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 قدمهم 7

 مقدمه

 تواندیمنبدون ارتباط سازنده و سالم  انساناست.  یانسانرابطه  شکل ترینیچیدهپازدواج 

شکل  دتوانیمده است که در آن روابط سازن ایینهزم ترینیاصلشکوفا شود، در واقع ازدواج 

پس (. ۲۱۰۲و همکاران،  یرو دون یدنسگ) یابدرشد  یو روابط اجتماع یمتو صم یردنگ

ستر آن در ب یجوامع است که افراد هر اجتماع یانبن ترینیاساساجتماع و  تههس ینخانواده اول

 یجتماعنهاد ا یا. خانواده را موسسه شوندیموارد جامعه  یقکرده و از آن طر یدارشد و نمو پ

 (.۲۱۰۰ و ردزوان، یزن و مرد است )عدالت ییزناشو یونداز پ یکه ناش اندکرده یمعرف

افراد  یفعاط یازهایبه ن یابیدست  یبرا یرسم اجتماع ینترمهمو  ترینیعالازدواج به عنوان  

ازدواج  یدهپد(. ۰۸۳۱ ی،؛ به نقل از احمد۲۱۱۱همواره مورد توجه بوده است. )هلر و وود، 

 یو جسمان یاجتماع -یزن و مرد را در غالب روابط روان یاجتماع -یفرد یازهایاز ن یاریبس

 یهنگام یگرعبارت د به (.۰۸۳۱نژاد،  ینوابسازد )یم برآورده یو اجتماع یآداب معرف یگرو د

 یمیو صم یفرد ینسالم و سازنده، روابط گرم، تعامل ب یطمح یرندهکه کانون خانواده در برگ

: ۰۸۱۱ ی،پور و عابد یغالمشود )خانواده  یاعضا یشرفتموجب رشد و پ تواندیمباشد، 

اجتماع  یلخانواده سالم، افراد سالم را تحو ینا(. ۰۸۱۱ یبی،و دست غ یجاهد ی،عباس ین،مع

ر د یو اگر سع شودیمدر سطح جامعه  یاما خانواده ناسالم موجب بروز مسائل فراوان دهدیم
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، ۰۱۳۲ ر،یخواهد شد )ست تریشبروز به روز  ینشود، مشکالت اجتماعخانواده  یشرفتبهبود پ

 (.۰۸۳۳ یرشک،ترجمه ب

 یکاز  که زن و شوهر کنندیمثبات  یرا چنان ب ییزناشو یستمس ی،تحوالت زندگ یاما گاه

 کیگذشت و بخشودن اعمال، افکار و احساسات  یرش،کرده، قادر به پذ یدقطع ام یگرد

 ینندبیمن و گاه طالق ییجز وارد شدن به تعارضات زناشو یاچارهر خود و در باو یستندن یگرد

ه ک دهندیمنشان  ییمخرب تعارضات زناشو یراتتاث ینهدر زم هاپژوهش( ۲۱۱۸ ینگتون،ورث)

(. ۲۱۱۲ ،ینچامفبر سالمت جسم، روان و خانواده دارند ) یبار یانز یراتتعارضات، تاث ینا

و شدت آن موجب  زند یآن ضربه م یکپارچگیوحدت و خانواده به  یاعضا ینتعارض ب

کانون  .گرددیماضمحالل و زوال خانواده  رانجامو س ییجو یزهو ست یبروز نفاق و پرخاشگر

 یکودک اتیدر ح یزن و شوهر آشفته است آثار مخرب ینکه بر اثر تعارض و نفاق ب یاخانواده

 (.۰۸۱۰و همکاران،  ییکز ی،کرمگذارد )یم یفرزندان و خانواده بر جا

بتوانند  هازوجکه اگر  انددادهنشان  هاپژوهشاست؛  یعیطب ییزناشو یرابطهعدم توافق در هر 

رض حل آن را داشته باشند، وجود تعا ییکنند و توانا یریترا مد یتعارضاتمثبت ییوهشبه 

از  یکیکه  مختلف نشان داده یقاتتحق(. ۲۱۰۰و اسکوارز،  یفرتز)س یستزا ن یبفراوان آس

، ادراک شودیمطالق  یتعارضات و حت یشعوامل مشکل ساز که باعث افزا ینترمهم

 ینهزم ریشتب ییآنچه در روابط زناشو یعنیاست؛  ینشده، باورها و تفکرات زوج یفتحر
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 ینحوهاست؛ بلکه  یرونیب یدادهایو نه رو هامحرک، نه شودیممشکل و اختالل را موجب 

اران و همک یان یمیکر یمی،سل) یدادهاستروآنان نسبت به  یمنطق یرغ یتفکر و باورها

ع به هم و راج ینرا در نوع تفکرات زوج ییاز مشکالت زناشو یاریبس ییشهر یزتام ن(. ۲۱۱۲

 (.۰۸۱۰خجسته مهر و همکاران، داند )یمراجع به روابطشان 

 از یگزند تعارضات ناش و به تبع آن خانواده و جامعه از هازوجهمان طور که مشخص شد، 

 یاورهاو ب هاشناخت یتبا توجه به اهم یراخ یهاسالباورها و تفکرات مصون نخواهند بود. در 

 یآن هادرماز جمله  یمختلف یکردهایرو یافکار و تعامالت زوج ینناکارآمد و همچن

بود تعامالت هتالش نموده تا به تبع به ب یوبباورها و افکار مع یندر بهبود ا ی،رفتار یشناخت

 ثرمؤ آن هادر جهت بهبود  یرفتار یآن هادرمنشان داده موج دوم  یقاتنجامد. تحقیاب یزوج

رها و بهبود باو ینهدر زم یموج سوم رفتار یاثربخش ینهدر زم یادیز یقات. اما تحقاندبوده

موج سوم  یانکه در م یکردیرو(. ۰۸۱۸ ی،صورت نگرفته است )صبوح ینزوج یانتعامالت م

ست که ا هایییهنظر یگزینجا یکردرو ینموفق عمل نموده است؛ ا یاربس یرفتار یآن هادرم

. در دانستندیم یو عالئم بدن یجاناتافکار، ه یمحتوا یممستق ییررا تغ ینیبال یشرفتپ یالزمه

 هاشناخت تییموقع یتحساس یا یشکل، فراوان ییرتغ یبه جا یموج سوم رفتار درمان هاییهنظر

 (.۲۱۰۱ و استروزال، یزهدهد )یمرا هدف قرار  آن ها کردکار جانات،یو ه
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ممکن است  آن هااز  یاپارهکه  گیردیمقرار  یعوامل متعدد یرمشترک تحت تأث یزندگ

 ی،صبوحدهد )طالق سوق  یو حت یروان ییجدا یری،را به طرف اختالف و درگ ینزوج

جامعه است، ساختار و روابط  یاساس ینهادهاکه خانواده از جمله  ییاز آن جا(. ۰۸۱۸

مقابله با  یاست که شناخت عوامل و راهکارها یهیبد ؛گذاردیم یرتأثدرون آن بر جامعه 

برخوردار است )اکبرزاده و  اییژهو یتآن و کمک به حفظ و دوام خانواده از اهم

ت و گذار اس یرتأث یو خانوادگ یجسم ی،تعارضات بر بهداشت روان(. ۲۱۰۱همکاران، 

خاص مثل  هاییماریباختالل خوردن و  ی،تعارض را با افسردگ یرابطه یادیز یقاتتحق

به نقل از  ۲۱۱۱نامان، یال ۲۱۱۱ ؛ مارکند و هاگ،؛۰۱۱۱ ینچام،)ف اندکرده یدسرطان تائ

از زن و شوهر با  یکرابطه هر شودیمتعارض باعث (. ۰۸۳۲ یا،ن یعیو شف ینیانحس

هرچه  ی. وابستگشودیمرابطه با همسر  یگزینجا یجو به تدر یابد یشخود افزا یشاوندانخو

موجب  تواندیماست که  یاز عوامل مهم یکیو دوستان  یشاوندانتر زن و شوهر به خویشب

، به ۲۱۱۲ یچ،پگردد )زن و شوهر  ییموجب جدا یجهشده و در نت ییزناشو یتکاهش رضا

 یایدر دن هازوج یعاز مشکالت شا یکی ییتعارض زناشو(. ۰۸۱۲ ینیان،و حس ینینقل از ام

زوج،  یکاختالف نظر و رنجش در تعامالت (. ۲۱۱۰ کو،کهن و فرس یرز،امروز است )سا

زن و  یاز عدم هماهنگ یناش ییزناشو یهاتعارضقابل اجتناب است و  یرو غ یهیبد یامر

 یهاطرح ،هاخواستهاختالف در  ی،آن، خود محور یو روش ارضا یازهاشوهر در نوع ن
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 ینگز،و ازدواج است )کوم یینسبت به ارتباط زناشو یرمسئوالنهافکار و رفتار غ ی،رفتار

 یاد ینزوج مواقع الزم است ین؛ در ا(۲۱۱۲، "یوبر؛ است۲۱۱۳وهمکاران،  یچلفرکش، م

و با حضور  یرونرا بخوانند، مشکالتشان را در ب یگرد یکذهن  ینکها یتا به جا یرندبگ

 یستنسنجاکوبسن و کر( ۰۸۳۲ ی،؛ به نقل از سودان۲۱۱۲ یترسون،پ)کنند  یمتخصص واررس

و حل  یمشکالت ارتباط یدچار تعارضند که دارا یمعتقدند که زن و شوهر زمان( ۰۱۱۲)

 رندیبپذرا  یگرد یک یهاتفاوت توانندینمو  دانندیمرا دشوار  یکدیگربا  دگی، زناندمسئله

از  یناش ییاز پژوهشگران معتقدند، تعارض زناشو یگرد یبرخ (.۰۸۱۲ یدگلی،ب یسمبل)

اختالف در  ی،آن، خود محور یو روش ارضا یازهانزن و شوهر در نوع  یناهماهنگ

و ازدواج است  ییمسئوالنه نسبت به ارتباط زناشو یرو رفتار غ یرفتار طرحواره، هاخواسته

(.۰۸۱۱خش، ؛ به نقل از فرح ب۲۱۱۱؛ گالسر، ۰۱۱۳؛ گالسر، ۰۱۱۲)شارف،   
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 اولفصل 

ازدواج و خانواده: ابزاری برای شکنجه 

 ؟یا نهادی رو به زوال
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انواده ، تشخیص این که امروزه خکنندیماگرچه هنوز بسیاری از افراد با اشتیاق بسیار ازدواج 

انون، . در تمام کشورهایی که قخواهدینمو ازدواج رو به انحالل است دقت یا هوش زیادی 

در حال از هم پاشیدن هستند. البته هنوز هیچ  هاازدواجطالق را دشوار نکرده است، بسیاری از 

 هایتیمحدودآن به طالق منجر شود. علتش نه تنها  یهاازدواجکشوری نیست که بیشتر 

به خاطر مالحظات مادی  صرفاً هاازدواجو  هاخانوادهقانونی طالق است، بلکه بسیاری از 

لی خیلی ثروتمند و خی یهاخانواده جزبه -در تمام طبقات اجتماعی  یباًتقر. اندماندهجا پابر

طالق به معنی کاهش سطح کیفی زندگی زوجین و نیز فرزندان است. همان درآمد  -فقیر 

که کمبود پول  اییاجتماعقبلی، پس از طالق باید دو خانواده را اداره کند. در گروههای 

به  هاازدواج، بیش از نیمی از شودینمق باعث کاهش سطح کمی زندگی مطرح نیست و طال

 هاوجز، بسیاری از شودیم. حتی وقتی ازدواج به شرایط فالکت باری دچار انجامدیمطالق 

و «. وندبزرگ ش هابچهتا  کنیمیمصبر »و می گویند:  گیرندینمطالق  هابچهبه علت وجود 

بهتر  شانرابطه؛ نه به خاطر این که گیرندینمباز هم طالق  آن هابزرگ شدند  هابچهوقتی 

یا چون  رسندتیمو بیش از حد از تنهایی  اندخستهشده است، بلکه به این علت که بیش از حد 

ر همسر جدیدی پیدا کنند. به رغم سیر صعودی نرخ طالق، بیشت توانندینمدیگر  کنندیمفکر 

که تا دم مرگ در کنار  کنندیمو مرد با این نیت ازدواج . زن دانندیممردم طالق را شکست 

 آن هاهم بمانند و اگر از هم جدا شوند به این معناست که اوضاع برخالف تصور و آرزوی 
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و اقشار اجتماعی مختلف مالل  هافرهنگپیش رفته است. افزایش آمار طالق در کشورها،  نهادی رو به زوال

بستگان و دوستانی را که بیش از  آور شده است. اگر هر کس در ذهنش وضعیت آشنایان،

و اگر خودش طالق گرفته باشد با رضایت  -چهل سال سن دارند مرور کند، در کمال اندوه 

. یستندن موجود دیگر شدند آغاز فرخنده که ییهاازدواج از بسیاری یابدیم در –خاطری پنهان 

شان و پنج سال به ازدواج یست یا بیستب پانزده، از پس که شناسندیم را ییهازوج مردم همه

ممکن است بدون فرزند باشند یا شاید هم شش فرزند داشته باشند.  هازوج. این انددادهخاتمه 

 و همسرش احمد اشیمیقددست کم همکالسی  گیردیمدرست موقعی که شخص نتیجه 

است  هتصمیم گرفت دهدیمخبر  احمد، تلفن زنگ می زند و اندداشتهازدواج سعادتمندی  سارا

سعادت و شادی بی حد و حصر را در افراد متأهل  توانستیمزنش را طالق بدهد. اگر کسی 

بد بودند؛ اما این طور نیست. براساس مطالعات و نیز تجربه شخصی  هاطالقتشخیص دهد این 

 آن ها. اندداشتهرا پابرجا نگه  شانخانوادهمتأهل با تالش بسیار  یهازوجمی دانیم بسیاری از 

افرادی  توانیم. با این حال کمابیش اندکردهعزیز است بر خود حرام  یشانبراهر چیزی را که 

ر و راضی هستند. دست کم خودشان اینطو برندیمرا یافت که به راستی از زندگی با هم لذت 

ه این ب آن هاازدواج  داندیم. اما اغلب اوقات ناظر بیرونی عقیده دیگری دارد و کنندیمفکر 

خودش را فدا کرده و رشد فردی خود  کامالًکه یکی از زوجین  آیدیمخاطر خوب به نظر 

را نادیده گرفته است. در این حالت یا زن تمام مطالبات شخصی و فرهنگی خود را فدای کار، 
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حرفه و آسایش شوهرش کرده، با این مورد مدام در حال افزایش است( شوهر کمر به خدمت 

عقایدش را در حضور او بیان کند. مرد، دوستانش و  کندینمت زن بسته و حتی جرأ

تا از او همچون  دهدیمبه زن تشنه قدرتش اجازه  عمالًو  کندیمرا فدا  اشیشغل یهافرصت

اداب تنهاست سرزنده و ش شخص متأهل وقتی بینیمیمخدمتکار استفاده کند. اغلب اوقات 

سرزندگی رخت برمی بندد. بسیاری از  یهانشانهتمام  آیدیماست، اما وقتی همسرش 

ه رغم . باندکردهیکدیگر را فلج  عمالًکه از دید ناظر بیرونی ازدواج خوبی دارند  ییهازوج

تعداد زیاد روان شناسان و مشاوران ازدواج، آمار طالق نه تنها همچنان باالست، بلکه 

. رسندینمرشد فردی به نظر هم که وجود دارند اغلب اوقات چیزی جز موانع  ییهاازدواج

روان پزشکان و روان شناسان در این وضعیت ناخوشایند، تنها مسائل و مشکالت ازدواج و 

اج که آیا ازدو شودیم. اغلب اوقات این سؤال مطرح کنندیمخانواده را برای مراجعان تشریح 

؟ آیا ازدواج آن و خانواده در شکل امروزی هنوز نهادهای اجتماعی بامعنایی هستند یا خیر

 نهادی است که جامعه برای کنترل مردم از صرفاً دهندیمطور که انقالبیون اجتماعی توضیح 

؟ روان پزشکان و روان شناسانی که با این دیدگاه تندرو موافق نیستند نیز کندیمآن استفاده 

ی رنج عاطف. علت کنندیمخانواده اضافه  هر روز موارد بیشتری به نظرات مخالف ازدواج و

بیمارگونه والدینشان تشخیص داده شده است؛ یا مادر سرکوب  یهاسازشبیماران  ترینیعصب

که فضای شادی ندارند، وجود  ییهاخانوادهشده یا پدر زن ذلیل و یا هر چیز دیگری که در 
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دارد. روان کاوی دو هدف دارد: اول، آزاد کردن بیمار از رنج عصبی و دوم، کمک به رشد  نهادی رو به زوال

او و رفتن به سوی کسب معنا در زندگی. اما اغلب اوقات روان کاوی  هایییتوانال کام

زدواج ا شویمیم. به دنبال یافتن معنای زندگی در این موارد متوجه انجامدیمازدواج به طالق 

، . بسیاری از نویسندگان معاصردهدینماجازه هیچ نوع رشد با معنایی به فرد مورد روان کاوی 

که تنها با دروغ و نیرنگ، احمق جلوه دادن دیگری و  دانندیما نهاد بیماری ازدواج ر

خودفریبی پا برجا نگه داشته شده است. بنابراین زندگی خانوادگی، منبع بی پایان عذاب 

طبقه متوسط یکی از موضوعات  یهاازدواجطرفین است. دروغگویی و ریاکاری موجود در 

این نقل قول را از  شودیموسوسه  انسانز این نظر محبوب نویسندگان امروزی است. ا

به راستی چیز فاسدی وجود دارد؛ نه در : »گویدیمنمایشنامه هملت شکسپیر بیاورد که 

 «دانمارک، بلکه در خانواده و ازدواج

: بینیمیمچنانچه با بی طرفی و انصاف کامل به نهاد خانواده و ازدواج نگاه کنیم، این تصویر را 

که  پروراندیمرا در سر  اییاجتماعی با استفاده از تیزبینی روان شناسانه رؤیای نهاد اگر کس

ر ازدواج معاص مطمئناًاز هیچ نظر کارآیی نداشته و هدفش تنها عذاب دادن اعضای آن باشد، 

. دو نفر از دو جنس متفاوت، با تصورات، رؤیاها و کردیمو نهاد خانواده امروزی را اختراع 

 دهندیمبی نهایت متفاوت و با میزان قدرت و سرزندگی متفاوت به یکدیگر قول  یها آنداست

قرار نیست تجربه  آن هاو روزها، یعنی تمام عمر با هم باشند. هیچ یک از  هاشبکه تمام 
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است  قرار آن هادیگری را خراب کند؛ هیچ یک قرار نیست دیگری را کنترل کند و هر دوی 

مند را به ظهور برسانند. اما این سوگند قدرت شانبالقوهتا تمام توان به یکدیگر کمک کنند 

. چنین خلسهای عالی است؛ اما آیا دهدیماغلب اوقات فقط در خلسه جنسی خود را نشان 

به  اگر فقط هاآدمبیشتر  دانندیمهمه  برای یک عمر با هم بودن هم هست؟ بستر محکمی

پس از چند روز  آن ها. کنندیمب یکدیگر را خرد سفری چهارده روزه با هم بروند اعصا

. اما شودیمو هر تصمیم کوچکی باعث جنگ و دعوا  گویندینمحتی دیگر نظرشان را به هم 

تمام عمر )سی، چهل، پنجاه یا شصت سال با هم زندگی  دهندیمدو طرف ازدواج به هم قول 

آن  تربجالبا هم داشته باشند. کنند و بیشترین تماس و نزدیکی جسمی، روحی و روانی را 

ده سال  ن هاآ! شاید کنندیمتقبل  شانیجوانکه این تعهد مادام العمر نسبت به یکدیگر را در 

 دانندیمکه نه  دهندیمدر سنی این قول را به هم  آن هامتفاوتی باشند.  کامالً یهاآدمدیگر 

ودش خ داندینموه هیچ کس دیگری کیست. به عال دانندیمخودشان چه کسی هستند و نه 

. شودیم. دختر سازگار دلفریب، تبدیل به مدیره تشنه قدرت شودیمآدمی  چه بعداً یا دیگری 

ر بزرگی برای آینده د یهاطرح؟ مرد جوان رمانتیکی که کردیمچه کسی فکرش را  واقعاً

ه معقول و مع. این که جاکندیممثل یک آدم سبک مغز بی مسئولیت رفتار  بعداًسر داشت، 

طور  کند که در کمال جهل و نادانی به یقشانتشومسئول به جوانانش نه تنها اجازه بدهد، بلکه 

ر چه امید . هآیدیمدائم با سوگندشان خود را اسیر مشکالت روانی کنند، به نظر غیر منطقی 
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ر پیر د. دویست سال پیش مردم این قشودیم تریموخ، این وضعیت یابدیمطول عمر افزایش  نهادی رو به زوال

. گرفتیمپس از ده یا بیست سال با مرگ یکی از زوجین پایان  هاازدواجو بیشتر  شدندینم

 .انجامندیمماندگار، پنجاه یا حتی شصت سال به طول  یهاازدواجاما امروزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 مفصل دو

 ازدواج در دنیا هیچ گاه عصر طالیی نداشته است
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یج در حال از بین بردن نهاد ازدواج است. محو شدن تدریجی وضعیت اخالقی امروز به تدر است

. هم اکنون جامعه ما دچار شودینممتوقف  هاارزشانحالل  یاخالقیات، تعبیر متفاوت و حت

ازدواج و خانواده را  هاییهپابحرانی معنوی است. این بحران، ارکان حیات اجتماعی ما و 

چار جوانان امروزی د کنندیمحافلی شنید که احساس از م توانیم. نتایج مشابه را لرزاندیم

 رودیم، جرم و جنایت ابعاد ترسناکی به خود گرفته است، هنر رو به انحطاط اندشدهمشکل 

 است که معتقدند در گذشته همه چیز بهتر بوده است. ییآن هاو الی آخر. این عقیده 

یل گذشته قرار دارند. این تجل« یعصر طالی»این افراد اغلب اوقات تحت تأثیر تصویری از  

اجتماعی ما بی فایده است که تمنای آیندهای نو.  هاییدهپدگذشته همان قدر برای درک 

کسانی که چنین تمنایی دارند معتقدند هر چیز نویی بهتر از چیزهای کهنه است. یکی فکر 

رفت نه ای به پیشدر کار بوده است و دیگری اعتقاد ساده لوحا ایییطالزمانی عصر  کندیم

تاریخی مختلف، ازدواج و  یهادورهو امید و آرزوی بهشت آینده را دارد. با این حال در 

. همه نهادهای اجتماعی از جمله ازدواج و خانواده مدام تغییر اندداشتهخانواده معانی متفاوتی 

 .کنندیم

ی منطقی در پاریس امروز ازدواج تاجری ثروتمند در عهد لویی چهاردهم باید با ازدواج تاجر 

ک کاتولی یهافرهنگمسیحی تا دوران اصالحات و در  هایینسرزممتفاوت بوده باشد. در 

کمتر  یامالحظهبه طور قابل  هاطالقپروتستان تا ایام اخیر(، تعداد  یهافرهنگ)و تا حدی در 
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وجین تا . پیوند زاندبوده بهتر یا بدتر هاازدواجاز امروز بوده است. اما این بدان معنا نیست که 

تا همین اواخر از سوی  کنیمیمدم مرگ که ما حتی امروز هم به عنوان ازدواج ایده آل تبلیغ 

. پایبندی به ازدواج تک همسری در غرب مسیحی اغلب اوقات شدیمگرفته  تریجد هازوج

دهم و شانزدهم، هفقانونی بیش نبود. به عنوان مثال بین اشراف اروپای غربی قرن  یآن هاانس

و زن معشوقی. در کشورهایی که تا  گرفتیم یامعشوقههجدهم میالدی رسم بود که شوهر 

متأهل جدا از  یهازوجبسیاری از  - ایتالیا مثل –غیر ممکن بود  آن هاهمین اواخر طالق در 

 .شدندیمو با یکی از دوستانشان همخانه  کردندیمهم زندگی 

که  ندپنداریمشناس غربی  انسانزدواج با هم موافق نیستند. چندین محققان بر سر منشاء ا

. آن موقع اندداشتهو همه باهم رابطه جنسی  اندکردهیمزندگی  یاگلهدر آغاز  آن هاانس

ود. نامعلوم ب هابچه. نقش مرد در ایجاد شودیمکه مراوده جنسی سبب بارداری  دانستندینم

. خانواده و ازدواج، چه تک همسری چه چند شدندیمبزرگ  یاگلههمگی به صورت  هابچه

ی . محققان دیگری خیال بافروندیمهمسری، همگی جزو تحوالت بعدی تاریخ بشر به شمار 

و  انسانکه ازدواج و خانواده مخصوص پندارندیم آن ها. دهندیمهای دیگری را ترجیح 

داران دیگر که بسیاری از پستان شودیمشی پستانداران تکامل یافته است. این اعتقاد از آنجا نا

هم ازدواج دارند؛ چه به صورت تک همسری چه چندهمسری. ساختار اجتماعی اصلی بشر 

اء ازدواج . آیا منششودیمنشان داده  اندگرفته با تصویر مردی که چندین زن و بچه اطرافش را


