	ـن ســــــه عـنـصـــــــر، 	عـنـى «زن»، «سكـس» و
«تار	خ» اشاراتى در حد حوصله خواهم كرد. حوصلهٌ مجله و خواننده و خو	شتن:

 تار	خ.۱-
در ا	ن كتـاب «تار	خ» پد	ده4اى انگاشته شـده است ا	ستا، قـطعى، دق�ق و روشن. بر
اســاس همـ�ن انـگار هم احكامى صــادر شـده اسـت صـد در صــد قطعى و شك ناپـذ	ر. همـچــون

وحى.
نمونه4ها و مثال4ها	ش از ا	ن قرارند: 

نوشته پشت جلد كـتاب را كه در واقع و	تر	ن كـتاب و مشت نمونه خروار مـحتو	ات
كتاب مى4توان دانست ا	ن چن�ن آغاز كرده4اند:

« تار	خ پ�ـدا	ش انسان و زندگى اجـتمـاعى4اش به قـر	ب به 	ك مل�ون سـال قبل باز مى4گـردد. از ا	ن
ددددرررر    آآآآنننن    ززززنننن    وووو    ممممرررردددد    ددددرررر سـال آن، نظام مــادر تبـارى بر قـرار بـوده است كـه ۹۹۴۰۰۰مـدت در نزد	ك به             

 ســــال اخـــ�ــــر۶۰۰۰بر خــــوردار بوده4انـد و تنهــــا در ررررووووااااببببطططط    ممممــــــــ����ــــــــاااانننن    خخخخــــــــوووودددد    اااازززز    آآآآززززااااددددىىىى    ككككــــاااامممملللل    ججججــــننننسسسسىىىى                        
ٌ    ممممــــررررددددبوده4است كـــه با برقــرارى نظـام پدرســاالرى              اااا				نننن    ررررووووااااببببطططط    ددددچچچچاااارررر    ممممــــححححــــددددوووودددد				تتتت    وووو    ززززنننن    ببببهههه    ببببررررددددهههٌهٌٌ
»تتتتببببدددد				لللل    ششششددددهههه    ااااسسسستتتت....                                

در هم�ن چند سطر ساده نكات قابل توجهى د	ده مى4شود:
 ا	ن كــــه مـى4گـــو	ـند زمــــان پ�ــــدا	ـش انســــان به نـزد	ك 	ـك مـــ�ـل�ــــون ســــال پ�ـش باز-

مى4گـــردد مى4تواند درست بـاشــد. (مى4توان در ا	ـنجــا 	ك مـــ�ل�ــون ســـال را عــدد نپـنداشت و
آن4را به قول اهل دسـتور زبان «قـ�د كثـرت» دانست). اما ا	ن4كـه زندگى اجتـماعى او هم از
ا	ن تار	خ شـروع شده و 	ك مـ�ل�ـون سال عـمـر داشتـه باشد جـاى شك دارد. براى آنكه بشـر
مـ�مـون سـان بتواند بـه درك و تشك�ل 	ك زندگى اجـتمـاعى برسـد به صدهـا هزار سال ن�ـاز
دارد. مگـر آنكه منـظور از زندگـــانى اجـــتـــمـــاعى همـــانـى باشـــد كــه مـــرغ و خـــروس هم اكـنون
دارند. و همـان اجــتـمـاعى كـه مــاه�ـان در در	ا دارند و وحــوش در جنگل. و همـان اجـتــمـاعى4:

    ككككهههه    ددددرررر    آآآآنننن    ززززنننن    وووو    ممممرررردددد    ددددرررر    ررررووووااااببببطططط    مممم����ــــاااانننن    خخخخوووودددد    اااازززز    آآآآززززااااددددىىىى    ككككاااامممملللل    ججججننننسسسسىىىى    ببببرررر    خخخخوووورررردددداااارررر«...
»ببببووووددددهههه4444اااانننندددد....

 هزار ساله را۹۹۴ در داخل كتاب، ه�چ كجا نگفته4اند كه ا	ن اطالعات مادر تبارى -
 مــدل ز	بــاىDirie Warisاز كــدام منبـع 	ا منابع آورده4انـد. حــال آنكه وقــتى، فـى4المــثل، از 

 سـه سطر۱۳۵سـومـال�ـا	ى و هنرپ�ـشـه 	كى از فـ�لم هاى جـ�ـمـز باند صـحـبت مى4كنند  (ص 
مـانده به آخـر صـفـحـه) منبع خـبـر را به ش�ـوه اهل تـحقـ�ق دقـ�ـقـاً ذكـر مى4فـرمـا	ند. چرا؟ آ	ا

 اصــالً ال	ـق و قــادر    ««««ممممــــععععــــممممــــــــووووللللىىىى    وووو    ننننااااآآآآگگگگــــااااهههه    ججججــــااااممممــــــــععععــــهههه»»»»فكـر مى4كننـد خــواننـدهٌ به4زعم ا	شـــان
ن�ــست كـه مـنابع علمى را بشـناسـد، و ذكــر منابع سطـحى او را كـفــا	ت مى4كند؟  و 	ـا ا	نكه

 هزار ســاله نظام مـادر ســاالرى را اثبــات كنند۹۹۴اصــوالً چن�ن منابـعى كـه بتــوانند قــدمت 
وجود ندارند؟ مگر براى نخست�ن بار در ا	ن كتاب.

۳

 پ�ش از آن كه به ا	ن پرسش4ها ب�ند	ـش�م شا	د مهم4تر آن باشـد كه بدان�م منظور-



ا	شـــان از تار	خ چ�ـــست؟ مطابـق 	ك تعـــر	ف بســ�ـــار ســاده كـــه تار	خ نو	ـس و تار	خ دان و
تار	خ خـوان بر سر آن مـتـحدالقـول4اند آن4چه پس از اخـتـراع خط از سرگـذشت بشـر نوشتـه
شـده «تـار	خ» نامـ�ــده مى شـود كــه مكتـوب است، چـه نقش بر كـاغــذ و پوست باشــد چه نقش
بر سـنگ و د	وار. و آن4چه راجـع است به ســـرگـــذشـت بشـــر كـــه پ�ش از اخـــتـــراع خـط اتّفـــاق
افـتـاده، ولى بشر از آن آگـاهى 	افـتـه، «پ�ش از تار	خ» نام دارد. ا	ن گـونه آگـاهى4ها مـتكى
به دال	ل و قـرا	ن باسـتان شناسـى و اسطوره شناسى و دانش4هاى د	گر است كـه مـعمـوالً  با
قاطـع�ت هم گـفته نـمى4شوند و با «گـو	ا» 	ا «شا	د» و «مـمكن است ا	ن4طور باشد» و مـانند

ا	ن گونه عبارات و كلمات از آنها صحبت مى4شود.

مطلب را ادامه ده�م:
تحـل�ل تار	ـخى از د	دگـــاه هر ا	دئـولوژى كــه بـاشــد مـــورد احـــتــرام است گـــرچه مـــورد
قـبول نبـاشد. حـال پرسش ا	ن است: قطع�ت و صـحّت وقـا	عى كه به نام تار	خ برا	مـان رقم
زده4اند به چه مـ�ـزان مـورد اعـتـمـادند؟ خـود همـ�ن تار	ـخ ا	ن را 	اد مى4دهد كـه همـه چ�ـز آن

قابل اعتماد ن�ست.
 سال پس از حكومت هخامنش�ان بر سر ا	ن كه۲۵۰۰چند مثال م�آورم و مى4گذرم. 

د	ن ا	شــان زرتشــتى بوده 	ا نه  هـنوز ب�ن اهل تار	ـخ توافق ن�ــست. بر ســر زمـان تـار	خى
ظهــور زرتشـت و مــوسى هنوز ب�ـن اهل علم دعــواهاى بســ�ــار اسـت. ارباب ادب هزار ســال
پس از فردوسى هنوز نمى دانند كه فردوسى باالخـره ش�عه بوده 	ا سنى و 	ا ه�چكدام. ا	ن
مـــثـــال4ها را در زمـــ�ـنه مـــســـا	ل مـــذهبـى آوردم چون به شـــهـــادت كـــتـــاب ذهـن نو	سنـده به4آن
بســـ�ــار مـــشــغــول اسـت. مــثــال4هـاى ملمـــوس4تر ا	ن است كـــه حــدود صـــد ســال پس از انـقــالب
مــــشـــــروطه با وجـــــود ا	ن هـمــــه كــــتـــــاب و خــــاطرات و ... هـنوز در بـاره وقــــوع آن ابهـــــام4هاى

 سـال۵۰ مـرداد ۲۸بســ�ــارى هست كــه بدون پـاسخ مــانده است. همــ�ن را مــ�ــتــوان در مــورد 
 سال پ�ش هم گفت.۲۵ بهمن ۲۲پ�ش و 

پس ا	ـن تار	ـخ كـــه پـا	ه4هـا	ش چنـ�ن بـر آب است، بنـا بر آنـكه راوى دوست بـاشــــد 	ا
ط�ف وســـ�ع و در عــ�ـن حــال مــغـــشــوشى را كـــه در هر دشــمن؛ مـنصف باشــد 	ا بـى انصــاف

زم�نه بدست مى4دهد آم�زه4اى است از واقع�ت و خ�ال؛ و مخلوطى از راست و دروغ.

بر خورد با ا	ن تار	خ نه كـار	ست خُرد، و از هر كسى بر نمى4آ	ـد كه گزارشى نسبـتاً
مـوثق بتـواند از هر بـرش تار	خى بدست دهد. حـال ا	شـان در چن�ـن زمـ�نه4اى دنبـال اثبـات

	ا توض�ح چه مطلبى هستند كه تا كنون از چشم و ذهن د	گران پنهان مانده است؟
 هزار سال مـى4رسانند وخـبر از ا	ن۹۹۴وقـتى عمـر چند ده هزار سـال پ�ش از تار	خ را به 

مى4دهنـد كــه تمـــام ا	ن دوران بس طـوالنى، دوران طال	ى و ســـعــادت بـشــر بوده چـون نظام زن
ساالرى حـاكم بوده است، آ	ا خواننده4اى كه 	كى دو كـتاب خوانده است و مـثال مى4داند دست
كم عــمـر نظام زن ســاالرى از نظر خـوشــبـ�ن4تر	ـن مـحـقـق و كـارشناس ا	ن مــقـوله از ب�ــست
هزار ســال تجــاوز نـمى4كند، آ	ا او مـى4تواند به مــحــتــو	ـات ا	ن كــتــاب اعــتــمــاد كند؟ 	ا ا	ـنكه

 در بست حرف4هاى ا	ن««««ممممععععــــممممووووللللىىىى    وووو    ننننااااآآآآگگگگااااهههه    ججججااااممممــــععععهههه»»»»امـ�د مـ�رود خـوانندهٌ به4زعم ا	شـان 
كتاب مستطاب را باور كند؟ بى چونى و چرا	ى. خ�ر و خالص.

۴



******

به گـــمــان مـن آن4چه در زمـــ�نه و در ارتبـــاط با تار	ـخ در ا	ن كــتـــاب آمـــده به اســتـناد
توض�حات مـختصر باال، و توض�حـات مشروح كتاب، مشكوك و عـمدتاً باطل است. اگر اسم
كـــتــــاب را مـــثــــال گـــذاشـــتــــه بودند «زن و سـكس در مــــذهب» و درجـــه ادعــــا راهم به آن بـاال	ى
نمى4بردند آنگاه شـا	د موفق مى4شـدند كه حـرفى براى گفـتن عرضـه دارند. آن4هم مشـروط بر

آنكه با زن و سكس و مذهب بى4ما	ه ومبتذل بر خورد نمى4كردند، كه متاٌسفانه كرده4اند.

 زن و سكس۳ و ۲ -

تنهـا «تار	خ» و «پ�ش از تار	ـخ» ن�ـست كه در ذهـن ا	شان مـغـشـوش و مـخلوط شـده
است. از «زن» و «سكـس» هم نتــوانـســتــه4اند تعـــر	فى درست و جــداگـــانه ارا	ه دهنـد. شــا	د
علت آن 4باشـد كه خـود تحت تاٌث�ر مطالبى كـه نوشتـه4اند قرار گـرفتـه زن را فقط 	ـك سوژه
جنسى مـى4پندارند و فـرامــوش مى4كنند كــه تمـام جــوهر كــتـاب براى بر مــالٌ نمـودن و مــحكوم
كــردن ا	ن گــونـه نگاه4ها به زن اسـت. ز	را مطلق گـــرا	ى و اســتــفــاده از نســخــه4هـاى از پ�ش
پ�ـچ�ـده شده از انصـاف و خرد آدمى مى4كـاهد و مانع مى4شـود كه نگاهى بى4غـرضانه به تـمام
جنـبـــــه4هاى مـــــوضــــوع تـحــــقـــــ�ق انـداخــــتـــــه شـــــود. جــــزم4انـد	شـى، در جــــهـــــان امــــروز، جـــــز آنـكه
ســاده4انگارى و آســودگى ناشى از مــعـافــ�ّت تفّكر را بـجـاى رنج تـعـقّل و مــشـقّــات پى4آمــدهاى
شك مى4گذارد چه چ�زى براى بشـر به ارمغان م�آورد؟ اصـحاب ا	ن گونه مشرب فلسـف�دن
مدام در دا	ره بستـه4اى مى4گردند و دور4هاى باطل مى4پ�مـا	ند و درنگ نمى4كنند كه دمى هم
با	سـتنـد و پنجـره4اى در فـضـاى فكرى خـو	ـش بگشـا	ند بلكـه منظرى جـد	د ببـ�نـند و سـخنى

تازه بشنوند. مگر مى4شود سخنى نو و دگر شن�د و گفت؟

بگذار	م و بـگذر	م و ببــ�ن�م در زمــ�نهٌ آشـفــتـه4اى4كــه نو	سنـده كـتــاب از تار	خ دارند
زن و سكس را چگونه د	ده و چطور معرفى مى4كنند؟

در ابتـــدا ادعـــا بر ا	ن است كـــه از آغـــازِ آن بزرگـــتــر	ـن انقــالبِ بـشــر كـــه حـــدود شش 
هزار پ�ش اتّفاق افتاد زنان به بردگى مردان در آمدند.

براى اثبــات سـســتى ا	ن ســخن، كـه خــود 	كى از ســتـون4هاى اصلـى بناى كـتــاب است،
خـوشــبـخـتــانه نو	سنده مــحـتـرم از زحــمت مـا  كـاســتـه و بر عِـرض خــو	شـتن افــزوده4اند4 و به
تدر	ج در صفـحات همان كـتاب شواهد و مطالبى ابراز داشـته4اند كه نشـان مى4دهد از همان
آغازِ انـقالبِ بزرگِ كـذا	ىِ شش هزار سال پ�ش، تا همـ�ن اواخر، در نزد پاره 	ـى از اقوام و
تمـدن4هاى گوناگـون زنان در سـاالرى مى4بوده4اند. و هنوز هم در گوشـه و كنار جـهان و حـتى

در دل دن�اى متمدن ا	ن رسم وسنت ازم�ان نرفته است.
پـس، نه شـش4هـزار ســـــــالـى در كــــــــار بوده و نـه نـاگـــــــهــــــــان زنان بـه بـردگـى مـــــــردان در 

آمــــده4اند. 	ـعنـى از البالى نـســــخــــه4هاى گــــونـاگــــونى كــــه مــــورد نـظرشــــان بوده نـاخــــود آگــــاه و
ناخواستـه آشكار كرده4اند كه تكامل جوامع ناگهـانى و همزمان و فراگ�ـر ن�ست، بلكه تحول
آرامى است كـه در شرا	ط گـوناگون و در زمـان4هاى متـفاوت و با مـشخصـه4هاى مخـتلف در

۵

نقاط پراكنده عالم رخ مى4نما	د و تكو	ن مى4	ابد.



ا	ن مطـلب به خــودى خـود بـى اهمــ�ت است. ز	را مطـلب جــد	دى ن�ــست. ســال هاست
كــه هـر كس فــقـط 	ك مــقـــاله 	ا كـــتــاب در ا	ن زمـــ�نه خــوانـده باشــد ا	ـن را مى4داند. اهمـــ�ت

 صــفــحـه بـا ه�ــاهوى غــ�ــر مـتــعــارف منتــشــر۵۰۰قــضــ�ــه در ا	ن است كــه كــتـابـى در ب�ش از 
مى4شــود. نو	سنده بـا هارت و پورت كــشفِ، البـتــه، به خــ�ـالِ خــود جــد	دى را اعــالم مى4كند.
ســـپس4تـر، در همـــان كـــتـــاب، خـــود بـه دست خـــو	شـــتـن پا	ه4هـاى ا	ن ســـخن واهـى و ســـست را

سست4تر و سست4تر مى4كند.
مقوله نقض حـقوق انسانى و اجتـماعى زنان را اگر در ا	ن كتاب بخـواه�م ب�اب�م از
چند صفحه ب�شتر نخواهد شد. با افزودن چاشنى سكس به 	ك مقولهٌ درست و مطرح آنرا

 صفحه رسانده4اند. الجرم دم خروس4ها از ا	نجا و آنجا با	د هم عَلَم شده4باشند.۵۰۰به 

ا	ن4هم نمونه4ها	ش: 
 كتاب مستطاب بدون ذكر ماٌخذ آمده كه:۲۹۵ و ۲۹۴در صفحات 

ِ    تتتتاااا    ككككننننووووننننىىىى    ببببششششــــررررىىىى    رررراااا    ببببهههه    سسسسهههه ««««ممممووووررررگگگگــــاااانننن    ججججااااممممــــععععهههه    ششششننننااااسسسس    ممممــــععععررررووووفففف    ااااممممــــرررر				ككككاااا				ىىىى،،،،    ............        ............    تتتتاااارررر				خخخِخِِ
ددددووووررررهههه    تتتتققققسسسس����مممم    ككككرررردددد::::

    ددددوووورررراااانننن    تتتتووووححححشششش    				اااا    ببببددددوووو				تتتت    ............    ككككهههه    ككككممممتتتترررر    اااازززز    				كككك    مممملللل����وووونننن    سسسساااالللل    رررراااا    ددددرررر    ببببرررر    ممممىىىى4444گگگگ����رررردددد....----
    ههههززززاااارررر    سسسساااالللل    ااااددددااااممممهههه    ممممىىىى4444				ااااببببدددد....۴۴۴۴    ههههززززاااارررر    سسسساااالللل    ققققببببلللل    آآآآغغغغاااازززز    وووو    تتتتاااا    ۸۸۸۸    ددددوووورررراااانننن    ببببررررببببرررر				تتتت    ........    ددددرررر    ----
        وووو    سسسسررررااااننننججججاااامممم    ععععصصصصرررر    تتتتممممددددنننن    ككككهههه    ............        »»»»----

 هزار ســـال پ�ش به ا	ـن طرف است. ولى ا	ـشــان از ذكـــر ا	ن عــدد خـــود دارى۴كـــه طبــعـــاً از 
 هنگام نتـ�ـجه گـ�ـرى به ناچار۲۹۵مى4كنند. تا آنكه در چند سـطر پا	�ن4تر در همان صـفحـه 

چن�ن مى فـرمـا	ـند (البـتـه بدون آنكه مـعلوم كننـد ا	ن نتـ�ـجـه گـ�ـرى از خـودشـان است 	ا از
مرحوم مورگان):

    ههههززززاااارررر    سسسســــاااالللل    ااااخخخخــــ����ــــرررر    اااازززز    تتتتاااارررر				ــــخخخخ    ببببششششــــرررر				تتتت    ااااسسسستتتت    ككككــــهههه۴۴۴۴ببببنننناااا    ببببرررراااا				نننن    ااااگگگگــــــــرررر    ززززنننناااانننن    تتتتننننههههــــاااا    ددددرررر    ««««
تتتتححححتتتت    ااااننننققققــــ����اااادددد    ممممرررردددداااانننن    ققققــــرررراااارررر    گگگگررررففففــــتتتتهههه4444اااانننندددد،،،،    ددددرررر    ددددووووررررااااننننىىىى    بببب����شششش    اااازززز    صصصصددددههههــــاااا    ههههززززاااارررر    سسسساااالللل،،،،    ددددرررر    ممممووووققققــــعععع����ــــتتتتىىىى    ااااگگگگرررر

ننننهههه    ببببااااالالالالتتتترررر    ووووللللىىىى    ححححددددااااققققلللل    ببببررررااااببببرررر    بببباااا    ممممرررردددداااانننن    ببببووووددددهههه4444اااانننندددد....»»»»

پس ناگـــهــان به 	ـك ضــربتِ چرخـشِ دستِ كــاشفِ بـزرگــتــر	ن انـقــالبِ بشــرى از عـــمــر
شش هزار ســاله انقـالب دو هزار ســال كـاســتـه شـد. حــال مى4گـذر	م كــه نظر	ات مــورگـان در
ا	ن روزگـار چقـدر اعـتبـار دارد و چه انتـقـاداتى بر آن وارد است. و ن�ـز مى گـذر	م كـه خـانم
ئول�ن ر	د هـم دركـتـاب خـو	ش از نظر	ه مــورگـان 	اد كـرده ولى عـمـر دوران تـمـدن را به نقل
از مورگـان سه هزار سـال ق�ـد كرده است. پس هزار سـال هم ا	نجا كـسر آمـد. نكتهٌ شـ�ر	ن
و كــوچك ا	نـجــاست كــه بر حــسـب تصــادف و بر ســبــ�ل اتّـفــاق در مــتن ترجــمــه فــارسـى خــانم
ئول�ـن ر	د و مــتن كــتــاب مــســتطاب در نقل فــرمــا	شــات مــرحــوم مــورگــان كلمــات و عــالمــات

مشابهى روٌ	ت مى4شود كه البته تاٌ	�دى است بر امانت4دارى اهل تحق�قات هوا	ى.
نشانى كتاب و صفحه مورد بحث براى آگاهى عالقمندان از ا	ن قرار است:

«انسـان در عصـر توحش؛ نوشـته خـانم ئول�ن ر	د، انسـان شناس برجـسـته امـر	كا	ى؛
»۱۶.  صفحه ۱۳۶۳ترجمهٌ محمود عنا	ت؛ انتشارات هاشمى، تهران چاپ اول          

۶

نمونه د	گر:



  در آغاز فصل چهارم از بخش چهارم كتاب ا	ن عنوان نوشته شده:۴۵۳در صفحه  

««««تتتتالالالالششششىىىى    ننننظظظظااااممممههههااااىىىى    ااااششششتتتتررررااااككككىىىى    ممممااااددددرررر    تتتتبببباااارررر    ددددرررر    آآآآممممرررر				ككككاااا    ببببددددسسسستتتت    ااااررررووووپپپپاااائئئئ����اااانننن»»»»
همــ�ن عنوان بـه تنهــا	ى گــو	است و مــا را از مـرور مـطالب صــفـحــات بعــدى بى4ن�ــاز

 هنوز در امـــر	كا۱۵مى4كنـد. گــو	است، ز	ـرا از اقــوامى مــادرســـاالر 	اد مى4كند كـــه در قــرن 
 ســخن از نـظام مــادر تبــارى «سنـكا» هاست كــه در جنـگهــاى۴۶۲مى4ز	ســتـــه4اند. در صــفــحــه 

 آمـر	كا مورد تهـاجم قـرار گرفـتـه4اند. هم اكنون در قرن ب�ـست و 	كم ن�ـز نظام۱۷۷۹داخلى 
مـادرســاالرى درا	نجـاى و آنـجـاى زمـ�ـن پراكنده است.  ا	ن نمــونه4ها بســ�ـارند. امـا ســخن را

كوتاه با	د كرد.
وقــتى شــخص نو	ـسنده ناقض ســخنـان خـو	ـشند ادامــه كــالم در ا	ن زمــ�نه، كــه مــا را
اندكى از مــوضـوع اصلـى4تر دور كـرد، بى مــورد است. مـوضــوع بر ســر ا	ن بود كـه ا	ـشـان در
زمـ�نـه تئـورى من در آوردى «عظ�م4تـر	ن انقـالبى كــه تا كنون بشـر به خــود د	ده است»، زن

و سكس را در 	ك چن�ن اغتشاشى چگونه مى ب�نند و چطور مى4شناسانند:
در آن 	ك مل�ون سال اولى، زن الهه آسمان است و در انجام اعمال جنسى آزاد. اما
از آن به بعـد برده مـرد است و كـاال	ى دارد براى معـامله و خـر	د و فـروش. ا	ن را همـانطور
كه در باال اشاره شده، ع�ناً در پشت جلد كتـاب نوشته4اند. شواهد د	گرش را از داخل كتاب

سپس4تر 	اد خواهم كرد.
اكنون هـمــان ســ�ــر توّرق را ادامــه ده�ـم تا بتــوان�م شـــا	د 	ك تصــو	ر كـلّى از كــتــاب
بدست آور	م. در ا	ن سـ�ـاحت عـمـومى 	ـك مـ�ل�ـون سـاله جـهـان همـچـون بهـشت است. كـسى
را با كـسى كارى ن�ـست. وسـائل تول�ـد مال همـه است. امـور معـ�شـت با دانه چ�نى و شكار
مى4گـذرد. امــا اتّفـاقـاً نوعى تقــسـ�م كـار هم شـده اسـت. مـردها به شكار مى4رونـد. بچـه بزرگ
مى4كنـند. خــانه دارى مـى4كنند. زنـان هم ســاالرى مى4كـنند و ه�چ درد و غـــمى ندارند. گـــاهى
هم كـه از ب�كارى مـاللى داشـته باشند در اسـتـفـاده از «سكس آزاد» استـخـوانى مى4تركـانند.
اصال معـامله4اى هم در كار ن�ست. ز	را هنوز آن «انقـالب عظ�م بشرى» روى نداده است. و

( نقل از پشت جـلد كـتـاب)«كـثــ�ف4تر	ن و ضـد انســانى4تر	ن انقــالب بشـرى» هنوز تمــدن كنونى بدنـبـال 
ن�ــــآمـــده است كـــه آلـت دست مـــردان شــــود تا آنرا بـر ســـر زنان بكـوبند و آنـان4را به كنـ�ـــزى
وادارند. هنوز دوران سوداگرى آغـاز نشده است. احوال بشرى و احسـاسات و سرشت4ها و
توان4هاى انسانى هم كه در ا	ن جر	انات محـلى از اعراب ندارند. همچن�ن رفتارها و آداب
فـرهنگى، اعـتقـادى و قـومى. ز	را «ز	ر بنا» اقـتصـاد است و بس. گـرچه تئـورى4هاى رها	ى
بخـش جـــهـــان و آزادى انـســـان، كـــه حــــدود شش هزار بـعـــد بـ�ـــان خـــواهـد شـــد ولى قــــرنى دوام

نخواهد آورد، هنوز كشف و بافته نشده است.
امـا به مـحض ا	ن كـه سـوداگران تـمام زمـ�ن4ها و ابزار تـول�د و نـ�روى كـار حـ�ـوانات

مف�د را قبضه مى4كنند و در 	د اقتدار خو	ش مى4گ�رند دن�ا شكل د	گرى مى4	ابد.
	كى از ا	ن تغ��ر شكل4ها را با ا	ن عبارات توض�ح داده4اند:

««««............    ددددخخخخــــتتتترررر    ببببهههه    ممممــــححححضضضض    آآآآننننككككهههه    ررررگگگگلللل    ممممىىىى4444ششششددددهههه    ددددااااررررااااىىىى    خخخخــــااااصصصصــــ����تتتت    ممممصصصصــــررررفففف    ممممىىىى4444ششششددددهههه    وووو    ببببررررااااىىىى    ههههممممــــ����نننن
       ااااوووو    رررراااا    ببببررررااااىىىى    ببببههههررررهههه    ببببررررددددااااررررىىىى    ددددرررر    ااااخخخختتتت����اااارررر    ممممررررددددىىىى    ككككهههه    ششششووووههههرررر    ااااوووو    ببببووووددددهههه    ققققرررراااارررر    ممممىىىى4444ددددااااددددهههه4444اااانننندددد....    ............»»»»

۷

 دوسطر آخر)۱۴۷(ص.        



و سپس نشانى 	كى از ا	ن تجارتخانه4هاى سكس را هم مى4دهند:

اااازززز    ججججممممللللهههه    ددددررررمممم����ــــاااانننن    ااااققققوووواااامممم    ممممسسسسااااپپپپووووتتتتمممم����اااا        ددددرررر    ددددووووررررهههه4444ااااىىىى    اااازززز    تتتتــــاااارررر				خخخخششششاااانننن    چچچچنننن����نننن    ببببووووددددهههه    ااااسسسستتتت....    اااا				نننن4444ههههاااا
[	عنى تقـر	بـاً در آغـاز همـان  شش    ههههززززاااارررر    سسسساااالللل    پپپپ����شششش    اااازززز    ممممــــ����الالالالدددد    ممممــــسسسس����حححح    ۴۴۴۴    تتتتاااا    ۳۳۳۳ااااققققووووااااممممىىىى    ببببــــووووددددهههه4444اااانننندددد    ككككهههه    ددددرررر    

)۳ سطر ۱۴۹(صفحه         ....            ززززننننددددگگگگىىىى    ممممىىىى4444ككككررررددددهههه4444ااااننننددددهزار سال كذا	ى] 
[ جـاى 	اد آورى است كـه  مــسـاپوتمـ�ـا همـان جـا	ى اسـت كـه عـوام نسل پ�ش به آن مـ�ـگفـتند

ب�ن4النهر	ن و عوام نسل  جد	د كه از عوام قد	م عوام4ترند به آن مى4گو	ند م�انرودان]
	كى د	گر از ا	ن تغ��ر شكل4ها كه در دوران كنونى رخ داده است:

««««ششششووووههههررررمممم    بببباااا				دددد    خخخخررررجججج    ممممرررراااا    ببببددددههههدددد    چچچچوووونننن    ممممنننن    خخخخووووددددمممم    رررراااا    ددددرررر    ااااخخخختتتت����اااارررر    ااااوووو    مممم����گگگگذذذذااااررررمممم»»»»
 عنوان فصل)۳  سطر ۷(صفحه 

، طى 	ك داســـتــان مــجــعــول كــه۹ و ۸ و ۷در فــصل اول از بخـش اول كــتــاب صــفــحــه  
 سـاله ا	ـرانى، به صـراحت به نـو	سنده۱۵صــورت مـصــاحـبــه دارد ا	ن جـمـله را 	ك دوشـ�ــزه 

محترم اظهار داشته است.
 زن و دختر هم۹۹۹۹اگر چن�ن دخـترى چن�ن عـق�ده4اى ابراز كـرده باشد و حـتى اگر 

 وجــــود داشــــتــــه باشنـد كــــه چن�ـن  فكر كـننـد باز-نه در جــــهــــان خــــ�ــــالـبــــافى -در عـــالـم واقع 
نمى4تـوان آن را تعــمــ�م داد و تـمــام زنان را ا	ن چـن�ن قلمـــداد كــرد. خــود را در اخــتــ�ـــار كــسى
گـذاشـتن و در ازاى آن پول ســتـادن حـرفـه4	ى است  كـه در عـرف نامى خــاص دارد و نو	سنده
مـحتـرم به اصـرارى فراوان و به نادرسـتى تمـام همراه با بـى پروا	ى و جسـارتى قـب�ح سـعى
كرده4اند آن را به تمامى زنان جهان تسـرّى دهند آن4هم به بهانه همدردى با ن�مى از بشر	ّت

كه شش هزار سال است توسط ن�مه د	گر به بردگى كش�ده شده است.
ا	ن اســتنتـاج شــخـصى 	ك خــوانندهٌ كــتـاب ن�ــست بلكه نو	ـسنده مـحــتـرم به مــدد علم

لدنى همراه با صراحت علمى چن�ن افاضه مى4فرما	ند:
[	عنـى از شش هزار پ�ـش برو تا 	ك مـــ�ل�ــون ســـال به    ««««ددددرررر    ججججــــووووااااممممعععع    ممممــــااااققققــــــــببببلللل    تتتتممممــــددددنننن

ككككهههه    ددددرررر    آآآآننننههههاااا    ممممااااللللكككك����تتتت    خخخخصصصصووووصصصصىىىى    وووو    پپپپوووولللل    ووووججججوووودددد    ننننددددااااششششتتتتهههه    ااااسسسستتتت....پس] 
[	عنى مـا از آنچه اند	شـمندان ر	شوى اواسط قـرن نوزدهم در باره تار	خـوارگى و اقتـصاد
مطـرح كـــــرده بودند 	ـك چ�ـــــزهـا	ى4به4گـــــوشـــــمــــان خـــــورده4است. كـــــارى هـم به ا	ن نـدار	م كـــــه
اند	ـشــــمنـدان بدون ر	ـش قــــرن ب�ــــســــتـم بتــــدر	ج بـه پاره4اى از آن تـئــــورى4ها شـك آوردند و
عــاقـــبت هم در دههٌ آخـــر ب�ــســتـم در عــمل و تجـــربه د	د	م كـــه بســ�ـــارى از آن فــرضــ�ــ�ـــات به
كـتـابهــاى تار	خ و فلسـفـه سـپــرده شـدند. مـا، البـتـه، كــارى به ا	ن مـسـائل ندار	م. دنـ�ـا دن�ـاى

ووووسسسس����للللهههه4444ااااىىىى    ببببررررااااىىىى    اااا				ججججاااادددد [منظور هد	ه دادن است] ررررسسسسمممم    ههههدددد				هههه    ددددههههىىىىشعار است نـه شعور] 
ــــــــدددد    ااااززززددددووووااااجججج    بببباااا    				ككككــــدددد				گگگگرررر    رررراااا ــــــــررررددددىىىى    ككككــــــــهههه    ققققــــــــصصصصــــ ــــــــ����ــــــــاااانننن    ززززنننن    وووو    ممممــــ ــــاااا				لللل    وووو    ممممــــ ــــــــببببــــ ددددووووسسسســــــــتتتتــــىىىى    ممممــــــــ����ــــــــاااانننن    ققققــــ

ددددااااششششتتتتهههه4444اااانننندددد    ببببهههه    ككككاااارررر    گگگگررررففففتتتتهههه    مممم����ششششددددهههه    ااااسسسستتتت....

[ حــاال خــوانندگــان مــعــمــولى از مــاى نو	سـندهٌ كــتــاب ا	راد نگ�ــرند كــه چرا پـشت جلد كــتــاب
ززززنننن    وووو    ممممــــرررردددد    ددددرررر    ررررووووااااببببطططط    مممم����ــــاااانننن    خخخخوووودددد    اااازززز    آآآآززززااااددددىىىى    ككككــــاااامممملللل    گـفــتـه4ا	م درآن دوران پ�ش از تـمـدن

۸

....ققققــــصصصصــــدددد    ااااززززددددووووااااجججج    بببباااا    				ككككدددد				ــــگگگگرررر    رررراااا    ددددااااششششــــتتتتــــهههه4444ااااننننددددبر خــوردار بـوده4اند وحــاال مى4گـــو	�م     ججججننننسسسسىىىى



»ززززنننن    وووو    ممممرررردددد    ددددرررر    ررررووووااااببببطططط    مممم����اااانننن    خخخخوووودددد    اااازززز    آآآآززززااااددددىىىى    ككككاااامممملللل    ججججننننسسسسىىىىدرست است كه آنجا	ى كه «
» كـار مضـحك و مسـخـره4ا	ست. اما آخـرققققصصصصدددد    ااااززززددددووووااااجججج    بببباااا    				ككككدددد				گگگگرررر    ............برخوردارند د	گر «

خـــوانندگـــان عـــز	ز كـــتــاب مـن توجـــه داشــتـــه باشـــ�ـــد كــه ازدواج از نـوع قــبل از تـمــدن بـا نوع
مــــ�كـند، با هـم فــــرق دارند. در    اااا				نننن    ررررووووااااببببطططط    رررراااا    ددددچچچچااااررررممممــــــــححححــــــــددددوووودددد				تتتتازدواج پس از تـمــــدن كــــه 

ازدواج پ�ش از تـمــدن زن و مـــرد همــه جـــور آزادى داشــتنـد ولى در نوع ازدواج پس از تـمــدن
محدو	ت ها	ى پ�ش آمـد كه ناشى از عمل�ات امـپر	ال�زم جهانى بود كـه از همان آغاز شش

هزار سال پ�ش بناى استعمار جهان�ان و استحشام زنان را داشت.]

 بـرخى د	ـگر از دُرّفــــــشـــــانـى ها و احـكام قـطعـى [نه شــــــرطى] كــــــه در همــــــ�ن زمــــــ�نـه----
صادركرده4اند:

ــــــــررررددددىىىى ــــــــددددنننن    ههههرررر    ممممــــ ــــــــااااضضضضــــــــرررر    ببببــــاااا    خخخخــــــــوووواااابببب����ــــ ــــــــتتتتىىىى    ححححــــ ــــــــرررردددداااانننن    ببببهههه    ررررااااححححــــ ««««چچچچرررراااا    ززززننننــــاااانننن    ببببرررر    ععععككككسسسس    ممممــــ
ببببددددننننببببــــاااالللل    ششششــــووووههههرررر[نه برخى از زنـان بلكه همــه زنان] تتتتععععــــججججبببب    ننننككككنننن����ــــدددد....    ههههرررر    ززززننننىىىى        نننن����ــــسسسســــتتتتنننندددد؟؟؟؟

    ككككــــهههه    ددددرررر    ااااخخخخــــتتتتــــــــ����ــــاااارررر    ططططررررفففف[كــاال !!!]پپپپووووللللدددداااارررر    ممممىىىى4444گگگگــــرررردددددددد....    چچچچرررراااا؟؟؟؟    ببببــــررررااااىىىى    آآآآننننككككهههه    ددددرررر    ااااززززاااا    ككككــــااااالالالال				ىىىى    
ممممععععااااممممللللهههه    ممممىىىى4444گگگگذذذذاااارررردددد،،،،    ممممببببللللغغغغ    ببببااااالالالالتتتتررررىىىى    رررراااا    ببببددددسسسستتتت    آآآآوووورررردددد....    ممممثثثثلللل    ههههرررر    ممممععععااااممممللللهههه    دددد				گگگگررررىىىى....»»»»

 به بعد)۱۲  سطر ۱۲صفحه  (       
    ففففررررووووششششننننددددهههه4444اااانننندددد    ووووممممرررردددداااانننن    خخخخرررر				دددداااارررر    وووو    ططططببببقققق[نه اندكى از زنان بلكه همه زنان]     زززز				رررراااا    ززززنننناااانننن

ققققووووااااععععدددد    ببببااااززززاااارررر    ههههمممم����ششششهههه    اااا				نننن    ففففررررووووششششننننددددهههه    ااااسسسستتتت    ككككهههه    بببباااا				دددد    ببببددددننننبببباااالللل    ممممششششتتتتررررىىىى    ببببگگگگرررردددددددد....
)۱۵ سطر  ۱۳(صفحه        

ا	ن ذهن كـاسـبكارانه است كـه همـه پد	ده4ها حـتى عـواطف و امـ�ـال انسـانى را هم از
پا	ـگاه اقــــتــــصــــادى ارز	ابـى و داورى مى4كنـد. انگار در پـهنـه گـــ�ــــتـى نه جــــوشــــشى هـست در
دل4هابراى بهـروزى انسـان و نه كـوشـشى هست درگـروه4هاى چاره اند	ش براى راندن شـر و
بدى، و انگار نه عـشـقى هست نه شـوقى براى ساخـتن جـهـانى آرام و نه اراده4اى هست براى
پا	دارى و استوارى جهانى بهتر. و اگر هم هست انگار همان است كه حدود 	كصد و پنجاه
سـال پ�ـش پ�ـرِ روشنفكرِ انـسـاندوستِ آن دوره تنهــا نسـخـه4اش را نـوشـتـه4است. انگـار دن�ـا

 سال عوض نشده كه ه�چ، از همان شش هزار سال پ�ش هم عوض نشده.۱۵۰در ا	ن 
تو گــو	ى همــه ابنا بشــر از بامــداد تا شــامگاه مــ�ــدوند كــه 	ك مـعــاملـه كـثــ�فِ جنسـىِِ، آنهم،

مبتال به محدود	ت را به انجام رسانند.

نو	سنده بـر همـ�ن باورند كـه در ب�ـان كـشـفـ�ّـات خـود از كلـمـاتى مـانند مـصـرف، كـاال،
معامله، مبلغ باالتر، خر	دار، فروشنده و مشترى استفاده م�كنند.

تصور مى4كنم هم�ن كشف4هاى غر	ب را م�شد با ب�ان مؤدبانه هم گفت.

بر ســر آن ن�ــسـتـم كـه با تـكرار نمــونه4ها	ى از ا	ن دست كــه كــتـاب را تـا سطحبارى،
ادب�ـات الفـ�ـه شل�فـه از نوع اسـرار مگوى بانو مـهـوش تنزل داده قلم و گـفـتـار را به ناپاكى
ب�آال	م. اهل مطالعـه كه عالقمند به دانسـتن4اند د	گر خود دانند. و ن�ز اصـحاب الف�ه شلفـ�ه

و كنجكاو هم.

۹



اما پ�ش از آنكه مقال پا	ان 	ابد، ذكر نكته ز	ر بى فا	ده ن�ست:
  

در ا	ن روزگـار بازار مـبـاحـثات مـذهبى، مـانند بـازار س�ـاست، بسـ�ـار داغ است. امـا
براى مـا كه با 	ك انقـالب، كه «انقـالب مذهبى» نامـ�ده شـده4است، روبرو شده4ا	م «مـذهب»
اهمـ�ت و	ژه4اى 	افـتـه است. عـمـده جـبهـه گـ�ـرى4ها بر سـر ا	ن ن�ـست كـه آ	ا در قـرن ب�ـست
و	كم مـذاهب موجـود كـار بردشان چه اندازه است. بـ�شـتر منازعـات بر سـر رسوا كـردن ا	ن

مذهب و آن مذهب دور مى4زند.

نو	ـسنده كـــتـــاب كــه پـ�ـــرو مكتـــبى هســـتـند كـــه 	كى از شـــعـــار4ها	ش «مـــذهب افـــ�ـــون
توده4هاست»، چنان حـرف4هاى خام و بى اسـاسى مى4زنند كه مـذهب�ـون جماعت دسـت به دعا

بر خواهند داشت كه پروردگار عالم همه دشمنانشان را ا	ن گونه گرداناد.
در كـــــتــــاب اشـــــارات ا	ن چـن�ـنى فـــــراوان است. در ا	ـنجـــــا ســــخـنى را از ا	ـشــــان نـقل

مى4كنم كه در مجلسى فرمودند و همه حاضران را در ح�رتى بزرگ فرو بردند.
ا	شان در آن مجلس سخنرانى چن�ن گفتند:

««««ههههمممم����نننن    ككككللللممممهههه    ««««ننننككككااااحححح»»»»    رررراااا    ددددرررر    ننننظظظظرررر    ببببگگگگ����رررر				دددد....    ممممنننن    ششششــــررررمممم    ددددااااررررمممم    ككككهههه    ددددرررر    اااا				نننن    ممممججججللللسسسس    ممممععععننننىىىى    آآآآنننن    رررراااا
اااا				نننن    ككككللللممممهههه    رررركككك����كككك    رررراااا    ااااسسسسالالالالمممم    ببببرررر    ررررووووىىىى    ععععمممملللل    ااااززززددددووووااااجججج    گگگگذذذذااااششششتتتتهههه    ااااسسسستتتت»»»».... ببببهههه    ززززبببباااانننن    بببب����آآآآووووررررمممم....

ا	شـان در آن مجلس بى پرده كـلمات ركـ�ك را مرتب بـر زبان م�ـآوردند و در حضـور
خــانـم4هاى مــجـلس هم لحـظه4اى از تكرار آن اهـانت4ها درنگ و تـرد	د نمى4كـــردند. پس «نـكاح»

خ�لى مفهوم زشتى با	د داشته باشد كه ا	شان از گفتنش كراهت دارند.
اما، روز بعد 	كى  از ناآگاهان معمولى4تر رفت و كتاب المنجد را آورد:

 ازدواج كردن؛-«
رس�دن باران به زم�ن؛-
غلبه كردن خواب بر كسى؛-
 سر بهم آوردن (درختان) و داخل شدن (شاخه4ها	شان)-

 فرج زن»=- نَكح 
   ذ	ل كلمـهٌ «نَكََحَ»؛۲۰۹۷(به نقل ازصـفـحـه

: ISBN 964-5843-13-8 (SET))از كتاب «ترجمه المنجد» ترجمه احمد س�اح؛ شاپك: 

بســــ�ـــارى از واژه4هـا داراى مـــعــــانى گــــوناگــــونى هســــتند كــــه گــــاه ه�چ ربـطى هم بـهم
ندارند. اما لغت مورد بحث (كه مصدر فعل اسـت)  در تمام معانى4اش بار 	ك مفهوم كلّى را
با اندكـى اخــتـــالف حــمل مـى4كند. «نكـاح» كــه از ا	ن مـــصــدر ســـاخــتـــه شــده 	ـكى از ز	بـــاتر	ن
واژه4ها	ى است كـه به عمل همـسرى زن و مـرد مى4توان اطالق كـرد.  تنها 	ك واژه است كـه

با سه حرف ن ك ح نوشته مى4شود كه مصدرفعل ن�ست بلكه اسم است.
فـقط اذهان آشـنا و عـالقـمند به نـوشـتـه4هاى مـثـال آخــوند مـجلسى است كــه مى4توانند
از م�ـان آن تعاب�ر ز	بـا	ى كه بر «نكاح» متـصور است، اسمـى را بر جاى فعل بنشـانند. كه

تازه آن هم فقط 	ك اسم است مثل تمام اسم4هاى د	گر.
زشـتى و ز	بـا	ى را ذهـن مـا مى4سـازد بر حـسب آنكه در بسـتـر كــدام جـهـان ب�نى زاده

۱۰

شده و پرورش 	افته باشد.



*****

نقل است كـه روزى نـو	سنده4اى تازه كـار نخـسـتـ�ن اثـرش را به «برنارد شـاو» داد و
خــواســتــار نقــد اســتــاد شــد. چنـدى بعــد به د	دن اســتــاد رفت و نـظرش را پرســ�ــد «شــاو» در

پاسخ گفت:
«كــتـــاب شــمــا را خـــواندم. در آن مطـالب تازه و جــالـب فــراوان است. منـتــهى مـطالب

جالبش تازه ن�ست و مطالب تازه4اش هم جالب ن�ست».
در حق ا	ن كتاب هم سخنى به گزاف ن�ست اگـر گفته شود: « در ا	ن كتاب مى4توان
مـسائل تازه و درست هم 	افـت. اما با	د دانست كـه مطالب تازه4اش اصـالً  نا درست و كامـالً
پرت است.  مسـائل درستش هم كـه اصالً تازه ن�ست. تار	خ مـصرفش كـامالً سرآمـده، بعالوه

زبانى ناپاك و غ�ر عف�ف دارد با واژه4ها	ى بس زننده وب�انى پ�ش4پا افتاده .

افرادى كـه در كشـورهاى جهان سـوم به دن�ا آمـده و بنا بر بس�ـارى از پ�چـ�دگى4هاى
فرهنگى دوچار محـروم�ت جنسى هستند ن�از به كتاب4ها	ى دارند كـه احساس كنجكاوى و
مـ�ل جنسى4شـان را راضـى4كند و تشـفى بخـشـد. عـمـده مطالـب كـتـاب «زن وسكس در تار	خ»
صـرفـاً داراى ا	ن خـاصــ�ت هسـتند، مـثل هر اثر «پـورنوگـرافى» د	گر. بسـ�ـارى در جــوانـــى
هرآ	نه كـتاب لغت و د	كسـ�ونر و چ�ـزها	ى از ا	ن قبـ�ل بدستـمان م�ـآمد از اول�ن كلـماتى
كه دنبالش مى4گشـت�م كلماتى بود كه نام مواضع جنسى را نوشتـه بود. اگر براى 	اد گرفتن
بود كـه 	ك4بار و دو4بار كـافى بود. اگـر ب�شـتـر از همـ�ن 	كى دو بار بود د	گر بحث آمـوخـتن

نبود. بلكه مقوله گرفتارى4هاى روانى ناشى از سركوب ام�ال جنسى بود.

ا	ن را نـو	سنده مـــحـــتـــرم به ذكـــاوت در 	ـافـــتــه4و بـه نهـــا	ت از آن ســـود برده4انـد ز	را
مـعـتقـدند: «طرف خطاب من در ا	ن كـتـاب عـمدتـاً افراد مـعـمـولى و ناآگاه جـامـعـه مى4باشند»
بنا بر ا	ن مطالـبى را نوشتـه4اند كـه ط�ف خـر	داران را ب�ـشتـر كند نه آن4كـه تحـق�ـقى كـرده
باشند كـه گرهى از مـعضلى گشـوده باشند. نا گـفته نـبا	د گذاشت كـه چن�ن ذكـاوت از همان
نوع كــاسـبكارانه وزنـنده4	ى است كـه آخــوند گــ�ـالنى هم داشت و پـس از اتمـام ســخنانش، در
زمــ�نه انـواع زناكــارى4ها، اصــغــر قــاتل4هاى زمــان را بشــارت مى4داد كــه هفــتــه4هاى آ	ـنده به

بحث ش�ر	ن د	گرى خواهد پرداخت.
و ا	ن چن�ن بود كه برنامه اش هواخواه بس�ار داشت.

و ا	ن چن�ن است هم�ن كتاب.

و ا	ن چن�ـن كـتــاب4ها در بســ�ط زمـ�ن و در بـسـاط كــتـاب فــروشى4ها با اعــراض و اعـتــراض
روزمره مردمان روبرو باد.
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