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 ديباچه

شواهد تجربی  علمی که باید در پرتو است ایمسألهانسان له است. أچون همیشه، انسان مسهم ،امروز نیز

ای چون کلیدواژهفلسفی که باید هم است ایمسألهدر ضمن و  ؛و قواعد منطقی بدان پرداخت و فهمش کرد

شناسانه نیز ای اخالقی و زیباییمسأله برانگیز بدان اندیشید. انسان، به همین شکل،های بحثانباشته از جنبه

 .هست

عمیق نوسانی چشمگیر و ابهامی با در این روزگارِ سردرگمیِ معانی و شکنندگیِ تعاریف، مفهوم انسان نیز 

محکم و تفسیرهای استوار علمی،  هایاز این روست که بازگشت به برخی از داده است.دست به گریبان 

ی ایرانی بیشتر گاه به ویژه در جامعهنیاز به این تکیه. نمایدی فهمِ انسان، ضروری میبرای آغاز کردنِ دوباره

؛ نو اندیشیده شوندمفاهیم و عناصر هویتی ما باید به شکلی روزآمد از  شود، چرا که بسیاری ازاحساس می

 مان رواج یافته است.و سستی که امروزه در جامعه ولنگاری تر از شیوهمندتر و عقالنیشکلی نظام

نگارنده در  سال پیش نوشته شد. مخاطب آن دانشجویانِ کالس تکاملده نخستین بار برای این کتاب 

ی استادان های ارزنده. کوششرو بودندروبهه در این زمین  فارسیفقر منابع جدیدِبا دانشگاه تهران بودند که 

 دورانانسان، که در سیر تکامل زیستی ی درباره های جدیدبرای تدوین و انتشار نظریهایرانی کسوت پیش

این کتاب نگاشته شد تا  ،نمود. از این روحال و هوای امروزین بسنده نمی خود سزاوار و شایسته بود، در

منتقل  ی انسان در متنی فشرده به دانشجویانی مربوط به تکامل گونهرفتارشناسانهشناسانه و شواهد انسان
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ای کالسی وام شناختند، و این را از استعارهمی« هیوال نسل»این کتاب را در آن هنگام دانشجویان به نام شود. 

 ی انسان را نوعی هیوال خوانده بودم.گرفته بودند؛ چرا که در گفتاری گونه

ی پیش از چاپ باقی مرحله چنان درآن، این نوشتار به خاطر نابسامانی کارِ ناشرانی گوناگون همپس از 

ی یرهاز سویی، و داغ بودن مضمون و گسترده بودن دا . تخصصی بودن موضوع و خاص بودن مخاطبانماند

د سال بعد این رو، چنساخت. از مندان از سوی دیگر، دستیابی به لحن و روایتی شایسته را دشوار میعالقه

قدم شدنِ ناشرانی مشهور شد و دو بار با پیش« تبارشناسی انسان»این کتاب بازنویسی شد و این بار با نام 

های آدمیان از این مهم جلوگیری کرد. نامدار تا پای چاپ نیز رفت. اما باز دست روزگار و واگرایی خواست

پردازد زمین میهایی که به تاریخ ایرانی کتابی مجموعهغازین براکه، در نهایت، آن را به عنوان متنی آآنتا 

 . مسؤولیت انتشار آن را بر عهده گرفت این ترتیب، نشر شورآفرینبه شایسته تشخیص دادیم و 

ی تاریخ ای که به تاریخ اختصاص یافته، و آغاز شدن دورهاما گنجانده شدنِ این کتاب در مجموعه

پردازد، نیازمند توضیحی است. حقیقت آن است که ی آدم میکه به تکامل زیستی گونهزمین با کتابی ایران

شده در کشورمان و آنچه به نام تاریخ های تاریخی انجامهای تاریخی در کل، و به ویژه پژوهشپژوهش

ول یافته و خبری کاملی از دستاوردهای علوم تجربی تحزمین اعتبار و حیثیت یافته، در خأل علمی و بیایران

ها و ها و برداشتهای تاریخی بسیار به گزارهبه جایگاه امروزین رسیده است. این بدان معناست که در کتاب

شان نمایان و بدیهی های دقیق، مردود بودننگاهی به علوم تجربی و دانشخوریم که تنها با نیمباورهایی برمی

 نماید. می

اریخ ظهور و تحول منِ ایرانی دست فراز بردم، این نیاز احساس از همان ابتدای کار، که به نگارش ت

های مربوط به تکامل شناسی و پژوهشهای علمیِ برآمده از دانش زیستتر و یافتههای فنیشد که دانستهمی

ه ی ایرانی قرار گیرد؛ به شکلی که بخشی از خأل یادشده جبران گردد. این امر به ویژانسان در اختیار خواننده
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و  1ای به تاریخ تدوین و منتشر شد،رشتهزمانی ضرورت یافت که دیدگاه سیستمی الزم برای پرداختنِ میان

شناختی و تاریخی فراهم شناختی ـ انسانهای زیستی الزم برای ترکیب دادهشناسانهدر نتیجه زیربنای روش

 آمد.

های این ریانجیخ تمدن ایرانی قرار دادیم. را سرآغازی برای نگارش تار فرگشت انسانبر این مبنا، کتاب 

گردند. بنابراین باید آن را بنیادی دانست که ظهور کتاب به تاریخی بسیار دورتر از ظهور تمدن ایرانی باز می

کند، و به این ترتیب قالبی مفهومی و ی تمدن را روایت میو تکامل انسانِ هوشمند و عناصر اصلی برسازنده

کجانشینِ ایرانی، یی برای پیدایش و دگردیسی اشکالِ دیرآیندترِ پیچیدگی، از جمله تمدن شناختظرفی زیست

 آورد. را فراهم می

  

                      
ی نظریهگیرد: ر بر میکه چهار کتاب را د های زروان منتشر شدهچارچوب نظری نگارنده در این مورد در مجموعه کتاب .1

 (.1389)شورآفرین، ها ی منشنظریه وی قدرت نظریه ،شناسی خودانگارهروان ،های پیچیدهسیستم
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 گفتارپیش

 

 چیز باید جانور خوبی باشد انسان پیش از هر

    اسپنسر

 

از زوایای گوناگون،  ،کند. موجودی کهزمین زندگی میروی ترین جانداری است که امروز بر انسان، پیچیده .1

یا  «اشرف مخلوقات»چون ابن سینا ــ ــ هم های زیبا یا زشت سرشت بغرنجش را دید و آن راتوان جنبهمی

 .نامید «کِرمِ احمقِ زمین»ــ مانند پاسکال ــ 

مند شدن به آن، ری به محض عالقهکاالیه و چندسویه است که هر پژوهشگر تازهچنان الیه ی، موجودیآدم

ی پارهو پارهبیند. هزارتوی دانشِ حجیم رو میربط روبهیهای معتبر و به ظاهر باز داده یخود را با هوارِ انبوه

ماجراجویانی است که معمولِ قدر پرشاخه و بغرنج است که سردرگم شدن در آن، سرنوشت ما از انسان آن

 نهند.بدان گام می

نمایی های درشتدر سطوح مشاهداتی گوناگون، با مقیاس ،تواندمی ــ ی دیگریمانند هر پدیده ــ انسان

های توان با لحنی علمی از ساختار دستگاههای تحلیلی مختلف مورد وارسی قرار گیرد. میمتفاوت و با ابزار

های ذهنی وی متمرکز اش پرداخت و بر فرآیندشناختیفیزیولوژیک بدن انسان سخن گفت، یا به ابعاد روان

گوناگونی سخن گفت که  شناسانه و فلسفیِجامعه هایهاز نظری دانشِ رسمین در یک سرِ طیفِ تواشد. می

که در انتهای دیگر این طیف تنها به ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی پردازند، یا آنبه ماهیت انسان می
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داد و شواهد مربوط  اش نظرای وسیع دربارهتوان در گسترهبدن آدمی پرداخت. انسان موضوعی است که می

 بندی کرد. هایی گوناگون از علمِ رسمی صورتبه آن را در شاخه

نیست.  این کتابها در مورد انسان، آماج ها و دانستهها، حدسی وسیع از باورها، پنداشتهاشاره به این زمینه

ی انسان سود های دانایی برای تصویر کردن طرحی از چهرهدر این نوشتار، سرِ آن ندارم که از تمام این شاخه

همه وزنی یکسان شناسانه، به شکلی که های یادشده در یک متن انسانو مدل هاهچرا که گردآوردن نظری گیرم؛

آمیز باشد ــ کشکولی از داشته باشند، نه ممکن است و نه مطلوب. محصول چنین تالشی ــ اگر که موفقیت

اطالعات جسته و گریخته در مورد آدمی خواهد بود. کشکولی که از هدف این نوشتار ــ یعنی دستیابی به 

 ه خواهد داشت.ی انسان ــ بسیار فاصلشناسانه دربارهزیست یک تبارشناسی

 

هدف این کتاب، به دست دادن تصویری عقالنی و سازگار از انسان به مثابه سیستمی زنده است. تصویری  .2

الزم برای تحلیل شرایط کنونی فرزانگی های اخیر پشتیبانی شود، و های علمی دههکه با شواهد تجربی و یافته

مان شود که قلمروی مورد توجهاین هدف تنها زمانی ممکن میمان فراهم آورد. دستیابی به خودمان را نیز برای

های غیرمهم بر زدن از میان شواهد و دادهمحور مشخص باشد، و راهی برای میانهای انسانی دانشدر زمینه

 را در دست داشته باشیم. 

هایی ط پرسششود، توسربط تلقی میهمواره مرز بین آنچه در پژوهشی خاص مورد توجه است با آنچه بی

هایی شفاف و ی ورود به این هزارتوهای عظیم از دانایی هستند. اگر پرسشی اولیهشود که انگیزهتعیین می

های مربوط به آدمی سردرگم نخواهیم شد، و با ها و نظریهی انسان داشته باشیم، در انبوه دانستهروشن درباره

شگری در این قلمرو جذاب به دست خواهیم آورد. به این آسا راهی را برای گردنمای معجزهیاری این قطب

های وگریخته و سطحی، آن است که به پرسششکل، تنها راه پرهیز از حیرانی و غرق شدن در اطالعات جسته
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شمار مان ارتباط دارند از میان بیهایای از اطالعات را که به پاسخمان از انسان وفادار بمانیم و حوزهکلیدی

 مان، برگزینیم.روی پیش یگزینه

ای از جانداران، چه جایگاهی را در تاریخ انسان، به عنوان گونه» پرسش مرکزی نوشتار کنونی این است:

اش را به دست آورده یهای کنونی انسان ویژگیو چه شده که گونه کند؟تکامل زندگی بر زمین اشغال می

 ند از:اشود که عبارتتر منتهی میتر و ریزبینانهاین پرسش کلیدی به سه پرسش جزئی«. است؟

ها چه ی نخستیمسیر تکاملی منتهی به انسان چه بوده است و انسان در درخت خویشاوندی راسته .الف

 جایگاهی دارد؟

کدام نیازهای زیستی و فشارهای تکاملی شکل گرفته است، و در اثر های ریختی و رفتاری آدمیان ویژگی .ب

 شناختی تبیین کرد؟زیستی اطالعات توان خصوصیات انسان امروزین را با پشتوانهچگونه می

اند های انسانی منتهی شدند، چه بودهای که به پیدایش تمدنشناختینیروهای تکاملی و روندهای زیست .پ

 خورند؟پیوند می انسانرفتاری خاص های ویژگیو چگونه با 

بندی شناسی تکاملی، ردهند از: زیستاانسان عبارتفرگشت  ضروری برای فهمهای به این ترتیب، حوزه

مانند ژنتیک مولکولی، رفتارشناسی  ؛های دیگرِ وابسته به این مواردشناسی جانوری و شاخهها، دیریننخستی

 شناسی.و ریخت

 

سازد، بلکه مفاهیم مشخص میرا آماجِ سخن است های مرکزی، نه تنها اطالعات مربوط و آنچه پرسش. این 3

کند. باید پیش از آغاز این نوشتار، به آنچه مرزبندی میرا نیز ی بحث خارج از دایرههای دادهربط و بی

 کنم. ایخواهم بگویم هم اشارهنمی
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اندازهای فراطبیعی مربوط به مورد مفاهیم استعالیی و چشم خواهم دردر این نوشتار، نمیکه ـ نخست آن

ماند. اگر شود و به همین زمینه هم محدود میی مربوط میستزیشناسی انسانبه قلمرو کتاب . بحث کنمانسان 

در بهره بردن از آن  وجود داشته باشدمتن گویی به پرسش محوری پاسخدر جایی مستندی یا شاهدی برای 

و بهای این کار را با عبور از روی صدها  نمودهدرنگ نخواهم کرد، اما پرسش مرکزی خویش را تا پایان حفظ 

 .کنمی مهم پرداخت میشناسانهموضوع جذاب و پرسش فلسفی یا غایت

ی این کتاب هم پیش از مطالعه ،احتماالً ،ی آدمی نیستم. خوانندهدر این متن، در پی داوری اخالقی دربارهـ 

محیطی ناشی از بر این حقیقت که آدمیان موجوداتی مخرب و ویرانگر هستند آگاه بوده و بحران زیست

ی درگیری انسان و محیط زیستش، با هابرخی از جنبه ،های انسانی را لمس نموده است. در این متنفعالیت

اخالقی های طرح داوریاما این امر را نباید به معنای  ؛تر کردن جایگاه آدمی بر زمین، روایت شدهروشن هدفِ

ی این رخدادها و الگوهای رفتاری درباره ،مانند هر ناظر دیگری ،در نظر گرفت. ناگفته پیداست که نگارنده

ها به مفاهیم گذاریه که این ارزشدشاما در سراسر متن تالش  ،مشابه با آن داوری اخالقی خاص خود را دارد

شان شاید که به کمک ام.هایی در این زمینه پرداختهدادهدر مقام توصیف، به  ،و تنهاتعمیم پیدا نکند علمی 

 دست آید.تر از پیامدهای حضور آدمی بر زمین بهدرکی عمیق

ام، و اصوالً در پی نگارش متن را نیاورده شناسی زیستیهای مربوط به انساندر این کتاب تمام دانستهـ 

ام که در ام. تنها به نقل مواردی پرداختهو شواهد مربوط به انسان را در بر گیرد نبوده هاهمرجعی که تمام نظری

اند و ناگزیر از انبوهی از اطالعات جالب و مفاهیم دلکش تر از انسان کارآمد بودهترسیم طرحی دقیق

اندازهای ها و چشمترین نظریهام تا تصویری به نسبت جامع از مهمکوشیدهبا وجود این، . امپوشی کردهچشم

ها را به مختصرترین شکلِ ممکن به شناسی جدید را روایت کنم، و بینشِ موجود در آنی انسانمعتبر درباره
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ام، کتابی این کتاب داشته تالشی که برای کامل بودن ساخت نظریتمام ی ایرانی منتقل نمایم. پس با خواننده

 .امرا منظور نداشته تکاملی هاییهی نظرمرجع درباره

کننده و تخصصی را با حد و مرزهای سخت و نماید که متنی خستهتوجه به آنچه گذشت، چنین می با .4

مان تا حدودی ی نظری طرح پرسش مرکزیدست داشته باشید. شاید اشاره به زمینه ناپذیرِ مفهومی درانعطاف

گرا شدن چند عامل بود که به هم این برداشت ناخوشایند را دگرگون نماید. نوشته شدن این کتاب، معلولِ

دلی چندجانبه و فراگیر از موقعیت تاریخی انسان انجامید. آشنایی با این عوامل، برای دستیابی به م ینیاز

  :تر نمایدهای مرکزی یادشده را نیز روشنتواند معنای پرسشمی

که اگر از  شناسی زیستی در ایران بودنخستین عامل، قحطی فراگیر متون مربوط به تکامل انسان و انسانـ 

پیش  ده ساله این کتاب در زمانی کمان داللت دارد. بر کوتاهی گذشتگانکم دست، توهم توطئه بگذریم

را بدان اطالق کرد در دسترس  «شناختیسی زیستشناکتاب جدید انسان»چیزی که بتوان عنوان شد، نوشته می

 ندشدشماری که در این زمینه یافت میهای انگشت. کتابداشتزبان قرار نمندان فارسیدانشجویان و عالقه

که با وجود زحمات  ــ هایی کمیابو یا تألیف بودند هایی از متون قدیمی روسی و فرانسوییا ترجمه

ی هشتاد میالدی جدیدتر باشد در خود مرجعی را که از دههوالً، ، معمشان بر مطالبنویسندگان و تسلط

رسد، خوشبختانه اوضاع دگرگون شده است. به ویژه ی این کتاب به چاپ میحاال که ویراست تازه ند.شتندا

میالدی به بعد  2000های با مراجعی شایسته و مربوط به سالدر چند سال گذشته چند کتاب جدی تکاملی 

 اند که باید کوشش مترجمان و پشتیبانان انتشارشان را ارج نهاد. ترجمه شده

شناسی و کل قلمرو زیست د نیستبه این زمینه محدومنابع پارسی  فقرها، با وجود ارجمند بودنِ این تالش

اند و های تکاملی جدید به زبان فارسی برگردانده نشدهی دیدگاهمفاهیم پایهشود. اصوالً تکاملی را شامل می

ی دانایی مربوط به تکامل زیستی، و به ویژه تبارشناسی انسان، در ادبیات علمی ما وجود خوشه ،به این ترتیب
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های جدید و افتهای از یندارد. بنابراین شاید بتوان نخستین انگیزه برای تدوین این کتاب را معرفی مجموعه

 های عمیق و کارگشا در این حوزه دانست. نظریه

ی نظریه»شود که ای مربوط میرشتهیافته از علوم میانای بالنده و گسترشعامل دوم، به منزوی ماندن شاخهـ 

ــ ی دانشگاهی ما ــ جز در قلمرو فنی و مهندسی نام گرفته است. این دانش، در جامعه «های پیچیدهسیستم

های ناشی تکاملی و بینش هایهی مفاهیم مربوط به نظریناشناخته مانده، و این در حالی است که بخش عمده

 های سیستمیهشتن این کتاب، فرصتی بود تا کاربرد نظرودرك هستند. نی این نظریه قابلدر زمینه ،تنها ،از آن

مورد های تحلیلی آن یب، سودمندی و فراگیری شیوهای از علوم پایه معرفی نماییم و به این ترترا در زمینه

 .توجه قرار گیرد

شهرت یافته است.  «زروانی نظریه»ی با نام گاههای دانشحلقه درای نظری بود که سومین عامل، دغدغهـ 

پویایی فرهنگ هایش با انسان در اتصال با نهادهای اجتماعی و ارتباطسازی تحلیلی از مدلیک نظریه، این 

های پیچیده پرداخته شده و یکی از کاربردهای قابل انتظارِ آن به ی سیستماست. این مدل در قالب نظریه

ی ترسیم نمایی از تاریخ تکامل فرهنگ به کمک این قالب نظری وسوسه شود.قلمرو تاریخ فرهنگ مربوط می

  تر، حضور داشت.های نظریدر کنار دغدغهبندی این مدل، جدید چیزی بود که از آغازِ صورت

ـ  های تاریخیبه صورت موضعی، پویایی فرهنگ را در برش ،پس از چند پژوهش مقدماتی و تجربی که

ی از زاویهزمین ایرانی نگارش تاریخ فرهنگ ی یادشده به دغدغهکرد، وسوسهیجغرافیایی محدود تحلیل م

ی شروعی برای آغاز تبارشناسی فرهنگ وقتی به دنبال نقطه ،منتهی شد. در آن هنگامزروان ی دید نظریه

ی انسان و دستیابی به آغازگاهی مستحکم و مطمئن، باید به تکامل زیستی گونهگشتم دریافتم که برای می

 .پرداختورزی روندهای حاکم بر پیدایش زبان و دست
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ی گشای نظریهشناختی جدید، مفاهیم راهپس کتاب کنونی، ترکیبی است از سه رویکرد؛ رویکرد زیست

در مورد رویکرد نخست، چند کتاب قدیمی در زبان فارسی، و  تاریخ تمدن.های پیچیده و چارچوب سیستم

نامه خواهید ها را در کتابانگلیسی در دسترس هستند که نشانی برخی از آنبه زبان انبوهی از متون جدید 

های پیچیده، مراجع زیادی به زبان فارسی وجود ندارد. پس تنها ی سیستمشناسی نظریهدر مورد روش یافت.

به صورت یک زروان ی ام. سومین رویکرد، یعنی نظریهبه معرفی چند کتاب ساده و مرجع بسنده کرده

 مجموعه کتاب منتشر شده است.

شده در مورد تکامل خوانی با چارچوب علمی پذیرفتهشده در این نوشتار، با وجود همبنابراین مدلِ ارائه

 «های پیچیدههای سیستممدل»و  «های منشنظریه»ی ناشی از کاربست های ویژهها و استنتاجگیریانسان، نتیجه

برانگیز هستند، و باید با گذر شود. نتایجی که مانند تمام مفاهیم علمی دیگر نقدپذیر و بحثرا نیز شامل می

 زمان و در عمل اعتبار و کارآیی خود را اثبات نمایند.
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 اهي پيچیدهفصل نخست: سیستم

 

 

 2كلیات

 اطالعات انرژی/ ماده/

م کرد. از توان موضوع کل دانش تجربی را به سه قلمرو ماده، انرژی و اطالعات تقسیدر یک نگاه کلی، می

زم است کمی شده برای ما به صورت ترکیبی از این سه عنصر وجود دارند، الپدیدارهای شناختهآنجا که تمام 

 ها بدانیم.بیشتر در مورد آن

که با جرم  است ی پدیدارهاست. ماده آن عاملیترین و مشهورترین شکل از عناصر سازندهماده قدیمی 

ی ماده از قدمتی های تفسیرکنندهها و نظریهمدل گردد.پذیر میم شمارشرَشود و توسط واحد گِنمایندگی می

گیرند. ماده را از دیرباز شتین ــ در بر مییها را ــ از تالس تا انند و طیف وسیعی از دیدگاهربسیار برخوردا

اند. به همین گرفتها ــ در نظر میهبه عنوان واحد وجود داشتنِ عناصر ــ و گاه به عنوان تنها تجلی وجود

                      
توانند های پیچیده آشنایی ندارند میی سیستماند. خوانندگانی که با نظریهمفاهیم این گفتار به شکلی بسیار فشرده تنظیم شده .1

 (]الف[ 1389از این فصل بگذرند. برای آشنایی با این نظریه نگاه کنید به )وکیلی 
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ابزارهای و معتبرترین سنجد، یکی از آشناترین م ترازو، که یکی از مشتقات جرم ــ یعنی وزن ــ را میدلیل ه

ی عدالت نیز معموالً با ترازویی در دست ، تا بدان حد که فرشتههای باستانی بوده استدر تمدنسنجش 

بندی ریاضی مفهوم رای صورتی طوالنی، تا زمان گالیله تالش موفقی بشود. با وجود این سابقهتصویر می

 بندی موفق این مفهوم به اندیشمندان معرفی شد. ماده انجام نشد و تنها در عصر نیوتون بود که اولین صورت

ماده از بینیم که قدمت مفهوم علمی انرژی بسیار کمتر بگذریم، می 3وارههای اساطیری و انساناگر از دیدگاه

کردند، در جریان بندی میانرژی را به عنوان عامل دگرگونی در ماده صورتهایی که است. نخستین نظریه

ـ مانند نظریهانگارانههای سادهعصر روشنگری شکل گرفتند. اگر از صورت ی فلوژیستون ی تفسیر این مفهوم ـ

کنیم. مکانیک جو وای برق جستذره ی میدانی/ــ بگذریم، باید تبار این واژه را در نورشناسی نیوتون و نظریه

اند. واحد گونه کردن مفهوم انرژی بودههای موفق برای ریاضینیوتونی و معادالت ماکسول نخستین تالش

شناسی کالری است که با مقدار انرژی الزم برای یک درجه گرم کردن یک گرم گیری انرژی در زیستاندازه

  سنجیدند.مبنای دگرگونی در ماده میبنابراین، از ابتدا انرژی را بر  شود.آب برابر دانسته می

ای با بار معنایی غنی در بسیاری اطالعات جدیدترین مفهوم از بین این سه است. این مفهوم به عنوان کلیدواژه

الش برای کمی کردن آن در بندی ریاضی آن و اولین تها وجود داشته است، اما نخستین صورتاز فرهنگ

انجام گرفت. اطالعات بر مبنای وضعیت چیده شدن ماده و انرژی  4شانوناواسط قرن گذشته توسط ویوِر و 

                      
2. anthropomorphic 

3- Weaver and shanon, 1951 



19 

 

bi) شود. این مفهوم را با واحد بیتدر یک سیستم تعریف می tــ  5«واحد دوتایی»ی عبارت ( ــ کوتاه شده

 یک بیت مقدار اطالعاتی است که برای انتخاب یک گزینه از بین دو حالت همسان الزم است. کنند ی میکمّ

ــ در  رم داردانگارانه، باید ماده را به عنوان شکل بدیهی و ملموس هستی ــ یعنی آنچه جدر یک بیان ساده

اطالعات هم بر  ،نظر گرفت، و انرژی را به عنوان توانایی تغییر ماده بر مبنای آن تعریف کرد. به این ترتیب

که این تعریف تنها در سطح خاصی از شود. جدای از آنپذیر میاساس ارتباطات بین ماده و انرژی تعریف

ای متفاوت و گاه متحدشونده جدید معانی کامالًکه در فیزیک معنا دارد، و گذشته از این (سطح کالن)توصیف 

ی یادشده را به کنیم و سه کلیدواژهشود، همین تعبیر ساده را کافی فرض میبه این سه عنصر منسوب می

ای از شود آمیختهیکه مشاهده م پذیرتجربه هر پدیداردر علم، به این ترتیب  گیریم.همین ترتیب به کار می

 این سه عنصر است.

 

 6پیچیدگی

یم. جهان، با تمام سناشمیتجربی ی چیزی است که ما به نام جهان پویایی ماده، انرژی و اطالعات سازنده

حاکم بر این سه عنصر شود و شناسایی روندهای اش، از پویایی این سه عنصر ایجاد میهای زیرمجموعهپدیده

ترین ویژگی یک شود. مهممحسوب میی شناسایی ماهیت پدیدارها شان خشت پایهکلیدی و روابط میان

طالعات مربوط به آن با محیط خارج است. به این ا انرژی/ پدیده حد و مرز ــ فیزیکی یا معنایی ــ ماده/

اطالعات را که مرزی طبیعی یا قراردادی  انرژی/ /توان هر واحد متشکل و در هم پیوسته از مادهمی ،ترتیب

                      
5 Binary Digit 
4- complexity 
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ی یونانی از ریشه 7ی سیستمدر نظر گرفت. واژه «سامانه»یا  «سیستم»با جهان پیرامونش دارد به عنوان یک 

مشتق شده است و سامانه  «راستامتصل و هم»به معنای ( « )استِما»و  «با هم»به معنای ( « )سون»

توان هر چیزی را که در نظام شناختی ما به عنوان یافتگی است. با این توضیح، میهم به معنای نظم و سامان

مفهوم سیستم را  ،تازگیشود نوعی سیستم دانست. دانش تجربی و کالسیک، بهیک پدیده در نظر گرفته می

پردازی در لوم دقیق وارد کرده است و از کاربرد و نظریهی عی واژگان تحلیلی و تخصصی حوزهبه دامنه

 گذرد.مورد این واژه کمتر از یک قرن می

 برای بررسی 8(GST) «های عمومی سیستمنظریه»امروز، ابزارهای ریاضی و تحلیلی گوناگونی در قالب 

ی تجزیه کوشند تا از روش سادهابزارهایی که می ؛ها ابداع شده استاطالعات در سیستم انرژی/ پویایی ماده/

گرا پوشی کنند و کل رفتار سیستم را به صورتی کلرخدادها به اجزای خردترشان چشم 9و تحویل کردن

  10.تفسیر نمایند

ای به کنندهاگر با این ابزارهای تحلیلی به روابط سه عنصر یادشده بپردازیم، دیر یا زود به عامل مهم و تعیین

تعداد عناصر موجود  ؛نخست تواند با دو شاخص تعریف شود.کنیم. پیچیدگی، میبرخورد می «پیچیدگی»نام 

پذیرِ مادی، انرژیایی و اطالعاتی موجود در ا شمارششدنی ییعنی تعداد واحدهای تفکیک)در یک سیستم 

های گره ای، چگالشِدوم؛ تعداد روابط بینابینی موجود در میان این عناصر. در یک تصور نمایه(، و سیستم

                      
7 system 

8. General Systems Theory 

9. Reduction 

10. Jantsch, 1980. 
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خطوطی که نشانگر روابط بین این عناصر هستند، پیچیدگی سیستم را نشان  معرف عناصر سیستم، و انبوهیِ

 دهند.می

بندی کردن رفتارش مورد نیاز است ارتباط مستقیم هایی که برای صورتپیچیدگی یک سیستم با تعداد شاخص

تر سیستم پیچیده بینی رفتار یک سیستم بیشتر باشند، آندارد. یعنی هرچه تعداد متغیرهای مورد نیاز برای پیش

 است. 

 

 11مراتبسلسله

 ،رسیم که هر سیستمیبندی میشان مرتب کنیم به یک نظام الیهی پیچیدگیها را بر اساس درجهاگر سیستم

های تعریف که یکی از شاخصیابد. با توجه به اینجایگاهی در آن می ،اشی پیچیدگیبر اساس درجه

یعنی مقدار )ها ی سیستمبندی تا حدودی با اندازهپیچیدگی تعداد عناصر درونی سیستم بود، این ساختار الیه

های موجود در این توان الیهمی ،ترتیبکند. به این خوانی پیدا میهم (هااطالعات در آن انرژی/ کّمی ماده/

انگاری پیچیدگی را به محور ها مرتب کرد و با کمی سادهی سیستممراتب پیچیدگی را بر اساس اندازهسلسله

نمایی هایی که در درجات بزرگمراتب پیچیدگی به صورت سیستمسلسله ،اندازه تحویل کرد. به این شکل

و پدیدارهای  (متر10-40)از سطح ابعاد پالنکی  ،این ترتیببه کند. ه میگوناگون قابل مشاهده هستند جلو

که نظام دانایی ما نیز ی جالب اینسیم. نکتهرشناختی میها و پدیدارهای کیهانکوانتومی به سطح مگاپارسک

، فیزیک)های گوناگون علم تجربی پیچیدگی شکل گرفته است و شاخه بندیِدر طول محوری مشابه با این الیه

                      
11. hierarchy  
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های دانایی متمرکز بر سطوح گوناگون پیچیدگی در نظر توان به عنوان نظامرا می (شناسی و...زیست، شیمی

  گرفت.

 

 12افزايیهم

فرض استوار بود. این پیش 13انگاریفرض تحویلبندی سنتی علم تجربی تا اواسط قرن بیستم، بر پیشصورت

ها در سطوح گوناگون پیچیدگی یکسان است و پدیدارهای قابل رفتار سیستمکرد که قوانین چنین بیان می

تر شناختی یکسان در سطوح پایینمراتب پیچیدگی، همتاهایی با ماهیت هستیسلسله مشاهده در سطوح باالترِ

ترین شد تا تمام پدیدارهای موجود در سطوح باالترِ پیچیدگی به پایینتالش می ،هم دارند. به این ترتیب

ی موجود در بین عناصر گرا و چندگانهسطح مشاهده ــ یعنی فیزیک ــ تحویل شود. این انگاره، از روابط کل

ی متمرکز شده های دوتایبندی ارتباطکرد و تنها بر صورتپوشی مییک سیستم، به نفع روابط دو به دو چشم

شناسی این رویکرد را در روش ردپایای مشهور از این نگرش است و امروز هم بود. مکانیک نیوتونی نمونه

که آشکار است، این روش ماده ــ و تا حدودی انرژی ــ را با دقت بینیم. چنانمکانیستی برخی از علوم می

ی اصلی اطالعات ــ یعنی چرا که شالوده ؛اجز بودداد، اما از پرداختن به اطالعات عمورد بررسی قرار می

 رفت. گسیخت و از بین میهای دوتایی از هم میروابط ــ در جریان شکسته شدن عناصر سیستم به جفت

                      
12. synergetics 

13. reductionism 
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ی عمومی نظریه»شناس و فیزیکدان که از ی میالدی، برخی از دانشمندان زیستی هفتاد قرن گذشتهدر دهه

را  «افزاییهم»تأثیر پذیرفته بودند، دیدگاهی به نام  15برتالنفی به نام فوندانشمندی و نگرش  14«هاسیستم

پای خود برای نوی ــ که مشهورترینِ این افراد بود ــ از نظریه 16هاکن کردند. فیزیکدانی به نام هرمان ایجاد

گرا و تحلیلی را گوشزد شناختی، شیمیایی و فیزیکی استفاده کرد و لزوم نگرشی کلزیستشواهد  تحلیل

زمان تحلیل کند و در برابر یک سیستم پیچیده را همنگرشی که کل روابط موجود در میان عناصر  17.کرد

ی عناصر یک سیستم هویتی ، مجموعه«افزاییی همنظریه»رفتارهای نوظهورِ ناشی از پیچیدگی نابینا نباشد. در 

شان دارند و رفتارهایی نوظهور را در سطوح باالتر پیچیدگی ایجاد جمع روابط یک به یکفراتر از حاصل

 19.نامندمی 18«زایش»اند. این پدید آمدن رفتارها و پدیدارهای نو را سطوح پایینی سابقه نداشته کنند که درمی

ترین اطالعات در مورد بخشی از بالنده 20(CST) «های پیچیدهی سیستمنظریه»و  «افزاییهم ینظریه»امروز 

 کنند.های پیچیده را تولید مینظام رفتار و پویایی

 

 خودسازماندهی

                      
 .1366فون برتالنفی، . 14

15. Von Bertalanfy 

16. Herman Haken 

17. Haken, 1990 

18. emergence 

19. Bushev, 1994 

20. Complex Systems Theory 
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شان های بسته در طول زمان به سوی تعادل گرمایی با محیطبر طبق قانون دوم ترمودینامیک، تمام سیستم

نظمی روند. این بدان معناست که سیر طبیعی تحول در عناصر یک سیستم بسته، با گذر زمان بیپیش می

د اهمیت بنیادینش با وجو ،کاهد. قانون دوم ترمودینامیککند و از نظم و ساختاریافتگی میرا زیاد می (آنتروپی)

های باز با ما در بسیاری از سیستم ،. در واقعهای باز مصداق ندارددر ترمودینامیک کالسیک، در مورد سیستم

های مهم دانش ستیم. یکی از شاخهرو هعکس این قاعده ــ یعنی بیشتر شدن نظم در طول زمان ــ روبه

ی همت های باز را وجههافزایی ــ مکتب روسی ــ تحلیل همین افزایش پیچیدگی در برخی از سیستمهم

 خود قرار داده است.

های بازِ پیچیده امکان نقض موضعی قانون دوم ترمودینامیک وجود دارد. دانیم که در تمام سیستمامروز ما می

های مکانی مشخص ــ با اصل دوم ترمودینامیک هایی از زمان ــ یا در محدودیتبرش ها دراین سیستم

ر شدن دهند. این افزایش پیچیدگی، در قالب بیشتکنند و پیچیدگی درونی خود را افزایش میمخالفت می

ان در دشی مسیرهای منتهی به تولییابد. اگر این اطالعات و یا خاطرهاطالعات در داخل سیستم نمود می

 .آیدمی همهای تکاملی فراساختار مادی سیستم تبلور یابد، زمینه برای پیدایش سیستم

که اطالعات درونی خود را به با این حساب، خودسازماندهی عبارت است از توانایی سیستم باز، برای این

شود، ولی م دیده میهای غیرزنده هطور موقت در طول زمان افزایش دهد. این توانایی در بسیاری از سیستم

یابد. خودسازماندهی شکلی خاصی از پویایی سیستم است که نمود خود را در ساختارهای زنده می بهترینِ

شود و بخشی از شده در سیستم کنترل میانباشته در آن مسیرهای دگرگونی ماده و انرژی توسط اطالعاتِ 

ترین گرداند. سادهگی درونی به داخل سیستم باز مییافتشده را برای بیشتر کردن سازمانانرژی گرمایی تلف
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ی نظریه»در  22بازیافت. 21ناردهای بِهایی فیزیکی مانند سلولتوان در پدیدهاشکال خودسازماندهی را می

ی بندی کرد که تعارض ظاهری پدیدهتوان مفهوم پیچیدگی و نظم را به شکلی صورتمی« های پیچیدهسیستم

 23خودسازماندهی با قانون دوم ترمودینامیک از میان برود.

 

 سیستم تكاملی

 تکاملی است: یخودسازماندهی که سه ویژگی زیر را داشته باشد سیستمی سیستم پیچیده

که این تکثیر دوم این ؛که توانایی تکثیر و همانندسازی اطالعات درون ساختار خود را داشته باشدنخست این

که در نو سوم ای ؛یعنی در جریان کار خطاهایی را هم مرتکب شود ،انجام ندهدکامل و مطلق را با دقت 

ز بقیه ی آغشته به خطا اشدههای همانندسازیمحیطی حضور داشته باشد که بخت تکثیر برخی از این نسخه

مثل، جهش،  های تولیدها را به ترتیب با نامشناسان آشناست، چون آنها، برای زیستبیشتر باشد. این شرط

 اند. گذاری کردهو انتخاب طبیعی نام

های منتهی به های تکاملی خودسازمانده هم هستند، چرا که در طول زمان امکان بروز جهشسیستمی همه

توانند در شرایط خاصی ــ مثالً وقتی رقابت بر سر منابع ها میتر شدن سیستم وجود دارد و این جهشپیچیده

یابند و بخش ه تکامل نمیهای خودسازماندی سیستمهمه ،وجود داشته باشد ــ انتخاب شوند. با وجود این

                      
21. Benard  

های همرفتی یانشود قرار دهند، جرطور یکنواخت گرم میای نازك از مایعی مانند آب را بر سطحی که از زیر بهاگر الیه .22

 های بنارد شهرت دارند.آید که به نام سلولهای شش ضلعی منظمی درمیدرون مایع به شکل سلول

 ]الف[ 1377وکیلی، . 23
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کنند و ای از زمان در خود آشکار میها این توانایی افزایش اطالعات درونی را تنها برای برههمهمی از آن

 24.کنندشان بازگشت میی غیرخودسازماندهخیلی زود به حالت پایه

 

 25حالتفضای 

های مختلف ثر در پویایی یک سیستم پیچیده محوری فرض کنیم، به طوری که بخشؤاگر به ازای هر متغیرِ م

متغیر،  Nارای توان به ازای هر سیستمِ داین محور مقادیر متفاوتی از متغیر مورد نظر ما را نشان دهد، می

هر حالت توانیم میعدی تصور کرد که هر بعد آن یکی از محورهای مزبور باشد. به این ترتیب، بُ Nفضایی 

ها فضای حالت ی سیستمدهیم. این مدل چندبعدی را در نظریه با یک نقطه بر این فضا نمایش را سیستم

 نامند. می

توان به ازای تغییرات سیستم در طول زمان، خطی را بر اگر یکی از محورهای فضای حالت ما زمان باشد، می

فضای حالتش ترسیم کرد که در واقع از به هم پیوستن نقاط پیاپی معرف حاالت متوالی سیستم تشکیل یافته 

و ای که رفتار خطی های سادهنامند. در سیستمسیستم می «پویایی 26یخمینه»یا « راههخط»است. این خط را 

ای بیان شود. در برابر، تواند با معادالت ریاضی سادهپذیر دارند، شکل این خمینه ساده است و میبینیپیش

ها سیستم یباشد. خمینه 28شاخه یا دارای چند 27تر ممکن است آشوبناكهای پیچیدهی پویایی دستگاهخمینه

                      
 .]الف[ 1377وکیلی،  .24

25. phase space  

26. trajectory 

27. chaotic 

28. bifurcation 
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پایدارترین  ترین ورا در خود دارند که به عنوان مناسب 29«کنندهجذب»یا  «بستر جذب»خطوطی به نام  نقاط یا

ی نمایشگر حالت سیستم اگر در همسایگی این نقاط باشد، شود و نقطهحالت در میان نقاط مجاور شناخته می

 شود.کننده کشیده میی جذببه سوی این خط یا نقطه

با  ،شوند. این رفتارهابینی زیاد دیده میپیش پیچیده رفتارهای آشوبناك و غیرقابل های تکاملیدر سیستم

ها ساده و کنند. بستر جذب این سیستمشان، از قواعدی پیروی میی بغرنج و به ظاهر نامنظموجود خمینه

مسیرهایی منشعب ها از مندی و نظم خاص خود را دارد. معموالً بستر جذب این سیستمخطی نیست، اما قانون

معناست  را دارا هستند. این بدان 31و خودهمانندی 30ناپذیریاند که دو ویژگی دیفرانسیلو بغرنج تشکیل یافته

های مختلف ی دیفرانسیلی ساده بیان کرد و بخشتوان در قالب معادلهها را نمیکه بستر جذب این سیستم

مراتب تکرار الگوهایی مشابه را در سطوح مختلف سلسلهاش، نماییی درشتاین بستر جذب، بسته به درجه

 32ی برخالیای ویژه از ریاضیات به نام هندسهکنند. اشکالی که این دو ویژگی را داشته باشند در شاخهمی

آشوبناك  هایگیرند. اگر بخواهیم به زبان ریاضی سخن بگوییم باید بگوییم سیستممورد وارسی قرار می

 شان برخالی است. که بستر جذب هایی هستندسیستم

وضعیت مناسبی را برای پیدایش  ،ی سیستم در آنکنندههای تعیینهایی از فضای حالت که شاخصبخش

 شوند. به عنوان مثال، یک سیستم زنده پویاییِ آن پویایی نامیده می «فضای مجاز»پویایی خاصی داشته باشند، 

ی مشخصی از متغیرهای دهد. این پویایی در دامنهخاص موسوم به زندگی را در عناصر خود نشان می

                      
29. attractor 

30. indifferenciablity 

31. self-similarity 

32. fractal geometry 
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ی به عنوان مثال در شرایطی که دما، فشار و... در خارج از دامنه .ی وضعیت سیستم ممکن استکنندهتعیین

هایی از فضای حالت که خشمربوط به موجود زنده امکان تداوم نخواهد داشت. ب مجاز تغییر کنند پویاییِ

کنند، فضای مجازِ آن حالت نامیده خاصی مشخص می تحمل برای پویاییِی قابلاین متغیرها را در دامنه

 گیرد.گراد را در بر میی سانتیدرجه 0ـ  40 شوند. مثالً فضای مجازِ پویایی زندگی، دمای بینمی

ی های اولیهدهند که شرطای رخ میداخل فضای مجاز ویژهتمام پدیدارهای قابل مشاهده در یک سیستم، در 

های هایی زمانی از بخشبینیم برشهایی که ما میکنند. به عبارت دیگر، کل پدیدهظهور آن پدیده را برآورده می

پذیرند و ای تعریفویژه (فضای مجاز) ی پویایی سیستمِ هستی هستند، که در شرایط امکانِگوناگون خمینه

 شوند.همان چارچوب هم مشاهده و تفسیر میدر 

بندی جانوران را به عنوان سیستمی تکاملی در نظر گرفت توان هر سطح از ردهگذشت، می چهبا توجه به آن

افزا را از شناختی، رفتاری هممراتبی متفاوتِ مولکولی، فیزیولوژیک، رفتارشناختی و بومکه در سطوح سلسله

آورد. های جدیدی را پدید میو گونه ؛شودزایی مییابنده دچار شاخهدر فضای حالتی بسط ؛دهدخود بروز می

 .نامندمی 33«کنام»شناسانه فضای حالت حضور هر گونه را در سطح بوم

                      
33. niche 
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 تكامل زيستی

 

 سیستم جاندار

های شیمیایی ای تودرتو از کنش و واکنشی خود را در جریان شبکههای تکاملی زنده اطالعات درونسیستم

شد یمیایی ری ما تنها شکل زندگی طبیعی بر بستری از فعل و انفعاالت شبخشند. در سیارهای تداوم میچرخه

اند. به این ترتیب، ذخیره، حفظ و بازتولید اطالعات های آلی کربنی و آب استوار شدهکرده که بر محور مولکول

گیرد که توانایی همانندسازی را دارند. ای انجام میهای آلیی معمولی در قالب مولکولهای زندهدر سیستم

ی دارنده و تکثیرکنندههای نگههستند. مولکول تمام جانداران در این معنا دارای ساختار شیمیایی همگنی

و  (هاچربی قندها و عمدتاً)ی انرژی و ساختار مادی دارندههای نگهمولکول(، DNAو  RNA)اطالعات 

های متنوع حیات ماهیت هدر تمام شاخ (هاپروتئین)ی پویایی سیستم کنندههای عملگر و کنترلمولکول

شان هم از نظر کدهای اطالعات ژنتیکی و معنای پروتئینی و کارکردی یشیمیایی یکسانی دارند و حت

 .دهندخویشاوندی نزدیکی را با هم نشان می

شناسی مولکولی، آنچه امروز به عنوان تنوع زیستی چشمگیری شاهدش هستیم چیزی بر اساس شواهد زیست

شاخه جز بسط و گسترش یک شکل اولیه و منفرد حیات دیرینه نیست. این گسترش در اصل همان شاخه

تینِ های زنده، در فضای حالت مجازشان است. عبارت الی پویایی سیستمهای همسایهشدنِ خمینه

evolvere که واژه( ی تکاملevolutionاز آن مشتق شده است، در اصل، به معنای از هم باز )  شدن و
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اش، به خوبی فرآیند تحول حیات بر زمین را متبلور در معنای اولیه ،این عبارت 34.داده استگشودگی معنا می

چیزی جز همین واگشودگی قالی زندگی در زمانی به درازای چند میلیارد  ،حیات، در واقع تکامل کند.می

 یهایبه رشتهاست، اولیه  یسیستم خودسازماندهیک ی شدن کالف پیچیده و فشرده بازتکامل، سال نیست. 

فرآیندی است که تنها در جریان چند میلیارد سال شود، و این شان افزون میکه گام به گام پیچیدگی واگرا

 پذیر است.آزمون و خطا امکان

ی بافتههای پیچیده و درهمها و واکنشیان کنشای از ترکیبات بیوشیمیایی است که در جرکل جهانِ زنده، توده

ا برآورده رانرژیایی شرط تداومش  یابد و در مراکزی که از نظر مادی/ی ما بسط میمتابولیک برسطح سیاره

ند فراگیر است ای از این روتکه ،دانیم، در واقعفرد میی منشود. آنچه ما یک موجود زندهنمایند، گسترده می

 که به عنوان یک واحد همانندساز در پی تکثیر اطالعات درونی خویش است.

 های دیگر از در، موجود زنده سیستمی باز، پیچیده و خودسازمانده است که مانند تمام سیستمبه این ترتیب

بخشی از  نسبت بههم آمیختن ماده، انرژی و اطالعات پدید آمده است. سیستم زنده، به دلیل باز بودنش، 

های محیط تحوالت محیط خویش گشوده است. این بدان معنا است که همواره بخشی از نوسانات و دگرگونی

ز بدن یک جاندار با محیط مرزند. ا بر هم میرکند و تعادل آن جاندار به داخل حد و مرزهای آن نشت می

غرنج و بی محیط از تحوالت ست که پویایی ترمودینامیکی، غیرزنده و سادها ایپیرامونش، آن آستانه

نده را از زشود. این حد و مرز، پویایی درون و بیرون بدن موجود خودسازمانده درونِ سیستم زنده جدا می

 شکند. دهای ترمودینامیکی محیط وجود داشت میای را که در رونکند و تقارن قبلیهم متمایز می

                      
های نخِ ی کالفه)= پیچیدن و چرخیدن( ساخته شده، و در ابتدا دربار volere)= به بیرون( و  exاین واژه از دو بخشِ  .34

 پود پارچه کاربرد داشته است. شده و تار وریسیده
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به  ،ین سنگاتر کرد. یک تکه سنگ را در نظر بگیرید. توان با مثالی ساده روشنمفهوم این حد و مرز را می

اختار سحد و مرزی ملموس و فیزیکی با جهان خارج دارد. حد و مرزی که مثالً توسط  ،عنوان یک سیستم

ر شود. اگر پویایی عناصاش، و یا خواص فیزیکوشیمیایی دیگرش تعیین میاش، یا چگالیبلوری ویژه

مگیری از چش بینیم که پویایی درونی و بیرونی این مرز، تفاوتگیری کنیم، میمان را در این مرز پیگانهسه

رم شود، یا نظر ماهیت با هم ندارند. ممکن است رسانایی گرمایی سنگ کم باشد و دیرتر از هوای اطرافش گ

ت جریان نشیند در دام اندازد. اما در نهایی بلوری گرد و غباری را که بر روی سنگ میحد خارجی شبکه

ای جدید و وت ندارند که پیدایش پدیدارهقدر با هم تفاماده، انرژی و اطالعات در داخل و خارج سنگ، آن

 ای را در اثر نظم درونی اجزای سنگ پدید آورند. بنابراین وقتی به پویایی درونی و بیرونی یکافزایانههم

جور ی یکتقارنی که به معنا ؛بینیمتقارن را در دو سوی این حد و مرز حاکم می کنیم نوعیسنگ نگاه می

  .استی سنگ کنندهدشده در دو سوی حد و مرز تعریفریختی پویایی یابودن و هم

 ناگفته پیداست که تشخیص این پدیدارهای خودزای جدید بستگی کامل به معیار سنجش ما والبته 

جا مورد نظرند، حوادثی پردامنه و برجسته مانند دیدی که در اینجهای مشاهداتی ما دارد. پدیدارهای شاخص

صر درونی شود. بدیهی است که باالخره عناافزا و خودسازماندهی هستند که در سنگ دیده نمیرفتارهای هم

ها که دهند. اثر پیزوالکتریک برای برخی از سنگیک تکه سنگ هم رفتارهایی سیستمی از خود نشان می

 ی کوچک از این رفتارهاست. نهترکیبات خاصی دارند یک نمو

ترین شکل خود ــ گیرد. موجود زنده در سادهاما قضایا در مورد یک سیستم زنده شکلی دیگر به خود می

گیرد که حد و مرزی مشخص با جهان خارج دارد. ای از عناصر را در بر مییعنی یک سلول یکتا ــ مجموعه

گردند و شوند، تشدید مییابند، تصفیه میمرز تغییر شکل می پویایی عناصر محیطی در برخورد با این حد و
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متفاوت با  شوند. رفتار درونی سیستم زنده الگوییمی 35شده در داخل سیستم زنده بازنماییبه شکلی پاالیش

 شکند.دهد و به نوعی، تقارن قبلی موجود در پویایی محیط را میپویایی خارجی را از خود نشان می

تر را در تر شده است و کارکردهایی بغرنجدرون و بیرون بدن موجود زنده در مسیر تکامل پیچیدهحد و مرز 

پی همان غشای سلول یا غشاهای دیگر را ودرون خود تولید کرده است. این حد و مرز در سطح میکروسک

ی بدن جانداران پرسلولی تر، ما بافت پوششی را داریم که کارکردی مشابه را براگیرد. در ابعاد کالندر بر می

وارد  36دادهایی بیوشیمیایی است که برای کنترل کردن دروندهد. غشای سلول، یک ساختار پیچیدهانجام می

یافته و مشخصی ها و مجراهای تخصصمواد از راه کانال 37.شده به درون سیستم زنده تخصص یافته است

بینی نشده موفق به عبور ز پیشری موادی که عبورشان از این مشوند، و بخش عمدهوارد سیستم سلولی می

شود، و سودمندترین میشوند. انرژی هم به همین ترتیب با عبور از مجاری خاصی به سلول وارد از غشا نمی

توانند آن را با تغییر شکل و هایی است که پیوندهای سستِ پرانرژی دارند و میمجرا برای انتقال آن مولکول

های خاصی را با هایی پروتئینی که پیامی خود آزاد کنند. از سوی دیگر، اطالعات هم از راه گیرندهیهزتج

 شود.کنند، وارد سیستم میمعانی مشخص درك می

در یک سلول، عدم تقارنی میان پویایی بیرونی و درونی وجود دارد. انرژی ورودی، برخالف آنچه در سنگ 

کند. برعکس، در ای محیط اطراف را در داخل سیستم بازتولید نمیدیدیم، رخدادهای منتشر، نامنظم و کاتوره

                      
35. Represent 

36. lnputs 

37. Bonner, 1988. 
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یافتگی و نظم درونی سیستم ــ و به این شود، تا سازمانای جاری میشدهشده و از پیش تعیینمجاری کنترل

 ترتیب اطالعات آن را ــ افزایش دهد.

اطالعات در  انرژی/ های محیطی ماده/ای که جریانگره ؛ای در پویایی محیط استبدن یک موجود زنده گره

یابند، و به طور موضعی نظم و اطالعات را افزایش داده و از آنتروپی سیستم می برخورد با آن تغییر شکل

توان به موجی ترمودینامیکی تشبیه ی درونی بدن موجود زنده را میویژه ، این پویاییِدیگرکاهند. به بیانی می

سیستم را برای  شود و افزایش یافتن اطالعاتکرد. موجی که بر منحنی نمایش آنتروپی بر زمان ایجاد می

کشد. اطالعات درونی یک سیستم زنده، پویایی محیط پیرامون خود را تغییر شکل مدتی کوتاه به تصویر می

کند. سیستمی که در حالت عادی دهد، و آن را برای افزودن بر مقدار اطالعات درونی خود مصرف میمی

جان خود به تعادل ترمودینامیک برسد، به دلیل باید نظم داخلی خود را به تدریج از دست بدهد و با محیط بی

کند و پویایی اطالعات در ای با این سرنوشت محتوم مقابله مییافتگی چشمگیر خود، برای لحظهسازمان

کند. این تمایز یافتن از محیط، و این زایش خودجوشِ ی زمانی کوچکی بر جریان ماده و انرژی غلبه میازهب

گاه از چگالش باالی اطالعاتِ متبلورشده در ای است که گهافزایانهی همده، حادثهپیچیدگی درونی سیستم زن

  38.شودساختار یک سیستم پیچیده ناشی می

قدر بغرنج باشد که سیستم زنده تواند آناطالعات بر مجاری حرکت و دگرگونی ماده و انرژی، مینظارت 

شده ای فشرده و خالصهی کوتاهِ رهایی از بند قانون دوم ترمودینامیک، نسخهپیش از سپری شدن این لحظه

رونشستن موج اولیه و ی دوم، بذری است که پس از فاز اطالعات درونی خود را بازتولید کند. این نسخه

                      
38. Brooks and Wiley, 1988. 
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ی سیستم تواند پویایی ویژهآورد و میمرگ سیستم والد، بار دیگر امکان تکرار همان الگوی قبلی را فراهم می

برداری از اطالعات والد، هرگز دقتی ی قبلی را بار دیگر بازتولید و یا تکثیر نماید. با این همه، این نسخهزنده

آمیز شود و همین اشتباهنند هر فرآیند مادی دیگر، با خطا و اشتباه آغشته میما ،کند ودر حد کمال پیدا نمی

 سازد.تر از والدین هموار میبودن تکثیرِ خود است که زمینه را برای پیدایش فرزندانی پیچیده

ای یابندهشونده است. پویایی پیوسته و تکاملای، درازمدت و دگرگونزندگی در واقع نوعی پویایی زنجیره 

ها، یک مگاهای نابودشونده و خودتکثیرکننده است. هر یک از این مسیرش، یکی از این موجقدم از که هر 

مان بیش ها در نگاهواحدستیم، اصالت این هایی از آن هشود. از آنجا که خودِ ما نمونهموجود زنده نامیده می

ی کوتاه مخالفت با پویایی جهان خارج از اهمیت کل مسیر زندگی است. عمر ما، چیزی جز همان لحظه

 رسد.مان در آن، به نظرمان درازمدت و مهم میای کوتاه که به دلیل خالصه شدن کل زندگینیست. لحظه

این هایی گذرا بر شماریم، در واقع جز لحظهضور خویش بر زمین را میهایی که با آن دوام و حروزها و سال

 ایم. شان کردهموجِ کوچک نیستند که ما برای اغراق در تداوم خود اختراع

 

 های زندهتكامل در سیستم

د و نظم درونی خود را تا خچراطالعات می انرژی/ ای از ماده/موجود زنده، سیستمی باز است که بر زمینه

ی بحرانی رسید، نظم درونی برد. وقتی موجود به این مرحلهسطح بحرانی الزم برای تولیدمثل باال می

یابد که پس از نابود شدن سیستم کند و این امکان را میساختارش عمری درازتر از خودِ ساختارش پیدا می

ی کالبدهای امه دهد. این تناسخ پیاپی اطالعات در زنجیرهنخستین، در قالب جدیدِ سیستم فرزندی به بقا اد

. نامیمپویایی جهان زنده میآن را همان زند که خودسازماندهِ کوتاه عمر، جریانی پایدار در طول زمان را رقم می

 یک از زوایای گوناگونش به اشکال گوناگون تواند با تمرکز بر هری رویدادهای بیوشیمیایی میاین زنجیره
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ای مرکزی از شده از مواد آلی دانست که توسط هستههایی ساختهتوان موجودات زنده را ماشینمعنا شود. می

ـ کدشده در ـ ولی نه تغییرناپذیرِ ـ شود. کار گرفته میبرای تکثیر همین اطالعات به DNA اطالعات جاویدان ـ

 ی کوتاه موجای برای پیدایش فردی جدید در نظر گرفت که در برههتوان از سوی دیگر ژنوم را بهانهو می

 پردازد.کند و به بسط اطالعات اکتسابی و میرای مخصوص به خود میزندگی می عمر

ست که تغذیه االعات درونی سیستم تا سطحی که به تکثیر خودِ سیستم بینجامد، به منابعی وابسته افزایش اط

ای از یافتهاطالعات را تضمین نمایند. مقدار مشخصی انرژی، نوع تخصص انرژی/ شدن سیستم توسط ماده/

یر خود بتواند در تکثماده و حجمی مشخص از اطالعات باید در محیط وجود داشته باشد تا سیستم زنده 

ی یط اولیهای از سوی محیط است. شراکامیاب شود. به عبارت دیگر، تکثیر موجود زنده نیازمند صرف هزینه

مین دلیل ای مناسب بود و به هی زمین در چهار میلیارد سال پیش برای پرداخت چنین هزینهموجود بر کره

خود را در قالب  ازی پدیدار شدند که نظم درونیهای همانندسهم نخستین جانداران در قالب مولکول

دات، در شرایط مساعد محیطی به شکلی نامحدود کردند. تکثیر این موجوهایی شبیه با خود بازتولید میمولکول

سنده نباشد. های تکثیرشده بکه منابع موجود در محیط برای پشتیبانی از تمام نسخه یافت تا آنجاادامه می

های زنده، این بود که با زیاد شدن تعداد همانندسازهای فرزند، منابع جود بر سر سیستمنخستین چالشِ مو

 ،شان وجود نداشت. به این شکل بود که قدرت دستیابی به منابعی همهموجود برای حفظ و تغذیه

های تمن شرط سیسی بخت همانندسازی ــ و بنابراین بقا ــ شد و انتخاب طبیعی ــ یعنی سومیکنندهتعیین

ت بین چرا که رقاب ،ی تکاملی استترین شکلش، نخستین رانهتکاملی ــ ظهور کرد. قحطی، در این ساده

انایی بیشتر تولیدمثل توانند با بازده و توکند و به این ترتیب همانندسازهایی را که نمیهمانندسازها را ممکن می

 کند.ی تکاملی حذف میکنند از دور مسابقه
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پذیری اطالعات درونی سیستم ناپذیرِ ناشی از آن، آنگاه که با جهشهای اجتنابر منابع، و انقراضرقابت بر س

همانندسازها در تالش برای بهینه  39.کندتر شدن موجود زنده را فراهم میزنده ترکیب شود، شانس پیچیده

شوند شان ناچار میهای تکثیرشده از اطالعات درونیسرعت تولیدمثل خود و بیشینه کردن تعداد نسخهکردن 

شان در بیشتر تکثیر شدن، بهتر صرف کردن منابع یا کمتر کردن انرژی یافتگانی که تواناییتغییر کنند. جهش

را به تدریج جایگزین فرزندان  هدر رفته، اندکی بیشتر از دیگران این امکان را دارند که فرزندانِ خود

های گوناگون مرتب دگرگون همانندسازهای دیگر کنند، و به این ترتیب ترکیب اطالعاتِ ژنومی در جمعیت

پذیرد، دیگر صورت میکهای دارای روابط پیچیده با یی تکاملی در بین گونهشود. از آنجا که این مسابقهمی

رو هستیم، و نه با همانندسازهایی که در خأل با هم ای گوناگون روبههما با تغییراتی در بافت جمعیتی بوم

هایی به هم پیوسته از رقابت کنند. روابط گوناگون همانندسازها ــ از شکارگری گرفته تا همزیستی ــ شبکه

شوند، توسط اشکال نوظهوری جایگزین آورد که به یکدیگر تبدیل میهمانندسازهای مختلف را پدید می

  40.گردندمی ی خود منقرضوند و در نهایت، همگی به نوبهشمی

ترین و ادهتوانند دو سرنوشت پیدا کنند. سخورند میی دستیابی به منابع شکست میموجوداتی که در مسابقه

 ،هند. ایندهای ژنومی تواناتر ها و نسخهجای خود را به گونهترین امکان، آن است که منقرض شوند و رایج

ی نیم، همهی کافی صبر کدهد. یعنی به عنوان یک قاعده، اگر به اندازهاتفاقی است که دیر یا زود رخ می

 شوند.ها منقرض میگونه

                      
39. Meynard-Smith and Freeman,1995. 

40. Krebs and Davis, 1993. 
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اند بت ناکام ماندههایی که در رقاهای شکست خورده وجود دارد. سیستماما یک امکان دیگر هم برای سیستم

سالِ خودسازماندهی را در ی کهنتوانند نمایشنامهاند، میو از دستیابی به منابع مورد نیازشان محروم مانده

تر به پرده برند و به جای نابود شدن، نیازهای خود را دگرگون سازند و با منابعی جدید ای بزرگهناتماشاخ

 خته از محیط را به دست آورند. هایی ناشناسازش یابند و پشتیبانی بخش

گردند. در این خوردگان مرتب به دنبال منابعی جدید و فضاهایی تازه برای زیستن میبه این ترتیب، شکست

شان های جدید را برایشان امکان سازگار شدن با محیطشوند که اطالعات درونیمیان، آن جاندارانی پیروز می

کنند، امکان پدیدار ساختن الگوهایی نوظهور از به طور تصادفی جهش میکه  ،فراهم نماید. کدهای ژنتیکی

های غیرمجاز از دهند. این ساختارهای نوظهور معموالً در بخشساختاربندی موجودات زنده را به دست می

 ؛شودها معموالً به مرگ فرزندانِ ناهنجار منتهی میدلیل جهش همینگیرند و به فضای حالت سیستم قرار می

هایی مجاز ــ اما ناشناخته ــ از فضای حالت را برای ی بخشگاه امکان تجربهاما همین تحوالت تصادفی گه

توانند در صورت مساعد بودن شرایط کند. در چنین شرایطی فرزندان جهش یافته میسیستم زنده فراهم می

دوار باشند. فضاهایی که سرشار از نخورده از محیط امیهایی نو و تسخیر فضاهایی دستمحیطی، به فتح بوم

شان، کنندهسابقه بودن حضور همانندسازهای مصرفاستفاده هستند، و تنها به دلیل بی منابع سودمند و قابل

 اند. ناشده باقی ماندهچنان تجربههم

از محیطی که توسط والدین  ،کند، معموالًیافته با آن دست و پنجه نرم میشرایط نوظهوری که موجود جهش

یاب و در دسترسِ محیط، که منابع های غنی، آسانشده دشوارتر است. بخشاش تجربه میخورده شکست

تر شوند و سریعکنند، در مسیر تکامل زودتر تجربه میمورد نیاز سیستم زنده را به سادگی برایش فراهم می

شوند های مساعد و آرام رانده میندارانی که از این محیطگردند. آن جاتوسط همانندسازهای رقیب اشغال می

تر از شرایط دشوار محیطی ای پیچیدههدهند، ناچارند با مجموعو ورود به محیطی نو را بر انقراض ترجیح می
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هایی بخت بقای تر را حل نمایند. به همین دلیل هم معموالً جهشهایی بغرنجرویارو شوند و چالش

 کند که به پیچیدگی بیشترشان بینجامد. ا زیاد میخوردگان رشکست

شوند تر میوری باالتر از منابع موجود پیچیدهبه این شکل، همانندسازها در مسیر زمان برای دستیابی به بهره

شان قرار دارند، مورد استفاده قرار تر از فضای حالتنخوردههایی دشوارتر و دستتا منابعی را که در بخش

شان تر شدنهای دشوارتر و پیچیدهها و کنامخوردگانِ رقابت به محیطن رانده شدن تدریجی شکستدهند. ای

 نامند.می 41«طرد رقابتی»شناسی تکاملی ها را در بومبرای سازگاری با این محیط

 ،کند. بر این مبناموجوداتِ دارای منابع مورد نیاز یکسان را بیان می کناماصل طرد رقابتی، جدایی تدریجی 

ی محیط بهینه از تحمل شدن فشار رقابت بر سر منابع موردنیازشان مرتباًل برخی از موجودات به دلیل غیرقاب

ر اسمزی و یاها از محیطی با رطوبت، دما، فشاهایی که روزگاری در دراییاختهشوند. تکشان خارج میاولیه

اشته باشد با هم برای دستیابی به کنامی که این شرایط را د شدندمواد غذایی دلخواه برخوردار بودند، ناچار 

 رقابت کنند. 

خوردند، موفق شدند به زندگی در شرایطی دشوارتر ــ مثالً برخی از رقیبانی که در این مسابقه شکست می

تر بودنِ بار رقابت جبران ی باالی نامساعد بودن شرایط را با سودِ سبکخشکی ــ خو بگیرند و هزینهدر 

کنند. زیستن در شرایط دشوار به پیچیدگی بیشتری نیاز دارد و این پیچیدگی بیشتر خود موجب تشدید رقابت 

انجامد که در به بروز بازخوردی مثبت میمقابل  یی بستهچرخه ،شود. به این ترتیبشده میدر بومِ تازه فتح

                      
41. Competetive exclusion 
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دهد و این همان است که سیر تکامل جانداران نهایت پیچیدگی و تنوع جانداران را به طور مستمر افزایش می

  42.شودخوانده می

 

 

 

 

توان از تعداد متغیرهای مؤثر بر رفتار سیستم یاد کرد. هرچه های تعریف پیچیدگی، میبه عنوان یکی از روش

باال رفتن  بنابراینی پویایی آن نیز بیشتر خواهد شد. کنندههای تعیینتر باشد، تعداد شاخصموجود پیچیده

مراتب پیچیدگی، مترادف افزایش تعداد ابعاد فضای حالت آن هم محسوب یک سیستم تکاملی از نردبان سلسله

های بیشتری در تعیین رفتارش تر است و به همین دلیل هم شاخصشود. یک اسب از یک آمیب پیچیدهمی

اگر بخواهیم پویایی سیستم یک اسب را بر فضای حالتی نشان دهیم به تعداد بیشتری براین بنا .نقش دارند

این حرف مترادف آن است که تعداد ابعاد فضای حالت سیستم اسب را از ابعاد  بُعد نیازمند خواهیم بود.

 مشابه آمیب بیشتر بدانیم. 

زمان رقابت و انتخاب طبیعی، پیچیدگی افزایش هم گوییم در مسیر تکامل، و به دلیل کارکردبنابراین، وقتی می

های پیچیده یابد در واقع مشغول بیان این نکته هستیم که در طول زمان تعداد ابعاد فضای حالت سیستممی

شود. تکامل، در این معنا، عبارت است از افزوده شدن تدریجی بر تعداد ابعاد فضای حالت موجودات بیشتر می

                      
42. Bonner, 1988. 
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های جدیدی ی این فضا چنگ بیندازند و بخشهای مجاز ولی تسخیرناشدهشند تا به بخشکوای که میزنده

 از بوم را اشغال کنند.

انجامد. پیچیدگی بیشتر به معنای تر شدن موجودات در طول زمان میروند تکثیر، رقابت و انقراض به پیچیده

های زنده، پویایی سیستم یراههخطتر در تر بودن به شرایط محیطی هم هست. موجودات پیچیدهحساس

شناختی تنها در دهند. از آنجا که پیدایش یک بوم زیستتر را تشکیل میتر و دوردستهایی فرعیشاخه

توان به سادگی به این نتیجه رسید ست، میا شدنیاند تعریفی جاندارانی که آن را اشغال کردهحضور شبکه

شان و با به ها، با تغییرات تصادفی ژنومبلکه آن ؛پردازندهای خالی نمیمکه جانداران تنها به اشغال کردن بو

هایی متفاوت وجود دارند، در واقع کنام و بوم مخصوص برداری از منابعی که در محیطدست آوردن امکان بهره

 43.آفرینندبه خود را می

ای از الگوهای متنوع هبافتی درهمی زنده است. مجموعهها گونهای در هم تنیده از میلیونجهان زنده، شبکه

های شاخهاند و ی باستانی مشتق شدهی بسیار سادهاز یک نسخهپیش  میلیارد سال 7/3حدود ژنومی که 

 44.اندشماری را از آن بذر اولیه پدید آوردهبی

 46(LUCAیا واپسین نیای عمومی مشترك ) 45(LUAنیای عمومی )این نیای مشترك اولیه را واپسین 

ردیابی تبار ژنتیکی  47و داروین بود که برای نخستین بار به شکلی علمی از آن سخن به میان آورد. نامندمی

                      
43. Foxkeller and loyd, 1992. 
44. Doolittle, 2000: 90-95. 

45. Last Unicersal Ancestor 

46. Last Unicersal Common Ancestor 

47. Darwin, 1859: 490. 
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 48دهد که چنین نیای مشترکی به راستی وجود داشته و در دوران پالئوآرکینجانداران امروزین نشان می

ی های زندهی سیستمدهد همهاران به قدری است که نشان میی ژنومی جاندشباهت خزانه 49زیسته است.می

  50اند.ی اطالعات وراثتی خود را از نیای مشترکی به ارث بردهکنونی خویشاوند هستند و ساختار اولیه

های گوناگون کردند شاخهبرخی از دانشمندان قرن نوزدهم به وجود اجدادی متکثر باور داشتند و فکر می

نیای متفاوت مشتق شده باشند، های یوکاریوت ــ از چند های پروکاریوت و پرسلولیجانداران ــ مثالً باکتری

دهد که ها نشان میاما امروز توافقی عمومی در مورد یکتا بودن این نیای مشترك وجود دارد. در واقع محاسبه

یعنی تقریباً  51ربط است!بار بیشتر از تکامل موازی از چند نیای بی 286010احتمال دارا بودن نیای مشترك 

های بسیار دور دارد. ی مشترکی در گذشتهماند که ساقه و ریشهین به درختی میقطعی است که حیات بر زم

ی تکثیر اطالعات ژنتیکی این نیای آغازین هستند و با یک خط بینیم، نتیجهتمام جاندارانی که امروز می

اند که دیگر شباهتی با آن اما در گذر زمان چندان دگردیسی یافته 52شوند،ی دودمانی به آن متصل میپیوسته

هایی که امروز بر زمین حضور دارند یک از گونهخاستگاهِ آغازین ندارند. یعنی آن نیای مشترك، نیای هیچ

های بینیم شاخهکه آنچه ما در پیرامون خویش می 53دهدهای فراوان نشان میها و پژوهشننبوده است. آزمو

 ر فاصله دارد.اش بسیاروییده بر درختی کهن است که از ریشه

                      
48. Paleoarchean 

49. Glansdorff, 2008: 29. 

50. Theobald, 2010: 219-22. 

51. Hesman Saey, 2010. 

52. Woese, 1998: 6854-9. 

53. Steel, 2010: 168-9. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paleoarchean
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ای نوظهور زیر فشار کند و گونهای تازه پیدا میهای این درخت تنومند جوانههر از چند گاه، یکی از شاخه

 یراههخطهای تصادفی شود. اگر این شاخهرقابت با اطرافیانش به دامان بومی ناشناخته و دشوار پرتاب می

برای جذب منابع از محیط را به دست  پویایی حیات زیر فشار شرایط محیطی نابود نشوند و پیچیدگی الزم

های ای اصلی ارتقا یابند و به تدریج شاخهی شاخهآورند، این بخت را خواهند داشت که خود به مرتبه

هایی از این بافتنی حلقه 54.شان گسیل سازندتر فضای حالتهای دورافتادهتر دیگری را به داخل قسمتفرعی

شان شناختی اطرافانگیز، که در رقابت با دیگران از خود ضعف نشان دهند، به تدریج از کل بافت بومشگفت

 زند.ی ما را رقم میسیاره 55یکرهزیست کلِ های پیاپی تکاملِها و حذفشوند و این روند انتخابحذف می

  

                      
 ]الف[ 1377وکیلی، . 54

55. Biosphere 
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 56همها با هایش بر مبنای خویشاوندی ژنتیکی دودماندرخت زندگی و شاخه

  

                      
56. Ciccarelli, et al, 2006: 1283-7. 
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کامل انسان  فصل دوم: ت

 

شناختی است. اگر بخواهیم با ی نگاه به انسان نگاه زیستترین زاویهترین و غنیترین، سرراستپا افتادهپیش

چاقوی جراحی دانش تجربی برشی در مفهوم انسان ایجاد کنیم باید از جایگاه انسان در جهان زنده، از 

جانداران آغاز کنیم. از آنجا که مقصودمان در این نوشتار به دست دادن  دیگرهایش و از ارتباطاتش با ویژگی

تنها در این بخش شناختی نیست شناسی زیستی انساندر زمینه موجودمتنی مرجع در مورد تمام اطالعات 

که در تحلیل مورد نظرمان  ،هایی معناییینه مطرح است و به ویژه بر گرهترین مواردی که در این زمبه مهم

 پردازیم.اند، میثمربخش
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 بندی انسانرده

 جايگاه انسان

تر، آن است که جانداران را بر بندی جانداران وجود دارد. رویکرد سنتیامروزه سه رویکرد کلی برای رده

های تکاملی مرتب کنیم و به این ترتیب، شان بر درختاجدادیشان و ارتباطات مبنای ساخت خویشاوندی

بندی بدانیم. این روش را ترین عامل جایگیری جانداران در یک درخت ردهعنصر خویشاوندی را مهم

 نامند. می 57کالدیستیک

شان با شرایط هایازگاری را مبنا بگیریم و جانداران را بر مبنای سازشروش دوم، آن است که عامل س

مشهور  58انجامد و با نام دیدگاه فنتیکهای ریختی میبندی کنیم. این روش به تمرکز بر ویژگیگوناگون دسته

 است. 

های مربوط به سازگاری و خویشاوندی را با هم ترکیب کنیم و به این ترتیب روش سوم، آن است که شاخص

شود. در این متن، معیارهای خوانده می 59ونومیتر را به دست آوریم. این روش تاکسمدلی فراگیرتر و دقیق

 ایم. بندی را با این روش سوم تطبیق دادهرده

د تولی 60گذاری بر مبنای روش دواسمی لینهاست. این نام Homo sapiens sapiensاسم علمی انسان 

به پیروی  ،های خود لینه برای ما به یادگار مانده است. لینه هماست که از نوشته هایینامشده است و یکی از 

                      
57. Cladistic  
58. Phenetic 

59. Taxonomy  
60. Linnean binominal nomenclature 



46 

 

( Homoانسان )ی التین گرفته است. اسم جنس از سایر اندیشمندان عصر روشنگری، این نام را از ریشه

به داستان آفرینش  و است« خاك»گرفته شده که به معنای  Humoی التین بوده و از ریشه« انسان»به معنای 

دهد. معنا می «خردمند»( و sapiensی انسان مشابه است )زیرگونهدارد. اسم گونه و اشاره  انسان از خاك

م. کارل لینه بر  1758نام هومو ساپینس را در سال  است. «انسان خردمند خردمند»ی ما پس اسم علمی همه

  61ی انسان نهاد.گونه

ای قرار داد قهلینه نخستین کسی بود که درخت خویشاوندی انسان با سایر جانوران را رسم کرد و او را در طب

کتاب »گرفت. لینه به پیروی از تانداران دیگر را هم در بر میها و برخی از پس، میمونعالوه بر انسان ،که

بندی را با ی ردهی روی زمین است و به همین دلیل هم این شاخهمعتقد بود انسان نخستین آفریده «مقدس

ها ی دیگر از جانوران یعنی دومینامید. به همین ترتیب، او دو شاخه (Primataها )ی نخستیواژه

(Deuterataو سومی )( هاTretiataرا هم برمبنای تفاوت )ر عصر گذاری کرد. دن با انسان نامشاهای

شناختی و تجربی، انسان های ریختبر مبنای شاخص ،بندی بود کهردهدانشمند ترین لینه بزرگ ،روشنگری

 بندی نمود.جانوران طبقه دیگررا در میان 

ترین یکی از جوان ،در واقع ،کرد. انسانی انسان و قدمتش اشتباه میبا وجود این، لینه در مورد اهمیت گونه

تواند به سادگی در ازدحام طرف میی زمین است و از چشم ناظری بیکرههای پستاندارِ ساکن بر زیستگونه

شناختی، بر های بومبر تخمین تِر دور و اطرافش گم شود. بناتر و قدیمیهای متنوع و معموالً پرجمعیتگونه

هایی ی جاندار وجود دارد. این تعداد کمتر از نیم درصد کل گونهی ما بین ده تا صد میلیون گونهروی سیاره

                      
61. Stearn, 1959: 4. 
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یک کننده چیزی در حدود خیره اند. از میان این تنوع زیستیِاست که در طول تاریخ زمین بر این سیاره زیسته

ی( )سلسلهاند که بیش از یک میلیون گونه از آن به فرمانروی گونه شناسایی شده میلیون و چهارصد هزار

 .هاستانوران تعلق دارند و انسان خردمند یکی از این گونهج

ی متحرك ــ وابسته کنندههای مصرفعنی یوکاریوتــ ی 62بندی، انسان به فرمانروی جانورانپس از نظر رده

وجود در بر گرفتن  شهرت یافته است و با 63دارانطنابنام  هگیرد بمیای که انسان در آن قرار است. شاخه

گروهی از جانوران  دارانطنابی ترین جانوران زمینی، از تنوع زیستی چندانی برخوردار نیست. شاخهسنگین

شان در پشت شود که در دوران جنینی ستونی غضروفی و سخت در پشت دارند و طناب عصبیرا شامل می

عصبی  ی بزرگ هستند که دستگاهگروهی با تنوع اندك و جثه ،قرار گرفته است. این شاخه یگوارش یلوله

. شوندمحسوب مییافته بر سطح زمین ترین جانداران تکاملای دارند و همراه با حشرات از پیچیدهیافتهتوسعه

ی بزرگ و گیرند و به دلیل اندازهمراتب پیچیدگی جانداران قرار میهای باالیی سلسلهموجوداتی که در الیه

 (مانند بندپایان)تر جانوری های متنوعاند مانند شاخهمناسب هرگز نتوانسته کنامشان در یافتن محدودیت فراوان

های شان از برخی از راستهیعنی تنوعدر حدود هفتاد هزار گونه دارد.  دارانطنابی زایی کنند. شاخهگونه

 ها ــ کمتر است. بال یا پروانههای قابحشرات ــ مثالً سوسک

ترین زی خونگرم با بدنِ پوشیده از مو که بزرگای از جانوران خشکیی پستانداران تعلق دارد. ردهانسان به رده

شود. خونگرم بودن پستانداران بدان معناست یافته بر سطح زمین را شامل میترین جانوران تکاملو سنگین

داشتن دمای بدن را  وساز در اعضای این رده چنان باالست که ثابت نگهرعت سوختکه متابولیسم و س

                      
62. Phylum Animalia 
63. Chordata 



48 

 

قدر سازد. تا شصت و پنج میلیون سال پیش تعداد و تنوع پستانداران اینمستقل از شرایط محیطی ممکن می

که قبال توسط خزندگان اشغال شده بود این  هاییکنامزیاد نبود، اما پس از انقراض دایناسورها و خالی شدن 

ها ی نخستیهای بزرگ را فتح کردند. پستانداران بیش از چهار هزار گونه دارند. انسان به راستهموجودات بوم

ها جانورانی هستند که برای بنابر آنچه گذشت، توسط لینه انتخاب شده بود. نخستی ،تعلق دارد. نامی که

 باید بیشتر در موردشان بدانیم. تر انسانشناختن دقیق

 

 هاهای نخستیويژگی

، و 64های درختیهای جوندگان، خرگوشان، موشای از پستانداران هستند که به همراه راستهها راستهنخستی

را پدید  68دودمانی به نام اوآرکونتوگلیرِس 67ی سینوسِفالیده()خانواده 66باالنیا پوست 65لمورهای پرنده

اعضای این گروه یک  70است. 69داردارانِ جفتی اصلی مهرهد. این دودمان یکی از چهار شاخهآورنمی

های ژنومی دهند و به خاطر داشتن ویژگیها را تشکیل میدودمان تکاملی منسجم و مستقل از باقی گروه

 72نوعی ترانسپوزون است، از بقیه متمایز هستند. ، که71(SInEs« )عناصر کوتاهِ پراکنده»مانند 

                      
64. Treeshrews / Scandentia 

65. Colugo 

66. Dermoptera 

67. Cynocephalidae 

68. Euarchontoglires 

69. Eutheria 
70. Murphy et al., 2001: 2348-2351. 
71. Short INterspersed Elements 

72. Kriegs et al., 2006: e91. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scandentia
http://en.wikipedia.org/wiki/Dermoptera
http://en.wikipedia.org/wiki/Eutheria
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، 73گیرند: لِمورهاها جای میی نخستیت، شش گروه بزرگ از جانوران هستند که در راستهدر نگاه نخس

 نما.های انسانمیمون و 78های دنیای نو، میمون77های دنیای قدیم، میمون76ها، تارسیه75و گاالگوها 74هالوریس

با این توضیح آشکار  79.رسدو پنجاه تا می سیصدهای وابسته به این شش گروه، به بیش از تعداد کل گونه 

متوسط در میان پستانداران، و بسیار کوچک در میان کل جانوران محسوب  تعدادای با ها راستهاست که نخستی

ــ بیشتر  باالنیعنی نازك ی معمولی حشرات ــ. در مقام مقایسه، در نظر داشته باشید که یک راستهشوندمی

های ی یاد شده از نظر تبارشناسی با راستهو پنجاه گونه سیصدی این از صد و سی هزار گونه دارد. همه

 81.ــ خویشاوندی دارند 80خوارانتر پستانداران ــ به ویژه حشرهابتدایی

ها را در کنند و آنبندی میستهدهای متفاوتی بندی جانوری، با معیارها و شاخصدر علم رده ،ها رااین گونه

اختن به گنجانند. پیش از پردوابط خویشاوندی متفاوت نسبت به هم میرهای گوناگونی با ها و جنسخانواده

ی این های مشترکی که باعث جایگیری همهبندی این جانوران، نخست باید ببینیم ویژگیی ردهشیوه

 ی یگانه شده کدام است. موجودات در یک راسته

                      
73. Lemurs 

74. Lorises 

75. Galagos 

76. Tarsiers 

 . یعنی اروپا، آسیا و آفریقا که تا پیش از عصر نوزایی برای اروپاییان شناخته شده بودند.77

 .. یعنی آمریکا و استرالیا که پس از عصر نوزایی توسط اروپاییان شناخته شدند78

79. Groves, 2001.  

80. Insectivora  

81. Martin, 1990 
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های انبوه است و به ها درختان جنگلآن محیط زیست معمولِ .زی هستندها در کل موجوداتی درختنخستی

زی ی جانوران درختاند، بقیه ساختار ویژهها سازش یافتهکه برای زندگی در دشت ،ی استثناییجز چند گونه

 کهچنانهاست. بندی بدن یکی از این ویژگیدهند. ساده و به نسبت ابتدایی بودن استخوانرا از خود نشان می

های های بدن است. سازشداران کاهش تدریجی تعداد استخوانز قواعد حاکم بر تکامل مهرهدانیم، یکی امی

های همکار و همسایه با هم جوش بخورند و به این ترتیب تعداد داران باعث شده که استخوانمحیطی مهره

بینیم. ر جمجمه میها را دترین نمود این تلفیق استخوانهای بدن موجود را کاهش دهند. برجستهکل استخوان

جمجمه و فک  اند، امروز به دو استخواندادهی ماهیان اولیه را تشکیل میکه جمجمه ی پرشماریهااستخوان

 اند. پایین در پستانداران و پرندگان و خزندگان تبدیل شده

به یکدیگر  ها و تنهتر اندامهای کوچکها استخوانبر خالف روند معمول در میان پستانداران، در نخستی

اندن مدهند. این جدا باقی تر و معدودتری را تشکیل نمیهای درشتخورند و استخوانجوش نمی

ها فراهم ی نخستیقابلیت تحرك زیادی را برا ،نینی و نازكدرشتیا زیرین و زبرین  زندِ یی مانندهااستخوان

حرکت  ای آکروباتیککند و به شیوهکند. این تحرك باال برای جانوری که در میان درختان زندگی میمی

 نماید، آشکارا ارزش سازشی دارد.می

 ،این ترتیب هاست. بههای بویایی و اهمیت یافتن حس بینایی در آنها، تحلیل رفتن اندامویژگی دیگر نخستی

شان در کنار هم ــ و نه در دو سوی سر ــ قرار گرفته است. ی کوتاهی دارند و چشمانها پوزهبیشتر نخستی
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ــ رشد زیادی  82این موجودات مغز ــ به ویژه مخ هاست. دردیگر نخستی بزرگ بودن نسبی مغز ویژگیِ

 کند.می بر روی پیاز بویایی و از عقب بر مخچه سنگینی کرده و از جلو

و معموالً بلند و متحرك است.  ی آزادی حرکت ویژگی یافتهها هم برای افزایش درجهدست و پای نخستی

ر مقابل سایر انگشتان قرار گرفته است. دشوند که در آن شست های حرکتی به انگشتانی ختم میاین اندام

ت و پا های درختان را با دسناچارند شاخهزی که خاص دست و پا در میان تمام جانوران درخت این ریخت

به ناخنی مسطح و صاف تبدیل شده  تیزی نوكچنین در بیشتر این موجودات پنجهشود. همبگیرند دیده می

  .کندتر میاست و این خود عمل گرفتن را ساده

رد. مشهورترین های گوناگونی وجود داها و نظریهها مدلدر مورد چگونگی پیدایش این صفات در نخستی 

دهد. در این نگرش ی زندگی درختی نسبت میــ این صفات را به شیوه 83ی درختیــ نظریه دیدگاه سنتی

گردد و به عنوان سازشی ها تحویل میهای مشترك به محیط زیست نخستیپدید آمدن تمام این صفت علتِ

های اهمیت پیاز بویایی و کوچک شدن بخششود. مثالً کاهش یافتن نسبت به زندگی درختی در نظر گرفته می

شود. بزرگی بودن اطالعات بویایی در زندگی درختی نسبت داده می اهمیتکمبه  ،به این حس عصبی مربوط

چشمان و مغز هم با اشاره به ضرورت ادراك فضایی زیاد برای پردازش اطالعات حرکتی متنوع توضیح داده 

رسد، ولی این رویکرد برای تفسیر کل ین تحلیل درست به نظر میهای اچند برخی از جنبه شود. هرمی

 ها توانایی کافی ندارد. صفات مشترك نخستی

                      
82. Telencephalon 

83. Arboreal theory 
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های پستانداران گردد که سایر راستهترین ایرادی که به این دیدگاه وارد است، به این حقیقت برمیمهم

تحلیل نرفته است و چشمانش در خط ی سنجاب زی فاقد این صفات هستند. مثالً پیاز بویایی و پوزهدرخت

اند. زندگی درختی هم دلیل کافی برای بزرگ شدن مغز نیست، چرا که وزن نسبی میانی چهره قرار نگرفته

وزنش ــ مثل هم زیِداران غیردرختزی از مغز کیسهو مغز کوآالی درخت نبودهمغز سنجاب از موش بیشتر 

 تر نیست.ــ درشت 84وومبَت

 85بینایی ی شکار/ها، که جدیدتر هم هست، با نامِ نظریهدر مورد تکامل صفات مشترك نخستیدیدگاه دوم 

گذارند بر مبنای این دیدگاه، یکی از راهکارهای حل مسائلی را به نمایش می ،هاشهرت یافته است. نخستی

ی راههخطهای ها یکی از شاخهشکالی دیگر حل شده است. به بیان دیگر، نخستیکه در سایر پستانداران به اَ

هایی مشابه را حل های تکاملی است و مسألهراههاند که موازی با سایر خطپویایی زیستی را انتخاب کرده

  86.کندمی

گاه و  ی زندگی شکارگریِزیست درختی و شیوه ها با توجه به محیطشکل خاص نخستیدر این مدل 

شود. یعنی دارا بودن چشمان بزرگ و کنار هم ــ که به چشمان گربه و جغد شان توضیح داده میگاهبی

ـ به شکل تغذیه ـ منسوب میشباهت دارد ـ ـ یعنی شکار در شب ـ ها نخستیکه شود. با توجه به اینای مشابه ـ

اند، این چنان حفظ کردهترشان این صفت را همهای ابتداییو در خانواده ،اندخوار مشتق شدهاز نیاکانی حشره

ی قرار گرفتن انگشت شست در برابر بندی و طریقهرسد. این دیدگاه شکل دندانتفسیر معقول به نظر می

                      
84. Wombat 

85. Visual-Predatory theory 

86. Culotta, 1992 
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در محافل علمی از  هبینایی امروز رویکرد شکار/دهد. توضیح می ،به همین ترتیب ،ی انگشتان را همبقیه

 .پذیرش بیشتری برخوردار است

 87ها:میمونی پیشنخست: زیرراسته، ها دو زیرراسته داردی نخستیراسته

Infraorder  روخانوادهSuperfamily  خانوادهFamily  زیرخانوادهSubfamily 

Plesiadapiformes  Plesiadapidae  

  Paromonyidae  

  Carpolestidae  

  Picrodontidae  

  Microsyopidae  

  Saxonellidae  

Lemuriformes Adapoidea Adapidae Adapinae 

   Notharctinae 

 Lemuroidea Lemuridae Lemurinae 

   Lepilemurinae 

  Indridae  

  Doubentoniidae  

  Megaladapidae  

Lorisiformes Lorisoidea Lorisidae Lorisinae 

   Galaginae 

tarsiiformes Tarsioidea Omomyidae Omomyinae 

   Microchoerinae 

   Anaptomotphinae 

  Tarsiidae  

                      
87. Cambridge, 1992: 21. 
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 های میموندوم: زیرراسته

 

Infraorder 

 خانواده Superfamilyروخانواده 

 Family 

 زیرخانواده

 Subfamily 

Platyrrini Ceboidea Cebidae Cebinae 

   Aotinae 

   Atelinae 

   Alouattinae 

   Pitheciinae 

   Cebupithecinae 

   Callimiconinae 

  Callitrichidae  

Catarrhini Cercopithecoidea Cercopithecidae Parapithecinae 

   Victoriapithecinae 

   Cercopithecinae 

   Colobinae 

 Hominoidea Oreopithecidae  

  Hylobatidae Pliopithecinae 

   Hylobatinae 

  Pongidae Dryopithecinae 

   Ponginae 

  Hominindae Australopithecinae 

   Homininae 
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 هابندی نخستیرده

کند. گروه تقسیم می 89های راستیننخستیو  88پلسیاداپیفرم ها را به دو گروهبندی فیلوژنیک، نخستیهرد

شباهت ( 90دِرموپتراجنس )ی کنونی گیرد که به لمورهای پرندههای کنونی را در بر مینخست اجداد نخستی

ها شده از نخستیی شناختهترین نمونهکهناند. کردهاند و بر بدنی نازك و پوزه و دمی دراز را حمل میداشته

زیسته است. نمایی از اسکلت این موجود را میلیون سال پیش می 55ـ59است که بین  91جنسِ پلِسیاداپیس

ها زودتر ی نخستیهای اولیهدهد که نمونهبا وجود این، روش ساعت ژنتیکی نشان می 92بینید.در تصویر می

ای ها به عنوان راستهنخستی 93اند.ها جدا شدهایر راستهمیلیون سال قبل از س 85از این نمونه و در حدود 

 94اند.میلیون سال پیش بر زمین وجود داشته 65شک از مستقل بی

 

 

 

 

                      
88. Plesiadapiforma 

89. Euprimata 

90. Dermoptera 

91. Plesiadapis 

92. Cambridge, 1992: 200 

93. Chatterjee, Ho, Barnes and Groves, 2009: 259. 

94. Williams, Kay, and Kirk, 2010: 4797- 4804. 

 Plesiadapis cuspidens  یشدهاسکلت بازسازی 

http://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Groves
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وابستگان به  منقرض شدند. گروه دوم، که تمام 95ی ائوسنهای اولیه در اواخر دورهنخستیاین گروه از 

تقسیم  97هاو میمون 96هامیمونی پیشگیرد، به دو زیرراستههای امروزی را در بر میی نخستیراسته

 98.شودمی

 

 گیرد.ها را در بر میترِ نخستیتر و قدیمیهای ابتداییخانواده ،ها: این زیرراستهمیمونپیش

 ند: های مشترك هستتمام جانوران وابسته به این زیرراسته، دارای این ویژگی 

شان به هم جوش نخورده و با مفصلی در چانه به هم متصل شده ی پایینبخش چپ و راست آروارهالف( 

 ی فک پایین، وضعیتی ابتدایی است که در بسیاری از پستانداران دیگر ــاست. این شکل از جدایی دو نیمه

 شود. هم دیده میــ  99دارانمانند سم

در این زیرراسته سیستم بویایی زیاد تحلیل نرفته و اهمیت خود را حفظ کرده است. به همین دلیل هم ب( 

 100اِتموتوربینال های کوچک به نامای از استخوانها به نسبت بزرگ است و شبکهی آنپیاز بویایی و پوزه

 دهد. پیاز بویایی و عصب اول مغزی را در خود جای می

                      
96. Eocene 

96. Prosimian 

97. Simian 

98. Goodman et  al ., 1990: 260-266. 

100. Ungulata 

100. Ethmoturbinal 
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زیستن در شب سازگار  ها برایمیموندستگاه عصبی پیشهمچنین ان چندان بزرگ نیست. ورمغز این جانپ( 

ی زرد است و از پوششی خیز فاقد لکهشان مانند سایر جانورانِ شبی چشمشده و به همین دلیل هم شبکیه

 تاباند.پوشیده شده که نور خفیف شب را باز می 101مانندآیینه

ای تیز دارد که جانور برای خاراندن خود از ها فاقد ناخنِ تخت است و پنجهانگشت دوم دست در آنت( 

 کند. آن استفاده می

شد ر های پیشینِ فک پاییندندان (هاو بعضی تارسیه 102آیبه استثنای آی)ها در بیشتر گونهچنین ث( هم

یافته برای تمیز کردن پوست خود استفاده تخصص اند. جانور از این دندانِهایی درآمدهاند و به شکل شانهکرده

 کند.می

 

 

 

 

 

 

 

 ی فیلیپینیها: تارسیهمیمونای از پیشنمونه

                      
101. Tapenum lucidum 
103. Aye-Aye 
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 ند از:اها عبارتمیمونهای مهم پیشخانواده

ها به معنای روح گرفته شده است. لمور( ) لِموروس ی یونانیاین نام از واژه :103ی لِمور. خانواده1

یافت  به وفورخیز، پشمالو و گیاهخوار هستند که سری شبیه به روباه دارند و در ماداگاسکار موجوداتی شب

ای از خشکی است که از هفتاد میلیون سال پیش به این سو از نظر جغرافیایی از شوند. ماداگاسکار تکهمی

های ، تنوع زیستی و جریانشناختیبومی زمین جدا بوده است و بنابراین دارای بافت های عمدهسایر خشکی

ا خود را به ماداگاسکار رساندند، لمورها هکه نخستین انسان ،تکاملی خاصِ خود است. تا دو هزار سال پیش

ها سال ی عظیم بودند. اعضای این خانواده در طول میلیونی پستانداران در این جزیرهتنها نمایندگان رده

را  هاکنامای را از سر گذراندند و طیفی گسترده از زایی تکاملی فشردهشان در ماداگاسکار شاخهسکونت

 اشغال نمودند.

اند. لمورهایی که کردهچند هزار سال پیش، در این جزیره انواع گوناگونی از لمورها زندگی میتا همین  

زایی کالن را در تاریخ گرفته تا میمون ــ را تسخیر کرده و نوعی شاخه رگگ کنامهایی متنوع ــ از زیستگاه

ی بینید که در آن شانهرا می 104فانِر فورسیفِری ی لموری از گونهجمجمه ،خود تجربه نموده بودند. در تصویر

 .های پیشین و نیشِ پایینی ایجاد شده ــ به خوبی مشخص استدندانی ــ که از رشد دندان

 

 

 

                      
103. Lemuridae 

104. Phaner furcifer 
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 زشان خیهستند و پاهایی بلند دارند. روش حرکت 106خواراعضای این خانواده برگ: 105ی ایندراخانواده. 2

ها کمابیش به لمورها شباهت شوند. این میمونهند و آسیا زیاد دیده میبرداشتن در میان درختان است و در 

 دارند.

دوبِنتونیا شود که ی بومی ماداگاسکار را شامل میاین خانواده فقط یک گونه: 107آیی آیخانواده. 3

های شناسند. این میمون دندانآی میشود و مردم محلی آن را به عنوان آینامیده می 108ماداگاسکارِنسیس

آی از آن برای دهد و آیپیش بلندی شبیه به جوندگان دارد که در تمام طول عمر جانور به رشد خود ادامه می

ت سوم دست این حیوان بسیار دراز است و برای کند. انگشکندن خاك و شکار حشرات خاکزی استفاده می

هایی ای بلند و گوشآی پوزهگیرد. آیهای درون گیاهان مورد استفاده قرار میبیرون کشیدن حشرات از حفره

 گرد و دراز دارد.

 110کِیروگِلوسخیز دارای پنج جنس هستند که های کوچک شبمیموناین پیش: 109ی کِیروگِلوسخانواده .4

 گیرد.شده را در بر میهای شناختهترین نخستیدر آن میان مشهورترند. جنس اخیر کوچک 111میکروسِبوسو 

                      
105. Indridae 
106. folivorous 

107. Doubentonidae 

108. Doubentonia madagascarensis 

109. Cheirogaleidae 

110. Cheirogaleus 

111. Microcebus 
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شود که خود در دو زیرخانواده خیز را شامل میهایی کوچک و شبمیمونپیش: 112ی لوریسخانواده .5

 شوند:بندی میرده

اش از موش تا گربه متغیر است، بدنی پشمالو، دمی دراز و پاهایی بلند که اندازه 113ی گاالگوـ زیرخانواده

های درختان ی حرکتش جهیدن از روی شاخههایش بزرگ است و شیوهشبیه به پای خرگوش دارد. گوش

 است.

ی قبلی، نداشتن دم و غیرمتحرك و کوچک بودن تفاوتش با زیرخانوادهکه  114ی لوریسـ زیرخانواده

شان کنند و همیشه با دستانن جانوران با احتیاط و کندی بر روی درختان حرکت میهاست. ایگوش

 روند.های افقی راه میگیرند و روی شاخهشان را محکم میگاهتکیه

ست. این ونئی اا و بردارد که بومی فیلیپین، سوماتر 116تارسیوسفقط یک جنس به نام : 115خانواده تارسیه. 6

ای صاف و چشمانی بسیار درشت هایی کوچک و چهرهخیز هستند و گوشاندام و شبموجودات هم کوچک

اهایی باریک و ها دست و پی زرد بسیار کوچکی دارد. مثل لوریساست و لکه ایی آیینهالیهدارند که فاقد 

روند و در همان های درختان باال و پایین میبه صورت عمودی از شاخه ،هاخالف آن ظریف دارند اما، بر

ها در چند مورد تفاوت دارند. در این میمونی پیشها با بقیهکنند. تارسیهها استراحت میوضعیت بر شاخه

مقابل دستگاه بینایی رشد زیادی نموده است. با وجود موجودات بینی و سیستم بویایی تحلیل رفته است و در 

                      
112. Lorisidae  

113. Galaginae 

114. Lorisinae 

115. Tarsiidae 

116. Tarsius 
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خیز بودن دو تکه و شب ها ــ مثل فک زیرینِمیمونهنوز مغز چندان بزرگ نیست و صفات مشترك پیش ،این

ها ها تفاوت دارند. جنین آنمیمونی پیششناختی با بقیهها از نظر جنینشود. تارسیهشان دیده میــ در میان

 ،هامیمونکند. این الگو با لمورها و سایر پیشکه توسط خون مادر محاصره شده، رشد می ،هاییحوضچهدر 

 های عالی شباهت بیشتری دارد.کند و به میمونای بین جنین و خون هستند، تفاوت میکه دارای پرده

کنند و بندی میها ردهیمونها را در گروهی وابسته به مبندی تارسیهبه این ترتیب، برخی از متخصصان رده

 کنند.ها پیشنهاد میبندی نخستیمعیاری متفاوت را برای تقسیم

ها، به جز میمونها وجود دارد. در این راه دوم، تمام پیشبندی نخستیگوشزد: یک راه دیگر هم برای رده

ها در گروهی به نام گیرند و تارسیه به همراه میمونقرار می 117ها، در گروهی به نام استرپسیرینیتارسیه

ی یافته بودن یا تحلیل رفتن سیستم بویایی، اندازهبندی، گسترششود. معیار این ردهبندی میرده 118هاپلورینی

ها در این مورد میمونکه دیدیم، تارسیه با سایر پیشپوزه و شکل جفت و الگوی رشد جنینی است. چنان

 بندی تأثیر داشته است.ها هم در این شیوه از ردهمیمونها و پیشهای دیگر بین تارسیهتفاوت دارد. تفاوت

 

تر هستند. مغزی بزرگ دارند و روزخیزند. فاقد پوشش براق شبکیه تر و بزرگها: جانورانی پیچیدهمیمون

 شوند:یمگروه عمده تقسیم ها به دو ی زرد مشخص دارند. میمونبرای دید در شب هستند و لکه

                      
117. Strepsirhini 

118. Haplorhini 
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ها ی آمریکا و جهان نو هستند و به شکل باستانی و اجدادی میمونکه بومی قاره: 119رینیپالتیگروه اول( 

« رینی»و صاف و  پهنبه معنای ( « )پالتی»ی یونانی شان را از ریشهشباهت بیشتری دارند. نام

( )بینی ترجمه کرد. این موجودات تنوع پهنهای شان را به میمونتوان اسماند و میبه معنای بینی گرفته

های آن ترین خانوادهشوند. مهمبندی میای ردهیشاوندی انبوه و فشردههای خوزیادی دارند و در خوشه

 عبارتند از:

های بزرگی در آن قرار دارند های دنیای نو است. میمونمیمونی ترین خانوادهاین بزرگ: سِبوس ی. خانواده1

 های آن عبارتند از:ترین زیرخانوادهاند. مهمهای متعددی تقسیم شدهکه در زیرخانواده

توانند بزرگ که می هایای است با گونهشود، زیرخانوادهرا شامل می 121های عنکبوتیکه میمون 120آتِلینه( الف

های این گروه، داشتن دمی دراز و متحرك تا پانزده کیلوگرم وزن داشته باشند. ویژگی مشترك تمام میمون

ها بند شود. نوك تواند به کمک آن به شاخهکند و حیوان میاست که به عنوان دست پنجم میمون عمل می

 ا کرده است. ها سخت و شاخی شده و به پنجه شباهت پیددم این میمون

در یک  هاآن ی قبلی شباهت دارد و گاهی همراه باکه به زیرخانواده 123کشهای زوزهیا میمون 122آلواتینه( ب

ها آویزان شان به شاخهتر بوده و به ندرت از دمها بزرگشوند. این میمونبندی میی یگانه ردهزیرخانواده

                      
119. Platyrrhini 

120. Atelinae 
121. spider monkeys 

122. Aluattinae 
123. howler monkeys 
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کنند و از این نظر های درختان حرکت میشوند. در بیشتر موارد به حالت چهار دست و پا روی شاخهمی

 های عنکبوتی دارند. اختالفی اساسی با میمون

های این گروه وزنی متوسط دارند و با وجود است. میمون 125سِبیدهی اصلی زیرخانوادهکه  124سِبینه( پ

شان برای شکل خاصی از حرکت تخصص پیدا نکرده است. مشهورترین جنس داشتن دم بلند، دست و پای

 است.( 127سِبوسجنس ) 126در این دسته کاپوچین

ها دارند و گاه همراه با آن 129سِبینهوابستگان به این زیرخانواده شباهت زیادی با اعضای که  128سایمیرینه( ت

 است.( 130سایمیریجنس )شوند. مشهورترین نمونه در این گروه، میمون سنجابی بندی میرده

های آن گیرد. مشهورترین نمونههای درشت و بزرگی را با دم کوتاه در بر میمیمونکه  131پیتِسینِه (ث

شان در تضاد شان با بدن پشمالویی سرخ و بدون مویهستند که جمجمه( 132کاکاجائو جنس)ها اوآکاری

 ی آمریکا فراوان بود.است که زمانی در قاره 133پیتِکیاجنس  ،ی دیگراست. نمونه

                      
124. Cebinae 

125. Cebiidae 

126. Capuchin 

127. Cebus 

128. Saimiriinae 
129. Cebinae 
130. Saimiri 
131. Pithecinae 
132. Cacajao 

133. Pithecia 
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که تنها جنسِ این  ،136آئوتوسگیرد. خیز را در بر میشب 135این زیرخانواده تنها میمون. 134آئوتینه( ج

درشت و نزدیک  شود چرا که مانند جغد چشمانیهم شناخته می 137زیرخانواده است، با نام میمون جغدی

 به هم دارد.

های آسیای کامل دارد دارد. میمونی است که دندان 139کالیمیکو گولدیتنها یک گونه به نام . 138الیمیسنِهک( چ

چند برخی  هر ،کنندی میبندردهسِبیده ی زاید. به همین دلیل هم آن را در خانوادهو در هر فصل یک بچه می

 شباهت دارد.کالیتریکیده ی از صفات دیگرش به وابستگان به خانواده

در  141کالیتریکینهی صان این خانواده را به عنوان زیرخانوادهبرخی از متخص. 140ی کالیتریکدهخانواده. 2

تر نسانی رایجسی اشناکه در دیرین 142تریبندی منشعبکنند. ما در اینجا از ردهبندی میردهسبیده ی خانواده

های کوچکی مانند گیریم. این خانواده میمونکنیم و این سطح را به عنوان خانواده در نظر میاست استفاده می

 و 147لئونتوپیتِکوس هایجنس) 146هاو تامارین( 145کسکالیتری و 144سِبوئِالهای جنس) 143هامارموزت

                      
134. Aotinae 

135. Simian 
136. Aotus 

137. Owl monkey 

138. Callimicinae 

139. Callimico goeldii 

140. Callitrichidae 
141. Callitrichinae 
142. Cladistic 

143. Marmoset 

144. Cebuella 
145. Callitrix 
146. Tamarines 

147. Leonthopithecus 



65 

 

ها ــ فقط صد گرم وزن شود. برخی از وابستگان به این خانواده ــ مثل مارموزترا شامل می( 148ساگوینوس

ها همگی دوقلوزا هستند و شوند. این میمونشده محسوب میهای شناختهن نخستییتردارند و از کوچک

شوند. غذای اصلی ترشان حمل و تغذیه میمادر توسط پدر یا سایر برادر و خواهران بزرگفرزندان در غیاب 

ها ی انگشتان این میمونها پوست درخت و برگ و میوه است و فاقد دندان آسیای سوم هستند. همهاین میمون

 چند اهمیت تکاملی آن معلوم نیست. ها ــ دارای ناخن است، هرمیمونخالف پیش ــ بر

 

 

 

 

 

 

 150، میان: ماندریل )ماندریلوس اسفینکس(149راست: بابون زیتونی )پاپیو آنوبیس(

 151چپ: کاپوچین )سِبوس کاپوسینوس(

 

                      
148. Saguinus 

149. Papio anubis 
150. Mandrillus sphinx 
151. Cebus capucinus 
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ی بینی ها به دلیل داشتن تیغهگیرد. این میمونهای جهان کهن را در بر میمیمون: 152کاتارینیگروه دوم( 

 «رینی» به معنای باریک و ))cata« کاتا» چرا که در زبان یونانی ،اندتر به این نام خوانده شدهنازك

)rhini( شوندی بزرگ تقسیم میکهن، به دو روخانوادههای جهان به معنای بینی است. میمون: 

مویی هستند بی 154یپوستی شان دارای پینهگاهدار هستند و در نشیمنهایی دممیمون: 153. سِرکوپیتِکوئیدِه1

داری هستند که تاج بلند و های آسیای نوكها دارای دندانکه برای نشستن سازش یافته است. این میمون

ها بسیار رشد کرده و به عنوان ابزار دفاعی نیرومندی کاربرد د. دندان نیشِ فک باالی این میمونمرتفعی دار

که جا را برای قرار گرفتن این دندان نیش بزرگ باز کند، آسیای فک پایین، برای اینیافته است. اولین پیش

اند. برای خوردن برگ سازش یافتهها های این میمونای شبیه شده است. دندانتغییر شکل داده و به تیغه

 ند از:اهای این روخانواده عبارتترین زیرگروهمهم

شان کوچک شده یا تحلیل خوار هستند و انگشت شستبرگاین جانوران : 155کولوبینِه یزیرخانواده( الف

ی نشخوارکنندگان، دارند. با وجود کننده، مثل معدهتجزیه یهایای چندبخشی و پر از باکتررفته است. معده

ها و پاهایی الغر و بلند دارند که دهند، دستها را از خود نشان نمیکه رفتار تاب خوردن در بین شاخهاین

                      
152. Catarhini 

153. Cercopithecoidea  

154. Ischial callosities 

155. Colobinae 
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شان برجسته است، دم ها ظریف و طاق ابروانی این میموننوع حرکت بسیار مناسب است. چهره برای این

 ی مشهور از این گروه است. انمونه 156درازشان بلندتر است. میمون دماغشان از دستانبلندی دارند و پاهای

است.  158سِرکوپیتِکوئیدهی ترین و مشهورترین زیرخانوادهبزرگ: 157سِرکوپیتِسینِه یزیرخانواده( ب

 شانهایای در پشت گونهگیرند که مانند جوندگان کیسهخواری در این گروه قرار میهای بزرگ میوهمیمون

سر فرصت آن را بجوند و ببلعند.  شان انبار کنند و بعداًتوانند به هنگام فراوانی، غذا را در دهاندارند و می

شان دیده های ساکن دشت ــ مانند بابون ــ هم در میانکنند، اما نمونهمعموالً در میان درختان زندگی می

که شبیه به بابون است و جنس نر آن تزئینات  160ماندریل ،159های مشهور آن عبارتند از: بابونشود. جنسمی

کند، سیری آفریقا زندگی میهای گرمکه در جنگل 161سِرکوپیتِکوساش دارد، ز چشمگیری بر چهرهآبی و قرم

 شود.در آفریقا یافت نمی ی بومی آسیاست و اصالًکه تنها نمونه 162میمون ماکاك و

کنند، شود که معموالً در میان درختان زندگی میهایی بزرگ و سنگین را شامل میمیمون: 163هومینوئیدِه. 2

های ی انسان، سایر گونه. از نظر تکاملی، به جز گونههستنداما قادر به حرکت و فعالیت بر روی زمین هم 

                      
156. Nasalis larvatus 

157. Cercopithecinae 

158. Cercopithecoidea 

159. Papio 

160. Mandrillus 

161. Cercopithecus 

162. Macaca 

163. Hominoidaea 
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اند. جایگزین شدهسرکوپیتکوئیده ی های روخانوادهاند و معموالً توسط گونهواده چندان موفق نبودهاین روخان

 ی مهم است:این گروه دارای سه خانواده

 

 

 

 

 

 165و چپ: یک جفت ژیبون )هیلوباتِس الر( 164مُهری )ماکاکا آرکتیودِس(راست: یک خانواده ماکاك دم

 

گیرد هایی بزرگ و ظریف را در بر میهاست. این گروه میمونی ژیبونکه همان خانواده 166هیلوباتیدِه( الف

 کنند.ی دیگر در میان درختان حرکت میای به شاخهکه دست و پایی بسیار دراز دارند و با پریدن از شاخه

های بزرگ و هوشمندی یمونها مگیرد. اینها را در بر میاوتانست که اورانگا ایخانواده، 167پونتیدِهب( 

 شناسانِ کنند. زیستها و روی زمین زندگی میکنند و در درختهستند که با دو یا چهار دست و پا حرکت می

شان در این خانواده زیی زندگی درختشان و شیوهقدیمی شامپانزه و گوریل را هم به دلیل پرمو بودن بدن

دهد. معنی می« مرد جنگلی»اند که را از اسمِ سوماتراییِ این جانور گرفته ها نام خوداوتاناورانگ دادند.قرار می

                      
164. Macaca arctoides 

165. Hylobates lar 
166. Hylobatidae 

167. Pongidae 
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دارد که برخی از  169و بورنئویی )پونگو آبِلی( 168ی سوماترایی )پونگو پیگمایئوس(این جانور دو گونه

 گنجانند.ی هومینیده میجانورشناسان آن را در خانواده

شود. را شامل می هوموساپینس ی منفرد یعنیابندی قدیمی گونهبر رده ست که بناا ایخانواده: 170هومینیدِه (پ

ی ها دو گونهشامپانزه 171.دهندشناسان امروزین شامپانزه و گوریل را هم در این خانواده قرار میاما زیست

ها هم به دو نوع غربی دارند و گوریل 173و کوتوله )بونوبو یا پان پانیسکوس( 172ن تروگلوتیدس(معمولی )پا

خانواده  ی غیرانسانِ ایندو وابستهشوند. معموالً تقسیم می 175گراوِری( و شرقی )گوریال 174)گوریال گوریال(

  177.شناسندمی 176های بزرگها با نام عمومی میموناوتانرا به همراه اورانگ (شامپانزه و گوریل)

 

 های زندگی نخستیشیوه

های همسایه به یکدیگر جوش ها بسیار ابتدایی است و استخوانبندی نخستیگفتیم، سیستم استخوان کهچنان

وعی سازش برای ا نتوان یافت و گویزی میاند. این الگوی مشترك را در تمام پستانداران درختنخورده

 وسازسوختشان، ی زندگی خاصها، به دلیل شیوه. نخستیستهای آزادی حرکت اندامافزودن بر درجه

                      
168. Pongo pygmaeus 

169. Pongo abelii 
170. Homonidae 

171. Benton, 2005: 371. 
172. Pan troglodytes 

173. Pan paniscus 

174. Gorilla gorilla 

175. Gorilla graueri 
176. Great apes 

177. Begun, 1994. 
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به استثنای )ها اند. بیشتر نخستیهایی یافتهخورند سازشباالیی دارند و بنابراین نسبت به نوع غذایی که می

خوار هستند و معموالً به طور انتخابی خوار یا حشرهگیاه (خوار استانسان و شامپانزه که تا حدودی گوشت

شان چنان از رژیم غذایی اجدادیخوار هم همهای حشرهد. نمونهکننهای گوناگون گیاهان استفاده میاز بخش

 اند. زی یافتههایی مشابه را در مورد حشرات درختکنند و تخصصپیروی می

ها کامالً چشمگیر است. یک ترین نخستیترین و کوچکاندازه و تغذیه: تفاوت اندازه در میان بزرگالف( 

تر صد بار سنگینکیلوگرم وزن داشته باشد، و این حدود هزار و هشت 117تواند تا گوریل کوهستانی نر می

گرم  65است که حدود ــ  179میکروسبوس مورینوسو  178گاالگو دِمیدوویترین نخستی ــ مثالً از سبک

 180.وزن دارند

ترین، و مارموزت شود. گوریل سنگینبه همین شدت دیده می 181های نوسان وزنی در میان میمونچنین دامنه

ها میمون. اما در میان پیشاستترین میمون شناخته شده گرم وزن سبک 72با  183)سِبوئِال پیگمِئا( 182کوتوله

شش کیلوگرم است،  میمونترین پیشبزرگ، که 184ایندری ایندریتغییرات وزن بدن به این شدت نیست. 

 تر است. سنگین ــ دِمیدووی گاالگو ــ میمونترین پیشبار از سبک 92وزن دارد که فقط 

                      
178. Galago demidovi 

179. Microcebus murinus 
180. Martin,1990. 

181. Simian 
182. Pygmy marmoset 

183. Cebuella pygmaea 

184. Indri indri 



71 

 

شان مقایسه کنیم، به الگوهای فراگیری دست خواهیم یافت. تمام ی زندگیها را با شیوهاگر وزن نخستی

چنین تمام بزرگ هستند و بیشتر از یک کیلوگرم وزن دارند. هم (آیبه جز آی)خیز های شبنخستی

  185.گرم است 250شان کمتر از خواران کوچک هستند و وزنحشره

شان ن شهرت یافته است. این قانون 186اصلی در فیزیولوژی جانوری وجود دارد که به نام قانون کالیبرگ

شان نسبتی نمایی دارد. به عبارت دیگر: گرم با وزنی جانورانِ خونوساز پایهدهد که سرعت سوختمی

750/
bKWBMR   که در آنBMR 187وساز پایهرابر با سرعت سوختب ،

bW  عبارت از وزن بدن وK یضریب 

توان تر از واحدِ وزن بدن نسبت دارد، میوساز با توان کوچککه سرعت سوختثابت است. با توجه به این

ی واحد وزن یک جانور کوچک از مقدار مشابه برای جانوری چنین نتیجه گرفت که شدت متابولیسم پایه

توان نتیجه گرفت که انرژی ــ یا مقدار غذای ــ مورد نیاز برای زنده می ،بزرگ بیشتر است. به همین ترتیب

 . تر استداشتن یک واحد وزنی از بدن جانوری کوچک بیشتر از موجودی بزرگنگه

که حجم مواد اش دارد. نخست اینشده در رژیم غذایییک گونه، دو راه برای باال بردن مقدار انرژی دریافت

را باال ببرد. در خوراکش ای انرژی و محتوکه کیفیت غذا و ارزش را زیاد کند و دیگر این شدهغذایی دریافت

  شود.دو این راهکارها دیده می ها هرنخستی

ها بندی نخستیشان در ردهس جایگاهها را بر اساها و میمونمیمونبعدی رژیم غذایی پیشدر شکل، نمودار سه

 و میوه/ خواریگل گوشتخواری، برگ/ این مثلث، نمایانگر یکی از سه حالت حشره/ بینید. هر گوشِمی

                      
185. Cambridge,1992. 

186. Kleiberg's law 

187. Basic Metabolic Rate 
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ی بهینه از این غذاهای خاص ی تکاملی مستقل برای استفادهراههخطسه  بینید،می کهخواری است. چناندانه

  188.یافته است تخصص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برند. این خواری بهره میی کوچک دارند از رژیم غذایی غنی حشرههایی که اندازهدیدیم، نخستی کهچنان

که گفته شد، یکی از نظریات ها هم وجود داشته است و چناننخستی ترِانداماحتماالً در نیاکان کوچکرژیم 

                      
188. Cambridge, 1992: 61 
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ای متوسط دارند بیشتر از هایی که اندازهنخستی 189.دهدها را تشکیل میمربوط به چگونگی تکامل نخستی

خوار اوتان بیشتر برگتری مانند گوریل و اورانگهای بزرگکنند و نمونهیوه و پوست درختان تغذیه میم

ی اندازه هاگونهدر این شود. ها و انسان دیده میهستند. در این میان یک چرخش رفتاری مشخص در شامپانزه

گیری که ماده به ویژه در فصل جفت ،هااست. شامپانزهرا ممکن ساخته  خواریگوشت ،و هوشمندی یبزرگ

پردازند و های دیگر میی جنین به مواد غذایی اضافی نیاز دارد، به شکار جوندگان و میمونبرای تغذیه

. در انسان این رفتار شکارگری بیشتر نهادینه شده است خورندرا می 190کولوبوستر جنس های کوچکمیمون

رسد که افزایش وزن بدن، به همراه هوشمندتر تواند در تمام فصول سال انجام گیرد. چنین به نظر میو می

ایجاد ی زیست انسان تکاملی جدیدی را در شیوه یراههوهی در میان اجداد انسان، خطشدن و رشد رفتار گر

خواهیم دید، بقای  کهکرده باشد، و این همان خطی است که انسان امروزی را به شکل کنونی رسانده و چنان

  191.استرا ممکن ساخته  دانانسان در عصر یخبن

خواران، بر خالف گیاه ،خوارانگوشت 192.اش تغییر کرده استبر رژیم غذایی گوشتخواری رفتار انسان هم بنا

حجم و مملو از شان کمگوارند و بنابراین مدفوعشده را میحجم و غنی از نظر مواد پروردهغذایی کم

خواری که حجم زا باشد. جانوران گیاهتواند برای خود حیوان بیماریی بزرگ است که میهای رودهباکتری

ها و کنند، در واقع محیط زیستی برای کودرستشده را دفع میهضمشده و نیمهگواردهزیادی مدفوع کم

                      
189. Milton, 1993. 

190. Colobus 

191. Milton, 1993. 

 .1364 موریس،.  192
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زایی ندارند. رسانند و خاصیت بیمارینمیکنند که آسیبی به خودشان خواران گیاهی گوناگون ایجاد میمدفوع

خواران رفتار بیشتر گوشت ،خواران چنین حرفی مصداق ندارد. به همین دلیل هماما در مورد مدفوع گوشت

سانان نگرانی کمتری در مورد آلودگی خواران متحرك و مهاجری مانند سگدفعی ویژه دارند. گوشت

ریزند و شان را در نقاطی دورافتاده میکنند مدفوعای مشخصی النه میهایی که در جشان دارند، اما آنمدفوع

ی خانگی هم باقی مانده است و مدفوع چیزی است که در گربه خاك کردنِ کنند. این رفتارِیا آن را خاك می

خوارانه، باال رفتن شانس به شکلی دیگر در انسان هم وجود دارد. یکی از پیامدهای وجود مدفوع گوشت

خوارانه، نوزادان خود را کنند و به دلیل بافت مدفوع گوشتریزی میهایی است که بر مدفوع تخمای انگلبق

های ها کک است که انگل بسیاری از گونهی مشهور از این انگلدهند. یک نمونهشان رشد میبر مدفوع میزبانان

پردازان، برهنه شدن برخی از نظریهشود. نمیها ــ به استثنای انسان ــ دیده خوار است، اما در نخستیگوشت

ها اند، چرا که بخش مهمی از این انگلآدم و از بین رفتن موی بدن را نیز نوعی ترفند تکاملی ضدانگلی دانسته

 کنند. زیر پوشش مو زندگی می

ج نوع اصلی گذارند. پنی حرکت حاالت گوناگونی را به نمایش میها از نظر شیوهی حرکت: نخستیشیوهب( 

 193:ها عبارت است ازحرکت در نخستی

ها، متحرك شود. دراز شدن دستها به طور برجسته دیده میژیبونهایی مانند میمونکه در  194آویزان شدن .1

های رایج برای سبک شدن بدن و معموالً نبودِ دم از سازش ،های بازو، بلند بودن استخوان رانمفصل بودن

                      
193. Cambridge,1992:76. 
194. hanging 
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گیرد و تنه حالتی فشرده و ستخوان کتف بیشتر در پشت قرار میاین نوع حرکت هستند. در این جانوران ا

  کند.جمع شده پیدا می

هایی متحرك نیاز پنجه به بدنی سبک و دست و پایی بلند با ،شود، که در گاالگوها زیاد دیده می195پریدن. 2

 ی تنه هم باید تحرك باالی بدن را تضمین کنند.ها و عضالت چرخانندهستون مهرهچنین دارد. هم

استخوان کتف  شود. در این موجوداتها دیده میمیمونها و پیشدر بسیاری از میمون 196یچهارپایی درخت. 3

هایی گیرنده دو دارای پنجه ی دست و پا تقریباً برابر است و هررانده شده است، اندازههای پشت به کناره

دهد. بیشتر ها میها را به آنگیرد و امکان گرفتن شاخهشان در برابر سایر انگشتان قرار میهستند که شست

 کند.شان کمک میها دارای دم بلندی هستند که به حفظ تعادلاین میمون

پای  هاست: دست وشود و دارای این ویژگیها دیده میکه به طور برجسته در بابون ،197یچهارپایی زمین. 4

 شده و دارای تحرك کم.اندازه، انگشتان کوتاه، دم کوتاه و مفصل کتفِ جمعبلند و هم

های مربوط به این نوع شود. سازشدیده میاش شدهو اجداد منقرضکه فقط در انسان  198دوپایی زمینی. 5

که در زیر سر قرار گرفته،  199سوراخ زیر جمجمه، Sهای خمیده و شبیه از حرکت عبارتند از: ستون مهره

 راستا. ی بزرگ و انگشتان پای کوتاه و همو فشرده، پاهای بلند و کشیده، پاشنه ی باریکلگن خاصره

                      
195. leaping 

196. Arboreal quadripedal 

197. Terrestrial quadripedal 

198. Terrestrial bipedal 

200.  Foramen magnumیابد. سوراخی است که مغز از راه آن با نخاع اتصال می 
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بر مبنای  الزم برای حرکتدار انرژی کننده دارد. مقی بدن، در انتخاب نوع حرکت هم نقشی تعییناندازه

31605330ی معادله /
bW/M
 ه ، کبا وزن بدن تناسب داردM متر مکعب در آن برابر است با مقدار سانتی

که ما در اینجا هم با شده برای یک متر حرکت دادنِ یک کیلوگرم از وزن بدن. با توجه به ایناکسیژن مصرف

سه نوع اولِ حرکت )ن درختان که حرکت کردن در میارو هستیم، و باز با توجه به ایننوعی ارتباط نمایی روبه

ید که برای توان به این نتیجه رساست، می ها همراهجایی عمودی بدن در میان شاخهمعموالً با جابه (کردن

های ی میمونتر است. شاید به همین دلیل باشد که همههیکل حرکت کردن بر زمین سادههای درشتنخستی

 .کنندزی هستند و بر درختان زندگی نمیدارای وزن بیشتر از ده کیلوگرم زمین

امل ععالوه بر ارتباط با عوامل یادشده، با دو شاخص دیگر نیز مربوط است.  ،های حرکت نخستیشیوه

وزن  میانِجانبه ی سهارابطه ،هم رابطه دارد. به این ترتیب بدننخست رژیم غذایی است، که گفتیم با وزن 

بندی است. مراتب ردهی حرکت برقرار است. عامل دیگر جایگاه گونه در سلسلهبدن و رژیم غذایی و شیوه

 یِ زگارشناختی مربوط به گونه در اثر ساعوامل اصلی زیست دیگری حرکت، وزن بدن، رژیم غذایی و شیوه

ای که این سازگاری را ی ژنتیکیبرنامه شوند.تعیین می های خاصِ موجوداتکنامنمودهای رفتاری ژنوم با 

مل کل عوا ،ه این ترتیبب .ترِ تکاملی استتر و غنیبزرگ نومیی ژخود بخشی از یک خزانه سازد،ممکن می

 .گیردی مورد نظرمان با سایر جانوران هم قرار میتأثیر روابط خویشاوندی گونه تحتیادشده 
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، و بیشینه کردن بخت انتقال 200های زنده، افزایش شایستگی زیستیرشد و نمو: تنها هدف عینی سیستم ج(

که تمام جانداران در نهایت همانندسازهایی بسیار پیچیده هستند و با ژنوم به نسل بعد است. با توجه به این

هایی است که از ژنوم خود تکثیر سخهشان در رقابت بر سر منابع تعداد نکه تنها شاخص موفقیتتوجه به این

های بارور ی جانداران بیشینه کردن تعداد نسخهکه هدف همهنماید. با فرض اینکنند، این هدف بدیهی میمی

 ها و الگوهای رفتاری جانداران را تحلیل کرد. توان طیف وسیعی از ویژگیاز ژنوم خودشان است، می

. نخست با بیشینه کردن تعداد فرزندان ــ مستقل قای گونه را تضمین کنندبتوانند از دو راهکار جانوران می

ی باالتر و بیشینه کردن شانس بقای فرزندان، و به ناچار کم یک ــ و دوم با صرف هزینه از شانس بقای هر

ه عنوان تواند بدو راهکار کمی و کیفی برای تکثیر ژنوم وجود دارد که می ،ها. به این ترتیبکردن تعداد آن

این دو راهکار را در  متعارض برای باال بردن شایستگی زیستی در نظر گرفته شود. یدو الگوی متفاوت و حت

اند. در جدول زیر مشخصات اصلی این دو راهبرد ذکر گذاری کردهنام r/kشناسی با نام راهبردهای بوم

 201اند.شده

  

                      
200. Fitness 

201. Foley, 1989: 137. 
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 راهبرد کیفی راهبرد کمی 

 بینی، قانونمندپایدار، قابل پیش بینیآشفته، پویا، غیرقابل پیش اقلیم

به جمعیت،  غیروابسته مرگ و میر

 آمیز، غیرخطیفاجعه

 وابسته به جمعیت، خطی

 زیاد کم شانس بقای فرزندان

پایدار، متعادل با محیط، نزدیک گنجایش  متغیر، کمتر از گنجایش محیط ی جمعیتاندازه

 محیط

 آرام و کم شاخه سریع و پرشاخه زاییدگرگونی و گونه

 زیاد کم طول عمر افراد

 کم زیاد نسلشمار فرزندان در هر 

 زیاد کم پیچیدگی بدن / مغز

 مشخصات اصلی دو راهبرد بقای گونه

 

ها در هر زایمان اندك، و زمان و کنند. تعداد فرزندان آنها، به طور کلی از راهکار دوم استفاده مینخستی

 کنند زیاد است.نیرویی که والدین صرف بزرگ کردن فرزندان می

رسد ها به یک جفت میزایند. این تعداد در میمونزمان تا سه جفت بچه میها به طور هممیمونبعضی از پیش

چون انسان در هر زایمان تنها یک بچه بزایند کم نیستند. کم بودن تعداد فرزندان هایی که همگونهشمار و 

آورد مقایسه ه در هر زایمان به دنیا میای که یک جوندهنگامی نمود خواهد یافت که آن را با چهارده بچه
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های سازشی دامنهبودنِ  آورد. وسیعکم بودن تعداد فرزندان پیامدهایی را برای موجود به ارمغان می کنیم.

شان ها و منتقل شدنمانند کم شدن تعداد پستان)شناختی ریختتوان در متغیرهای مربوط به راهبرد کیفی را می

 .( مشاهده کردمثل مراقبت از بچه و حمل شدن بچه توسط مادر)های رفتاری دگرگونی و (از شکم به سینه

شوند. برخی از پستانداران فرزندانی به به دو گروه تقسیم می ،نوزاد پستانداران، بر مبنای کامل بودن نوزاد

ه خوبی های حسی ــ مانند نور ــ را بزایند که توانایی حرکت و درك محركجثه را مینسبت کامل و درشت

بهترین مثال از پستاندارانِ دارای این شیوه از تولیدمثل  دارانمنامند. سُمی 202رسیدهدارند. این نوع نوزادان را 

زایند که هنوز رشد جنینی نوزاد تکمیل مو را در شرایطی میبرخی دیگر، نوزادانی ناقص و کور و بی هستند.

ـ که می ـ از نوزادانِنشده است. این گروه از پستانداران ناچارند برای مدتی ـ شان ناتوان تواند طوالنی هم باشد ـ

و شوند خوانده می 203نارسها را بر عهده بگیرند. این نوع نوزادان مراقبت کنند و تغذیه و حفاظت از آن

ی رشد جنینی هایی از آن هستند. به عنوان مثال، در انسان دورههای عالی نمونهی نخستینوزادان انسان و بقیه

 شود. انجامد، و تنها نُه ماه از این زمان طوالنی در داخل رحم مادر سپری میبیست و یک ماه به طول می

سایر پستانداران است. یعنی در این ها سرعت رشد جنین، نسبت به واحد وزنش، کمتر از در نخستی

تر از ها که سریعموجودات، سرعت افزایش وزن بدن جنین به نسبت کم است. تنها بخش بدن جنین نخستی

ها حدود دو ی جنینی نخستیکند مغز است. سرعت افزایش جرم مغز در دورهجنین سایر پستانداران رشد می

ها یک سال پس از است. رشد مغز در شامپانزه شاناندازههم ندارانبرابر مقدار متوسط رشد مغز در سایر پستا

                      
202. precocial 

203. altricial 
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در بیشتر  دهد. این روندهفت سالگی به رشد خود ادامه میـ  شود، اما مغز انسان تا ششتولد متوقف می

وزنی در حدود ، پلورینیها . نوزاد یک میمونِ مربوط به گروهنمود دارد (هایعنی میمون)های عالی نخستی

زمان ها تعداد فرزندانی که به طور همهمتایش دارد. در نخستیاسترپسیرینیِ میمونِ سه برابر نوزاد یک پیش

درصد تواند خیلی زیاد شود و به ده شوند کم است و بنابراین وزن یک جنین منفرد میدر رحم مادر تغذیه می

شود و به چنان تا مدتی توسط مادر حفاظت میکه جنین پس از تولد هموزن بدن مادر برسد. با توجه به این

های ژنومی در نظر ای موفق از راهکار کیفی تکثیر نسخهتوان نمونهدهد، این الگو را میرشد خود ادامه می

 گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مختلف بدن انسان از دوران جنینی تا سن بلوغ چهار الگوی اصلی در منحنی رشد بخش باالدر نمودار 

ی نهایی آن در سن بلوغ تصویر شده ی اندام مورد نظر نسبت به اندازهبینید. هر خط بر مبنای اندازهرا می
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کنند و به های لنفی در سن کودکی و نوجوانی از حد نهایی خود بیشتر رشد میاست. سیستم ایمنی و گره

های نسبت به کل اندامرشد دستگاه تولیدمثلی کنند. تدریج به حجم و وزن نهایی خود در زمان بلوغ میل می

 دهد. بسیار دیر و رشد سیستم عصبی بسیار زود رخ میبدن 

اندرکنش اجتماعی  شود که دارایدوشکلی جنسی بیشتر در جانورانی دیده می 204دوشکلی جنسی:د( 

 . گیردانجام می نرها نرها باشند. در این موجودات انتخاب جفت از راه رقابت رویارویِ ای در میانپیچیده

ای دوشکلی به عنوان یک قاعده در میان پستانداران هرچه میزان چندهمسری در یک گونه بیشتر باشد نموده

 . جنسی در آن گونه بیشتر است

 : شودها به این اشکال دیده مینخستیدوشکلی جنسی در 

 . شودتفاوت در وزن بدن و سیستم عضالنی، که به طور مشخص در انسان و گوریل دیده می. 1

ی ونهی مردان است. برجستگی روی گای از آن وجود ریش در چهرهتفاوت در رنگ و پوشش بدن. نمونه. 2

 هایی دیگر هستند.ماندریل نر نمونهی اوتان نر، و تزیینات رنگی روی چهرهاورانگ

های انسان ماده که فقط در یک جنس به شکل دراز و سینههای خاصی مانند بینی بزرگ میمون دماغاندام. 3

 برجسته وجود دارند.

 ها.تغییرات متفاوتِ وابسته به سن، مثل تغییر رنگ و شکل پوشش بدن و یا اندام. 4

دهند. در این کش بیشترین تمایز جنسی را از خود نشان میهای زوزههای جهان نو، میموندر میان میمون

های دنیای نو تر است. با وجود این تمایز آشکار، سایر میموناز ماده سنگیندرصد  35جانوران، میمون نر 

                      
204. Sexual  di morphi sm 
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در جانوری مثل تامارین، جنس ماده کمی از جنس نر  حتیدهند و تفاوت جنسی زیادی را از خود نشان نمی

 تر هم هست.درشت

ها وزن بدن نر ها و ماندریلشود. در بابوندر دنیای کهن دوشکلی جنسی به شکلی بارز دیده می ،در مقابل

های نر بیشتر از ماده است. ممکن است تا دو برابر از ماده بیشتر باشد، و طول دندان نیش هم در بیشتر میمون

 مصداق بیشتری دارد. 205تِروپیتکوساین امر به ویژه در مورد ماکاك و 

 

 ها و ابزارهاروش: تبارشناسی انسان

ی جانوری شدههای منقرضشناسی است که به بررسی گونهای از زیستشاخه جانوری 206شناسیدیرین

بندی و شناسی، ردهواهد فسیلی تکاملی، ریختکند تا به کمک شچارچوبی نظری را فراهم می پردازد ومی

ی نیاکان تبار انسان و سلسلهمورد  د. اگر بخواهیم درنشده بازسازی شوجانوران منقرض ،شناسیبوم

شناسی انسان بپردازیم و ببینیم به دیریناند ــ صحبت کنیم، نخست باید دوردستش ــ که امروز منقرض شده

 . هایی داشته استی انسانِ کنونی چه ویژگیی تکاملی منتهی به گونهرشته

حور زمانی مکنیم، سیستمی پیچیده و بغرنج است که پویایی خود را در اطراف جهانی که ما بر آن زندگی می

ته با حالتش بدان معناست که وضعیت سیستم در گذشکند. این نامتقارن بودنِ زمان نامتقارنی سازماندهی می

انی حرارتی از همین در ابتدای این نوشتار دیدیم، قانون دوم ترمودینامیک، بی کهدر آینده متفاوت است. چنان

 انجامد.عدم تقارن است. عدم تقارن محور زمان، به تاریخمند بودن پدیدارها می

                      
205. Theropi t hecus  
206. Paleonthology 
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ظه است. ی زمین، دارای حافکرهی پدیدارها، از جمله کل زیستتاریخمند بودن جهان بدان معناست که همه

تار سیستم، ساخاند به شکلی در ردپای حوادثی که در گذشته روی دادهکه  منظور از حافظه در اینجا آن است

اگر به  ،و یک پژوهشگر هوشمندشود ی آن ثبت میماده/ انرژی/ اطالعاتِ سازندهی ی پیچیدهمجموعهیعنی 

ی زمین را بازسازی را بخواند و حوادث گذشتهقدیمی  تواند برخی از این ردپاهایافی دقیق باشد، میقدر ک

ه دانشمندان به تصویری کپرداختن خواهیم انجام دهیم. اما پیش از کند. این کاری است که در این گفتار می

زیم که ا و راهکارهایی بپرداهاند، نخست بهتر است به روششده به دست آوردهی فراموشاز این گذشته

 .کندبازسازی این تصویر را ممکن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناختیی زمینهای عمدهدوره

شده جانداران منقرضهایی از بدن پارهشناس قرار دارد، تکهی خامی که در دسترس یک دیرینترین مادهمهم

اند. این شناختی حفظ شده و تا روزگار ما باقی ماندههاست که به شکلی در فرآیندهای زمینیا آثار زندگی آن
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را در بر  ،شده توسط جانورانهای بلعیدهها گرفته تا سنگاز استخوان ،توانند طیف وسیعیها میسنگواره

هایی تخصصی، بیشترین اطالعات ممکن را از این شواهد شناس، به کمک روشبگیرند. یک دیرین

شناختی، بافت سازی ساختار ریختما دانش کافی برای دوباره هکند. امروزآزمایشگاهی استخراج می

مانده از آن در دست یهای باقها و سنگوارهی زندگی یک جانور را بر اساس استخوانشناختی و شیوهبوم

که ای که باید از یک سنگواره استخراج شود سن آن است. یعنی تعیین اینترین دادهداریم. در این میان، مهم

ی ترین شاهد برای بازسازی گذشتهکرده است، مهمجاندار مربوط به یک سنگواره در چه زمانی زندگی می

شناسان موضوع اصلی این نوشتار نیست، در ای فنی دیرینهکه پرداختن به روشآن است. با توجه به این

 کنیم. شناسی را ذکر میهای تعیین سن در دیرینترین روشاینجا فقط فهرستی کوتاه از مهم

ها به دو شان با سایر شیوهدهند و رابطهها را بر اساس نوع نتایجی که به دست میهای تعیین سن فسیلروش

 207کنند.یم میی نسبی و مطلق تقسدسته

شه و کنار ی شواهد گوناگونی که از گوگذاری به کمک مقایسهها تاریخهای نسبی: در این روشاول( روش

 اند از:های نسبی عبارتترین شیوهپذیرد. مهمشود انجام میگردآوری می

مغناطیسی  ربای بسیار بزرگ است و میدانی زمین نوعی آهندانیم که کرهمی 208دیرینه:مغناطیس الف( 

کند. به دالیلی ناشناخته، هر از چند گاهی این میدان مغناطیسی تغییر بزرگی را در دو قطب خود تولید می

های شمال و جنوب جغرافیایی نوسان دهد. یعنی قطب شمال و جنوب مغناطیسی زمین، در قطبجهت می

زمین وجود داشته و دارند، همواره مقداری  های آتشفشانی تقریباً همیشه برکه فعالیتکنند. با توجه به اینمی

                      
207. Lewin, 1998: 83-93. 
208. Paleomagnetism 



86 

 

های آتشفشانی اند و در قالب مواد مذاب و گدازهشدهاز ترکیبات آهن به صورت مذاب از دل زمین خارج می

ها، پیش از سرد شدن در رباهای موجود در این گدازهاند. ذرات آهن و آهنگشتهبه تدریج سرد و منجمد می

توان به می ،شانها و تطبیق دادن آن با سنگیرند و با تحلیل شکل آنمین قرار میراستای میدان مغناطیسی ز

های آتشفشانی را تعیین کرد و به توان سن سنگاز این راه می .های مغناطیسی زمین پی بردزمان تغییر جهت

 شود.ها هم ممکن میشده در آنهای یافتاین ترتیب تعیین سن سنگواره

 ،توانال گذشته، چهار بار جهت میدان مغناطیسی زمین تغییر کرده است. به این ترتیب میدر چهار میلیون س

ترین شناسی تشخیص داد. قدیمیدر طول چند میلیون سال گذشته چهار دوران مهم مغناطیسی را در زمین

این دوران  میلیون سال پیش به طول انجامیده است. در 2/4تا  5/3نام دارد و از  209ها گیلبرتاین دوران

میلیون سال پیش این جهت  5/3ش بوده است. در حدود اجهت میدان مغناطیسی بر خالف حالت امروزین

سال  میلیون 4/2تغییر کرد و به شکلی نزدیک به میدان مغناطیسی کنونی تبدیل شد. این شکل جدید را که تا 

شدگی در الگوی معکوسعی شناسند. بعد از آن بار دیگر نومی 210پیش ادامه یافت به نام دوران گاوس

میلیون سال پیش ادامه  7/0تا  نامند کهمی 211شود. این دوران را ماتویاماقرارگیری ذرات مغناطیسی دیده می

 نام گرفته است.  212میلیون سال پیش آغاز شده، دوران برونخِس 7/0یابد. دوران کنونی که از می

ی رسوبی به عنوان های یافت شده در یک الیهشناختی: این روشی است که در آن فسیلخوانی بومب( هم

ی های منطقهی دور، زیستگاهشوند که در گذشتههایی در نظر گرفته میی گونهی به هم پیوستهردپایی از شبکه

                      
209. Gilbert 

210. Gauss 

211. Matuyama 

212. Brunches 
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ی در همسایگی فسیل مورد نظر یا الیه هایی کهاند. به این ترتیب، قدمت گونهکردهمورد نظر را اشغال می

ها را به دست کند که حدود تقریبی سن سنگوارهچون کلیدی عمل میاند همرسوبی مشابهی یافت شده

 دهد. می

ای سطحی و الیه گذاری و نشست کردن زمین به صورتیکه فرآیند رسوببا توجه به این 213شناسی:چینهپ( 

های شناختی خاصی را به نام چینه داریم که در واقع از رسوبسنگ شود، در ساختار زمین بافتِانجام می

ارای سن بیشتری د ،تر یک چینه، به طور معمولهای پایینهم قرارگرفته تشکیل شده است. الیهمتوالی و روی

ها یافت ای را که در یکی از این الیهتوان سن سنگوارههای مختلف، میهستند. با توجه به قدمت نسبی الیه

 شده است تعیین کرد.

 های گوناگون وجود ندارد و یک روش بهی دادهها نیازی به مقایسههای مطلق: در این روشدوم( روش

 اند از: های مطلق عبارتترین شیوهکند. مهمیین میشده را تعی منقرضتنهایی سن گونه

های جاری بر سطح گذاری با فلوئور: فلوئور یکی از عناصری است که به طور طبیعی در آبتاریخالف( 

های زیرزمینی قرار ین آبازمین، اگر در جریان شده در های جانوران مدفونزمین وجود دارد. استخوان

ار فلوئور ای استخوانی در زیر زمین بیشتر باشد مقدکنند. هرچه عمر سنگوارهبگیرند، فلوئور را جذب می

واره ــ که از راه توان مقدار فلوئور را با سن سنگهایی، میشده در آن هم بیشتر است. به کمک روشجذب

ـ ت هایی درست کرد که عمر یک سنگواره را تنها بر اساس مقدار فلوئور طبیق داد و جدولدیگری تعیین شده ـ

 موجود در آن به دست دهد.

                      
213. Stratography 
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با روندی ثابت و  های ناپایدارِ عناصر در طول زمان: برخی از ایزوتوپ214سنجیگذاری با تشعشعتاریخب( 

شوند. با دانستن سرعت این تبدیل، و های پایدارتر همان ماده یا عنصری دیگر تبدیل میتصادفی به ایزوتوپ

ی توان سن یک سنگوارههای ناپایدار آن، میی پایدار یک عنصر به ایزوتوپهاگیری نسبت ایزوتوپاندازه

ـ  شناسی عبارتند از پتاسیمدارای عناصر یادشده را تعیین کرد. مشهورترین عنصرهای مورد استفاده در دیرین

با وجود شهرت  ،این آخری. 14 سرب و باالخره کربنِـ  توریومـ  استرنسیوم، اورانیومـ  آرگون، روبیدیوم

شناسان کاربرد های باستانکند و بیشتر برای پژوهشسنجی میزیادش، دست باال تا شصت هزار سال را زمان

 . شناسیتا دیرین دارد

های پتاسیم عنصری است که در جریان فعالیتشان پتاسیم ـ آرگون است. ها، کارآمدتریناز میان این ایزوتوپ

شود. این ماده در گذر زمان به شود و در بلورهایی مانند فلدسپات یافت میی زمین میآتشفشانی وارد پوسته

توان با بمباران کردن شکند. در آزمایشگاه، میمی 39شود و پس از مدتی به آرگون ایزوتوپ پتاسیم تبدیل می

گیری مقدار ناپایدار را تولید کرد. با اندازه 40پایدار است، آرگون  39که دارای پتاسیم  تشعشعیِ کریستالی

آید. اگر بلور را در این مرحله با تابشی لیزری ی اخیر، مقدار کل پتاسیم موجود در بلور به دست میاین ماده

توان به کمک این بخار را می شوند.به صورت بخار از بلور خارج می 40و  39گرم کنیم، دو ایزوتوپ آرگون 

های کروماتوگرافی گازی از هم تفکیک کرد و به این ترتیب نسبت دو ایزتوپ آرگون را، که یکی از تکنیک

گذرد نشان ها معرف مقدار پتاسیم اولیه است، به دست آورد. این مقدار، زمانی را که از تشکیل بلور میآن

 215شود.شده در نزدیکی بلور نیز تعیین میهای یافتخواهد داد. به این ترتیب، سن سنگواره

                      
214. Radiometric dating 

215. Chen et al, 1996. 
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های بسیاری : مبنای این روش آن است که الکترون217و تابش حرارتی 216(ESR)تشدید اسپین الکترونی پ( 

توانند در توریوم و پتاسیم )که میهای فعالی مانند اورانیوم، از مواد معدنی در برخورد با رادیوایزوتوپ

ی ها از جایگاه اولیهشوند. این الکترونی زمین وجود داشته باشند( برانگیخته میپرتوهای کیهانی یا پوسته

گذارند. در شرایط هایی با بار مثبت را پشت سر خود بر جای میها کنده شده و سوراخی اتمخود در شبکه

شان ایجاد شده است گیر های مثبتی که در همسایگیحرکتی کوتاه در حفرهها پس از عادی این الکترون

تواند از این وضعیت رسند. اما ناخالصی موجود در تمام مواد، میافتند و بار دیگر به وضعیت تعادل میمی

مورد  یی اتمی خویش با سطحی میانه از انرژی نگه دارند. اگر مادهها را در شبکهجلوگیری کند و الکترون

ها در این دهد. الکترونها را از دست می، این الکترون218رو شودنظر در این شرایط با حرارت باالیی روبه

قریباً شوند. این تشان جذب میی حفرات مثبت اطرافها کنده شده و بار دیگر در شبکهحال از ناخالصی

جا که روند معکوسِ کنده شدن دنش. از آنتاك کرمعادل است با کوك شدن ساعت اتمی و شروع تیک

گیری توان با اندازهها با آهنگی ثابت همواره ادامه دارد، میشان در ناخالصیها و جذب شدنالکترون

ی یک جانور، ده )مثالً استخوان سوختهای را که ماها، زمان آخرین دفعههای به دام افتاده در این بخشالکترون

ان ی مورد نظر را در معرض میدماده ESRیا یک ظرف سفالی( حرارت دیده است تعیین کرد. در روش 

شود، ثبت های به دام افتاده صادر میدهند و عالیمی را که از تغییر اسپین الکترونمغناطیسی شدیدی قرار می

به دام  یهاالکترونی مورد نظر است. در این شرایط بار دیگر کنند. یک روش دیگر، حرارت دادن مادهمی

                      
216. Electron Spin Resonance 

217. Thermolumenescence 

 در مورد ذرات شن حتی تابش آفتاب تابستانی هم برای تولید این مقدار حرارت کافی است.  .220
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تواند کنند که میهای بار مثبت اطراف، فوتونی را رها میشان در چالهشوند و هنگام جذب شدنافتاده رها می

  219نامند.با ابزارهای بسیار دقیق ردیابی شود. این روش اخیر را تابش حرارتی می

اند، کدهای ژنتیکی اشتهدمشترك  نیاییهای جانداران کنونی که تمام گونهحلیل ژنوم: با توجه به اینت( ت

هایی بنیادین را در ساختار و معنای اطالعات وراثتی از خود نشان ی جانداران امروزین هم شباهتهمه

توان زمان ها و با سنجش نوع و میزان تفاوت در ساختار و معنای کدها، میدهد. با تکیه بر این شباهتمی

 مبنای روشی موسوم به ساعت مولکولی به دست آورد.ها از یکدیگر را بر نسبی جدایی گونه

هاست. در بررسی های آنها بررسی کروموزومی محتوای ژنومی نخستییک راه ساده برای مقایسه

 شود:هایی استفاده میها از چنین روشکروموزوم

 دارد. شان کاربردها از یکدیگر و بررسی ساختاری کلیکه برای تشخیص کروموزوم G220تحلیل نوارهای . 1

امکان  C انتخابی کروموزوم. با تحلیل نوارهایکه روشی است برای رنگ کردن نقاط  C221تحلیل نوارهای . 2

 شود.ها فراهم میای و جمعیتی کروموزومگونهنتشخیص تغییرات درو

 مواد گرفته است و از 223«ایدهندگان هستهسازمان»که نامش را از عبارت  NOR222تحلیل نوارهای . 3

 کند.های گوناگون استفاده میی کروموزومها برای مقایسهی اطالعات ریبوزوموراثتی کدکننده

                      
219. Lewin, 1998: 91 

220. G-banding 

221. C-banding 

222. NOR-banding 

223. Nucleolar Organizers 
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 هایی تکراری با چنددهند و از بخشکل ژنوم را تشکیل می درصد 40که در حدود  224ایکدهای ماهواره. 4

ها دارند و در انسان و سایر های مشابهی در کروموزوماند. این کدها جایگاهمیلیون بار تکرار تشکیل یافته

satها دارند. یکی از این توالیهای بزرگ چهار ترکیب اصلی مشترك میمون -I I  در انسان و گوریل

  225.شوداوتان مشترك است اما در شامپانزه دیده نمیواورانگ

شود. در اینجا از ذکر بسیاری از ی انسان ممکن میها، امکان بازسازی تاریخ طبیعی گونهبه کمک این روش

فاهیم بیشتر به تاریخ علم مچرا که این  کنیمپوشی میچشمجزئیات ــ که گاه بسیار جذاب هم هستند ــ 

های های گونهاز ویژگی ای استمربوطند تا بحث ما. آنچه به دنبال این سطور خواهد آمد، چکیده

ه به زودی تصویری ک شوند. بیشتر شواهد پشتیبانِای که به نوعی خویشاوند با انسان فرض میشدهمنقرض

 اند.برده به دست آمدهخواهید دید، توسط راهکارهای نام

  

                      
224. Satellite - DNA 

225. Leaky and Lewin, 1992 
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 اجداد انسان

 

 ی میوسناز ابتدای دوران سنوزوئیک تا آخر دورهالف( 

ترین ترین و متنوعی خزندگانی که پیچیدهحدود شصت و پنج میلیون سال پیش، بخش عمده: پلِسیاداپیس .1

ی محیطی منقرض شدند. انقراض این طبقهبودند در اثر یک بحران زیستزی آن زمان داران خشکیی مهرهرده

شود. پس از انقراض سنگ بزرگی به زمین مربوط میپیچیده و موفقِ تکاملی احتماالً به برخورد شهاب

 ای به نام پستانداران که تا آن هنگام اهمیت و تنوع چندانی نداشتند، به دلیل خونگرم بودن ودایناسورها، رده

شده توسط نیاکان های اشغالی بومبخش عمدهموفق شدند ها تر از سایر ردهی باال، سریعوساز پایهسوخت

ی پستانداران زایی شدیدی در ردهشاخه ،د. به این ترتیب بود که در همین برش زمانیننی خود را پر کخزنده

هایش را در ها بود که ویژگیها، نخستیههای امروزین از آن مشتق شدند. یکی از این راسترخ داد و راسته

 گفتار گذشته دیدیم.

 ی دراز و دم بلند متحرك است کهشده، موجودی با بدن باریک و کشیده و پوزهترین نخستی شناختهقدیمی

شود. این جانور به لمورهای امروزی شباهت داشته و انگشتانش به جای ناخن، نامیده می پلسیاداپیس

میلیون سال پیش  57در حدود پلسیاداپیس . بینیمنیز میدر سایر پستانداران  اش راشبیهداشته که هایی پنجه

هاست و شاخص این راسته ترین فسیل از اجداد نخستیترین و قدیمیزیست. این نمونه، قطعیدر آفریقا می

ها نخستی یراستهی آفریقا را کانون پیدایش توان قارهشود. به این ترتیب، میی پالئوسن محسوب میدر دوره

 .دانست
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یّوم در مصر یافت شد و از آن رو چنین نامی را رویش فَی منطقهفسیل این موجود در  226آگیپتوپیتکوس:. 2

جنگلی  228اولیگوسن ی صحرایی یادشده در دورانمنطقه 227.دهدگذاشتند که به یونانی میمون مصری معنا می

اند. میمون آنجا کشف کرده های آفریقایی را درهای نخستیترین سنگوارهانبوه و استوایی بوده است و قدیمی

ی استخوانی ژگی و حدقهاش داشته است. این ویدورههای خویشاوند همهایی کمتر از سایر فسیلمصری دندان

کرده است. گویا این موجود به زمانی تعلق داشته باشد شبیه میی امروزین هااطراف چشمانش، او را به میمون

توان جدا نشده بودند. به همین دلیل هم می 230نماانسان های بزرگِاز میمون 229های کوچککه هنوز میمون

های ای برابر با میمونتکاملی دانست. میمون مصری اندازه یمیمون مصری را جد مشترك این دو شاخه

تر است. در جانور نر دندان نیش بزرگ گرفتههای درختان را میکش داشته و با دست و پاهایش شاخهزوزه

 های امروزی بوده است.اش هم بیشتر از میموناز ماده بوده و طول پوزه

نام خود را  شود. این موجودمحسوب می 232ی میوسنهای دورهترین میمونقدیمیاز  231دِندروپیتِکوس:. 3

در شرق آفریقا یافت دندروپیتکوس های دهد. سنگوارهمعنا می «میمون درختی»از عبارتی یونانی گرفته که 

شبیه بوده و مانند او رژیم غذایی آگیپتوپیتکوس میلیون سال قدمت دارد. این موجود به  22شده و حدود 

                      
226. Aegiptopithecus 

 ه يونانی يعنی میمون. ب )(پیتِكوس .229

 گیرد. میلیون سال پیش را در برمی 24تا  36اين دوره از  .230
229. Monkey 

230. Ape 

231. Dendropithecus 

 گیرد. می میلیون سال پیش را در بر 24تا  5این دوره از  .234
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ها و پاها، گِردتر بودن سر و اختالف آن با میمون مصری، تحرك بیشتر دستنقاط شته است. خواری داگیاه

 .استتر بودن پوزه کوتاه

ی کنونی داشته است. تنها تفاوت مهم آن میمونی بوده که شباهت بسیار زیادی با شامپانزه 233:پروکونسول .4

 باشد.اندازه بودن طول دست و پایش میهمــ  هایی بلندتر از پاهایش داردکه دستــ با شامپانزه 

افتخار  ی این موجود را در شرق آفریقا کشف کردند، بهشناسانی که برای نخستین بار سنگوارهدیرین

پروکنسول  هایش در باغ وحش لندن شهرت داشت، اسمش راکاریکه شیرین 234ای به نام کنسولشامپانزه

 کنسول. ا پیشگذاشتند که یعنی کنسول اولیه ی

زیسته است. در شرق آفریقا می، یعنی در عصر میوسن ،سال پیشمیلیون  5تا  25ی در فاصلهپروکنسول 

ی بزرگی تغییر آید، وزن آن در دامنهبرمیهای به جا مانده از وابستگان به این جنس از روی سنگواره کهچنان

ها دانند. یکی از آنی مجزا را به این جنس منسوب میگونه ششکم کرده است. به همین دلیل دستمی

رسیده است. لیتر میمیلی 165حدود سیزده کیلوگرم وزن داشته و حجم مغزش به  235)پروکنسول آفریکانوس(

و سومی تقریباً ی معمولی بوده، وزن یک شامپانزهقد و هماست که تقریباً هم 236پروکنسول نیانزایدیگری 

نام دارد  238چهارمی پروکنسول هسلونی شهرت یافته است. 237پروکنسول ماژورنام  وزن گوریل بوده و باهم

دانند نه را نیای انسان نمیشناسان این گوی پیشین باشد. بیشتر دیرینکه شاید شکل دیگری از یکی از سه گونه

                      
233. Proconsul 
234. Consul 

235. Proconsul africanus 

236. Proconsul nyanzae 

237. Proconsul major 

238. Proconsul heseloni 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Proconsul_heseloni&action=edit&redlink=1
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ی مهم در مورد جنس پروکنسول نکته 239گیرند.ی موازی با مسیر تکاملی انسان در نظر میو آن را یک شاخه

های های استخوانی فقط در میموناین حفره است. 240های پیشانیاش دارای سینوسن است که در جمجمهای

 241.ها وجود نداردشود و در سایر نخستیبزرگ و انسان دیده می

ی موروتو در ای است که در حدود بیست میلیون سال پیش در منطقهگونه 242( موروتوپیتکوس بیشوپی:5

و احتماالً در حدود زمانی که نیاکان  244این میمون با پروکنسول خویشاوند بوده 243زیسته است.اوگاندا می

ر روی زیسته است. شواهدی در دست است که این میمون بهای بزرگ جدا شدند، میها از سایر میمونژیبون

 رفته است.دو پا راه می

 

 

 بقایای اسکلت پروکنسول

 ی ملینیانزای در موزه 

 تاریخ طبیعی پاریس 

 

                      
239. Andrews and Martin 1987: 101-118. 
240. Frontal sinus 

241. Walker and Teaford, 1989. 

242. Morotopithecus bishopi 
243. Young and MacLatchy, 2004: 163-184. 

244. Maclatchy, 2004: 90-103. 
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در جنوب فرانسه  .م1856اش را در سال میمونی است که برای نخستین بار سنگواره: 245دریوپیتکوس. 6

های دیگری از آن هم در آلمان و اسپانیا به دست آمد. نام این موجود، از کشف کردند. اما به تدریج نمونه

دهد. این نام به این دلیل انتخاب شد که معنی می «پری جنگل بلوط»گرفته شده که  dryadی التینی ریشه

 ی درخت بلوط هم پیدا کردند. ده از این جانور چندین دانهشهای یافتشناسان در کنار نخستین اسکلتدیرین

تر از پروکنسول بوده کرده است. کمی بزرگدریوپیتکوس در حدود چهارده تا نُه میلیون سال پیش زندگی می

چنین های نیش بلندتری داشته، اما از این اختالفات که بگذریم شباهتی چشمگیر با این جنس و همو دندان

این جنس را با  ،بندیاز متخصصانِ رده هاست که برخیهای امروزی دارد. به دلیل همین شباهتشامپانزه

در نظر  ای خاص از پروکنسولگیرند و وابستگان به جنس دریوپیتکوس را به عنوان گونهپروکنسول یکی می

یون سال پیش ه میلهجدتا  ی آفریقاکه قارهگیرند. در صورت درست بودن این فرض، با توجه به اینمی

در  پروکونسول ـ دریوپیتکوستوان پراکنده شدن جنس های زمین بوده، میای جدا از سایر خشکیجزیره

 شان در نظر گرفت.ی زادگاهها به خارج از قارهی اروپا را به عنوان نخستین مهاجرت مستند نخستیقاره

دهد. حدود هفده میلیون سال پیش در عربستان نامش به یونانی میمون آفتاب معنا می 246هلیوپیتکوس:. 7

 نما شباهت دارد. های انسانهای میمونکه به دندانهایش پوشش مینایی ضخیمی داشته زیسته و دندانمی

شود. میمونی بوده وانده میهایش در کنیا یافت شده، به این نام خکه سنگوارهبه دلیل این 247. کِنیاپیتکوس:8

دار کمتر و ش دارای درختان میوها. محیط زندگیاست زیستهکه چهارده میلیون سال پیش در آفریقا می

                      
245. Dryopithecus 

246. Heliopithecus 

247. Kenyapithecus 
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شتر است. با توجه به هایش از هلیوپیتکوس بیهای بیشتری بوده و به همین دلیل پوشش مینای دنداندشت

های گیاهی و زیستن در شرایط دشوار تخصص یافته رسد برای خوردن دانهاش به نظر میبندیشکل دندان

 باشد.

ی میوسن، در حدود سیزده تا هفت میلیون سال پیش، یعنی در اواخر دوره :248سیواپیتکوس )راماپیتکوس(. 9

زمان است با گرم زمانی از نظر اقلیمی هم کرده است. این برشدر اروپای شرقی و هند و پاکستان زندگی می

زارهای بزرگ. به همین های انبوه شرق اوراسیا به چمنو خشک شدن هوای این منطقه و تبدیل شدن جنگل

زیسته است تناسب دارد. این میمون های تکاملی این جنس با آب و هوایی که در آن میدلیل هم سازش

و نام مختلف خوانده شد. امروز این دو نام، یعنی راماپیتکوس و باستانی، توسط دو کاشف گوناگون به د

ها به دو تا از خدایان اساطیری هند اشاره دارند. دو این نام دانند. بخش نخست هررا مترادف می ،سیواپیتکوس

ها هایی با مینای ضخیم داشته است. برای مدتای بزرگ و دنداناین میمون هم مانند دریوپیتکوس جثه

بندی اما امروزه با تحلیل بیشتر ساختار فک و دندان ،کردنداپیتکوس را از اجداد دوردست انسان تصور میرام

و این جنس را باید جد مشترك است جامانده نشان داده شده که این تلقی درست نبوده های بهسنگواره

ای فرعی ها شاخهملی انسانی تکاراههاین موجود نسبت به خط ،ها دانست. به این ترتیباوتاناورانگ

 کنند.بندی میکوس را هم در این گروه ردهتشود. امروز کنیاپیمحسوب می

                      
248. Sivapithecus (Ramapithecus) 
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تر بوده است. این موجود تر و عظیمبا وجود شباهتش به راماپیتکوس، بسیار درشت 249گیگانتوپیتکوس:. 10

ها زیاد بوده، از آنجا که دوشکلی جنسی در آن کیلوگرم وزن داشته است. ش از پانصدبیمتر قد و سه حدود 

اند که بر زمین هایی بودهپیکرترین نخستیکیلوگرم وزن داشته و بنابراین غول 540متر قد و  6/3نوع نرشان 

های اما احتماالً نمونه ،شوندمیمیلیون سال پیش مربوط یک های این موجود به سنگوارهاند. بیشتر زیسته

به تازگی شواهدی به دست اند. های خیزران آسیا تکامل یافتهی میوسن در جنگلشان در اواخر دورهاولیه

های این گونه تا صد هزار سال پیش در چین و اندونزی و هند باقی دهد برخی از جمعیتآمده که نشان می

به این ترتیب، باید این موجود را برای مدتی همسایه و همزیست با انسان خردمند کنونی  250اند.مانده بوده

های ها درست روشن نیست، اما گروهی معتقدند که گونهی تکاملی انسانراههارتباط آن با خط 251دانست.

از بازماندگان این  (ی آمریکادر قاره)و پاگُنده  (در تبت)ای مشهوری مانند یتی ناشناخته و به ظاهر افسانه

 ی تکاملی باشند.شاخه

سنگی در ایتالیا کشف شد. به زودی تعداد زیادی از اولین فسیل آن در معدن زغال: 252اورِئوپیتِکوس. 11

ار اروپا یافت شد، که چندین اسکلت تقریباً کامل در آن میان وجود های این موجود در گوشه و کناستخوان

داشت. این موجود دستانی بسیار بلند داشته و فاقد دم بوده و با وجود برخی از خصوصیاتش که او را به 

ن گیرد. ایهای دنیای نو قرار میای نزدیک به میمونی تکاملیکند، در شاخهمانند نزدیک میهای انسانمیمون

                      
249. Gigantopithecus 

250. Christmas, 2005. 

251. Ciochon et al., 1996: 3016-3020. 

252. Oreopithecus 
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ی یک شامپانزه بوده است. دستانش شبیه به قالب اندازهخوار، و تقریباً همزی و برگتردید درختموجود بی

های درختان سازش یافته بود. این میمون از آخرین وابستگان بوده و برای تاب خوردن و آویزان شدن به شاخه

 زیست.ی میوسن مینماهاست که در دورهی انسانبه خانواده
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 ی میوسن تا به حالاز دورهب( 

ی زمین رخ داد که به خشک شدن محیط شناختی مهمی در سراسر کرهدر اواخر عصر میوسن، تغییرات زمین

این تغییرات، احتمال باقی ماندن  به دنبالسازی انجامید. و کاهش یافتن مساحت مراکز مستعد برای سنگواره

زمانی هشت تا چهار میلیون  یبازههای رسوبی کاهش یافت و در نتیجه در های جانوران در الیهاستخوان

گسست آخر »شود. این دوره را به نام سال پیش، نوعی سکوت و خاموشی در مدارك فسیلی دیده می

های نما از گونههای انساندوره نخستین میمون شناسند. بر اساس شواهد به دست آمده، در اینمی 253«میوسن

ای از روندهای های اولیه، در زمینهزایی نخستیاین جدایی و شاخه 254.اندی میوسن مشتق شدهترِ دورهساده

 شود. شناختی و تغییرات اقلیمی رخ داده، که بدون دانستن آن، فهم کامل این ممکن نمیزمین

ی آسیایی و آفریقایی ای منجر به جدا شدن دو صفحهدر حدود ده میلیون سال پیش، حرکات تکتونیک صفحه

ی این دو صفحه، بر محوری که از ترکیه، فلسطین، دریای سرخ، اتیوپی، تانزانیا و از هم شد. خط جداکننده

تر و پهناورتر شد، و از رخ وسیعجدایی، از یکسو دریای ساین ی گذرد، منطبق است. در نتیجهموزامبیک می

شناختی را در اتیوپی و کنیا های بیرون ریخته از محل این گسست، دو گنبد بزرگ زمینسوی دیگر گدازه

یک بیشتر از دو هزار متر ارتفاع داشتند و تأثیر اقلیمی شدیدی بر محیط اطراف خود  ایجاد کردند که هر

                      
253- Late Myocene gap 
254 Cartmill,1986. 
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در  255«ی بزرگ ستیغدره»هایی عمیق و بزرگ هم ایجاد شدند که چنین در محور یادشده، درهگذاشتند. هم

 256.ای از آن استنمونهآفریقا 

های استوایی گرمسیری بود به ، بوم قدیمی آفریقا که انباشته از جنگلهزایی یادشدهای زمیندر اثر جنبش

وناگون گهایی با شرایط زیستی های جدید، محیطایه تجزیه شد. این بومهای گوناگونِ همسموزائیکی از بوم

زایی و هگون زرگِنخستین موج ببه های بلند و سرد ــ را تولید کردند. این حوادث، ــ از بیابان گرفته تا کوه

های بزرگ از مهاجرت نخستی ،. به این ترتیبدامن زدی میوسن ی آفریقا در آخر دورهقارهعمومیِ  انقراض

هیکل، هایی درشتهای نوظهورِ یادشده آغاز شد و بر مبنای قواعدی که گفتیم، گونهباالی درختان به دشت

 ها بر زمین گام نهادند.خوار و روزخیز از نخستیعلف برگ/

ها احتماالً در اواخر دوران برای دیرزمانی متخصصان بر این باور بودند که جد مشترك تمام این گونه

ی م. سنگواره 1980زیسته است. اما در سال اولیگوسن، یعنی حدود سی میلیون سال پیش، در آفریقا می

در آلمان کشف شد که نشان داد احتماالً توزیع جغرافیایی .  257ای از این دودمان )جنس نوتارکتوس(نمونه

ی اند که تکامل این شاخهتر بوده است. برخی از پژوهشگران حتی پیشنهاد کردهی اجدادی گستردهاین گونه

 258ر اوراسیا تکمیل شده و بعدتر نوادگان این موجودات به جنوب و آفریقا کوچیده باشند.کهن د

های مقیم این در حدود هشت میلیون سال اقلیم استوایی در آفریقا دچار چروکیدگی شد و در نتیجه نخستی

زایی شدند. ابتدا گوریل و بعد شامپانزه از خط دودمانی انسان جدا شدند. این جدایی منطقه دستخوش گونه

                      
255 great rift valley 
256 Lewin,1983:12. 
257 Notharctus 
258 Kordos and Begun, 2001: 17–39. 
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با دگرگونی اندکی در محتوای ژنتیکی همراه بود، طوری که در کل تنها حدود یک درصد از ژنوم انسان و 

ها و د که جنسها منتهی شای از گونهشامپانزه با هم تفاوت دارد. خط دودمانی منتهی به انسان به زنجیره

، که برخی آن را جد مشترك ترین نمونه در این خط تکاملیاند. احتماالً کهنهایش به خوبی شناخته شدهگونه

ه که در حدود هفت بود 259آنتروپوس چادِنسیس(دانند، انسان ساحلیِ چادی )ساحلانسان و شامپانزه هم می

  260کرده است.میلیون سال پیش در چاد زندگی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی انسان ساحلی چادیجمجمه

 

                      
259 Sahelanthropus tchadensis 
260 Brunet et al, 1995: 273-275. 
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ی دیگری از تحوالت با رشته ،گسستِ آخر میوسن، پس از دو میلیون سالزایی ناشی از موج گونه

ی ر چهارگانهشناختی همراه شد و روند پیدایش انسان کنونی را به سرانجام رساند. این موج دوم، اعصازمین

پیدایش ست به که به زودی خواهیم دید، موج نخیخبندان را در دو و نیم میلیون سال پیش پدید آوردند. چنان

 میمون جنوبی، و موج دوم به تکامل جنس انسان انجامید.

یک از  شناسی کالسیک، چهار عصر یخبندان در آخر دوران سنوزوئیک وجود داشته است. هراز منظر زمین

شمالی، شمال  ی شمالی و مدفون شدن آمریکایهای قطبی در نیمکرههای یخبندان با پیشروی یخاین دوره

ها به دلیل های قطور یخ همراه بوده است. در هر دوره پیشروی یخ، سطح اقیانوسدر زیر الیهاوراسیا و تبت 

های ارتباطی و بنابراین راه تر از میزان کنونی فروکش کردهانجماد حجم عظیمی از آب تا حدود صد متر پایین

ی یخبندان، . این چهار دورهکوچکی را بین آالسکا و سیبری و استرالیا و جنوب شرقی آسیا ایجاد نموده است

هزار سال پیش(  150) 263هزار سال پیش(، ریس 450) 262هزار سال پیش(، میندل 650) 261تسبه ترتیب گون

 شوند. هزار سال پیش( خوانده می 50) 264و وورم

های یخچالبه کمک ابزارهای مشاهداتی دقیق و جدیدشان از  CLIMAPشناسی گروه زمین .م 1970در سال 

 . یخبندان را مورد بازبینی قرار دادند هایبرداری کردند و دورهقطبی نمونه

                      
261- Gunz 
262- Mindel 
263- Riss 
264- Wurm 
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و )شناختی ی زمینکم هشت دورههای این گروه نشان داد که در یک میلیون سال گذشته دستنتایج پژوهش

های قطبی، با های پیشروی و پسروی یخوجود داشته است. نتایج به دست آمده در مورد دوره (نه چهارتا

 خوانی داشت.ارائه کرده بود کامالً هم 265میالنکوویچ به نام میلوتین صربمدلی که یک دانشمند 

را در ی منظم ی حرکت وضعی زمین را مورد تحلیل قرار داده بود و سه چرخهتغییرات زاویه این دانشمند

ی صد ی میل گردش زمین )چرخهها به ترتیب به دگرگونی در زاویههای آن یافته بود. این چرخهدگرگونی

ی خورشیدی نهی چهل و سه هزار ساله( و اثر تابش تابستاها )چرخههزار ساله(، حجم کالهک یخ در قطب

در نمودار این سه چرخه  266شوند.ی بیست و سه هزار ساله( مربوط میهای جغرافیایی باال )چرخهبر طول

 267اند.نمایش داده شده Cو  A ،Bبه ترتیب در اشکال 

ی انههای موجود در حرکت زمین به عنوان نوعی ری پژوهشی، چرخهی مشترك این دو شاخهبر اساس نتیجه

 گذارند.کند و بر سایر تغییرات اقلیمی تأثیر میهای یخبندان عمل میی دورهکنندهتنظیم

ای که از پایان میوسن تا به حال ی زمانی پنج میلیون سالهشناختی، و در فاصلهدر گیرودار این تحوالت زمین

های وابسته به انسان جدا شدند. یک شاخه گونه 268آنتروپوئیدهی ی تکاملی از روخانوادهگذشته، دو شاخه

شان به انسان، به دلیل ها ختم شد که با وجود شباهتها و گوریلکنونی را ایجاد کرد، و دیگری به شامپانزه

های مو بودن بدن، درازتر بودن دست از پا، حفظ زندگی درختی، و مینای کمِ دندانکم بودن حجم مغز، پر

  شوند.ی تکاملی انسان جدا فرض میراههآسیا، از خط

                      
265- Milutin Milanković 
266 Hays et al., 1976: 1121–1132. 
267 Lewin, 1998:55. 
268 Anthropoidaea 

http://en.wikipedia.org/wiki/Milutin_Milankovi%C4%87


105 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 270انسانشبهو  269میمون جنوبیپ( 

ی میوسن های دورهکرد که از میمونآفریقای امروزین زندگی میشرق ی پلیوسن، موجودی در در اوایل دوره

در آفریقا تکامل  271ی آ. کادابا(میلیون سال پیش جنس آردیپیتِکوس )گونه 6/5در حدود تر بود. بسیار پیچیده

در این منطقه حاضر  272ی دیگری از آن به نام آردیپیتکوس رامیدوسهمیلیون سال پیش گون 4/4یافت، و تا 

بهام وجود اایی یا چهارپایی داشته، که حرکت دوپاین موجود هنوز به میمون شبیه بود، و در مورد این 273بود.

شناسند. نخستین های فرعی درخت تکاملی انسان میدارد. امروز این موجود را به عنوان یکی از شاخه

ای موسوم به رَمید در حبشه کشف ای بود که در منطقهی تکاملی، آروارهراههشده از این خطی کشفسنگواره

این کشف، با وجود  275.شناسایی کردند 274آردیپیتکوس رامیوسا با نام شد. به همین دلیل هم کاشفانش آن ر

اما نشانی از نیاکان مستقیم انسان  کرد،تر میهای شبیه به انسان را بسیار روشنکه تبارشناسی نخستیاین

نداشت. با وجود این، بسیاری از پژوهشگران این نمونه را با میمون جنوبی، که از اجداد مستقیم انسان بوده، 

  دانند.مرتبط می

که در نزدیک چهل  ای به نام الیتولی کشف شد،ترین آثار اجداد مستقیم انسان کنونی، در منطقهیکی از قدیمی

ی ردپاهایی در این سنگواره .م 1978در شمال تانزانیا قرار دارد. در سال  276اولدووایی تری منطقهکیلوم

                      
269 Australopithecus 
270 Paranthropus 
271 A. kadabba 
272 Ardipithecus ramidus 
273 White et al, 2009: 75–86. 
274 Ardipithecus ramius 
275 Tattersal, 2000. 
276 Olduvai gorge 
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میلیون سال  7/3تا  6/3منطقه کشف شد که هیجان زیادی را در جوامع علمی برانگیخت. این ردپاها بین 

ظاهراً  نما از روی خاکسترهای آتشفشانی ایجاد شده بودند.و در اثر عبور دو موجود انسان 277داشتندقدمت 

راف به دنبال آتشفشانی که این خاکسترها را به اطراف پراکنده بوده، بارانی در گرفته و اطدر آن روزگاران دور، 

. بر بودگیری کرده مانند تبدیل نموده، و به طور طبیعی آن را قالبای سیمانمحل فرورفتگی ردپاها را به ماده

ش به دو اتریناین خاکسترهای آتشفشانی ردپاهای متنوع و فراوانی از جانوران گوناگون کشف شد، که مهم

  278.مانند تعلق داشتموجود انسان

اند، که به هنگام آتشفشان بر خاکسترها دویده یمانندآید، دو موجود انسانبر اساس آنچه از تحلیل ردپاها برمی

تر تعلق داشته که کوچکسمت چپی به موجودی دهد که ردپای شواهد نشان میاند. ی یکسانی نداشتهاندازه

ت ماده بوده، حدود صد و بیسها که گویا یکی از آن 279.شده استتوسط موجود تنومندتری همراهی می

 280رسیده است.میمتر حدود صد و چهل سانتیبه نر بوده، ی دیگری که احتماالً متر قد داشته و اندازهسانتی

 281دانند.امروز این ردپاها را به جنس میمون جنوبی مربوط می

  

 

 

                      
277 Raichlen et al, 2010. 
278 Leakey, 1981: 81-86. 
279 Cambridge, 1992:325. 
280 Tuttle, 2008: 158-165. 
281 Tuttle et al., 1991: 193-200. 
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 تصویردر  282.اندرفتهمیشان راه دو روی دو پای ی اساسی در مورد صاحبان این دو ردپا آن است که هرنکته

 . بینیدرا می ای از ردپاهای الیتولیرایانه باال نموداری

ها پیش از کشف فسیلِ این ردپاها، ردپاهای الیتولی، نخستین شاهد در مورد اجداد آفریقایی انسان نبود. مدت

ی مشابهی تعلق داشت. کاشف این یک کودك در آفریقای جنوبی کشف شد، که گویا به گونهای از جمجمه

ای مقاله طبیعتی در مجلهم.  1925ی سال دارت بود که در هفتم فوریه شناسی به نام ریموندجمجمه، دیرین

ای که بنابر ادعای او، سنگواره 283.منتشر کرد و ادعا کرد که سرنخی مهم از اجداد مستقیم انسان را یافته است

ای مهم در ردیابی سیر تکاملی در دست داشت به اواخر گسست آخر میوسن تعلق داشت، و بنابراین برگه

 شد. انسان محسوب می

یافته بود  ی تقریباً کامل کودکی را، جمجمه284به تاونگای موسوم ماجرا از این قرار بود که دارت در منطقه

ای جدید متعلق دانست و آن را با نام که در حدود سه میلیون سال قدمت داشت. او این جمجمه را به گونه

معنا  «میمون جنوبی آفریقایی»، اشی یونانیریشه بنابرمشخص کرد. نامی که  285اوستراپیتکوس آفریکانوس

                      
282 Whi t e and Suwa, 1987: 485-514. 
283 Dart , 1925: 195-199. 
284- Taung 
285 Australopithecus africanus 
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ی تاونگ، به کودکی ده ساله تعلق داشته است. اگر این کودك های جدیدتر، جمجمهمبای تحلیل دهد. برمی

 شد.رسید و وزن بدنش به سی و پنج کیلوگرم بالغ میلیتر میمیلی 450ـ 550شد، حجم مغزش به بالغ می

مدت بیست و دو سال های علمی رایج در آن زمان برای داوریاش با پیشادعای دارت به دلیل ناهمخوانی

بر این باور بودند که در سیر تکامل انسان ابتدا حجم مغز افزایش  نادیده انگاشته شد. دانشمندان در آن دوره

ی تاونگ، در حالی که در جمجمه ،اندها به سمت ساده شدن و ظریف شدن پیش رفتهیافته و بعد دندان

هایی پیشرفته و ن جمجمه بود، به وضوح دندانشد. موجودی که صاحب ایبرعکس این موضوع دیده می

کردند اش کم بود. از سوی دیگر در آن زمان همه فکر میشبیه به انسان داشت، و در عین حال حجم جمجمه

ی رایج در آن عصر، به قدر کافی بر طرز تلقی نژادمدارانه ی سیاه را بنای انسان آسیاست، و قارهمنشأ اولیه

ی دارت به دلیل پیوند نخوردن نظریه ،دانستند. به این ترتیبآدمیان، اصیل و نجیب نمی برای پروردن نخستین

ی اش برای مدت دو دهه طرد شد. دانشمندان تا بیست و دو سال بعد، جمجمههبه بافت مرسومِ علمی زمان

  286.تاونگ را به نوعی بچه شامپانزه مربوط دانستند

ای ساختگی و جعلی م. جمجمه 1912داوری علمی تا حدی گسترده بود که وقتی در سال ی این پیشدامنه

ای کرد، بدون نقد و بررسی دقیقی، به عنوان نمونهدر انگلستان یافته شد که این دیدگاه عمومی را تقویت می

این جمجمه، در واقع، از سرهم  288نام گرفت. 287اش انسان پیلتداونی فرضیاصیل پذیرفته شد و دارنده

ی سر انسان و فک میمون ساخته شده بود و کامالً با دیدگاه رایج که افزایش حجم مغز را بر کردن کاسه

                      
286 Lewin, 1999: 112. 
287- Piltdown 
288 Feder, 2008: 73–101. 
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ی جعلی را ساخته هویت کسی که این جمجمه 289خوانی داشت.دانست، همها مقدم میشدن دندان کوچک

که جمجمه را کشف کرد  290مال زیاد مردی به نام چارلز داوسونچنان ناشناخته باقی مانده، و به احتبود هم

های مشهوری مثل تیار دو امهای این پرونده به نمسئول این خطاست. با وجود این، در میان فهرست مظنون

 291خوریم!شاردن )فیلسوف مشهور فرانسوی( و آرتور کنان دویل )خالق شرلوك هولمز( برمی

دانی که ادعای دارت را باور کرد و در آفریقا به دنبال اجداد انسان گشت، پژوهشگری یکی از معدود دانشمن

ی دارت، مقاله ی چند سال پس از انتشارهایش در منطقه ادامه داد و به فاصلهکه به کاوش 292بود به نام بلوم

نامید که به زبان یونانی  293پارانتروپوسنمای درشت و تنومندی را کشف کرد. بلوم این نمونه را بقایای انسان

های دیگری هم خوانده شده است اما اسم مشهور دیگر آن، دهد. این گونه به ناممعنی می «انسانشبه»

. به هر صورت، دستاوردهای بلوم هم «میمون جنوبی تنومند»یعنی است که  294اوسترالوپیتکوس روبوستوس

 ادیده گرفته شد، و جز در برخی از محافل علمی ویژه، بهای چندانی برایش قایل نشدند.به همراه دارت ن

 به اتفاق همسرش مری لیکی برای 295شناس آمریکایی به نام لویس لیکییک دیرین .م 1956در سال 

ها بود که خانم لیکی ی اولدووی در تانزانیا سفر کرد. در طی این پژوهششناختی به منطقههای دیرینکاوش

گ/ زن) انپوستسیاهفارسیِ نام میلیون سال را در این منطقه کشف کرد. او بر اساس  7/1با قدمت ای جمجمه

                      
289 Gee, 1996. 
290 Charles Dawson 
291 de Bono, 2005. 
292- Bloom 
293 Paranthropus boisei 
294 Australopithecus robustus 
295- Louis Leaky 



111 

 

نامید  296زینجانتروپوس، این نمونه را آن هم از فارسی مشتق شدهکه  (، یا نام منطقه )زنگبار(در عربی زنج

های بزرگ و تعلق داشت که دندان یهیکلقوینخستی این اسکلت به  297.که به معنای انسان زنگی است

. خیلی زود معلوم شد که این موجود همان زگاری یافته بودندساهای گیاهی برای شکستن دانه شمحکم

امروز این  وجود منشأ آفریقایی نیاکان انسان به رسمیت شناخته شد. ،انسان بلوم است و به این ترتیبشبه

ای عضالنی این گونه موجودی تنومند با چهره 298نامند.انسانِ بویسِئی )پارانتروپوس بویسئی( میگونه را شبه

رسیده است. بدن او برای زندگی در لیتر( میمیلی 550ای نیرومند بوده و حجم مغزش به نیم لیتر )و آرواره

شود. به شکلی که نرها ساواناها و مناطق پردرخت سازش یافته و دوشکلی جنسی نمایانی در بدنش دیده می

ی این نخستی برای جویدن گیاهان اند. آروارهکیلوگرم وزن داشته 45ها تنها کیلوگرم و ماده 68در این گونه 

ها ها این ویژگیبرای مدت 299اش دو برابر انسان کنونی بوده است.تخصص یافته و سطح دندان آسیای عقبی

 300کرده است،های خشک و فشرده تغذیه میدانستند که این جانور از خوراك سخت و دانهرا عالمت آن می

های پهن و بزرگ دندان و ضخامت چشمگیر مینای در حدی که برخی از نویسندگان او را به خاطر استخوان

ه های تازه نشان داده که ساختار عاج دندان این گونه با آنچنامیدند. اما پژوهششکن میدندانش، انسانِ فندق

بینیم تفاوت دارد و بنابراین رژیم غذایی عادی این موجود انسان تنومند )پارانتروپوس روبوستوس( میدر شبه

                      
296 Zinjanthropus 
297 Leaky and Lewin,1992. 
298 Watson, 2002: 486–487. 
299 McHenry and Coffingw 2000: 125–146. 
300 Klein, 1999. 
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تر روی شده و تنها در شرایط ضروری به خوردن مواد سختتر تشکیل میهای گیاهی نرماز میوه و خوراك

  301آورده است.می

این  که توجهش را از جنوب آفریقا به شمال شرقی 302پژوهشگری به نام دونالد جانسون .م 1973در سال 

جدید را پیدا کرد. این اسکلت جدید،  یای به نام آفار در اتیوپی، اسکلتقاره معطوف کرده بود، در منطقه

اهای بعد از میوسن کشف شده بود. جانسون صاحب این نمای بود که تا آن هنگام از انسانترین نمونهکامل

چهل درصد  303.ها که در آن زمان مشهور بود، لوسی نامیدی گروه بیتلاسکلت را با الهام از یک ترانه

و این بدان معنا بود که تقریباً تمام  ی آفار کشف شدی لوسی در جریان خاکبرداری منطقههااستخوان

لوسی در حدود  روشن شد که هااستخوانبا تحلیل این . های کالبدشناختی اسکلتش قابل بازسازی بودویژگی

متر قد و بیش از سی کیلوگرم وزن داشته است. سانتی 115هنگام حیات  او در .بیست سالگی مرده بود

گذاری کرد که میمون جنوبی آفاری نام 304اوسترالوپیتکوس آفارنسیسی جانسون این نمونه را به عنوان گونه

 دهد.معنا می

این گونه به مدت بومی شرق آفریقا بوده و در سایر نقاط این قاره پراکنده نشده است. میمون جنوبی آفاری 

ای که زیسته است. در دوران یادشده، گونهسال پیش( در این منطقه می 9/2تا  9/3یک میلیون سال )از 

تر از هایی کوچکاین موجود دندان 305ترین شباهت را به انسان کنونی داشته، این نخستی بوده است.نزدیک

                      
301 Ungar et al, 2008: e2044. 
302- Donald Johnson 
303 Johanson, 2009: 693–697. 
304 Australopithecus afarensis 
305 Cartmill et al, 2009: 151. 

http://books.google.com/books?id=5TRHOmTUTP4C&lpg=PP1&pg=PA151#v=onepage&q&f=false


113 

 

اند. مغز این میمون جنوبی به نسبت تر بودههای انسان امروزین بزرگچنان از دنداننیاکانش داشته که هم

شامپانزه برابر است. تحلیل شده، که با حجم مغز لیتر بالغ میمیلی 430تا  380کوچک بوده و حجم آن به 

دهد که این جانور همواره بر دو پا رفتن انگشت شست پا و از میان رفتن امکانِ گرفتن چیزها با پا، نشان می

  306وار بوده است.های امروزین شباهتی نداشته و انسانرفته و حرکتش به میمونراه می

ای تقریباً کامل از یک دختر ای نزدیک به محل کشف شدن اسکلت لوسی، جمجمهم. در منطقه 2006در سال 

های جنوبی ی بین میمونهای ریختی این گونه چیزداد ویژگیاز همین گونه کشف شد که نشان می سه ساله

ای در زبان آمهاریِ حبشی، که ی این سنگواره آن را با الهام از واژهدارنده 307تر و انسان بوده است.قدیمی

ی میلیون ساله در منطقه 2/3ک استخوان کف پای م. نیز ی 2011دهد، سالِم نام نهاد. در سال صلح معنی می

نابراین با حرکت داد این گونه قوسی در کف پایش داشته و بهادار در اتیوپی پیدا شد که به روشنی نشان می

  308دوپایی سازگار بوده است.

 

 

 

 میمون جنوبی آفاری(ی سالم )جمجمه

 

                      
306 Latimer et al, 1990: 125–33. 
307 Wong, 2006. 
308 Ward et al, 2011: 750. 
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ها در این منطقه کشف شده است. بندیِ سنگوارهاز زمان کشف لوسی تا به حال، دو الگوی متفاوت از اسکلت

های شود که با الگوی دوم ــ یعنی اسکلتهایی کوچک و ظریف را شامل مییکی از این انواع، اسکلت

بندی به های استخواندو این ساخت معتقدند که هرتر ــ تفاوت زیادی دارند. گروهی زمختتر و بزرگ

شوند. در این صورت دو مربوط می (که همان میمون جنوبی آفاری باشد)ی یکسانی ی گونهجنس نر و ماده

گروهی دیگر، که امروز در اقلیت قرار دارند، تمایل  309.شکلی جنسی شدیدی در این گونه وجود داشته است

نسبت دهد. در این حالت هر دو جنس انسان )هومو(  جنسانواع ابتدایی  تر را بههای ظریفدارند اسکلت

کنند، و تاریخ پیدایش جنس انسان یک میلیون ی میمون جنوبی آفاری بدنی زمخت و تنومند پیدا مینر و ماده

نجا همان را رود. از میان این دو، نگرش نخستین امروز اعتبار بیشتری دارد و ما نیز در ایسال عقب می

 پذیریم.می

زیسته است و احتماالً نیای میلیون سال پیش در تانزانیا و حبشه می 8/3تا  3میمون جنوبی آفاری، در حدود 

میمون جنوبی آفریقایی ــ که دارت کشف کرد ــ بوده است. موجود اخیر در حدود سه میلیون سال قدمت 

آفاری راست باشد، نوعی مهاجرت در جهت جنوب را  ی مشتق شدنش از میمون جنوبیدارد و اگر فرضیه

 اند.جا در آفریقای جنوبی یافته های میمون جنوبی آفریقایی را بیش از هردهد. چرا که سنگوارهنشان می

ی استفاده از دست برای تاب خوردن بر درختان بوده ای داشته که نشانهانگشت شست این موجود خمیدگی

های پای این موجود شکی در دو پا راه رفتنش بر جا لگن خاصره و استخوان که شکلاست. با وجود آن

                      
309 McHenry, 1991. 
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دهد که هنوز تا حدودی عادات مربوط به زندگی در میان گذارد، شکل استخوان شست او نشان مینمی

  310درختان را هم حفظ نموده است.

های جنوبی را در دست داریم. به نظر تر درخت تکاملی میمونامروز ما شواهد کافی برای بازسازی دقیق

بوده باشد.  311اوسترالوپیتکوس آنامِنِسیستر میمون جنوبی آفاری، موجودی به نام رسد که نیای قدیمیمی

اش زیسته و از روی بقایای آروارهمیلیون سال پیش در کنیای امروزین می 2/4 این نوع میمون جنوبی در حدود

زیسته است. لیکی، هزار سال دیرتر از آردیپیتکوس رامیدوس میتنها دویستاین گونه  312.است شناسایی شده

ای به زبان محلیِ تورکانا است و اش را از آنام گرفته که واژهکه آن را یافته و نامگذاری کرده است، نام علمی

  313دهد.دریاچه معنا می

کرده، های دیگر آفریقا زندگی میزمان با میمون جنوبی آفاری در بخشکه گویا هم یی فرعی دیگرشاخه

 316.در چاد کشف شدبحرالغزل ی در منطقهم.  1993به سال که بقایایش  315است 314میمون جنوبی بحرالغزلی

برخی از پژوهشگران آن را  317زیسته است.پیش در این منطقه می میلیون سال 3 تا 6/3بین موجود این 

چنان بر اما کاشف آن هم 318اند،میمون جنوبی آفاری در نظر گرفته ای ازای خاص و جمعیتی حاشیهنمونه

                      
310 Lewin, 1998:248-253. 
311 Australopithecus anamensis 
312 Leaky, 1995. 
313 Leakey et al, 1998: 62–66. 
314 Australopithecus bahrelghazali 
315 Brunet, 1996. 
316 Brunet et al, 1995: 273-275. 
317 Lebatard et al, 2008: 3226-3231 
318 Schwartz and Tattersal, 2005. 
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های جنوبی است که در این تنها نمونه از میمون 319ای مستقل را کشف کرده، پافشاری دارد.که گونهاین

نماید که در تاریخ یادشده، میمون جنوبی آفاری، بحرالغزلی، و چنین می آفریقای مرکزی یافت شده است.

 اند.کردهاند و با هم بر سر منابع رقابت میزیستههای آفریقایی میشان در زیستگاهر خویشاوندان ناشناختهسای

های فرزندی تحول یافتند که میمون جنوبی ای از گونههای جنوبی، به زودی به مجموعهاز میموندسته این 

ی گونههای انساناین نمونه بیشتر در جنوب آفریقا متمرکز بود و ویژگیشان است. آفریقایی مشهورترین

م.  1925دهد. نخستین نمونه از این گونه به کودكِ تاونگ تعلق دارد که در سال بیشتری را از خود نشان می

ی سه تا دو دهد که در حدود فاصلهتوسط ریموند دارت کشف شد. بقایای بازمانده از این گونه نشان می

ی این نمونه تنها نواده اما 320میلیون سال پیش، یعنی در اواخر دوران پلیوسن، فعال و پرشمار بوده است.

هم وجود داشته  321یگَرهی خواهری دیگر به نام میمون جنوبی کم یک گونهمیمون جنوبی آفاری نبود. دست

 هکرده و به میمون جنوبی آفریقایی شباهت داشتکه در حدود دو و نیم میلیون سال پیش در حبشه زندگی می

انتخاب « گَرْهْ »ی م. در اتیوپی کشف کردند و نامش را با الهام از کلمه 1996ی اخیر را در سال این گونه است.

رسیده که لیتر میمیلی 450دهد. حجم مغز این گونه به معنی می« شگفتی»، قهکردند که در زبان بومیان منط

های جنوبی تعلق داشته، میمونترِ ی ظریفشاخه شک بهاست. این گونه بی های جنوبی بیشینهدر میان میمون

انسان بویسئی )پارانتروپوس بویسئی( را نیز از های نزدیک به شبهاما از بقیه تنومندتر بوده و برخی از ویژگی

ترین شواهد و بقایای ی کهندهد. میمون جنوبی گرهی از این نظر هم اهمیت دارد که دارندهخود نشان می

                      
319 Brunet et al, 1996: 907-913. 
320 Herries and Shaw, 2011: 523-539. 
321 Australopithecus gahri 
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ای یافت شده که تا حدودی به صنعت اولدوون . در کنار اسکلت این موجود ابزارهای سنگیابزارسازی است

 شباهت دارد. 

اند. اما های کنونی از میمون جنوبی آفریقایی مشتق شدهنظر غالب در قرن بیستم میالدی آن بود که انسان

زمان با میمون جنوبی آفریقایی دهد جنس هومو زودتر یا هممروز شواهدی در دست داریم که نشان میا

ی میمون دم ظهور گونهی تکاملی در سپیدهوجود داشته است. از این رو یا تاریخ جدا شدن این دو شاخه

 322شاید کنیانتروپوس پالتیوپســ ی ابتدایی دیگری جنوبی قرار داشته، و یا میمون جنوبی آفاری یا نمونه

 1999ی اخیر را در سال باشد. این گونهبوده  زیست ــ جد جنس انسانمیلیون سال پیش می 2/3ـ  5/3 که

گران دیگر آن بندی کرده، اما پژوهشی جنس هومو ردهترین نمونهم. در کنیا یافتند. لیکی آن را به عنوان کهن

 323گنجانند.ی آفاری( میهای جنوبی )و نزدیک به گونهرا در میان میمون

 

 ی لوسی )میمون جنوبی آفاری(بازسازی چهره   ی کنیانتروپوس پالتیوپسی جمجمهبازمانده

  

 

های خویشاوندش منتهی های جنوبی و گونههای تکاملی اصلی اجداد انسان به میمونراههبنابراین یکی از خط

از  یی مهم دیگرمسیری نبود که اجداد انسان تجربه کردند. شاخهراهه تنها شود. با وجود این، این خطمی

ها گرایش پیدا این درخت تکاملی، به سوی تنومندتر شدن و افزایش حجم عضالت و نیرومندتر شدن آرواره

                      
322 Kenyanthropus platyops 
323 Leakey et al. 2001: 433–440. 
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اش توسط بلوم یافته شد. این موجودات در ابتدا ای را تشکیل داد که نخستین سنگوارهکرد. این گروه شاخه

ها را به عنوان جنس جدیدی به های جنوبی تنومند شهرت یافتند، اما امروز بیشتر دانشمندان آنبا نام میمون

بیشتر شواهد  کنند.شان میبندیرده 324پارانتروپوسعنوان جنس به شناسند و به پیروی از بلوم رسمیت می

تر میمون جنوبی )جنس اوسترالوپیتکوس( که جنس پارانتروپوس از نوعِ ظریف کنداین حدس را تأیید می

های تنومند و متأخر را در زیر ود که نمونهشدر واقع این گرایش روز به روز بیشتر می 325مشتق شده باشد.

  326تر را با نام جنس اوسترالوپیتکوس شناسایی کنند.تر و قدیمیعنوان جنس پارانتروپوس و انواع ظریف

تا یک و نیم میلیون سال پیش، یعنی میلیون سال پیش بر صحنه پدیدار شدند و  7/2از وابستگان این جنس، 

باید پذیرفت که  ،اند. پسکردهزندگی میهمسایگی ایشان در  ،هم زمان با نخستین وابستگان به جنس انسان

ها پس از انقراض سایر تنومند به نسبت زیاد بوده است. این موجودات مدت شایستگی زیستی این موجودات

قامت بود که جنوبی در آفریقا باقی ماندند و تنها پس از پیدایش نخستین اجداد انسان راست یهامیمون

ها از میمون جنوبی کهن بیشتر بوده و برخی از ابزارهای سنگی یافت شده در حجم مغز آن منقرض شدند.

 327اند.وب و شرق آفریقا را به ایشان منسوب کردهجن

است  328اتیوپیتکوس(انسان اتیوپی )پارانتروپوس ی تکاملی، شبهی کشف شده از این شاخهترین نمونهقدیمی

ی به نسبت کاملش در اتیوپی یافت شد. این جمجمه به خاطر وجود امالح م. یک جمجمه 1968که در سال 

                      
324 Paranthropus 
325 Dawkins, 2004: 77. 
326 Pilbeam, 1988: 104–143. 
327 Susman, 1988: 781–4. 
328 Paranthropus aethiopicus 
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ی این جمجمه شناسند. دارندهی سیاه میرنگ شده بود و از این رو آن را به نام جمجمهمنگنز در زمین تیره

ترین نمایندگان جنس پارنتروپوس به زیسته و بنابراین از قدیمیمیلیون سال پیش می 5/2ـ 7/2 در حدود

مون جنوبی آفاری را در خود حفظ کرده است و از این انسان اتیوپی بسیاری از صفات میرود. شبهشمار می

 گونه و قوس ابروی برجسته، و  ِی برآمده، قوسی مستقیم این گونه بوده است. پوزهرو به احتمال زیاد نواده

سازد. برخی تر شبیه میهای قدیمیلیتری عناصری است که آن را به نمونهمیلی 410حجم مغز به نسبت اندكِ 

اند. اما شواهد موجود در ها )بویسئی و تنومند( دانستهانساناز پژوهشگران این گونه را جدِ مشترك سایر شبه

 ی کافی نیست. گیری قطعاین زمینه هنوز برای نتیجه

نمایی که پس از گسست میوسن پدید آمدند، دارای چندین های انسانمیمونآید که از تمام این شواهد بر می

و امروزه برخی  329اندکردهزمان در آفریقا زندگی میها تقریباً به طور هماند. تمام این گونهی مهم بودهگونه

های اوج فعالیت این گونهکنند. بندی میرده 330اوسترالوپیتسینهی شناسان همه را در زیرخانوادهاز دیرین

جنوبی، بین یک و نیم تا دو میلیون سال پیش بوده است. این موجودات در حدود یک و  هایموازی میمون

انسان، تا به جنس شبه ناند و وجود یک تاج استخوانی برجسته در وسط پیشانی وابستگانیم متر قد داشته

که عضالت نکرده است. وجود این تاج استخوانی شاهدی است مبنی بر ایها را به گوریل شبیه میحدودی آن

های سخت گیاهی سازش اند و برای تغذیه از دانهبسیار قوی و محکم بوده ،های این موجودفک و دندان

 اند.بوده هیافت

 

                      
329 Tattersal, 2000. 
330 Australopithecinae 
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 ی پارانتروپوس بویسئی )میان و چپ(جمجمهی سیاه )راست(، و سه بازمانده از پارانتروپوس: جمجمه

 

دهد که رژیم ی اوسترالوپیتکوس و پارانتروپوس نشان میهای دو شاخهی فرسایش یافتنِ دندانتحلیل شیوه

ای مانند پارانتروپوس روبوستوس بیشتر نماید که گونهچنین می 331غذایی این دو گروه متفاوت بوده است.

های سفتِ دیگر نیز کرده و در شرایط دشوار به خوردن بخشهای سخت گیاهی تغذیه میها و بخشاز دانه

ناگفته نماند که  332خوار بوده است.پیتکوس آفریکانوس بیشتر گیاهآورده است. در حالی که اوسترالوروی می

اند و کردهی جانوران تغذیه میالشه های جنوبی نیز گاه ازدهد که میمونشواهد تازه به دست آمده نشان می

اند. به این ترتیب، بردهها و بریدن گوشت بهره میحتی از ابزارهای سنگی ابتدایی برای شکستن استخوان

میلیون سال پیش  4/3ترِ میمون جنوبی در ی نخستین اشکالِ ابزارسازی در نیاکان انسان به انواعِ پیشرفتهسابقه

                      
331 Grine, 1986: 783–822. 
332 Scott et al, 2005: 693–695. 
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رسیده است، که تقریباً با حجم مغز یک شامپانزه می حجم مغز وابستگان به این گونه تا نیم لیتر 333گردد.بازمی

 های مهم این موجودات آورده شده است.ای از اطالعات پایه در مورد گونهچکیده زیربرابر است. در جدول 

 

A.af گونه arensi s A.af ri canus P.boi sei P.robust us 

 1/1ـ  3/1 2/1ـ  4/1 1/1ـ4/1 1ـ  5/1 بلندای قد )متر(

 40ـ  80 40ـ  80 30ـ  60 30ـ  75 وزن )کیلوگرم(

قدمت )میلیون 

 سال(
 2ـ  1 6/2ـ  2/1 3ـ  5/2 4ـ  5/2

 جنوب آفریقا شرق آفریقا جنوب آفریقا شرق آفریقا مکان

 شکل ظاهری

سینه شبیه به 

ها، طول دست میمون

بیشتر از پا، ظریف، 

دوشکلی جنسی 

 متعادل

دارای دوشکلی 

جنسی خفیف، 

دست بلندتر از پا، 

بدن ظریف و 

 باریک

بدن بسیار تنومند و 

درشت، طول دست 

خیلی زیاد، دوشکلی 

 شدید جنسی خیلی

تنومند، طول 

بازو زیاد، دارای 

دوشکلی جنسی 

 زیاد

 

A.af گونه arensi s A.af ri canus P.boi sei P.robust us 

 آرواره

دندان نیش و پیش 

بزرگ، در فک باال 

بین این دو 

ای وجود فاصله

داشته، آسیای 

 متوسط

طول دندان نیش کم و 

ی پیشین، اندازههم

ی بین فاقد فاصله

دندان پیشین و نیش، 

تر دارای آسیای بزرگ

 از میمون آفاری

دندان نیش و 

ن کوچک، پیشی

آسیاهای بسیار 

بزرگ، پیش 

آسیای بزرگ و 

 شبیه به آسیا

شبیه به میمون 

 بویسئی

                      
333 McPherron et al, 2010: 857–860. 
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 شکل جمجمه

پیشانی تخت و 

ی کوتاه، چهره

برجسته و پیش 

آمده، قوس ابروی 

 بزرگ

پیشانی بلندتر از 

میمون آفاری، قوس 

تر و ابرو کوچک

 تری ظریفچهره

ی دارای تیغه

پیشانی در فرق 

ی بزرگ سر، چهره

و پهن با عضالت 

درشت و قوی 

 آرواره

دارای تاج پیشانی 

شبیه به گوریل، 

صورت زمخت، 

تر ظریف ولی کمی

 از میمون بویسئی

حجم جمجمه 

 )میلی لیتر(
 530 410ـ  530 400ـ  500 400ـ  500

 

تغییرات زیادی در نگرش رسمی دانشمندان نسبت به سیر تکامل انسان پذیرفته شدن جایگاه میمون جنوبی، 

کردند رشد حجمی مغز پیش از کوچک شدن پدید آورد. تا پیش از یافته شدن انسان زنگی، همه فکر می

ها صورت گرفته است، اما با یافته شدن این اسکلت، عکس آن ــ که پیش از آن توسط دارت هم ادعا دندان

  334.أیید شدشده بود ــ ت

فرض این بود که اجداد انسان هم مردود اعالم شد. این پیش یفرض دیگرپس از یافته شدن لوسی، پیش 

اند. این اند، و بعد از آن حرکت بر دو پا را آغاز کردهورزی کرده و به ابزارسازی روی آوردهابتدا دست

فرض بر مبنای مشاهداتی که از موجودات چهارپای ابزارمند ــ مانند شامپانزه ــ در دست بود متکی بود. پیش

فرض را رد کرد. لوسی با وجود اسکلت به نسبت کامل لوسی، که آشکارا دوپا و فاقد ابزار بود، این پیشاما 

دوپا بودن، در حدود چهار میلیون سال سن داشت، و این در حالی است که تاریخ ساخته شدن نخستین 

                      
334 Aiello,1993. 
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رسد که دیگر به نظر میبه این ترتیب بار  ،گردد، پسابزارهای انسانی به حدود دو میلیون سال پیش برمی

 335.شناختی و فیزیولوژیک پیروی کرده باشد و جلودار آن نباشدتکامل رفتاری از تکامل ریخت

دهد این ویژگی کامالً های نخستی دوپا کشف شده که نشان میهای جدیدی از گونههای اخیر نمونهدر سال

که  336ی اورورین توگِنسیسیافته است. مثالً گونهمستقل از افزایش وزن مغز در نیاکان میمون جنوبی تکامل 

زیسته، به شکلی نمایان دو و حدود شش میلیون سال پیش در کنیا می 337ی هومینیده تعلق داشتهبه خانواده

 338پا بوده است.

دهد. بر مبنای این تفاوت ریختی بقایای استخوان کمر میمون جنوبی دوشکلی جنسی نمایانی را نشان می

های کمر زنان در این گونه برای حمل وزن جنین سازگاری داشته است و این تنها توان دریافت که مهرهمی

هایی که چهار دست و پا راه ای دوپا سر و کار داشته باشیم. یعنی گونهیابد که با گونهزمانی ضرورت می

دهد های کالبدشناختی نشان میکنند. دادهی خود توزیع میهای کمر و سینهروند، وزن جنین را بر کل مهرهمی

تردیدی  هایی وجود دارد که دوپارو هستند. از این رو،های کمر تنها در گونهکه تمرکز وزن جنین بر مهره

با وجود این، برخی از صفات این  339رفته است.نیست که میمون جنوبی آفریقایی نیز بر دو پایش راه می

ها سازشی برای تاب خوردن بر نماید. مثالً خمیدگی انگشتان دست که در میمونچنان ابتدایی میگونه هم

                      
335 Pilbeam,1984. 
336 Orrorin tugenensis 
337 Senut et al, 2001: 137–144. 
338 Haviland et al, 2007: 141. 
339 Avasthi, 2007. 
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ی دست آن هم کمی از پا بلندتر بوده که شده است. اندازهی درختان است، در این موجود نیز دیده میشاخه

 بینیم.ی امروزین میاش را در شامپانزهصفتی است که مشابه

 

 

 

 

 

 

 ی میمون جنوبی آفریقایی )راست(،بازسازی چهره

 ی کودك تاونگ )چپ(بویسئی )میان( و جمجمه ی پارانتروپوسبازسازی چهره

 

های پارانتروپوس روبوستوسِ نر و ماده پژوهش جالبی که به تازگی با بررسی ایزوتوپ استرنسیوم در دندان

ها پدرساالرانه بوده است. یعنی زنان از زادگاه خود دهد که ساختار خانوادگی این میمونانجام شده، نشان می

این نخستین شاهد در  340اند.کردهی خود کوچ میبرای زیستن به محل زندگی جفتِ نرینهاند و شدهدور می

 دهد.ی مادری را در زمان ازدواج نشان میاز خانواده نیاکان انسان است و جدا شدن زن« زن گرفتنِ»مورد 

                      
340 Copeland et al. 2011: 76–78. 
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شناختی کنونی، میمون جنوبی نخستین جد مشترك آدمیان است که برخی از خصوصیات بر مبنای شواهد فسیل

گرفته، و این نشانگر این موجودات در زیر سر قرار میدر  341داده است. سوراخ جمجمهاو را از خود نشان می

هم ی این موجودات آن است که برای راه رفتن همیشگی بر روی دو پا سازش یافته بودند. لگن خاصره

گذشته از این  342.ی راه رفتن دوپایی سازش یافته استشباهت زیادی با لگن انسان جدید داشته و آشکارا برا

های شک جد مشترك تمام آدمیان و سایر گونهدهد که بیهای کالبدشناختی دیگر نیز نشان میکاریموارد، ریزه

 343جنس هومو، میمون جنوبی بوده است.

 

 

 

 

 

 

 344ها با تلوتلو خوردن، و به شکلی خمیدهفرض نادرست دیگر، این بود که اجداد انسان مانند شامپانزهپیش

مبنای این اند. چهارپا آغاز کردههنیم دوپا/هشان را از حالتی نیماند، و روند ایستاده حرکت کردنرفتهراه می

فرض شد. ها بود، که به اجداد انسان تعمیم داده میها و گوریلی شامپانزدهطرز تلقی، شکل راه رفتن خمیده

                      
341- Foranum magnum 
342 Lovejoy, 1988: 82–89. 
343 Toth and Schick, 2005: 60. 
344 Knuckle walking 

 (lewin, 1998:221)سان و شامپانزه ی جايگیری سوراخ كف جمجمه در انمقايسه
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های عمودی سازش ی امروزین برای باال رفتن از شاخههای اولیه مانند گوریل و شامپانزهبر این بود که میمون

شان بایستند و با نهادن پشت دست بر زمین بخش تیب یاد گرفته بودند بر دو پاییافته بودند و به این تر

ی اول شناسان نیمهمنجر به این شده بود که دیرینداشت این پیشی وزنشان را بر روی دو پا بیندازند. عمده

های دانستند که از ایستاده راه رفتن عاجز بوده است. تحلیلجنوبی را موجودی خمیده میقرن گذشته، میمون 

دهد که پهن های جنوبی آفاری انجام شده، نشان مینهای لوسی و سایر میموجدیدتری که بر روی استخوان

شده ی نقص مهمی محسوب نمیوَبودن لگن خاصره و کم بودن طول پای این موجودات از نظر توانایی دوپارَ

زی مشتق شده های درختطور مستقیم از دوپارَوَی میمونیعنی دو پاروی میمون جنوبی احتماالً به است.

های حرکتی که در دهد که کارآیی این شکل خاص از اندامکم یک بررسی جدید نشان میدست 345است.

  346.از انسان امروزی هم برای دو پا راه رفتن بیشتر بوده است یشده، حتهای جنوبی دیده میمیمون

 یاین نظریه را مطرح کرد که زمان جدایی شامپانزه و گوریل از شاخه« نیاکان داستان»ریچارد داوکینز در کتاب 

ی پارانتروپوس های جنوبی متأخرتر بوده است. یعنی گوریل از شاخهتکاملی انسان نسبت به زمان ظهور میمون

این برداشت با این شاهد تقویت  347اند.ی میمون جنوبی مشتق شدهبو و انسان از شاخهو شامپانزه و بونو

خصوص بونوبو کمابیش با آنچه در میمون جنوبی دن بههای شامپانزه و ریخت کلی بشود که تناسب انداممی

  348بینیم برابر است.می

                      
345 Kivell and Schmitt, 2009: 14241–6. 
346 Kramer,1999. 
347 Dawkins, 2004. 
348 Zihlman et al,. 1978: 744-6. 
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شباهتش را با  ،ی میمون جنوبی همی صاف و بدون پوزهچهره راه رفتن روی دو پا،عالوه بر  

با آدمِ کنونی، تنومندی بدن پیتسینه لواوستراهای گونه داده است. اختالف اصلیهای کنونی افزایش میانسان

زرگ داشته های بها و عضالت چهره هم شباهتی با میمونو کوتاه بودن قامتش است. شکل قرارگیری دندان

پارانتروپوس است. به طور کلی دوشکلی جنسی در این جانوران بیشتر از انسان بوده، و وزن جنس نر 

 رسیده است. اش میبرابر ماده تا دو روبوستوس

 

  

(Cambridge , 1992:58) 
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انسان کنونی و پروکنسول، ی ها، در مقایسه با جمجمهانسانهای جنوبی و شبهی اصلی از میمونی چهار گونهشکل جمجمه

 349های نسبی جمجمهبدون رعایت اندازه

 

                      
349 Cambridge, 1992:258. 
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شوند خوانده می 350ی مجزایی هستند، میمون جنوبی سِدیبای گونههای میمون جنوبی که نمایندهآخرین نمونه

اند. بقایای دست کم چهار تن از این گونه )یک نرِ جوان، و در جایی به نام ماالپا در آفریقای جنوبی یافته شده

شان به کمتر از دو میلیون سال که قدمت ی بالغ و یک نوزاد هجده ماهه( تا به حال کشف شدهنر و مادهیک 

 352ی سدیبا گرفته شده که در زبان تونگو به معنای چشمه است.ه از کلمهنام این گون 351گردد.پیش باز می

جنوبی آفریقایی و انسان ابزارمند شبیه  ای حد واسط میمونهایی دارد که آن را به نمونهاین گونه ویژگی

تر از تر و شکنندهی آن ظریفها و آروارهمتر مکعب بوده و دندانسانتی 420سازد. حجم مغز این موجود می

های دست این موجود بسیار به انسان کنونی شبیه بوده و نشان های جنوبی دیگر بوده است. استخوانمیمون

جدِ جنس هومو دهد که میمون جنوبی سدیبا توانایی ساخت ابزار را داشته است. به احتمال زیاد این گونه می

های میمون جنوبی را در خود چنان ویژگیهای خواهریِ نزدیک به هومو بوده که همنبوده، بلکه یکی از گونه

 353زیسته است.های نوپای جنس هومو در آفریقا میزمان با نمونهحفظ کرده و هم

چهار تا یک و نیم میلیون سال پیش ی زمانی زهابهای جنوبی در کم چهار گونه از میموندیدیم، دست کهچنان

به ترتیب برای  ی تکاملی هستند کهراههانسان نشانگر دو خطبهاند. میمون جنوبی و شزیستهدر آفریقا می

ر نماید که جنس انسان از تحول مسیاند. چنین میخواری تخصص یافتهپوست خواری و دانه/برگ/میوه

 آمده باشد. های جنوبی ــ پدیدنخست ــ یعنی میمون

  

                      
350 Australopithecus sediba 
351 Dirks et al. 2010: 205–208. 
352 Berger et al. 2010: 195–204. 
353 Balter, 2010: 154–155. 
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 (combride, 1992)های جنوبی با هم و با انسان ی روابط خویشاوندی میمونسه دیدگاه درباره

 

 354انسان ابزارمندت( 

ی هومینیده جنسی تکامل یافت که امروز جنس میلیون سال پیش، در درون خانواده 5/2تا  3/2ی در فاصله

هایی انجامید این جنس نشانگر جهشی در مسیر تکامل بود و به زایش گونه 355شود.انسان یا هومو نامیده می

دهد مشتق شده که انسان معنی می homoی التینِ نام این جنس از واژه 356هاست.که انسان خردمند یکی از آن

                      
354 Homo habilis 
355 Stringer, 1994: 242. 
356 McHenry, 2009: 265. 
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ی شود. اصل کلمه از ریشهتر از آن محسوب میشکلی تازه hommeی و فرانسه humanی انگلیسی و کلمه

  برخاسته است.« خاك و زمین»به معنای  dhǵhem*هندواروپایی 

در همان محلی  .م 1964در سال  357لویس لیکی و همکارش فیلیپ توبیاسهای این جنس را نخستین نشانه

های جا استخوان. آنان موفق شدند در همانیافتندیعنی در اولدووی ــ ــ  که انسان زنگی یافته شده بود

میلیون سال  7/1های یافت شده در حدود انسانی ناشناخته و ابزارهای سنگی وی را کشف کنند. استخوان

هاست ــ ه نخستین وجه تمایز انسان و سایر میمونقدمت داشتند و به دلیل دارا بودن توانایی ابزارسازی ــ ک

 359.دهدنامیده شدند، که به زبان التین انسان ابزارمند معنی می 358هومو هابیلیسبه نام 

های های مرتبط با هم بود. یکی از گونهتر از گونهی پرجمعیتعضوی از یک خوشه ،انسان ابزارمند، در واقع

نام دارد که در حدود دو میلیون سال پیش در شرق  360هومو رودولفنسیستر و مشابهِ وابسته به آن، قدیمی

نامیدند، اما در نهایت معلوم شد که به این گونه را در ابتدا پیتکانتروپوس رودولفونسیس میزیست. آفریقا می

 361جنس هومو تعلق دارند و بنابراین نامش را عوض کردند.

میلیون سال پیش در آفریقای زیر صحرای بزرگ قابل ردیابی است. دانشمندان  9/1ردپای انسان ابزارمند از 

انسان ی وابستگان به جنس های مشابه دیگری هم در ارتباط با این نخستین خوشهزنند که گونهحدس می

این گونه احتماالً  362به احتمال زیاد این گونه از میمون جنوبی گَرهی مشتق شده است. وجود داشته باشد.

                      
357 Phillip Tobias 
358 Homo habilis 
359 Leaky and Lewin,1992. 
360 Homo rudolfensis 
361 Wood, 1999: 115–118. 
362 De Heinzelin et al, 1999: 625–9. 
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های بدنی آن به ی زمین پدیدار شده است. بیشتر ویژگیانسان است که بر صحنهی جنس ترین نمایندهکهن

شده که چشمگیر و زیاد لیتر بالغ میصد میلیمیمون جنوبی ظریف شباهت دارد، ولی حجم مغز آن به هفت

 363است.

میلیون سال پیش در  4/1 – 3/2ی زمانی ازهوی این خوشه است، در ترین نمایندهانسان ابزارمند، که مهم

 اولدوویی ی شصت میالدی در منطقههای این انسان را در دههنخستین نمونهکرده است. آفریقا زندگی می

حجم ی پیشرفته و یافتند و خصوصیات بدوی بدن آن که به میمون جنوبی شباهت داشت، به همراه جمجمه

با قدی انسان ابزارمند  364های زیادی دامن زد.رسید، به بحثمی لیتریلیصد متفصد تا هشش که به مغزش

خالف میمون جنوبی که موجودی  . براست کیلوگرم وزن داشته 45متر، نزدیک به سانتی 135در حدود 

این موجود به طور  365.بوده است تراندامست، انسان ابزارمند بلندتر و باریکقد و پهن و تنومند بوده اکوتاه

که قادر به شکار جانوران بوده باشد در دست خورد، اما نشانی از اینخوار بود و گاه الشه هم میعمده گیاه

 نیست.

های متفاوتی وجود دارد. معتبرترین نظریه، این در مورد علت جدا شدن جنس انسان از میمون جنوبی، دیدگاه

 (میلیون سال پیش 4/2 – 3بین )ی میوسن ناگهانی را به سرد شدن ناگهانی هوا در اواسط دوره دگردیسی

داند. این عصر یخبندان تغییرات عمیقی را در ساخت جمعیتی و تنوع زیستی آفریقا به بار آورده و مربوط می

                      
363 Bromage et al., 2008: 43–54. 
364 Johanson et al, 1987: 205–209. 
365 Mellars and Stringer,1989. 
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های نند آهوهای دشتی و گلههایی ماهای سازگار با محیط گرم، نمونهعالوه بر منقرض کردن بسیاری از گونه

 شان شده است. را نیز ایجاد کرده و باعث افزایش جمعیت 366بزرگ گاوسانان

این ابزارها عبارتند از  367.اندتردید به انسان ابزارمند مربوط بودهابزارهای به دست آمده در اولدووی بی

اند و احتماالً برای شکستن استخوان جانوران هایی کوچک که به طور ناقص و بسیار ساده تراش خوردهسنگ

یا )شان، به نام تمدن ر محل کشفی این ابزارها، به افتخااند. تمدن سازندهرفتهکار میشان بهو بریدن پوست

 369.شوندخوانده می 368ناولدووَ (فرهنگ

شود. این آثار در نزدیکی شهر هَدَر در ترین آثار این فرهنگ، به دو و نیم میلیون سال پیش مربوط میقدیمی

سنگی که  370هایمشته ،گیرد. نخستاتیوپی از زیر خاك خارج شده، و به طور کلی دو نوع ابزار را در بر می

سنگی که از تراش  371هایهای تراشیده و تیز هستند، و دیگری تیغههایی برجسته و گرد با لبهسنگ قلوه

رهنگ اند. ویژگی مشترك تمام ابزارهای فتر ایجاد شدهتر و پهنهای باریکتر سنگو دقیق خوردن ناقص

نخورده در ابزار سنگی است. در تمام ابزارهای یادشده، سنگی که به طور های تراشاولدوون، وجود بخش

هایی از شده و پس از کنده شدن بخشی ابزار شباهت داشته انتخاب میطبیعی به شکل مورد نظر سازنده

نخورده در ابزار، به عنوان دستگیره اشگرفته است. احتماالً بخش تری آن، برای کار مورد استفاده قرار میلبه

 کاربرد داشته است.

                      
366 Bovidae 
367 Wood,1991. 
368 Oldowan 
369 Parker,1992:82-94. 

370. Core tools 

371. Flake tools 



134 

 

ترین محل کاوش بقایای تمدن اولدوون محسوب ی اولدووی غنیپس از گذر این همه سال، هنوز هم منطقه

های های متوالی از انسانهای جنوبی هم بوده است، نسلشود. در این منطقه، که روزی مسکن میمونمی

های مختلف شان در الیههایاند و ابزارهای خود را به همراه استخوانزندگی کردهابزارمند در یک جا 

شوند. بستر های گوناگون زمین این منطقه، به چهار بستر تقسیم میاند. الیهشناختی به یادگار گذاشتهزمین

ها قرار گرفته و خششود، در زیر سایر بدارای آثار فراوان را شامل می نخست، که به تنهایی بیست اردوگاهِ

شود. این بستر تنها شش نوع ابزار دارد، که بیشتر از نوع ترین بقایا را شامل میترین و بنابراین قدیمیعمیق

 372.است میلیون سال 9/1ی سنگی هستند. قدمت این آثار در حدود مشته

شود. یصد هزار سال پیش مربوط مدوم، که به نام اولدوون پیشرفته هم مشهور است، به حدود هفتبستر 

های ابزارمند روی هم قرار گرفته های انسانبین این آثار و بستر اول، در حدود چهل الیه از بقایای اردوگاه

ها ده نوع ابزار یافت ین الیهکنند. در ااست، و از سکونت درازمدت اجداد انسان در این منطقه حکایت می

 های سنگی تعلق دارند.ی تیغهاند، که بیشتر به ردهشده

اند. مواد خام مورد نیاز برای شود که از نوع خاصی از سنگ ساخته شدهبستر سوم، ابزارهایی را شامل می

قرار داشته به آن محل های ابزارساز ساخت این ابزارها از معدن سنگی که در نُه کیلومتری محل زندگی انسان

هاست. رفتار یادشده، آورده شده است. این نخستین شواهد از انتقال مواد برای ساختن ابزار در تاریخ نخستی

توانند در طول زمان مورد یعنی حمل مواد خام از منبعی دور و استفاده از آن در ساختن ابزارهایی که می

                      
372 Hill, 1992. 



135 

 

های توان ادعا کرد که انسانشود و به این ترتیب مییده نمیاستفاده قرار گیرند، در هیچ نخستی دیگری د

 ابزارمند تا حدود زیادی به معنای امروزین انسان شده بودند.

این ابزارها  بستر چهارم هم ابزارهایی مشابه را در خود نهفته است، با این تفاوت که معدن سنگ مربوط به

رفت در نسبت به بستر سوم نوعی پیش ،به این ترتیب ی بیست کیلومتری محل اردو قرار داشت ودر فاصله

 دهد.انتخاب مواد خام را نشان می

 

 

 

 

 

 

 ابزارهای سنگی فرهنگ اولدوون )راست(، 

 میلیون سال پیش( )میان(  7/1های سنگی اولدوون از اتیوپی )مشته

 و فرهنگ آشولین )چپ(
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 373قامتانسان راستث( 

هلند  که در استخدام شرکت هند شرقی 374اروپایی به نام اوژن دوبوا یشناسجراح و دیرین .م 1887در سال 

هایی که در این مناطق وجود داشت، وگذار فراوان در جاوه و سوماترا، به گردآوری سنگوارهبود، پس از گشت

آوری کرده بود. در همین ای بالغ بر دوازده هزار سنگواره را جمعمجموعه .م 1891پرداخت. دوبوا تا سال 

ای نیم میلیون ای استخوان ران و سقف جمجمهکهسال، گزارشی در مورد یکی از این بقایا منتشر کرد، که به ت

شناس ی میمون و انسان بود. پیش از دوبوا، زیستشد که دارای ترکیبی از خصوصیات جمجمهساله مربوط می

داروین را  یشدهی گم، کشف حلقهشتاریخ آفرین ،در کتاب بزرگ خود 375بزرگ آلمانی ارنست هکل

 آدم»ی یونانی، کار برده بود. نامی که در ریشهآن به نرا برای نامید 376پیتکانتروپوسبینی کرده بود و نام پیش

پیتکانتروپوس رده بود ای را که کشف کی هکل، نام گونهدهد. دوبوا به احترام خاطرهمعنا می «میمونـ 

 کنونی دانست.های گذاشت و آن را نیای انسان 377ارکتوس

ی غنی از نظر سنگواره در چین کشف شد، که در نزد اهالی محلی به امنطقه .م 1921از سوی دیگر، در سال 

کردند و بقایای ها در این محل کاوش میی استخوان اژدها شهرت داشت. مردم محلی برای قرننام تپه

کردند و معتقد بودند این مواد های اژدها برای فروش عرضه میی به دست آمده را به عنوان استخوانسنگواره

دارویی دارند. یک گروه تحقیقی سوئدی که برای بررسی این منطقه به چین رفته بود، موفق شد در خاصیت 

                      
373 Homo erectus 
374- Eugene Dubois 
375- Ernst Haekel 
376 Pithecanthropus 
377 Pithecanthropus erectus 
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ای به نام چوکوتیِن قرار دارد، ی مورد نظر، در نزدیکی دهکدههای فراوانی پیدا کند. تپهی مزبور سنگوارهتپه

د سالی که گروه سوئدی در چین و به همین دلیل هم این تپه به تدریج با این نام شهرت یافت. در طی چن

بندی شد، اما در جریان جنگ جهانی دوم و ها کشف و طبقهای ارزشمند از سنگوارهکرد، مجموعهکاوش می

  اشغال چین توسط ژاپن، این مجموعه ناپدید گردید.

 برای از سرگیری کار گروه سوئدی به چوکوتین رفت 378پژوهشگری به نام دیویدسون بلَک .م 1927در سال 

شده را به یکی از اجداد مستقیم های یافتمانند باستانی شد. او استخوانای انسانو موفق به یافتن بقایای گونه

 . «انسان چینی پکنی»عنی یرا برایش برگزید که  379نِنسیسسینانتروپوس پِکیانسان مربوط دانست و نام 

ها پیش یافته بود شباهت هزار سال بود و به طور مشخص با آنچه دوبوا سال 250ـ 500قدمت این آثار 

بندی، ارنست ی پنجاه قرن گذشته، متخصص بزرگ ردهکه در دههچنان باقی بود، تا اینداشت. این دو نام هم

 های به جا مانده از این دو نمونه را به دقت بررسی کرد و از آنجا که هوادار یک کاسه کردنسنگواره 380مایر

 انسان»شناسایی کرد. به این ترتیب نام  هومو ارکتوس دو را با نام هر بود، 381بندیهای مشابه در ردهطبقه

 شناسی انسانی وارد شد. دیریناسامی ی به دایره «قامتراست

                      
378- Davidson Black 
379 Sinanthropus pekinensis 
380- Ernst Mayr 

 کرد.بندی پرهیز میبود، یعنی از اضافه کردن سطوح غیرالزم در رده  Lumpistمایر به اصطالح .3
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م. در آفریقای جنوبی کشف کرد و آن را  1949در سال  382نخستین نمونه از این گونه را جان رابینسون

شناسایی  384انسان کارگر )هومو اِرگاستِر( با نام بعدیاین انسان را متخصصان  نامید. 383تِالنتروپوس کاپِنسیس

رود. کار میقامت بومی آفریقا بهچنان تا به امروز برای انسان راستبعد از حکم مایر، این نام هم 385.کردند

( به معنی کارگر گرفته شده است. این نام را از آن رو ἐργαστήρی یونانی اِرگاستر )نام این گونه از کلمه

آوری ابزارسازی به دست این انسان دستخوش تحول شده و به ظهور فرهنگ اند که فنبرایش برگزیده

 387انجامیده است. 386آشولین

ی والد و فرزند با هم دارند و یکی پس قامت رابطهشد که انسان ابزارمند و انسان راستها تصور میتا مدت

دهد که این تصور نادرست بوده و م. نشان می 2007های سال اند. با وجود این، یافتهاز دیگری تکامل یافته

ی موازی تعلق اند. از این رو، احتماالً به دو شاخهزیستهزمان با هم میاین دو گونه برای مدتی طوالنی هم

 388داشته و دارای جدی مشترك باشند.

قامت ای جدا در نظر بگیریم، باید آن را به عنوان جد انسان راسترا به عنوان گونههومو ارگاستر اگر بخواهیم 

میلیون سال پیش در آفریقای شرقی وجود داشته است و گویا  9/1مورد نظر مایر فرض کرد. این موجود از 

نوادگان معموالً  389.ی آفریقا مهاجرت کرده استانسان باشد که به بیرون از قارهجنس عضو از نخستین 

                      
382 John T. Robinson 
383 Telanthropus capensis 
384 Homo ergaster 
385 Wood and Collard, 2001: 63–74. 
386 Acheulean 
387 Beck et al., 1999. 
388 Spoor et al, 2007: 688–691. 
389 Larick and Ciochon,1996. 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_T._Robinson
http://en.wikipedia.org/wiki/Telanthropus_capensis
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خوانند. انسان کارگر قامت در آسیا( میهای دیگری )انسان گرجی در اروپا و انسان راستمهاجرش را با نام

امروز پژوهشگران در این مورد  390زیست.چنان زنده و فعال بود و در آفریقا میمیلیون سال پیش هم 3/1تا 

ـ و نه انسان راست ـ بوده که نیای مشترك گونهتوافق دارند که همین گونه از انسان ـ های بعدی )انسان قامت ـ

چنان موضوع قامت همارتباط این گونه با انسان راست 391شده است.خردمند، نئاندرتال( محسوب می

هایی که از قامت بوده و جمعیتهای داغ است. برخی اعتقاد دارند که انسان کارگر جد انسان راستبحث

برخی دیگر اعتقاد دارند که این دو با هم  392اند.قامت را پدید آوردهاند، انسان راستوچیدهآفریقا به آسیا ک

های دیگرِ انسانِ امروز توافق بیشتر بر سر آن است که انسان کارگر و چند تا از گونه 393اند.جد مشترك داشته

اند. اما، به قامت بوده انسان راستی بزرگِهای مجزای وابسته به یک گونهها یا جمعیتمعاصرش زیرگونه

تر از انسان تر و ظریفی انسان کارگر نازكاند. مثالً جمجمههایی داشتههر صورت، این دو با هم تفاوت

ی انسان کارگر نسبت به را ندارد. جمجمه 394ی چشمی باالی حدقهقامت است و بر خالف آن حفرهراست

های بدنش تری دارد. استخوانتر و خمیدهانسان هایدلبرگ بیشتر به جلو تمایل دارد و استخوان پیشانی پست

تر آن است که دوشکلی جنسی های قدیمیتر از نوع هایدلبرگ است. تمایز اصلی آن نسبت به گونهنیز نازك

                      
390 Hazarika, 2007. 
391 Rightmire, 1998. 
392 Tattersall and Schwartz, 2000. 
393 Spoor et al., 2007: 688–691. 
394 supraorbital foramen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Supraorbital_foramen


140 

 

لیتر میلی 700ـ900. حجم مغز این گونه به شکل افزایش یافته و از 395در آن به شکل نمایانی کم شده است

 396لیتر در انواع جدیدتر متغیر است.میلی 900ـ1100های ابتدایی تا در نمونه

اند. با وجود این، دوران زندگی این دو گونه دویست تا سیصد هزار ی انسان کارگر دانستهانسان ابزارمند را نیا

احتمال دیگر که این روزها هوادار  397اند.پوشانی دارد و بنابراین احتماالً هردو نیای مشترکی داشتهسال هم

گیری انسان ابزارمند از این بیشتری دارد، آن است که انسان کارگر خیلی زود در همان ابتدای دوران شکل

ی والد ادامه داده ای مستقل و رقیب به بقای خود در کنار گونهی تکاملی مشتق شده و به صورت گونهشاخه

آوری و ابزارسازی خاص این گونه به نسبت دیر تکامل یافته است. این گونه که در کل به مدت فناست. 

پانصد هزار سال تداوم داشت، احتماالً در دویست هزار سالِ آخر عمرش فرهنگ آشولین را ابداع کرده است. 

شود. چون انسان ربوط میی اخیر به آسیا مقامت و کوچیدن گونهاین به بعد از زمان جدا شدن انسان راست

 قامت آسیایی فاقد فرهنگ آشولین بوده است.راست

میلیون سال پیش  9/1در حدود انسان کارگر )هومو ارگاستر(،  قامت، یعنیآفریقایی انسان راست خویشاوند

اند خیلی های ابزارمند در آفریقا ساکن بودهزیسته است. این برش زمانی با دورانی که انسانی سیاه میدر قاره

توان داشت. گروهی نی کمِ بین این دو گونه، دو برداشت متفاوت مینزدیک است. با توجه به اختالف زما

فاوت زمانی اندك را با مدل تکاملی بوده و این ت کارگر/قامتمعتقدند که انسان ابزارمند نیای انسان راست

های دهند. به این معنا که این تبدیل را ناشی از تغییرات ناگهانی محیط زیست انسانای توضیح میتعادل نقطه

                      
395 McHenry, 1994. 
396 Hazarika, 2007. 
397 Urquhart, 2007.  
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میلیون سال پیش رخ  7/1ـ8/1های یخبندان در چنین تحوالتی در قالب دوره ،دانند. در واقع همنخستین می

کم هشت موج پیاپی از سرمای فراگیر به طور مختصر گفتیم، دست کهچنان ،ندانهای یخبداده است. این دوره

های هایی از برف و یخ فرو بردند و زندگی گونهاند که غرب اوراسیا، شمال آمریکا و گرینلند را به زیر الیهبوده

هایی می و پیدایش گونههای قدیبومی این مناطق را تهدید کردند. پیامد این تغییرات، انقراض بسیاری از گونه

های گرمسیری جدید بود. این تغییرات اقلیمی در تکامل انسان هم بسیار اثربخش بود. چرا که مساحت جنگل

ای، ها افزود. بنا بر نظر معتقدان به تعادل نقطههای سردسیری و بیابانرا کاهش داد و بر وسعت جنگل

ی تکاملی راهههایی تکاملی بودند که در خطاسخقامت و کشف کردن آتش، پخواری انسان راستگوشت

 انسان به وجود آمد تا بتواند با این شرایط دشوار دست و پنجه نرم کند.

ای تکاملی است، که بر خالف مدل کالسیک، به انباشته شدن تدریجی تغییرات کوچک نظریه :398ایتعادل نقطه

در طول زمان معتقد نیست. بر اساس این نظریه، تغییرات تکاملی تغییراتی ناگهانی و فراگیر هستند که پس از 

ی کالسیک تکاملی که ابتدا توسط داروین پیشنهاد شد، دهند. در نظریهت و پایداری رخ میمدت درازی ثبا

شوند و به تدریج های رقیب انباشته میهای تصادفی به تدریج در جمعیتچنین فرض شده بود که جهش

سیک، شوند. در نگرش کالی جدیدی که سازگارتر هم هست، میباعث انقراض یک گونه و باقی ماندن گونه

ای، بر ناپایداری ذاتی تغییرات تکاملی، مالیم، تدریجی، همیشگی و پیوسته هستند. اما در مدل تعادل نقطه

شود. در این مدل بخش ها تأکید میهای جانوری و رفتارهای آشوبناك آنای مانند جمعیتهای پیچیدهسیستم

شوند. و به تغییرات تدریجی سیستم منتهی نمیهای تصادفی ژنوم، خصلتی میرا و غیرمؤثر دارند ی جهشعمده

                      
398- Punctuated equilibrium 
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سازد، تغییر ناگهانی در الگوی ژنومی غالب است، که خود پیامد ای جدید را ممکن میآنچه پیدایش گونه

تر کنندهتر و قانعای به عنوان بیانی دقیقی تعادل نقطهباشد. امروز نظریهتغییرات ناگهانی در شرایط محیطی می

مدت، گسسته و بزرگ را ای تحوالتی ناگهانی، کوتاهی تعادل نقطهشهرت یافته است. نظریه از مدل کالسیک

 کند.بینی میهای تکاملی پیشدر سیستم

شود که این دو گونه از انسان را پسر میدومین تفسیر از نزدیکی زمانی این دو گونه، به دیدگاه کسانی مربوط 

زمان با انسان ابزارمند قامت در مقطعی همدانند. بر مبنای این دیدگاه، انسان راستعمو، و نه پدر و پسر، می

های هر دو با وجود داشتن نیای مشترك به صورت دو خط موازی درآمده بودند کرده و جمعیتزندگی می

کارگیری قامت در بههای برتر انسان راستیاند. بر مبنای این مدل توانایداشتهو در بین خود تبادل ژنوم ن

آتش و شکار، در نهایت باعث برنده شدنش در رقابت بر سر منابع شده و انسان ابزارمند را از دور خارج 

 کرد.

 

 

 

 

 

 

های زایی و دگرگونی سریع و ناگهانی با وقفه( گونهAای )ها: در مدل تعادل نقطهدو الگوی متفاوت برای پیکربندی تکامل گونه

شود کند و به تدریج انباشته میها بروز می( تغییر در سطح صفتBشود، در حالی که در مدل کالسیک )بینی میاش پیشبینابین

 )تکامل فیلِتیک(. 
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آوری تباط با آتش ابداع کند. فنترین دستاورد انسان کارگر این بوده که توانسته صنعتی را در اراحتماالً بزرگ

هایی در دست است شده، هرچند نشانهاو، به احتمال، به روشن نگهداشتن آتش و منتقل کردنش محدود می

های مشتق از او از جمله به هر صورت، تمام گونه 399دانسته است.که انگار روش برافروختن آتش را نیز می

 اند. آوری تولید آتش را دارا بودهقامت فنانسان راست

نایی تولید صداهای متنوع را نداشته و فاقد هر شکلی از ها فرض بر آن بود که انسان کارگر توابرای مدت

تر از های ستون فقرات کودك تورکانا باریکزبان بوده است. این فرض از آنجا ناشی شده بود که استخوان

اش توانایی کنترل عضالت تنفسی را برای تولید صدا داد که دارندههای انسان امروزین بود و نشان میمهره

ی تورکانا بعد از سنگواره هایی از انسان کارگر که به سیصد هزار سالبا وجود این، در نمونه نداشته است.

بینیم که کامالً با انسان امروزین شباهت دارند و به توانایی مشابهی برای هایی میشوند، ستون مهرهمربوط می

ی تورکانا به دلیل یک بیماری در ضمن، این نظریه هم وجود دارد که پسربچه 400کنند.کنترل تنفس داللت می

روی هم رفته چنین  401اش برخوردار بوده است.تر از سایر اعضای گونهتر و ضعیفهایی باریکاز مهره

ای از نیاکان ما بوده که توانایی تولید طیفی وسیع از صداها را داشته نماید که انسان کارگر نخستین نمونهمی

شک از انسان کنونی کمتر بوده های پیچیده بیبندی زبانش و توانایی تولید آرایهی واجاست. هرچند دامنه

ها های زبانی شامپانزهاما به احتمال زیاد از نشانه 402توان زبان او را گشتاری/ زایشی دانستاست و نمی

                      
399 Goren-Inbar et al., 2004: 725–727. 
400 Bower, 2006: 275. 
401 Wong, 2003. 
402 Shreeve, 1995. 
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توان جود داشته و بنابراین میی بروکا وقامت ناحیهبا وجود این، در مغز انسان راست 403تر بوده است.پیشرفته

 404ها بوده است.ای از واجهای پیچیدهپذیرفت که این انسان قادر به تولید توالی

میلیون سال پیش در  3/1ـ8/1ی قامت است که در فاصلهانسان کارگر، انسان راستنامدارترین خویشاوند 

و در  850های ابتدایی حجم مغز آن در نمونه 405زیسته است.قلمرو خاوری )چین، جاوه و هندوچین( می

ر بوده، به طوری لیتر بوده است. دوشکلی جنسی آن کمی از انسان امروزین بیشتمیلی 1100های متأخرتر نمونه

اند. این انسان نسبت به قدش از انسان امروزین تنومندتر تر بودهها سنگیناز مادینه درصد 25که نرهای آن 

های آوری ابزارسازی آن از انسانتر از انسان ابزارمند داشته است. فنهایی ظریفچهره و دندانبوده، اما 

چنان در حد ساخت تبر سنگی و افروختن آتش باقی مانده است. با وجود این، تر بوده، اما همپیشین پیچیده

قایق برای سفر بر روی آب  ترین نیای انسان بوده که از کلک وقامت کهنبرخی اعتقاد دارند انسان راست

 406برده است.بهره می

های گردآورنده قبیله ای شبیه بههای خانوادگی گستردهقامت نخستین نیای آدمیان بود که در دستهانسان راست

ای مهاجر از انسان کارگر در نظر برخی از دانشمندان آن را به عنوان شاخه 407و شکارچی زندگی کرد.

 408گیرند.اش در نظر میای مستقل و متمایز از نیای آفریقاییچون گونهخی دیگر آن را همگیرند و برمی

ی اجدادی است و در قامت گونهکه معتقد است انسان راست ی دیگری هم وجود داردناگفته نماند که نظریه

                      
403 Ruhlen, 1994. 
404 Leakey, 1992: 257–258. 
405 Haviland et al., 2007: 162. 
406 Gibbons, 1998: 1635–1637. 
407 Boehm, 1999.  
408 Klein, 1999. 
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زمین تکامل یافته و بعدتر گروهی از آن به آفریقا کوچ کرده و ی پهناوری میان چین و ایراناصل در منطقه

شود که بقایای یافت شده از ابزارهای اند. این دیدگاه با این شاهد پشتیبانی میی انسان کارگر را برساختهگونه

تر میلیون سال قدمت دارند که کمی قدیمی 73/1ـ85/1گرجستان  409ی دمانیسیقامت در منطقهانسان راست

چنان بیشتر پژوهشگران خاستگاه شده از انسان کارگر در آفریقاست. با وجود این، همترین آثار یافتاز کهن

  410پذیرند.قامت را میآفریقایی انسان راست

شود. این نمونه به خوانده می 411ی کهنی که در گرجستان یافت شد، امروز گاه با نام انسان گرجیسنگواره

حجم مغز این انسان  412قامت و انسان ابزارمند بوده است.موجودی تعلق داشته که حد واسط انسان راست

ی هومینید است که خارج از آفریقا یافت شده است. دوشکلی ترین جمجمهلیتر بوده و این ابتداییمیلی 600

  413های جنوبی داشته است.های انسان بیشتر بوده و شباهتی به میمونجنسی این گونه نیز از سایر گونه

ی چوکوتین در نزدیکی قامت همان تپهی اطالعاتی ما در مورد انسان راستترین خزانهحتی امروز هم مهم

هایی ژوهشپپرداختند و در جریان  این منطقه محققان چینی خود به کاوش در .م 1949پس از سال است. پکن 

. در حال حاضر، انددر این جایگاه باقی مانده قامتهای انسان راستسنگوارهانبوهی از پردامنه، نشان دادند که 

لیل و ربوط به این منطقه شناسایی، تحدر حدود بیست اسکلت کامل و بیش از بیست هزار ابزار سنگی م

 اند.های استفاده از آتش هم در چوکوتین یافت شدهاند. نخستین نشانهبندی شدهطبقه

                      
409 Dmanisi 
410 Tattersall and Schwartz, 2001. 
411 Homo georgicus 
412 Vekua et al., 2002: 85–9. 
413 Lordkipanidze et al., 2007: 305–310. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dmanisi
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اند. یکی از نخستین موارد از برانگیزی منتهی شدهبرانگیز و چالشهای بحثهای چوکوتین گاه به نظریهیافته

ی جانوران های سوختهشود. در این منطقه استخوانقامت مربوط میاین دست، به رژیم غذایی انسان راست

خوار بودن این انسان تردیدی وجود در گوشت ،ترتیب شود، و به اینــ و حتی انسان ــ به فراوانی یافت می

های انسانی های انسان در این میان، به همراهِ این حقیقت که کف بیشتر جمجمهندارد. حضور استخوان

قامت به شمار انسان راست 414خوارینوعها به عنوان مدرکی دال بر هماند، برای مدتشده سوراخ بودهیافت

های دیگر، های ساکن چوکوتین برای خوردن مغز انسانرفته است. بر طبق این نظریه، انسانمی

پخته و های مختلف بدن آدمیان دیگر را روی آتش میاند و بخشکردهشان را سوراخ میهایجمجمه

ی خوار، امروز تمایل بیشتری در راستای بازبینی و تفسیر دوبارهنِ آدماند. با وجود رواج نگرشِ انساخوردهمی

ها دالیلی طبیعی داشته و از های جدیدتر نشان داده که سوراخ شدن جمجمهاین شواهد وجود دارد. تحلیل

های سوخته های متفاوت دیگری هم از استخوانشده است. برداشتتر بودن استخوان کف سر ناشی میظریف

 .انگیزدمیبر خواری انسان پکننوعی همفرضیهی تردیدهایی را دربارهام شده که انج

بوده و طول  قامت شباهت بیشتری به انسان کنونی داشته است. قد او از انسان ابزارمند بلندترانسان راست

انسان تر از هایی ظریفدندان، رسیدهمیلیتر میلی 900ـ1100پاهایش هم بیشتر بوده است. حجم مغز او به 

تر و قطورتر های او از انسان کنونی درشتابزارمند داشته و بر خالف او فاقد دندان عقل بوده است. استخوان

د از توان حدس زد که این موجومی ،است و بخش قشری آن عمق و استحکام بیشتری دارد. به این ترتیب

 تر بوده است. انسان امروزین تنومندتر و عضالنی

                      
414- Canibalsm 
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یادی از شکارهای این موجود قامت شواهد بسیاری وجود دارد. آثار زی زندگی انسان راستدر مورد شیوه

ی اولورگسایلی دهد. در نزدیکی دریاچهیافت شده است که نوعی خصلت درندگی و خشونت را نشان می

ها را در این نوع انسانهای فعالیت ای کاوش شده است که یکی از صحنهدر نزدیکی نایروبی در کنیا، منطقه

اند. در کند. در این منطقه، آثاری مربوط به چهارصد هزار سال پیش یافت شدهبرابر چشمان ما آشکار می

ارد، فسیل چهارصد بابون بزرگ و دمترمربع وسعت  22در  13ی کوچکی از این بخش، که تنها منطقه

اند. در همین منطقه چیزی حدود ده شده رهای سنگی کشتههیکل یافت شده است که همگی توسط تبقوی

های انسانی در طول زمان بوده است. اما دلیل هزار تبر سنگی کشف شده که نشانگر تداوم حضور اردوگاه

ای نزدیک به یک گوریل تنومند شان باید جثههایکشتار این همه بابون، که با توجه به ابعاد اسکلت

 اند، هنوز مشخص نیست.داشتهمی

قامت هستند که در مرکز اسپانیا قرار دارند. بقایای گاه دیگر انسان راستدو سکونت 415تورولیا و آمبرونا

و  شکارهایی که در این منطقه یافت شده است، سیصد هزار سال پیشینه دارند و پنجاه اسکلت فیل، کرگدن

ای مصنوعی یا طبیعی کشتار شده باشند. شوند. گویا این حیوانات در اثر گیر افتادن در تلهاسب را شامل می

قامت عالوه بر خونریزی و خشونت، از توانایی فکری رسد که انسان راستدر هر صورت، چنین به نظر می

 باشد. هم برخوردار بوده تر از خویشی موفق به حیواناتی بزرگالزم برای سازماندهی یک حمله

آوری این موجود با قامت شکارچی، و مسلم بودن ارتباط فنی انسان راستبا وجود رایج بودن نظریه

امت تردید وجود قآمیز، هنوز در مورد نقش معیشتی شکار کردن در جوامع انسان راسترفتارهای خشونت

                      
415- Torrolba and Ambrona 
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 شده در چند اردوگاههای یافتو لویس بینفورد استخوان 416ی هفتاد قرن گذشته، گلین ایساكدارد. در دهه

شده در های یافتاستخوانها را با قامت را با دقت مورد بررسی قرار دادند و آنهای راستفصلی انسان

ها توسط ها این بود که صاحبان بخش مهمی از استخوانی تحقیقات آنهای کفتارها مقایسه کردند. نتیجهالنه

شان مورد استفاده قرار گرفته بوده است. به بیان دیگر، شواهد به دست انسان کشته نشده بودند و فقط الشه

خوار بوده که شکارچی باشد، الشهقامت بیش از آنند که انسان راستدهآمده توسط گلین و بینفورد نشان می

ها را از چنگ گشته و آنشدند، میی جانورانی که توسط شکارچیان دیگر کشته میاست و به دنبال الشه

کرده و تکه میشان را تکهربوده و پس از حمل آن به اردوگاه با ابزارهای سنگی بدنشان میشکارچیان اصلی

ی این دانشمندان، رفتار شکارگری در اثر جهشی جدیدتر بر مبنای نظریه 417.داده استورد استفاده قرار میم

 هزار سال پیش تکامل یافته 35ـ 100 ای ــ به صورتی ناگهانی در حدودمبنای دیدگاه تعادل نقطه ــ و بر

 418.است

های اند متبلور شده است. فرهنگ خاص انسانقامت، در ابزارهایی که ساختهآثار توانایی فکری انسان راست

 در 420در نزدیکی رود سُم 419ای به نام سنت آشولقامت، به نام آشولیَن شهرت دارد. این نام از منطقهراست

ی فرهنگ قامت است. ویژگی برجستههای انسان راستفرانسه گرفته شده است که یکی از مراکز مهم فسیل

های سنگی بزرگ و کارآمدی است که به دقت تراشیده شده و پیشرفت فنی نمایانی را نسبت به آشولین، تبر

                      
416- Glynn lsaac 
417 Blumenschine, 1992. 
418 Shipman,1986. 
419- St.Acheul 
420- Somme 
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دهد. دو فرهنگ آشولین و اولدوون برای زمانی نزدیک به نیم میلیون سال به طور فرهنگ اولدوون نشان می

ا یک میلیون سال های گوناگون دنیای قدیم به بقای خود ادامه دادند. فرهنگ اولدوون که تموازی در بخش

دگرگونی کمی یافت و پیش از منقرض شدن تا شرق آسیا هم گسترش  ،پیش در آفریقا باقی بود، در نهایت

ز انقراض رواج یافت و پس ا)قلمرو میانی( یافت. از سوی دیگر، فرهنگ آشولین در اروپا و آسیای غربی 

 تاز میدان شد. های ابزارمند رقیب یکهانسان

 ،دوون رای آسیایی تمدن اولی موازی ابزارسازی دو نظریه وجود دارد. گروهی شاخهدر مورد این دو شاخه

ی غربی را اصوالً دانند و تمدن شاخهه میاش دارد، ابتدایی و سادهایی که با نیای آفریقاییبه دلیل شباهت

یای شرقی گروهی دیگر معتقدند که ساکنان آس ،گیرند. در مقابلتر از اولدوون متأخر در نظر میپیشرفته

ارکردهای کاند. بر اساس این دیدگاه، ساختهابزارهای دیگری را با نی خیزران که بومی آن منطقه است می

ی ی اولیههسادپذیری مادشده، و فمنسوب به تبر سنگی در آسیای شرقی با ابزارهای نئین و چوبی انجام می

 شان است. این ابزارها علت اصلی باقی نماندن

 میلیون سال 2/1ـ3/1که به حدود  421ویلیَنی آبهشود. نخست دورهفرهنگ آشولین به سه دوره تقسیم می

ی آن تبرهای سنگی زمختی است که آفریقا منحصر بوده و مشخصهشود. این فرهنگ به پیش مربوط می

ای گِرد خورده و بخشی از انتهای آن ناتراشیده باقی مانده و به صورت دستگیرههایش تعداد کمی برش میلبه

گیرند. این فرهنگ به سبک اولدوون بسیار شباهت دارد و برخی این دو را یکی می کرده است.عمل می

                      
421- Abbevillian 
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صد هزار ساله با هم تفاوت چشمگیری دارند و معلوم است گی آفریقا در دو سوی مرزی ششابزارهای سن

 که در این تاریخ چرخشی در فرهنگ ساکنان این قاره رخ داده است. 

شود. آثار مربوط به صد هزار سال پیش مربوط میمشهور است و به حدود هفت 422ی دوم با نام شِلیَندوره 

شوند. ابزارسازانِ فرهنگ شلین تبرهای سنگی محکمی را با سطح کامالً دوره در آسیا و آفریقا یافت می این

شده است. تعداد ای وجود داشته که آن هم تراشیده میاند. در انتهای این تبرها دستهساختهتراش خورده می

 اند.های این دوره بسیار افزایش یافتههای موجود بر سنگبرش

 یابد و آثار مربوط بدان درنام دارد. این دوره تا دویست هزار سال پیش ادامه می 423ی سوم، لِوَلوازیَندوره

های در اروپا کاوش ،با وجود اینپیوندد. این سبک در عمل به فرهنگ موسترین میاند. آسیا و اروپا یافت شده

شود. در این های فرانسه مربوط میگاهبینید بیشتر به کاوشمی کهها هم چنانگرفته و نامگذاریبیشتری انجام 

های تو در تویی در گرفته و برای نخستین بار حلقهدوره تراشیدن تبرهای سنگی با ظرافت بیشتر انجام می

هایی با انتهایی ره، چاقوها و تیغهجا مانده از این دوترین آثار بهشده است. مهمها تراشیده میهای سنگلبه

  شود.گرد و نوكِ تیز را شامل می

  

                      
422- Chellean 
423- Levaloisian 
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 ی سنت آشول )چپ(ی دولبه از منطقه)راست( و یک تیغههای ابزار سنگی فرهنگ آشولین نمونه

 

نماید که تراشیدن اند. چنین میشدهکار گرفته میهابزارهای آشولین همواره در نزدیکی معادن سنگ ساخته و ب

رفته ی فیزیکی محض فراتر میکارکردی فرهنگی داشته و از استفادهتبرهای سنگی در میان قبایل گوناگون 

ابزارها در انتخاب جنسی انسان  دهند که مهارت تراشیدن اینحتی برخی از پژوهشگران احتمال می 424است.

 425قامت مؤثر بوده باشد.راست

                      
424 Gamble, 1997: 105–9. 
425 Kohn and Mithen, 1999: 518–26. 
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در زمان بسیار طوالنی حضورشان بر  هاآن کم ها، پایداری و تغییرات بسیارویژگی مشترك تمام این فرهنگ

رهنگ آشولین داده شده، در طی دوران فهای گوناگون های متفاوتی که به دورهی زمین است. با وجود نامپهنه

 ت. آوری و شکل ابزارهای تولید شده پدید آمده اسطوالنی تداوم این فرهنگ تغییرات اندکی در فن

ند صنعت دستی در این دوره، باید به یاد داشت که ساختن ابزاری با وجود پایداری ابزارها و پیشرفت کُ 

بایست توانایی ی چنین ابزاری میبه تجسم و تخیل زیادی نیاز دارد. موجود سازنده ،ی برندهامانند تیغه ،سنگی

اشد. ای به نسبت پیچیده برای ساختنش را داشته بریزی و اجرای نقشهتجسم شکل نهایی ابزار و قدرت برنامه

های در انسان 426برخی از پژوهشگران، گذار از فرهنگ شلین به لولوازین را با نوعی تغییر حالت شناختی

اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که در نهایت تمام ابزارهایی که  ،427اندقامت اولیه مربوط دانستهراست

تر و محدودتر در ابتدای این دوره هم وجود شدند به شکلی سادهسنگی میانی ساخته میدر انتهای عصر پارینه

ناختی باشد اند، و بنابراین در این دوران پذیرش جهش فرهنگی بزرگی که الیق نام تغییر حالت شداشته

 نماید.بینانه میخوش

 2/1مند شد. این انسان نزدیک به از عمری دراز بهره ،های انسانیقامت، به نسبت سایر جنسانسان راست

میلیون سال بر زمین زیست و در این فاصله با وجود تغییر نکردن ابعاد جثه و وزن بدنش، بر وزن مغزش 

لیتر داشتند، و این مقدار برای صد میلیاولیه مغزی با گنجایش نه قامتهای راستبسیار افزوده شد. انسان

قامت در های انسان راستلیتر افزایش یافته بود. جدیدترین سنگوارهها تا هزار و صد میلیآخرین نمونه

در ها، هزار سال پیش تعلق دارند. این گونه از انساناند و به حدود دویستی دالی در چین یافته شدهمنطقه

                      
426- Cognitive Phase transition 
427 Brooks, 1988. 
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ها آن تر ما دادند. جمعیتهمین برش زمانی به طور ناگهانی منقرض شدند و جای خود را به نیاکان نزدیک

قامت، در نهایت، به چند انسان راست 428.شودبه هنگام انقراض، در حدود یک میلیون نفر تخمین زده می

 اند. زیستهتا زمانی نزدیک به ما در مناطق دورافتاده میها آنی دیگر دگردیسی یافت که برخی از ونهگ

ی فلورس در م. در جزیره 2003ای تعلق دارد که در سال قامت، به گونهدیرپاترین شاخه از انسان راست

نام گرفت. این گونه را به خاطر شباهتش به نژادی در داستان ارباب  429اندونزی کشف شد و انسان فلورِسی

ی جمجمه نامند. در غاری در این جزیره بقایای اسکلت نُه نفر کشف شد که به ویژهنیز می 430ها هابیتحلقه

ها آن بود که تدهنده در مورد این اسکلنی تکانکته 431میت زیادی برخوردار بود.از اهها آنکامل یکی از 

 432اند.کردههای انسان خردمند در این منطقه زندگی میشان تا دوازده هزار سال پیش در کنار نمونهصاحبان

هزار سال پیش  13تا  94ی هایی بر هم انباشته از ابزارهای سنگی یافت شد که در فاصلهیادشده الیه ردر غا

قامت بوده که تقریباً برای کل عمر ای از انسان راستنسان فلورسی شاخهاند. از این رو، اساخته شده بوده

 زیسته است. زمان بر زمین میانسان خردمند به طور هم

  

                      
428 Wood, 1992. 
429 Homo floresiensis 
430 hobbit 
431 Brown et al., 2004: 1055–1061. 
432 Morwood et al., 2004: 1087–1091. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hobbit
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 سازی مغز آنی انسان فلورسی و مدلجمجمه

 

شناسان برانگیخت. از سویی، کاشفان آن ادعا کردند که هایی را در میان انسانها بحثکشف این استخوان

های نامیدند. اما بررسی 433آن را سوندانتروپوس فلورِسیانوساند و جنسی نو از نیاکان انسان را کشف کرده

شناسی حتی انسان 434شک این موجود به جنس انسان )هومو( تعلق داشته است.بیشتر نشان داد که بی

ی ها به انسان خردمند امروزین تعلق دارد و جمجمهادعا کرد که استخوان 435اندونزیایی به نام توکو یعقوب

های انجام شده اما پژوهش 436شده را به انسانی مربوط دانست که دچار بیماری میکروسفالی بوده است.یافت

ی مورد بحث نشان داد که این برداشت نادرست بوده و صاحب این جمجمه یک انسان کامل و بر جمجمه

                      
433 Sundanthropus floresianus 
434 Aiello, 2010: 167–179. 
435 Teuku Jacob 
436 Jacob et al., 2006. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Teuku_Jacob
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شده نشان داد ی یافتدانشمند دیگری با بازسازی سه بعدی جمجمه 437ای متفاوت بوده است.سالم از گونه

شناسیم متفاوت است و تنها به انسان که این الگوی ریختی با هرآنچه در انسان خردمند یا نئاندرتال می

 438شباهت دارد.قامت راست

که دانشمندی به نام مارتین از بعد از آن هم بحث و درگیری در این مورد تا چند سال ادامه داشت. چنان

بعدتر این پیشنهاد  440ها یعنی ماروود آن را نادرست دانست.و کاشف این استخوان 439کرد ادعای یعقوب دفاع

اند که به طور آندمیک دچار نقص شده به جمعیتی از انسان خردمند تعلق داشتههای یافتطرح شد که نمونه

  441اند.اند و به این دلیل به این شکل درآمدهکارکرد تیروئید بوده

 

 

 

 

 

 

 ی انسان راست قامت )چپ(ی انسان فلورسی )راست( با جمجمهی جمجمهمقایسه

                      
437 Falk et al., 2005: 242–5; Falk et al., 2007: 2513–8.. 
438 Lyras et al., 2008: 33. 
439 Martin et al., 2006: 999. 
440 Falk et al., 2006: 999c. 
441 Obendorf et al., 2008: 1287–1296. 
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م. منتشر شد و با  2007شود که در سال ای مربوط میترین استدالل در این میان به مقالهکنندهبه نظرم قانع

های شامپانزه نشان داده بود که های آن با استخوانشده و تحلیل شباهتهای مچ دست یافتبررسی استخوان

ی مفصل شانه و بازو و پژوهش مشابهی که درباره 442هایی به میمون جنوبی داشته است.شباهتصاحب آن 

تر کالدیستیک که در یک تحلیل گسترده 443مشابهی انجامید.ی پای انسان فلورسی انجام شده بود به نتیجه

ها، انسان ها و اندامی ابعاد استخوانهای موجود دربارهم. انجام شد نیز نشان داد که بر اساس کل داده 2009

. از این رو امروز توافق عمومی بر آن است 444ای متفاوت از انسان خردمند تعلق داشته استفلورسی به گونه

 اند. قامت تعلق داشتهای نو، نزدیک به انسان راستها به گونهکه این اسکلت

ترین ترین و سبککیلوگرم وزن داشته و از این رو، کوچک 25انسان فلورسی نزدیک به یک متر قد و حدود 

ی بدن این گونه، احتماالً محدود بودنِ علت کوچکی اندازه 445شود.مینیده محسوب میی هوعضوِ خانواده

شود. یعنی های دیگر تکاملی نیز دیده میدر مورد شاخهی فلورس بوده است. این الگو منابع غذایی در جزیره

شان و در یابند برای سازگاری با منابع محدود اطرافها تکامل میهایی از جانوران خونگرم که در جزیرهگونه

نامند. به می 446ایکنند. این را کوتولگی جزیرهتر پیدا میای کوچکغیاب شکارچی طبیعی به تدریج اندازه

                      
442 Tocheri et al., 2007: 1743–5. 
443 Larson et al., 2007: 718–31. 
444 Jungers et al., 2008: 538–54; Argue et al., 2009: 623–639.. 

ی هومینیده هستند چهل تا شصت و پنج زندهترین عضو های امروزین که کوچکبه عنوان مقایسه بد نیست بدانیم شامپانزه 445

 کیلوگرم وزن دارند.

446 insular dwarfism 

http://en.wikipedia.org/wiki/Insular_dwarfism
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ی فلورس وارد شده و به تدریج قامت بوده که به جزیرهای از انسان راستاحتمال زیاد انسان فلورسی شاخه

 447ای نو تبدیل شده است.پیش رفته و به گونه تردر این اقلیم به سوی ابعادی کوچک

کلفتی داشته، های های دیگر انسان فلورسی نیز شایان ذکر است. پای این موجود استخوانبرخی از ویژگی

شده است. انگشت شست پای او هم نسبت به ابعاد تن بلند و دراز بوده، و به کف پایی بسیار تخت ختم می

توانسته با سرعت زیادی آید که نمیبندی پاها و لگنش برمیبسیار کوچک بوده و روی هم رفته از استخوان

  448راه برود.

ی این انسان فلورسی، عالوه بر این موارد، به خاطر حجم اندكِ مغزش هم اهمیت دارد. گنجایش جمجمه

ها و مغزترینِ شامپانزهی کمی مغز او به اندازهلیتر بوده و به این ترتیب اندازهمیلی 380ـ400 گونه تنها

یابد که آن را با مغزِ نیای مستقیمش، کوچکی مغز وی به ویژه وقتی نمود می 449های جنوبی بوده است.میمون

لیتر(، مقایسه کنیم. اگر نسبت وزن مغز به بدن را در این گونه بسنجیم، میلی 900ـ1000قامت )انسان راست

های این چروکیده شدن مغز را در سایر گونه 450قامت و شامپانزه خواهیم یافت.آن را چیزی میان انسان راست

نماید که نشینان مربوط دانست. یعنی چنین میتوان آن را به کوتولگی جزیرهبینیم و مینشین نیز میجزیره

یابد. نشینان، حجم مغز با شتابی بیش از وزن بدن کاهش میاد بدن در مسیر تکاملی جزیرههنگام کم شدن ابع

با وجود این  451اند.ی ماداگاسکاری نیز کشف کردهکه الگوی مشابهی را در مورد اسب آبیِ کوتولهچنان

                      
447 Brown et al., 2004: 1055–1061. 
448 Jungers et al., 2008. 
449 Falk et al., 2005: 242–5. 
450 Falk et al, 2006: 999c. 
451 Weston and Lister, 2009: 85–8. 
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های در مغز است که به پردازش 10452ی برودمن ی ناحیهها، اندازهترین شاخص هوشمندی در نخستیمهم

برابر است،  453پیشانیی پیششود. این منطقه، که با قشر مخ در ناحیهگیری مربوط میعالی شناختی و تصمیم

انگیز ای همسان با انسان کنونی داشته و این با توجه به ابعاد اندك مغزش بسیار شگفتدر انسان فلورسی اندازه

ن است. به دلیل همین توانایی عصبی بوده که فن ابزارسازی در این انسان بسیار پیشرفته بوده است. این انسا

دانسته است. ابزارهای به دست آمده از غار یادشده به صنعت دوران شک روش افروختن آتش را میبی

جا مانده از انسان خردمند از این دوره قابل مقایسه است. شود که با آثار بهسنگی زبرین مربوط میپارینه

 454زی سنجیده نیاز داشته است.ریشک به سازماندهی گروهی و برنامههای استگودون بیچنین شکار فیلهم

هایی کاشفان این گونه اعتقاد دارند که انسان فلورسی در حدود صد هزار سال پیش با نشستن بر کلک و قایق

فرض، ایشان اعتقاد دارند که شکلی ساخته شده از نی بامبو به این جزیره کوچ کرده است. بر مبنای همین پیش

 از زبان نیز در این موجودات وجود داشته است.

های زیادی از اش استخوانست. در غارِ محل زندگیکرده ااین انسان ابزارهایی به نسبت پیچیده درست می

شده شکار مییافت شده که احتماالً توسط وی  455های استگودونای باستانی و منقرض شده از فیلگونه

های خردمند، تازه در حدود چهل و پنج هزار سال پیش به این جزیره رسیدند و این دو گونه انسان 456است.

کم تا دوازده هزار سال پیش زنده اند. انسان فلورسی دستکردهدر کنار هم زندگی می بیش از سی هزار سال

                      
452 Brodmann's area 10 
453 prefrontal cortex 
454 Morwood et al., 2005. 
455 Stegodon 
456 Morwood et al., 2005: 1012–1017. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brodmann_area_10
http://en.wikipedia.org/wiki/Prefrontal_cortex
http://en.wikipedia.org/wiki/Stegodon
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ی خویشاوند انسان خردمند بوده که بر زمین زیسته و فعال بود و این بدان معناست که وی دیرپاترین گونه

پیش بوده که  ی فلورس در حدود دوازده هزار سالاست. علت انقراض آن، احتماالً فعالیت آتشفشان جزیره

  457های استگودون نیز منجر شده است.در ضمن به انقراض فیل

هایی از این انسان تا دیرزمانی بعد از این ماجرا هم زنده برخی از پژوهشگران بر این باورند که جمعیت

های پشمالوی ی آدمهایی دربارهشوند داستانکه بومی این جزیره محسوب می 458ی اِبو گوگواند. قبیلهمانده

ها اند. بعید نیست این داستاناند و زبانی نامفهوم داشتهکردهای به نام ناگِه دارند که در غارها زندگی میکوتوله

هایی در دست است که مردم بومی تا ده حتی گزارش 459جمعیت انسان فلورسی مربوط بوده باشد. به بقایای

هایی در سوماترا نیز گزارش 460اند.گو را در جزیره دیده بودهها مردم ابو گوسال پیش از کشف این سنگواره

متری در دست است که مردم محلی آن را اورانگ پِنداك  1ـ5/1ی ریختِ کوتولهاز برخورد با نوعی انسان

هایی از گیرند، بر این باورند که نمونهها را جدی مینامند. کسانی که این گزارش)یعنی آدم کوچولو( می

 اند. وادگان انسان فلورسی هنوز در گوشه و کنار این منطقه باقی ماندهن

 

 461انسان خردمند باستانیچ( 

                      
457 Morwood et al., 2004. 
458 Ebu Gogo 
459 Forth, 2005: 13–17. 
460 Sereno, 2005: 1–12. 
461 Archaic Homo sapiens 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ebu_Gogo
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در رودزیا باعث حیرت  «روی»ی کامل و سالم انسانی در یک معدن کشف جمجمه .م 1921در سال 

های ژگیشناسان گردید. این جمجمه دارای حجم مغزی نزدیک به انسان کنونی بود، اما برخی از ویدیرین

ی انسان مدرن مدور جمهی رودزیا، که مانند جمتر را هم در خود حفظ کرده بود. جمجمههای ابتداییانسان

ای شبیه به وان برجستهداد، دارای قوس ابرخود جای میلیتر را در میلی 1300و گرد بود و مغزی به حجم 

تر از انسان امروزین را هم در دهان داشت. تر و قدیمیهایی بسیار بزرگقامت بود، و فک و دندانانسان راست

های شدید فک و لثه ن بودند که صاحب این جمجمه دچار بیماریها حاکی از ایچند پوسیدگی دندان هر

 داد. مودن این گونه را تغییر نمیها حقیقتِ تلفیقی ناین حرفبوده است، اما 

شهرت یافت.  462«انسان خردمند باستانی»هزار سال تخمین زده شد و با نام  130ـ150عمر این جمجمه بین 

هزار سال  350ـ400های مشابهی در آفریقای جنوبی، تانزانیا و اتیوپی یافت شدند که بین زودی نمونه به

دهند. این موجود جای می 463ای مستقل به نام انسان رودِزیاییاین موجود را در گونهامروز قدمت داشتند. 

زیسته است. به باور دانشمندان، ر جنوب آفریقا میصد و پنجاه هزار سال پیش دی سیصد تا یکدر فاصله

تا مرز چهارصد هزار سال نیز  464ی ندوتو(شده در دریاچههای آن )مثالً اسکلت یافتبرخی از سنگواره

 دانند. قامت میهای اخیر را نوعی انسان راستهر چند دیگران این نمونه 465قدمت دارند.

                      
462- Archaic Homo sapiens 
463 Homo rhodesiensis 
464 Lake Ndutu 
465 Rightmire, 2005: 245–254. 
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نام هومو آنتِسِسور است.  466های خردمند باستانی، هومو آنتِسِسورانسانگروه  ازترین عضو قدیمیاحتماالً 

صد هزار سال پیش در جنوب اروپا میلیون سال تا هشت 2/1موجود بین دهد. این معنی می« انسان پیشاهنگ»

را با انسان هایدلبرگ مربوط و حتی ی جنس انسان در این منطقه است. برخی آن ترین نمونهزیسته و کهنمی

طور مستقیم از انسان کارگر مشتق ی مستقلی است که بهدانند و برخی دیگر اعتقاد دارند که گونههمسان می

  467شده است.

ها رد جسمی برنده در اسپانیا کشف شد. بر روی این استخوانمیالدی  1990ی بیشتر بقایای این گونه در دهه

خواری نوعی هماند و این شاید نشانهداد گوشت را با ابزاری از استخوان جدا کردهباقی مانده بود که نشان می

 469است.شده متر قد داشته و وزن بدن نرینه در آن به نود کیلوگرم بالغ می 6/1ـ8/1انسان پیشاهنگ  468باشد.

اش، احتماالً نوعی ی شنواییی گستردهو دامنه دست بودنلیتر بوده و با توجه به راستحجم مغزش هزار میلی

هایش معلوم شده که مراحل رشد و بلوغش به انسان اشته است. بر اساس تحلیل دندانزبان ابتدایی هم د

 کرده است. خردمند شبیه بوده، هر چند انگار با سرعت بیشتری این مسیر را طی می

یونان  470در غاری در پترالونایخردمند باستانی ی انسان ی دیگری از جمجمههاینمونه .م 1960در سال 

 ،استاالکتیت زیبایی بر رویش تشکیل شده بود و سیصد هزار سال سن داشت. به این ترتیب کشف شد که

ی فرضی به آفریقا محدود نبوده است. بررسی بیست و یک شاخص کالبدشناختی نشان داده شد که این گونه

                      
466 Homo antecessor 
467 Klein, 2009: 108. 
468 Fernández-Jalvo et al., 1999: 591–622. 
469 Parfitt et al,. 2005:1008-1012. 
470- Petralona 
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ت آن با انسان خردمندِ قامت و هشت خاصیمهمِ این جمجمه نشان داد که شش ویژگی آن با انسان راست

ای که در شهر هایدلبرگ آلمان یافت شد و به نام انسان کنونی شباهت دارد. این امر کمابیش در مورد آرواره

ی جدیدتر و یک گونهشواهد کافی برای فرض  ،کند. به این ترتیبشهرت یافت نیز صدق می 471هایدلبرگ

 472.تر به انسان فراهم آمدنزدیک

شده در آفریقا، یک مرز زمانی مربوط به ششصد هزار سال پیش جلب توجه در ابزارهای سنگی آشولینِ یافت

تر و های مربوط به پس از این مرز زمانی نامتقارنتر از این تاریخ آشکارا از نمونهکند. ابزارهای قدیمیمی

های ی به پیدایش جمعیتی نو از انسانه تحول یادشده در ابزارسازکتر هستند. این امکان هست ناپرداخته

ها نیز نمود یافته ی انسان رودزیایی در بایگانی سنگوارهقامت مربوط باشد که در نهایت در قالب گونهراست

بندی ی جایگاه آن در ردهاست. در مورد شباهت این انسان به انسان خردمند شکی وجود ندارد، اما درباره

دانند و برخی دیگر آن را گی میارد. برخی آن را نوعی از انسان هایدلبرچنان اختالف نظر وجود دهم

 گیرند. ر میای ابتدایی از انسان خردمند در نظزیرگونه

ین موجود احتماالً جد مشترك زیسته است. اقامت نزدیک بوده و در اروپا میانسان هایدلبرگ به انسان راست

ی هشتصد تا ششصد هزار سال پیش این انسان در فاصله 473انسان نئاندرتال و انسان امروزین بوده است.

های آفریقاییِ انسان کارگر مشتق شده است. حجم مغزش ته و احتماالً همراه با انسان پیشاهنگ از نمونهزیسمی

آوری و ابزارسازی او شباهت زیادی به فرهنگ آشولین داشته و رسیده و فنلیتر میمیلی 1100ـ1400به 

                      
471 Homo heudelbergensis 
472 Walters and Trinkaus, 1990. 
473 Mounier et al., 2009: 219-246. 
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دهد که شنوایی این موجود نشان میقامت همسان بوده است. بررسی دستگاه ی انسان راستبنابراین با شیوه

هایی چشمگیر توانایی تفکیک صداهایی متنوع را داشته و از این نظر به انسان کنونی شباهت داشته و تفاوت

رسیده است. متر میسانتی 180این موجود بلند قامت بوده و میانگین قدش به  474با شامپانزه داشته است.

اند. دانشمندی به تر بوده و نرهایش تا صد کیلوگرم وزن داشتهمندتر و عضالنیهای کنونی تنوبدنش از انسان

هایی از این گونه تا سیصد هزار است، اعتقاد دارد که نمونه 476، که استاد دانشگاه ویتواترسند475نام لی برگر

 اند.متر قد بوده 13/2هایی با اند و غولزیستهسال پیش در جنوب آفریقا می

نیای انسان بوده که مردگان  دهد که این گونه احتماالً نخستیندر اسپانیا نشان می 477ی آتاپوئِرکاهای منطقهیافته

ت شده که، به های این گونه یافرنگ اُخرا بر روی برخی از استخوانکرده است. گِلِ سرخخود را دفن می

شده توسط این موجود نشان کرده است. با تحلیل ابزارهای ساختهعنوان عنصری آیینی، بر نمادی داللت می

هم  479ی دیگر، انسان چِپرانویک گونه 478اند.دست بودهداده شده که آنان نیز مانند انسان کنونی راست

هزار  350ـ 500ی چپرانو در نزدیکی رم کشف شد. قدمتش به در دهکده 1994ای است که در سال نمونه

پژوهشی که  481قامت است.هایش چیزی میان انسان هایدلبرگ و انسان راستو ویژگی 480رسدسال پیش می

 م. انجام پذیرفت، نشان داده که این گونه نیای انسان نئاندرتال بوده است. 2011در سال 

                      
474 Martinez et al., 2004: 9976–9981. 
475 Lee R. Berger 
476 University of Witwatersrand 
477 Atapuerca 
478 Lozano et al., 2009:369–376. 
479 Homo cepranensis 
480 Manzi et al., 2001: 10011–10016. 
481 Mallegni, 2003: 153–159. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Professor_Lee_R._Berger
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Witwatersrand
http://en.wikipedia.org/wiki/Atapuerca
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ق های اروپا مشتنماید که انسان نئاندرتال در حدود سیصد هزار سال پیش از جمعیت هایدلبرگیچنین می

ی آفریقایی انسان ی صد تا دویست هزار سال پیش، انسان خردمند از شعبهها بعد، در فاصلهشده باشد. مدت

 هایدلبرگی مشتق شد و بعدها به سایر مناطق کوچ کرد.

 

 

 

 

 

 

 ی انسان کارگر )راست( در مقایسه با انسان گرجی )میان( و انسان رودزیایی )چپ(جمجمه

 

های گیرد. خصوصیات سنگوارههای دارای تنوع زیاد را در بر میانسان خردمند باستانی، طیفی وسیع از اسکلت

کنند و به دلیل همین ابتدایی تا بسیار پیشرفته و امروزین تغییر می قرار گرفته در این طبقه، از حالت بسیار

گذاری را نادرست هاست که دانشمندی مانند یان تاتِرسال اصوالً این نامتنوع و پراکندگی جغرافیایی این نمونه

انگاری و کمبود سادهداند که به دلیل زمان میهای همای از گونهداند و انسان خردمند باستانی را مجموعهمی

  482.اندبندی شدهشواهد همه در یک جا رده

                      
482 Tattersal, 1992. 
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بندی این تنوع باالی نیز رده ،کنده میشناسی تکاملی به تبارشناسی انسان نگای بومکه از زاویه ،رابرت فولی

هومو مانند  هایی مجزاداند و انسان نئاندرتال و هایدلبرگ را با نامزیستی در زیر نام یک گونه را نادرست می

این دیدگاه امروزه از پذیرش  485.دهدمورد اشاره قرار می 484هومو هایدلبرگنسیس و 483نئاندرتالنسیس

بندی واقع نوعی سرهم در کنند اسم انسان خردمند باستانیبیشتری برخوردار شده و بیشتر دانشمندان فکر می

توان عبارت انسان خردمند بندی جانوران. به این ترتیب، میای واقعی در ردهشواهد باشد و نه ارجاع به طبقه

های ی خویشاوند در نظر گرفت. با این همه، گونهای از چندین گونهباستانی را نامی عام برای خوشه

ها عبارتند از تنومندی بدن، های مشترکی هستند. این ویژگیگرفته در این طبقه همگی دارای ویژگیجای

های خواری که احتماالً در میان تمام انسانها، نیرومند بودن عضالت و رژیم غذایی الشهزمختی استخوان

 خردمند باستانی وجود داشته است. 

که به انسان خردمند باستانی شهرت یافته، خیلی زود به دو جمعیت های خویشاوند از گونهقلمکاری هآش شل

از میان این دو،  فراگیر و مشهور انشعاب یافت که یکی انسان نئاندرتال، و دیگری انسان کنونی را ایجاد کرد.

هایی ار سال پیش در جمعیتصد هزهای خاص این گونه در حدود ششتر است. ویژگیانسان نئاندرتال کهن

از انسان هایدلبرگ یا رودزیایی تکامل یافت و در نهایت تا سیصد هزار سال پیش به تمایز یافتنِ انسان 

انسان خردمند برای نخستین بار در مدارك فسیلی حدود دویست هزار سال پیشِ آفریقای  486نئاندرتال انجامید.

که از نظر ریختی و کالبدشناختی با انسان کنونی همسان بود، در آن هنگام از شرقی پدیدار شد و با وجود آن

                      
483 Homo neanderthalensis 
484 Homo heidelbergensis 
485 Foley,1989[A]. 
486 Bischoff et al., 2003: 275. 
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ی و توانایی شکار با انسان نئاندرتال و هایدلبرگ تفاوت چندانی نداشت. انسان خردمند در نظر ابزارساز

اش تجربه کرد، و تازه در های ذهنیحدود صد و بیست هزار سال پیش تحولی را در ابزارسازی و توانایی

یافت. انسان نئاندرتال  ی پنجاه تا هفتاد هزار سال پیش بود که به رفتارهایی همسان با انسان کنونی دستفاصله

هزار سال پیش( سهیم بود، اما از  120ی اول این پیشرفت )های ابزارسازی دورهی نوآوریدر بخش عمده

 بهره ماند.موج دوم بیمشارکت در 

 

 انسان نئاندرتالچ( 

 در اثر کهزیست و پیش از ایندهم میجدانی آلمانی بود که در قرن هشاعر و موسیقی 487یوآخیم نئاندر

به ــ  488ــ شهر دوسلدورف ای در نزدیکی زادگاهشای جوانمرگ شود، بسیاری از روزها را در درهحادثه

این عبارت  490.نامیدند 489ی نئاندرگذراند. مردم محلی، پس از مرگش، آن دره را با نام درهتأمل و اندیشه می

در دانشگاه  یشناسکه استاد دیرین ،491پرفسور شافهاوزن .م 1857که در سال چنان گمنام باقی ماند تا اینهم

کرد. دو سال بعد از این  شدن اسکلت انسانی باستانی را در این دره اعالم پیداایشی خبرِ ی هم، طبُن بود

های تکاملی سخنرانی، کتاب اصل انواعِ داروین در انگلستان منتشر شد و انسان نئاندرتال را به کانون بحث

 تبدیل کرد.

                      
487- Joachim Neander 
488 Düsseldorf 
489 Neanderthal 
490 Howell, 1957: 330–347. 
491- Hermann Schaaffhausen 

http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schaaffhausen
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یافت  فرانسه 492اوسَنِ ی الشاپِلاسکلت تقریباً کامل دیگری در منطقه .م 1908در حدود نیم قرن بعد، در سال 

ها را مورد بررسی شناس فرانسوی بود، این استخوانترین دیرینکه در آن زمان بزرگ ،493شد. مارسلَن بول

اند. ها در مجامع علمی معتبر مداد و در نهایت تصویری از انسان نئاندرتال ترسیم کرد که برای سال قرار

رفت و چیزی بین پیتکانتروپوسِ هوش بود که خمیده راه میبرداشت او از این انسان، موجودی ابله و کم

 494م. این گونه را به نام انسان ابله 1866بر همین مبنا بود که ارنست هکل در سال  هکل و میمون بود.

ی بیست قرن بیستم این عبارت در ابتدای قرن بیستم منسوخ شد و به جای آن از دهه 495گذاری کرد.نام

 ار گرفته شد. میالدی اسمِ نئاندرتال برای نامیدن این گونه به ک

که تحلیل جدیدتری از شواهد مربوط به انسان نئاندرتال در چنان به جای خود باقی بود، تا ایناین تصویر هم

بیشتر از آن  آدمیان کنونیآن را منسوخ کرد. بر مبنای این تحلیل، شباهت انسان مورد نظر با م.  1957سال 

تری مورد های بول، وقتی که با دید دقیقگیریرسید. برخی از نتیجهچیزی بود که در نگاه اول به نظر می

ی گردن و پای بازبینی قرار گرفتند، نادرست و شتابزده جلوه کردند. به عنوان مثال، بول استخوان مهره

ها کامالً با آنچه در خود دیدند که این استخوان یه دانسته بود. اما بعداًشده در نئاندرتال را به شامپانزه شبیافت

 شود شباهت دارد. ما دیده می

های انسان های میانی و آخری قرنی که گذشت، برداشت ما از ویژگیبه این شکل بود که در جریان دهه

متمدن روسویی وعی وحشی نیمهنئاندرتال دگرگون شد و کاریکاتور ابله و وحشی تصویرشده توسط بول به ن

                      
492- La chapelle aux saints 
493- Marcellin Boule 
494 Homo stupidus 
495 Howell, 1957: 330–347. 
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های این انسان به دست آمده است، این تصور تر ویژگیتبدیل شد. شواهد جدیدی که در مورد تحلیل دقیق

کند. تصوری که انسان نئاندرتال را موجودی بسیار شبیه به انسان کنونی، با مغزی تر میجدید را محکم

 داند.  هوشمند میتر از ما، و کامالًاندازه و حتی گاه ججیمهم

تر از انسان کنونی ها قدی کوتاهها وجود داشته است. این انسانالبته چندین صفت ابتدایی نیز در نئاندرتال

متر بوده است. با وجود این، سانتی 152ـ156شان متر و زنانسانتی 162ـ168شان اند، میانگین قد مردانداشته

  496شان نیرومندتر از انسان خردمند بوده است.هایی تنومندتر داشته و عضالت دست و پایبدن

با وجود این، بقایای آتش های انسان نئاندرتال به حدود سی هزار سال پیش تعلق دارند. جدیدترین سنگواره

هایی دهد که جمعیتشده در پرتغال نشان میالطارق و چند اقامتگاه خاکبرداریو ابزارهای بازمانده در جبل

ها در نئاندرتال 497اند.زیستهچنان تا حدود بیست و چهار هزار سال پیش در این منطقه میاز این گونه هم

های آلتایی و قفقاز و زاگرس شان از انگلستان تا کوههایی وسیعی در اوراسیا پراکنده شدند و استخوانگستره

ها تنها خویشاوندان انسان نماید که نئاندرتالبه دست آمده است. حتی برای دورانی چند هزار ساله چنین می

تر از کردستان ها را به مناطق شمالیر چند امروز بیشتر محققان اقلیم نئاندرتالی نیل بوده باشند، هدر دره

های خوارزم و ازبکستان امروزین کشیده دانند. حد شرقی توزیع این گونه تا کوهعراق و فلسطین محدود می

تحلیل  499شده است.اش به هفتاد هزار تن بالغ میاین گونه در اوجِ شکوفاییجمعیت  498شده است.می

                      
496 Helmuth, 1998: 1–12. 
497 Duarte et al., 1999: 7604–9. 
498 Ravilious, 2007. 
499 O'Neill, 2011. 
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DNA دهد که جمعیت فعال این گونه همواره از انسان خردمند میتوکندریایی انسان نئاندرتال نشان می

 500تر بوده است.کوچک

ی های یک سنگوارهای را بر دندانشدهم. پژوهشگری آمریکایی بقایای خوراك گیاهی پخته 2010در سال 

خوار نیز بوده شده در کوهستان شنیدار پیدا کرد و به این ترتیب معلوم شد که این گونه گیاهنئاندرتالِ یافت

و تنها از راه شکار خوراك  502اندخوار بودهها کامالً گوشتفرض رایج بود که آنبل از آن این پیشق 501است.

 503اند.آوردهخود را به دست می

صد هزار سال  اوصاف، انسان نئاندرتال موجود هوشمند و کامیابی بوده که برای مدتی به درازای چند با این

ی ابله مورد توانسته آن گونههای زمین را در اختیار داشته است. چنین موجودی آشکارا نمیی بومبخش عمده

مند باشیم، القهاگر به تاریخ علم ع اما چرا بول دچار چنین اشتباهات آشکاری شده بود؟نظر بول بوده باشد. 

داشته، ردیابی  دهم تا به حال ادامهجتوانیم ردپای این اشتباه را در دعوای مهم و اثرگذاری که از قرن همی

 کنیم. 

های تکاملی، دو دیدگاه جدید وجود دارد. یک دیدیم که در مورد تغییرات و دگرگونیهای نخست در بخش

 ها و خردنیشود که بر تدریجی بودن، طوالنی بودن و انباشتی بودن دگرگوامل میمدل کالسیک را ش ،دیدگاه

تر پیچیده شود و الگوییای خوانده میی تعادل نقطهکند، و دیگری که نظریهها تأکید میبودن کوانتوم جهش

 گیرد.از تغییرات ناگهانی، کالن و گسسته را در نظر می

                      
500 Green et al., 2008: 416–26. 
501 Henry et al., 2010: 486–491. 
502 Richards et al., 2000: 7663–6. 
503 Bocherens et al., 2005: 71-87. 
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گردد. در دوران جدید، نخستین بیان علمی از این دو نگرش ها قبل برمیمدتی این دو نوع نگرش، به پیشینه

شناسان و که یکی از زمین م.(، 1769ـ1832) دهم ردیابی کرد. بارون ژرژ کوویهجتوان در قرن هرا می

بندی صورت 504گراییعنوان فاجعه تحتشناسان بزرگ فرانسوی است، دیدگاه تغییرات ناگهانی را زیست

دهند و باعث انقراض برخی کرد که هر از چندگاهی حوادث طبیعی فراگیر در سطح زمین رخ میاعالم  کرد و

گرایانه برای مدت کرد. نگرش فاجعهشوند. او ماجرای توفان نوح را هم در این قالب تفسیر میها میاز گونه

 شد.  تثبیتای نقطه هایی مانند تعادلچندین دهه بر فضای علمی فرانسه اثرگذار بود و بعدها بر نگرش

که م.(،  1726ـ1797) 505کردند. جیمز هاتِندر همین دوره، دانشمندان انگلیسی دیدگاهی متفاوت را تبلیغ می

شناختی اعتقاد داشت و قوانین طبیعی را ی زمینشناسی بزرگ بود، به تغییرات تدریجی و پیوستهزمین

م.(  1798ـ1875) 506دانست. دانشمند بزرگ دیگرِ هوادار این دیدگاه، سر چارلز الیلناپذیر و فراگیر مینقض

پذیرفت. این های طبیعی را مینواختی دگرگونیبود که به همین ترتیب پیوستگی تغییرات و اصل هم

کردند. این دیدگاه پس از انتشار اصل مشخص می 507گراییریختعنوان هم تحتدانشمندان نگرش خود را 

ی غالب ریزی شده بود ــ به صورت نظریهتأثیر این اصل پی تحتی تکاملی ــ که داروین و نظریه انواع

 درآمد.

                      
504 Catastrophism 
505 James Hutton 
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 که 508در اوج کشاکش این دو نظریه به کار مشغول بود، دوستی داشت به نام آلبرت گودری بول، که دقیقاً

ی تاریخ در موزهم.  1902زمانی معلمش بود و بعدها در سیر مدارج ترقی از شاگردش عقب ماند و در سال 

کرد. این دو نفر تا پایان عمر به دوستی با یکدیگر عنوان محقق در زیر دست بول کار میطبیعی پاریس به 

های موازی و وجود شاخه ،کردند. این دوها را بررسی میادامه دادند و معموالً به همراه یکدیگر سنگواره

کردند و معتقد بودند فسیر میگرایی تتر فاجعهبندی پستانداران را به عنوان تأییدی بر نگرش سنتیانبوه در رده

گرایی است. آنان این شکل از تکامل پلکانی ریختتر از نگرش انگلیسی همدیدگاه فرانسوی کوویه درست

هایی دادند و معتقد بودند سیر فرگشت انسان از پلهو جهشی را به کل پستانداران و از جمله انسان تعمیم می

 شاخه تشکیل شده است.گسسته و شاخه

داشت.  نامم.(  1821ـ1898) 509زیست که گابریل دو مورتیهزمان با این دو، دانشمند دیگری در فرانسه میهم

دانست. بر مبنای دیدگاه ی نئاندرتال با ما را زیاد نمیگرایانه بود و تفاوت سنگوارهریختاو هوادار دیدگاه هم

او، عصر یخبندان فشارهای تکاملی الزم برای تغییر تدریجی انسان نئاندرتال به انسان کنونی را فراهم نموده 

گیری قلمی داشتند. پس از ها با هم دراست. بول مخالف سرسخت دیدگاه دومورتیه بود و این دو برای سال

فرصت خوبی برای اثبات  «الشاپل اوسن»تاز میدان شد و پس از کشف فسیل مرگ دومورتیه، بول یکه

را از مسیر  آنخواست او با ابتدایی فرض کردن انسان الشاپل اوسن می ،هایش به دست آورد. در واقعنظریه

قامت ـ انسان خردمند در ی انسان راستراههبه خط ای فرعی نسبتتکامل انسان جدا کند و به عنوان شاخه

                      
508- Albert Goudry 
509- Gabriel de Mortillet 
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برداشت خاص بول از نئاندرتال فرانسوی را باید در چارچوب کشاکش دو مدل  ،نظر بگیرد. به این ترتیب

 ی قرن نوزدهم دید. ی علمی فرانسهمشهور تکاملی در جامعه

اد. به ویژه در داروپا به بقای خود ادامه های گرایی در سایر بخشریختبول در فرانسه پیروز شد، اما هم

انگارانه از چند که برداشت فاجعه ی کالسیک تکامل داروینی به کمک این دیدگاه آمد، هرانگلستان، نظریه

 تکامل هم با دیدگاه تکاملی سازگار بود، و بول هم چنین برداشتی داشت. 

انگارانه بود. یکی از شاگردان ریختترین هوادار دیدگاه هممهم 510زمان با بول، در آلمان، گوستاو شوالبِههم

قامت انجام داده بود و یکی از های مهمی بر انسان راستبود که در چین کاوش 511رایشفرانتس وایدِن، او

مدلی را برای تفسیر شواهد به دست آمده از م.  1940 سال رایش دربنام این زمینه بود. وایدن متخصصان

مشهور شد.  512انسان خردمند باستانی و نئاندرتال پیشنهاد کرد که به دلیل شکل خاصش به نام مدل شمعدان

قامت مشتق شده بودند. در واقع انسان جدیدتر، از انسان راست هایی انسانبر مبنای این مدل، همه

تمام هایی موازی و مشابه شکسته و ی تعادلی بوده که پس از مدتی دراز به شاخهقامت نوعی مرحلهراست

ها و نژادهای جدیدتر انسانی را ایجاد کرده است. بر مبنای این دیدگاه، انسان نئاندرتال جد مشترك تمام گونه

ی نئاندرتال در سراسر جهان قدیم پیدایش انسان های پراکندههای کنونی بود، و تغییر تدریجی جمعیتانسان

 خردمند را ممکن ساخته بود.

                      
510- Gustav Schwalbe 
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 ی توماس هنری هاکسلی مشهور که همکارــ نوه 513رایش، جولین هاکسلیوایدندو سال بعد از پیشنهاد 

این  اوداروین بود ــ کتاب مشهوری را منتشر کرد که به زودی به نقطه عطفی در نظریات تکاملی تبدیل شد. 

 .514مل، ترکیبی نوتکا: را چنین نام نهادکتاب 

بندی شناختی، ردهشناختی، دیرینی ژنتیکی، ریختهای تا آن زمان پراکندهاین کتاب، برای نخستین بار دیدگاه

شود، از ه میـ داروینیسم خواند ی جدید تکاملی را که امروز نوشناختی را با هم ترکیب کرد و نظریهبومو 

توانند به عنوان انشعاباتی از ترکیب نوی هاکسلی در های امروزینِ تکاملی میها استنتاج کرد. تمام دیدگاهآن

 نظر گرفته شوند.

 1962دیدگاه هاکسلی بر تمام دانشمندانی که پس از او در مورد تکامل انسان نوشتند، اثر گذاشت. در سال 

مستقل به  قامت در پنج موج تکاملی مجزا وشناسی به نام کارلتون کوون ادعا کرد که انسان راستدیرین .م

های متفاوت انسانی را باید در این موجی گانهانسان خردمند امروزی تبدیل شده است و منشأ نژادهای سه

، برخی از نژادهای کنونی انسانی زودتر و برخی دیرتر به 515یابی کرد. بر مبنای دیدگاه کوونتکاملی ریشه

 اند.وارد شده ی انسان خردمندمرحله

کردند  تأثیر آرای هاکسلی بودند، ادعا تحتها هم که آن ،516سرگیو سرگِی و کالرك هاولم.  1950ی در دهه

ها تر آنگنجند و باید اشکال ابتداییبندی نمیی ردههای نئاندرتالِ به دست آمده در یک طبقهکه تمام نمونه

های های جدیدتر فرض کرد. از دید این دو دانشمند، انسانرا به عنوان جد مشترك انسان کنونی و نئاندرتال

                      
513- Julian Huxley 
514- Evolution, a new synthesis 
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کرد ها را به هم متصل میسر ــ بودند و جدی مشترك آننئاندرتال و امروزین با هم پسر عمو ــ و نه پدر و پ

ها بود که بازبینی شواهد مربوط نامید شود. در همین سال 517نئاندرتالبایست پیشکه به پیشنهاد این دو می

 های پیشروانی مانند بول برمال شد.ت و اشتباهنئاندرتال با دقت بیشتری انجام گرف به انسان

انگار، کشمکش این دو گرا و فاجعهریختبا وجود تالش هاکسلی برای آشتی دادن رویکردهای نگرش هم

های برِیس و وُلپوف گرا دو نفر به نامریختترین پشتیبانان معاصر دیدگاه همدیدگاه هنوز هم ادامه دارد. مهم

گرا ریختهمترین مدافع دیدگاه ی شصت، به عنوان قویهمان کسی بود که در دهه لورینگ بریسهستند. 

ی گونه برای خود شهرتی به دست آورد. او معتقد بود که به دلیل کم بودن احتمال تکامل موازی چندین

ا در قالب رف راند. او این حزیستهمشابه، در هر مقطع زمانی تنها یک گونه از اجداد انسان بر سطح زمین می

های به دست بندی کرد و از آن نتیجه گرفت که سنگوارهای بودن تاریخ تکامل انسان صورتگونهقانون تک

م دارند و ی خطی و خویشاوندی عمودی با هقامت، خردمند باستانی و نئاندرتال رابطهآمده از انسان راست

ر گرمی د 900قامت با مغز ی یک انسان راستجمجمهم.  1957اند. در سال یک از دیگری مشتق شده هر

زمان بودن گرمی بود، یافت شد. هم 450کنار رسوباتی که حاوی اسکلت یک میمون جنوبی تنومند با مغز 

ن هنگام تا به آای بودن انسان را رد کرد، و شواهدی مانند این از گونهاین دو سنگواره، به سادگی قانون تک

 اند. دهحال فراوان یافت ش
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ـ و نه زیست شناختی بریس به دلیل دیدگاه خاص خود، علت اصلی تکامل انسان خردمند را تغییرات فرهنگی ـ

ـ می های های هوشمند، به دلیل مصنوعی بودن و تغییر یافتن به کمک روشانسان کنامدانست و معتقد بود که ـ

 518.طبیعی سایر جانوران داردکنام ابزارمند، تفاوتی ذاتی با 

. او به تکامل پیوسته و پشتیبانش بودپرداز دیدگاهی است که بریس ترین نظریهوُلپوف در حال حاضر مهم

های جمعیتکه های انسانی باستانی در سراسر قلمرو اوراسیا باور دارد و با فرضِ اینزمان تمام جمعیتهم

ی های جهان باستان را در زمینهاند، کل انسانانسانی کهن حد و مرز جفتگیری و انتقال عرضی ژنومی نداشته

های گوناگون نیاکان انسان، به طور گیرد. بر مبنای دیدگاه او، جمعیتی ژنتیکی مشترك در نظر مییک خزانه

اند. این فرآیند در جریان چند تبادل ژنوم مشغول بوده اند و بهکردهزمان در همسایگی یکدیگر زندگی میهم

ی متکثر به تدریج از دل این شبکه انسان خردمند کنونی ،ادامه یافته است و به این ترتیب میلیون سال

  519.شده است شناختی زادهجمعیت

 نامند.هم می 520ی چندمرکزیبه دلیل متکثر دانستن منشأ انسان از نظر جغرافیایی، نظریهدیدگاه ولپوف را 

زایی معتقد باشند که ی گونهفکرانش به وجود چند مرکز پراکندهنام، بدان معنا نیست که ولپوف و هم این

ی برعکس، دیدگاه ایشان قایل به وجود نوعی شبکه مند کنونی را ایجاد کرده باشد.همه انسان خرد

                      
518 Brace,1964. 
519 Thorne and Wolpoff, 1990. 
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معنا زایی را بیگونه های باستانی انسان است که اصوالً مفهوم مرکزِ خویشاوندی در میان تمام جمعیت

 521سازد.می

های جمعیتیک شاهد، به شان در اختیار دارند.کرانش شواهد متعددی را برای تأیید نظریهفولپوف و هم

شود که در سواحل آمریکا و اوراسیا وجود دارند و بر مبنای مطالعات مربوط می 522خرچنگ نعل اسبی

های در زمانی طوالنی صورت گرفته است. تکامل موازی جمعیتو شان به تدریج مولکولی، تکامل ژنتیکی

ده شان همراه بوی ژنومیهای پیاپی در خزانهها، با ارتباطات عرضی جنسی و نشتی این خرچنگدورافتاده

ی جغرافیایی پهناوری ممکن ساخته است. ادعای را در گستره ایگونهپیدایش  ،ای که در نهایتاست. پدیده

 523.ی مشابهی در انسان خردمند هم صورت گرفته استولپوف این است که پدیده

ای ای میان انسان نئاندرتال و انسان کنونی مبتنی است. مثالً شکل عبور عصب آروارههدلیل دیگر، بر شباهت

ها ظاهراً نوعی دگرگونی تدریجی و پیوسته را به نمایش از استخوان فک زیرین انسان امروزین و نئاندرتال

ی بین دو گونه گیری درتکامل یافتن مستقل چنین شکلی از عصب یگذارد. به نظر ولپوف احتمال دوبارهمی

های خردمند را الزم ها نسبت به انسانقدر پایین است که پذیرش ارتباط نیایی نئاندرتالفاقد تبادل ژنومی آن

گیری باز شوند، راه را برای این نتیجههایی که با ارزیابی ولپوف حد واسط محسوب میسازد. وجود فسیلمی

                      
521 Wolpoff et al, 2000. 
522 Lemulus polyphemus 
523 Thorn and Wolpoff, 1992. 
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جوشی ژنتیکی اند و از همخردمند با هم تبادل ژنومی شدید داشتههای ها و انسانکند که جمعیت نئاندرتالمی

  524.ها انسان کنونی متولد شده استآن

مِزمایسکایا در قفقاز، که متعلق به بیست و نُه شده در غارِ میتوکندریایی از نئاندرتالِ یافت DNA استخراج

شده در های نئاندرتال یافتهای ساکن در این غار با نمونهدهد که نئاندرتالهزار سال پیش است، نشان می

آلمان همسان هستند و با محتوای ژنتیکی انسان خردمند متفاوت بوده و مسیرهای تکاملی متمایزی را نشان 

 525دهد.می

ی پنجاه تا هشتاد هزار سال پیش در دهد که در فاصلهها نشان میتحلیل بقایای ژنوم بازمانده از نئاندرتال

های دو گونه انجام پذیرفته است، اما این نتایج به خاطر احتمال یتخاورمیانه آمیزشی میان برخی از جمع

درصد از  11 که سوانته پابو تخمین زدهنچنا 526نماید.های انسانِ کنونی مشکوك میها به ژنومآلودگی نمونه

 527های انسان امروزین بوده باشد.های نئاندرتال به بقایای سلولدگی مستقیم استخواناین نتیجه ناشی از آلو

ژنومی میان دو گونه وجود داشته، اما بسیار اندك بوده است. نماید که تبادل ها چنین میترین یافتهطبق تازه

ها به ارث رسیده های خردمند امروزین از نئاندرتالدرصد ژنوم انسان 4 تا 1زنند به طوری که تخمین می

 528باشد.

                      
524 Wolpoff et al,1988. 
525 Ovchinnikov et al., 2000: 490–493. 
526 Green et al., 2009: 2494–502. 
527 Pennisi, 2009: 866–871. 
528Green et al,. 2010: 710–722. 
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های دیگری نیز هست که بر همین مبنا اصوالً آمیختگی ژنتیکی این دو گونه را نامحتمل و ناچیز پژوهش

برخی دیگر از پژوهشگران اصوالً امکان تبادل ژنومی میان این دو گونه را با توجه به پراکندگی  529دانسته است.

  530اند.ها ناممکن دانستهو کوچک بودن جمعیت نئاندرتال

زمان ی همدهد که نه تنها انسان خردمند و نئاندرتال دو گونههای اخیر نشان میشواهد به دست آمده در سال

 2010اند. در سال زیستهزمان با ایشان بر زمین میهای دیگری هم از خویشاوندان انسان هماند، که گونهبوده

هزار  41ی استخوان انگشت زنی یافت شد که ارهکارایِ روسیه سنگو ی آلتائیم. در غار دنیسووا در منطقه

هایی از استخوان دندان و انگشت پای افراد دیگری از زیسته است. بعدتر بخشسال پیش در این منطقه می

ها با وجود میتوکندریایی نشان داد که دارندگان این استخوان DNAهمین جمعیت کشف شد. بررسی 

بر مبنای ساعت مولکولی،  531اند.یک از این دو گونه تعلق نداشتهزمانی با انسان خردمند و نئاندرتال به هیچهم

 532جد مشترك این سه گونه حدود یک میلیون سال پیش از هم جدا شده بودند.

تکامل  رکزی، با توجه به مستندات جدید به دست آمده در موردی این شواهد، دیدگاه چندمبا وجود همه

امروزین در  ، همین نظریه یکی از دو دیدگاه بزرگهمهپذیرتر از پیش شده است، با این انسان، بسیار آسیب

لبه و شود. دیدگاهی که از داروین شروع شده و با گذر از دومورتیه، شوامحسوب می مورد منشأ انسان

 د.کنبریس و ولپوف رسیده و بیشتر بر تغییرات فراگیر و تدریجی تأکید می وایدنرایش به

                      
529 Hayes, 2006. 
530 Evans et al., 2006: 18178–83; Evans et al., 2005: 1717–20. 
531 Krause et al, 2010: 894–897. 
532 Katsnelson, 2010. 
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انگار تعلق دارد. این اما دیدگاه مقابل، که امروزه پذیرش بیشتری را هم به دست آورده، به تبار نظریات فاجعه

ردازان معاصرِ پی کوویه آغاز شده و با گذر از بول و لویس لیکی به نظریهرویکرد از دیدگاه خام و اولیه

ب مشترك شود. دقت داشته باشید که محل تقاطع هر دو دیدگاه، یعنی چارچوای ختم میهوادار تعادل نقطه

 دارترتر و شاخهتر، غنیدو، نوداروینیسمِ هاکسلی است که البته در این چند دهه بسیار پیچیده مورد پذیرش هر

 را حفظ کرده است.ای خود رشتهشده است، اما قالب چندپهلو و میان

دیدگاهی  یگره خورده است. استرینگر پیشنهادکننده 533پردازی، با نام کریستوفر استرینگراین مسیرِ دومِ نظریه

 535.شهرت یافته است 534است که به نام خروج از آفریقا

نمای نیای های انساندانیم که منشأ نخستین میمونبا توجه به شواهد به دست آمده در مورد میمون جنوبی، می

دانیم که انسان چنین میچنین زیستگاه اولین وابستگان به جنس انسان، آفریقا بوده است. همهم انسان، و

پرسش  ،الحو در اوراسیا پراکنده شده است.  هقامت نخستین نیای انسان بوده که از آفریقا خارج شدراست

 ؟ه یا نهی ما ــ یعنی انسان خردمند ــ نیز در آفریقا زاده شدکلیدی این است که گونه

ی دهد. بنابر این دیدگاه، پیدایش انسان نتیجهدیدیم به این پرسش پاسخ منفی می کهدیدگاه چند مرکزی، چنان

های انسانی در کل دنیای قدیم است. اما استرینگر به این پرسش ی جمعیتی همهزمان و پیوستهتکامل هم

پیروان دیدگاه استرینگر شواهد به نسبت زیادی را برای ادعای خود گردآوری  536.دهدپاسخ مثبت می

                      
533- Christopher Stringer 
534- Out – of Africa theory 
535 Stringer and Andrews,1988. 
536 Stringer, 1994: 242. 
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صد ی فاصلهترین بقایای به جا مانده از انسان خردمند، به دهد که قدیمیشواهد فسیلی نشان می 537.اندکرده

گردد. هیچ اثری از بقایای انسان خردمندی با این قدمت در اروپا هزار سال پیش و به آفریقا برمیتا دویست 

توان فرض مهاجرت انسان خردمند از آفریقا به اوراسیا را معقول سیا یافت نشده است. بنابراین میو آ

 538.دانست

ل در حدود پانصد هزار ساگردد. از میهای دیرینه بشاهد دیگر، به الگوی دگرگونی ریخت جمجمه در انسان

. ی وابستگان به جنس انسان خردمند باستانی وجود داشته استپیش، فقط یک الگوی غالب در جمجمه

ارتفاع هستند. یعنی جمجمه در راستای طول و عرض های این دوران همگی عریض، پهن و کمجمجمه

ودن زرگ بای، پهن، صاف و بی ظاهری داشتن چنین جمجمهگسترده شده و عمق زیادی نداشته است. نتیجه

توانسته ای با این صورت بزرگ نمیتنفسی است. طبیعی است که جمجمه عناصر صورت و سیستم فکی/

رگ نیست. مغز چندان بزرگی را در خود جای دهد، و به همین دلیل هم مغز در این شکل ابتدایی چندان بز

 است:  این الگوی باستانی، تا پنجاه هزار سال پیش به سه شکل متفاوت تحول یافته

مجمه در این ماند. تغییرات اصلی جها باقی مینخست، خودِ شکل اولیه که بدون تغییر چندانی در نئاندرتال

ها ی نئاندرتالجمجمه شد.شدن وسط چهره مربوط میتر پهنتر شدن باالی جمجمه و ها تنها به باریکانسان

رسید. با این وجود برخی متر مکعب میسانتی 1700داد که گاه حجم آن تا مغزی بزرگ را در خود جای می

های ابتدایی، پیشرفته و منحصر به ی این گونه، ابتدایی و بدوی بود. در شکل ویژگیهای جمجمهاز ویژگی

 فرد این جمجمه مرور شده است.

                      
537 McHenry, 2009: 265. 
538 Wood and Turner, 1995. 
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بینیم، که در آن به طور مشخص چهره کوچک و ظریف شده و طول و عرض شکل دوم را در انسان کنونی می

مغز حجیم  ،ها کوچک شده و در مقابلها و فکسر به نفع عمق آن کاهش یافته است. به این ترتیب، دندان

 شده است. 

 بینیم که حالت بینابینی دارند و بین دو حالت یادشده هستند. هایی میسومین شکل را در جمجمه

قامت در های راستبازماندگان انسانی نوع اول کند که دارندگان جمجمهی استرینگر چنین بیان مینظریه

ی نوع دوم در آفریقا تکامل یافته و بعد با چند موج مهاجرت به اوراسیا اند، و صاحبان جمجمهاوراسیا بوده

های نوع سوم باید به عنوان الگوی تکاملی بینابینی و ناموفقی در اند. به این ترتیب وجود جمجمهمنتقل شده

 نظر گرفته شود.
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های نوع نخست . به نظر او صاحبان جمجمهکندای دیگر تفسیر میهمین شواهد را به شیوه ولپوفدر مقابل، 

های بینابینی هم نشانگر تدریجی اند، و جمجمهتبدیل شده (خردمندها)مرور زمان به نوع دوم با  (هانئاندرتال)

خواهیم دید، این  کههای دو گروه نخست است. چنانبودن این گذار و ارتباط خویشاوندی و آمیزش ژنوم

 رد شده است.های اخیر برداشت با یافته

شان آفریقا و جایگزین شدن های خردمند ازدیدگاه استرینگر، که مهاجرت گروهی انسانی قرن بیستم، در نیمه

نخستین انتقاد، به تکامل ابزارهای باستانی مربوط . رو شدکند، با انتقادهای فراوانی روبهدر اوراسیا را ادعا می

های خردمند به شمال درست باشد، باید نوعی گسست ابزارشناختی را در ی هجوم انسانشود. اگر فرضیهمی

 اما چنین مدارکی وجود ندارند. ،ن شاهد باشیممدارك فسیلی مربوط به این دورا

توانسته مثل های خردمند اولیه نمیجمعی انساناز سوی دیگر باید بدین نکته توجه داشت که مهاجرت دسته

ها هم مثل سایر جانوران های امروزی هدفمند و در راستای مشخصی باشد. احتماالً حرکت آنمهاجرت

اند که صد هزار سالی که در اختیار برخی از دانشمندان بر این مبنا ادعا کرده ای بوده است.تصادفی و کاتوره

های بومی های جدید و براندازی گونهانسان خردمند بوده برای تکمیل این مهاجرت و سازش با محیط

 نئاندرتال کافی نبوده است.

های جایی انساندهد که اگر جابهمیی ساده نشان داده شده است. یک محاسبهدر خور هایی به این ایراد پاسخ

اند از بخش جنوبی توانستهخردمند در هر نسل سه کیلومتر هم بوده باشد، باز هم در طی ده هزار سال می

ی انسان خردمند به قدر بنابراین امروز توافقی در این مورد وجود دارد که گونه آفریقا به غرب اروپا برسند.

 تا به شکلی تصادفی از آفریقا به سایر نقاط کوچ کند.کافی زمان در اختیار داشته 
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عد اخالقی دارد. بر مبنای دیدگاه او، تنها راه جایگزین ایراد دیگر، که توسط ولپوف طرح شده، تا حدودی بُ

کشی رقبای بومی است. های انسان خردمند مهاجر ــ با فرض واقعی بودن مهاجرت ــ نسلشدن جمعیت

های خردمند مهاجر، این است که ها و باقی ماندن انسانش برای انقراض نئاندرتالترین رویعنی سرراست

عام شده باشد. چنین فرضی عالوه بر ناخوشایند بودن، فاقد مدارك و شواهد اولی توسط دومی قتل

ب های انسانی پس از انقالیافته میان جمعیتشناختی هم هست. در واقع شواهد مربوط به جنگ سازماندیرین

نماید، این ایراد هم امروز چندان پذیرفتنی نمی شود.نوسنگی و پیدایش کشاورزی در هزاران سال بعد آغاز می

ی دیگر در کنام آن، رقابت و چیرگی ترین الگوی انقراض یک گونه و جایگزینی گونهدانیم که مهمچون می

 دو گونه همراه نیست. بر منابع مشترك است که لزوماً با جنگ و رویارویی فیزیکی اعضای

های تکاملی را گرم نگه ی خروج از آفریقا و دیدگاه چندمرکزی، برای چند دهه بازار بحثدعوای بین نظریه

که دلیل چیرگی داشته بود. این کشاکش امروز بیشتر به نفع دیدگاه خروج از آفریقا پایان یافته است. برای این

های شناسی انسانترین شواهد به دست آمده در مورد بومی از مهماین مدل را بهتر درك کنیم، باید به یک

 نخستین بپردازیم.

زند، آن است که ی یکی از دو دیدگاه یادشده بر دیگری را رقم میپرسشی که در اینجا اهمیت دارد و غلبه

اند، یا نه؟ دیدگاه چندمرکزی به آوری داشتههای انسان نئاندرتال و انسان خردمند با هم آمیزش و همجمعیت

ی میدان جنگ مهمی که غلبهی است. دهد و جواب هواداران استرینگر به آن منفاین پرسش پاسخ مثبت می

بود که در متون علمی با نام  فلسطینای کوچک در دیدگاه استرینگر بر مدل ولپوف در آن محرز شد، منطقه

طقه نشان داد که انسان خردمند حتی های گسترده در این منمورد اشاره قرار گرفته است. کاوش محلی قَفصِه

 نئاندرتال در بخشی از مناطق خاورمیانه ساکن بوده است.  زودتر از انسان
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ای نزدیک هزار سال قدمت دارد. در منطقه 92در این منطقه، آثاری از انسان خردمندِ جدید به دست آمده که 

ی رسد. نکتهبه آن، به نام سْخول، بقایای دیگری از انسان خردمند یافته شده که عمرش به صد هزار سال می

هایی از انسان نئاندرتال کشف شده که ای موسوم به کِبارا، فسیلکه در همان نزدیکی، یعنی در منطقهمهم این

ها در ترِ نئاندرتالشود. ناگفته نماند که شواهدی از حضور قدیمیل پیش مربوط میفقط به شصت هزار سا

های این منطقه هم در دست است، چراکه در همسایگی همین منطقه ــ در جایی موسوم به تابون ــ اسکلت

 539.اندهای صد و بیست هزار ساله هم خاکبرداری شدهنئاندرتال

 

 

 

 

 

 

 

 540های خاورمیانهتغییر نگرش در مورد سن سنگواره

 

                      
539 Bar – Yosef and Vandermeersh, 1993. 
540 Lewin, 1983:84. 
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راه با انسان نئاندرتال در تر انسان خردمند را همزمان و حتی قدیمیتواند حضور همنگرش چندمرکزی نمی

طبق این ارد. بر دای توجیه کند. اما دیدگاه خروج از آفریقا توانایی چنین کاری را ی زمانی طوالنیازهبچنین 

ند، و در مهاجرت کرد هها در حدود صد و بیست هزار سال پیش از اروپای شرقی به این منطقمدل نئاندرتال

های خردمندی پیدا شد که احتماالً از شمال یا شرق آفریقا ی انسانحدود صد هزار سال پیش هم سر و کله

ها ئاندرتالنبه آنجا آمده بودند. این دو جمعیت به مدت چهل هزار سال ــ یعنی تا شصت هزار سال پیش که 

شانگر هیچ شاهدی که ن ،کردند. با وجود ایندگی میدر این منطقه منقرض شدند ــ در کنار یکدیگر زن

جدیدترین شان یافت نشده است. شان به دیگری باشد در بقایایها و نزدیک شدنتغییرات ژنومی یکی از آن

دهد ها را از خود نشان میی نئاندرتالبرجسته وچنان خصوصیات خالص در کبارا هم هشدهای یافتاستخوان

های ی انسانیه. این بدان معناست که دو جمعیت همساسازدنمایان نمی در ساختار بدنو هیچ پیشرفتی را 

به این ترتیب، اند. اند، تبادل ژنومی نداشتهزیستهنئاندرتال و خردمند که در مدتی چنین طوالنی در یک جا می

 نماید.الگوی چندمرکزی، نامحتمل و مدل خروج از آفریقا درست می

های شناسانه، استوارترین دلیلی که درستی دیدگاه استرینگر را نشان داد، دادهبا وجود تمام این شواهد دیرین

 های ژنتیک مولکولی برآمد.مهمی بود که از پژوهش

منتشر شد. این  طبیعتی در مجله «میتوکندریایی و تکامل انسانی DNA»ای به نام مقالهم.  1987در سال 

که به زودی به یکی  ،و دو نفر از همکارانش نوشته بودند. این مقاله 541مقاله را دانشمندی به نام آلن ویلسون

                      
541- Allan Wilson 
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ی محتویات ژنتیکی متون در مباحث مربوط به تکامل انسان تبدیل شد، گزارشی بود از مقایسه تریناز مهم

 انتخاب شد بودند.نفر که از نژادهای گوناگون  147

ی مهم در بررسی ویلسون و همکارانش، این بود که به جای استفاده از کل ژنوم ــ که پیچیده و چندرگه نکته

ی موجود در اندامکی به نام میتوکندری استفاده کردند. میتوکندری، دستگاهی سلولی است DNAبود ــ از 

های ترین اندامکترین و پیچیدهبه همراه کلروپالست مهمدستگاه دهد. این وساز یاخته را انجام میسوختکه 

ی های سادهها بقایای باکتریدو این اندامک های یوکاریوت هستند. از نظر تبارشناختی، هریاختهموجود در 

های جانوری زیست به سلولها، به صورت همای هستند که در ابتدای تاریخ تکامل یوکاریوتبسیار قدیمی

 را بر عهده 543وسازو سوخت 542و گیاهی وارد شدند و به تدریج کارکردی تخصصی و ویژه مانند نورگواری

اند و از ای از محتویات ژنتیکی خود را از دست دادههای باستانی به تدریج بخش عمدهاند. این باکتریگرفته

 شاناند. با وجود این، بخشی از ژنومهای مورد نیازشان به ژنوم سلول میزبان وابسته شدهت آنزیمنظر ساخ

ژن دارد. یعنی  37کد ژنتیکی میتوکندریایی در انسان،  هنوز در میتوکندری و کلروپالست باقی مانده است.

ساختاری و ی هاپروتئیناز برخی میتوکندری هنوز این توانایی را دارد که با کمک اطالعات درونی خودش 

 را تولید کند.مورد نیازش کارکردی 

 ویژگی مهم میتوکندری در انسان و بسیاری از پستانداران دیگر، این است که تنها از طریق مادر به ارث

 ،کنند. به این ترتیبها از راه تقسیم شدن تولید مثل میباکتریها هنوز هم مثل میتوکندری 544.رسدمی

                      
542- Photosynthesis 
543- Metabolism 
544 Hedges et al,1992 
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تمام  ،شود. در واقعهمانندسازی از محتویات ژنتیکی میتوکندری یک سلول هم به طور مرتب انجام می

های بدن یک موجود پرسلولی ــ مثل بدن خود ما ــ از تکثیر های موجود در تمام یاختهمیتوکندری

های موجود در اسپرماتوزوئیدِ انسان، به هنگام لقاح اند. میتوکندریل تخم اولیه نتیجه شدههای سلومیتوکندری

های موجود در بدن یک انسان ــ شوند، و به همین دلیل هم تمام میتوکندریوارد جسم سلولی تخمک نمی

در میان بیشتر ای اند. چنین پدیدههای مادرش مشتق شدهاش ــ از تکثیر میتوکندریمستقل از جنسیت

شود پستانداران دیگر هم رایج است و به تنهایی اهمیت چندانی ندارد. حیاتی بودن این امر وقتی روشن می

 ها پی ببریم.ی محتویات ژنومی میتوکندری، به خویشاوندی نژادها و گونهکه بخواهیم از مقایسه

ها در طول های مربوط به مادهکه با ردگیری ژنوم میتوکندریایی افراد در طول زمان، از شاخهبا توجه به این

ی میتوکندریایی، DNAهای مختلف توانیم بسته به شباهت بخشدرخت تکاملی باال خواهیم رفت، می

 545.های مختلف تکاملی را نسبت به هم روشن کنیمخویشاوندی و نزدیکی طبقه

استفاده از اطالعات ژنومی برای ردیابی روند تکاملی انسان، از اواسط قرن گذشته موضوع کشمکش دانشمندان 

از  546ها پیش از ویلسون، دانشمندی به نام موریس گودمنی شصتِ قرن گذشته و مدتبوده است. در دهه

های تکاملی گوناگون از هم استفاده کرد. او، که زیر تأثیر های مولکولی برای تخمین زمان جدایی شاخهروش

ای ی ژنوم هستهانگاری بود، چنین فرض کرد که تغییرات بخش عمدهی جدید تکاملی به نام خنثییک نظریه

تواند با سرعت ثابت در ژنوم ثبت شود. اگر نسان، ارزش مشخصی در شایستگی زیستی ندارد و بنابراین میا

ی کالسیک توسط انتخاب طبیعی از ژنوم های تصادفی با سرعت مشخصی رخ دهند و بنا بر نظریهجهش

                      
545 Vigilant et al,1991 
546- Morris Goodman  
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ده کرد. یک کاربرد چنین ها به عنوان نوعی ساعت مولکولی استفاتوان از آنحذف نشوند یعنی خنثی باشند می

 های خویشاوند از یکدیگر است.ساعتی، تخمین زمان اشتقاق گونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ویلسون در مقاله نمونه( 182آزمایش های انسانی )بر مبنای های میتوکندریایی جمعیتنمودار مشهور خویشاوندی میان ژن

(Lewin , 1998:416.) 
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ی میتوکندریایی افرادی از نژادهای DNAی ای به تحلیل و مقایسهویلسون و همکارانش با چنین پشتوانه

د انسانی امروزین شان، تمام افراهایاعالم کردند که بر مبنای آزمایش انهدر نهایت قاطع گوناگون دست زدند، و

ها از کرده است. آنهزار سال پیش در آفریقا زندگی می 140تا  290اند که بین ای داشتهنیای مشترك ماده

شان استفاده کردند، و به کمک آن نموداری نعل اسبی را هایبرای تحلیل داده PAUPافزار به نام نوعی نرم

تر بودن ژنوم های میتوکندریایی نژادهای گوناگون انسانی استخراج کردند که قدیمیخویشاوندی ژناز 

ش، و اروشن و ساده کرد. این مقاله به دلیل بیانها اثبات میپوستان آفریقایی را نسبت به اهالی سایر قارهسیاه

رد و نام اش که با قاطعیت ابراز شده بود، به زودی سر و صدای زیادی به پا کدهندهادعای جذاب و تکان

 . کرد موفق به کشفش شده است، نقل محافل علمی شدیی که ادعا می«حوا»ویلسون و 

کسی نبود که از این اگر بخواهیم حق نشر آثار را حفظ کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که ویلسون نخستین 

 547کرد. چهار سال پیش از او، دانشمندی به نام داگالس واالسای استفاده میروش برای رسیدن به چنین نتیجه

اش به زبان د، اما چون مقالهبا همین روش آزمونی مشابه را انجام داده بود و کمابیش به همین نتایج رسیده بو

ی ویلسون جلب ای نوشته شده بود و ادعایش را هم با استحکام مطرح نکرده بود، به قدر مقالهعلمی پیچیده

هزار سال پیش تخمین زده بود و به دلیل  220توجه نکرد. ویلسون زمان پیدایش انسان خردمند را در حدود 

های دیگر وجود داشت، های زردپوست و نخستیکه تنها در ژنوم آسیایی -548 8 وجود عنصری به نام متغیر

  549.دانست آسیا را هم به همراه آفریقا نامزد عنوان زادگاه انسان خردمند

                      
547 Douglas Wallas 
548 Factor-8 
549 WilsonandCann, 1992. 
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ناگفته پیداست که انتشار این مقاله انتقادهای تندی را هم برانگیخت. شدیدترین انتقادها از جانب کسانی 

های ویلسون و همکارانش را به معنای رد شدن گیریشد که طرفدار مدل چندمرکزی بودند و نتیجهعنوان می

قت دور نبود و در واقع انتشار این کردند. این برداشت چندان هم از حقیشان تفسیر میدیدگاه مورد عالقه

ترین منتقدان شواهد لپوف، به عنوان یکی از سرسختوی خروج از آفریقا کمک کرد. مقاله به تثبیت نظریه

 شناسی مبتنی بر ساعت مولکولی را به شدت مورد حمله قرار داد. مولکولی، کل روش

پیش از این هم، خودِ ویلسون از روش ساعت مولکولی برای تخمین زمان اشتقاق جنس انسان از سایر 

فرض استفاده کرده بود. مبنای روش ساعت مولکولی، این پیش (مثل شامپانزه و گوریل)های بزرگ میمون

ود ندارند و های تصادفی عارض شده بر ژنوم، اثر خاصی بر شانس بقای موجی جهشاست که بخش عمده

 ،کنند. به این ترتیبهای رادیواکتیو، در ژنوم رسوب میتصادفی اتمشدن تالشی مبنابراین با روندی شبیه به 

توان زمان پیدایش آن را تخمین ی رادیواکتیو میهای برانگیخته در یک مادهطور که با بررسی تراکم اتمهمان

ی ژنوم انسان و سایر ن مقصودی سود جست. ویلسون با مقایسهتوان برای چنیها هم میی ژنومزد، از مقایسه

ها را به پنج میلیون سال پیش مانندها از سایر نخستیی انسانمانند، زمان جدایی خانوادههای انساننخستی

 مربوط دانست. 

کند. های نگرش تکاملی کالسیک را نقض میفرضترین پیشدیدگاهی است که یکی از مهم انگاری:یخنث

شود. بر مبنای دیدگاه تکاملی ها از نظر شایستگی زیستی مربوط میفرض، به ارزشمند بودن جهشاین پیش

عث تغییر در دهند، باای که به ویژه در جریان تکثیر و رونویسی از ژنوم رخ میهای تصادفیکالسیک، جهش

شوند، و در نهایت همین تغییرات است که شایستگی زیستی موجود و ساختار و کارکرد سیستم زنده می

تر و کارآمدی که امکان های دقیقکند. پس از ابداع روشاحتمال منتقل شدن ژنومش به نسل بعد را تعیین می

داد، نشان داده شد که بر خالف فرض کالسیک، واگشایی و تحلیل ساختار ژنومی جانداران را به دانشمندان می
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ژنوم موجودات  ازدرصد  85 تمام ژنوم در تعیین ساختار و کارکرد بدن جانداران نقش ندارد. در واقع بیش از 

ها مورد استفاده از کدهایی تشکیل شده است که هرگز برای ساخته شدن پروتئین (انسان)از جمله یوکاریوت 

نامند می 550های ژنوم را اینترونشوند. این بخشتر، هیچ وقت بیان نمییا به زبان تخصصی گیرند وقرار نمی

کنند. در پذیر و دارای معنا و عملکردِ کد ژنتیکی است ــ مجزا میهای بیانــ که بخش 551از اگزون و آن را

 552.شودآن بیان میدرصد  10ـ15ید وجود دارد که تنها تئولنزدیک به سه میلیارد جفت نوک ژنوم انسان

م پیشنهاد شد. حرف اصلی این معنا و به ظاهر اضافی ژنوهای بیانگاری، به دنبال کشف این بخشخنثی

دهند، و بخش مهم دیگری هم که در ها رخ میها در اینتروندیدگاه این است که بخش مهمی از جهش

اثر چندانی بر شانس بقای  ، معموال553ًافتند به دلیل چند رمزی بودن کد اسیدهای آمینهها اتفاق میاگزون

شوند و اثرشان تنها پس از انباشته ها خنثی فرض میگذارند. بر این مبنا، بخش مهمی از جهشمین موجود

هانی مورد پیشنهاد در دیدگاه شود. چنین سازوکاری، تغییرات ناگشدن و ایجاد ترکیبی به کلی جدید آشکار می

 کند.ای را هم توجیه میتعادل نقطه

این رخداد را به پانزده تا ها های آن سالبنابر یافتهشناختی و فسیلی که این تخمین آشکارا با شواهد دیرین

بندی و دعواهای قلمی کرد، تفاوت داشت. این اختالف در نتایج، به جبههسی میلیون سال پیش منسوب می

شناسان از ترین انتقاد دیرینشناسان انجامید. مهمشناسان مولکولی و دیرینشدیدی در دو اردوگاه زیست

                      
550- intron 
551- Exone 
552 Maxon and Willis,1999. 

است که جهش  ( GCC،GCG ،GCU ،GCA) چهار رمز نوکلئوتیدی متفاوتای مانند آالنین دارای یعنی مثالً اسید آمینه .3

 شود. شده نمیی رمزگذاریدر کد سوم آن باعث تغییر در نوع اسید آمینه
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ی ژنوم ثابت نیست، و اهای خنثها در بخشکردن جهش شناسان مولکولی، این بود که سرعت رسوبزیست

. ولپوف هم در برخورد نیستمنظم  ،دوشقدرها هم که پنداشته میبه عبارت دیگر تیک تاك ساعت تکاملی آن

با شواهدی که ویلسون ارائه کرده بود، از همین استدالل استفاده کرد و ادعا کرد که روش ساعت مولکولی به 

 ت و اعتبار کافی برای اظهار نظر در این زمینه برخوردار نیست. لحاظ نظری از دق

ی شصت ، که بسیار جدی هم بود، در هر دو مورد جواب داده شد. نخستین جواب، به همان دهههااین ایراد

های خود و تعیین اعتبار ساعت مولکولی تر کردن پاسخگردد که ویلسون و هوادارانش برای دقیقو هفتاد برمی

ها که بیشتر بر روی ژن پروتئینی به نام آلبومین انجام شده هایی جدیدتر زدند. این آزمایشبه آزموندست 

توان از آن برای تعیین بود، نشان داد که سرعت تیک تاك کردن ساعت مولکولی ثابت است و به راستی می

گیری اولیه نشان داد، و زمان اشتقاق های چندی را هم در نتیجهها، اشتباهاین آزمایش 554.سن استفاده کرد

 ها را تا هفت و نیم میلیون سال به عقب برد.ی انسان از سایر میمونخانواده

بینی ی اخیر ویلسون برپا شد، بار دیگر لزوم بازهای جدیدی که پس از انتشار مقالهبه هر صورت، جنجال

معتقد بودند  شناختیهای دیرینمندان به روشهای ساعت مولکولی را اثبات کرد. ولپوف و سایر عالقهروش

ی DNAای، چنین حرفی در مورد با وجود درست کار کردن ساعت مولکولی در مورد ژنوم هسته

ی این اندامک از این نظر ارزشی ندارند. به گونهمیتوکندریایی صحیح نیست و ژنوم ابتدایی و پروکاریوت

ی DNAپس از بررسی مجدد  555کینگهمین دلیل هم یکی از همکاران ویلسون به نام مارك استون

ای منتشر کرد و در آن نتایجی را که در مورد پس از مرگ ویلسون مقاله ی دو ماهبه فاصله ،میتوکندریایی

                      
554 Tempelton, 1993. 
555- Mark Stoneking 
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ی میتوکندریایی DNAمحتوای ژنتیکی میتوکندری به دست آورده بود، منتشر کرد. در این مقاله،  پذیریجهش

ی کنترل شود. بخشی از آن که ناحیهز نظر سرعت تیک تاك کردنِ ساعت مولکولی به دو بخش تقسیم میا

های نام گرفت، دارای سرعت جهش زیاد بود و به عنوان شاخص ساعت مولکولی فاقد ارزش بود. اما بخش

توانستند برای تیب میای سرعت جهش ثابتی داشتند و به این تردیگر نوکلئوتیدی میتوکندری مثل ژنوم هسته

بار دیگر زمان اشتقاق  PAUP556افزار کینگ به کمک همان نرمکار گرفته شوند. استونگذاری تکاملی بهتاریخ

صحت  ،به همان تاریخ دویست هزار سال رسید. به این ترتیب انسان خردمند از اجدادش را محاسبه کرد و

ی جدیدتری، با تکیه بر شواهد به دست آمده از ژنوم اهالی کینگ در مقالهی ویلسون تأیید شد. استونمقاله

ی خروج از آفریقا هزار سال را برای زمان این اشتقاق به دست آورد که با نظریه 130نو، تاریخ  یبومی گینه

 سازگار است. دقیقاً

ی ویلسون وارد بود، مربوط به سرعت تیک تاك کردن این ساعت بود. یک ی اولیهدیگری که بر مقالهایراد 

 ادعا کرد که سرعت رسوب جهش در میتوکندری بر خالف تخمین 557دانشمند ژاپنی به نام ماساتوشی نِئی

بود، است. اگر این ادعا درست میدرصد  75/0را در نظر گرفته بود، در حدود درصد  2ـ4 ارویلسون که مقد

رفت و در این حالت با صد هزار سال پیش عقب میزمان جدایی انسان خردمند از نیاکانش تا حدود هشت

خوانی شد ــ همهای خردمند باستانی یکسان فرض میولپوف ــ که با پیدایش نخستین انسانزمان مورد نظر 

 یافت.می

                      
556- Phylogenetics Analysis Using Parsimony 
557- Masatushi Nei 
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ی تکاملی باید که برای تعیین سن در دو شاخهی نئی یک ایراد فنی کوچک داشت و آن هم اینالبته مقاله

برابر  ودمورد نظر نئی هم دو را با هم جمع کرد که در صورت انجام چنین کاری مقدار  سرعت جهش در هر

 گشت. شد و به مقدار مورد نظر ویلسون نزدیک میمی

، این حقیقت ایراد دیگری که به کار ویلسون گرفته شد، از طرف خود متخصصان ژنتیک بود. مبنای این ایراد

احتمال بروز های میتوکندریایی ــ بود که در کدهای ژنومی دارای شایستگی موضعی خیلی زیاد ــ مثل ژن

هایی از کد شود و به این ترتیب امکان جانشینی بخشگونه و آشوبناك هم زیاد میومرجهای هرجپدیده

ای در قطعی ژنتیکی با ترکیبات جدید، و در نتیجه جوان نمودن محتوای ژنومی وجود دارد. این ایراد پاسخ

دشه بر خدهد، و اهمیتش به عنوان یک عامل گیری ویلسون به دست نمیمورد اعتبار یا عدم اعتبار نتیجه

 ست.ا چنان به قوت خود باقیراهکار ساعت مولکولی هم

بعد از کشمکش یادشده، چندین پژوهش گسترده با استفاده از ساعت مولکولی انجام پذیرفته و کمابیش همه 

ی نود میالدی مثالً تاکاهاتا در اواسط دهه 558اند.ی انسان خردمند رسیدهبه اعداد مشابهی برای سن گونه

ی هفت ود را با مقایسههای گوناگون ژنوم انسان و شامپانزه را با هم مقایسه کرد و کار خپانزده توالی از بخش

ی قابل انتظار این بود که خویشاوندی شامپانزه توالی دیگر در انسان و شامپانزه و گوریل تکمیل کرد. نتیجه

میلیون سال پیش و  7/4بیش از گوریل به انسان نزدیک است. او زمان جدا شدن انسان و شامپانزه از هم را 

  559میلیون سال پیش به دست آورد. 2/7رقم مشابه برای تمایز انسان و گوریل را 

                      
558 Loewe and Siegfried, 1997: 422–423. 
559 Takahata et al., 1995: 198–221. 
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ترین تاریخ بر آن است که ساعت مولکولی روشی سودمند و کارآمد است، اما نزدیک امروز توافق دانشمندان

این تا حدودی با این  560دهد.های تکاملی را نشان میبه ما، یعنی دیرترین زمانِ ممکن برای جدا شدن شاخه

های اجدادی، زودتر از زمانِ مورد انتظار شده از بسیاری از گونههای یافتشود که سنگوارهشواهد پشتیبانی می

آنتروپوس که مثالً انسان ساحلی چادی )ساحلاند. چنانی زمین پدید آمدهساعت مولکولی بر صحنه

زیسته بینی مولکولی باید زودتر مییلیون سال پیش تعلق دارد، در حالی که طبق پیشچادنسیس( به هفت م

 باشد.

چون محکی تواند همشود که خود میشناسی ساعت مولکولی به نتایج و راهبردهای جدیدی منتهی میروش

 ی بطری مربوطآمده عمل کند. بهترین نمونه در این زمینه به ماجرای لولهدستبرای آزمودن راستیِ اعداد به

 ،های انسانی شاهد باشیمر جمعیتاگر ویلسون راست گفته باشد، باید تنوع ژنومی بسیار کمی را دشود. می

ا گروهی یال پیش از مرد و زنی منفرد ی صد تا دویست هزار سهای کنونی باید در فاصلهچرا که تمام انسان

كِ بنیانگذار، کوچک از آدمیانِ خردمند باستانی مشتق شده باشند. بر مبنای دیدگاه ویلسون، این جمعیت اند

افی برای به اند. بنابراین نباید زمان کی ما پراکنده گشتهدر سطح سیارهشاخه شده و در مدتی کوتاه شاخه

 دست آوردن تنوع باالی ژنومی داشته باشند.

که از بحرانی طبیعی جان  ،زایی در جمعیتی کوچکی فراوان دارد. وقوع شاخهچنین چیزی در تکامل سابقه

ی شود. این فرآیند را پدیدهتخصصی مشخص میشناسی تکاملی با عبارتی سالم به در برده باشد، در زیست

 ی ژنومی جمعیت مورد نظر بر فضای حالتششکل خزانهنامند و علت این نامگذاری هممی 561«ی بطریلوله»

                      
560 Soares et al., 2009: 740–59. 
561- Bottle neck 
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وچک است و پس از عبور از بحران و ی یک بطری منقبض و کاست. این خزانه در حالت پایه مثل دهانه

شود. ی بطری شبیه میی گشودهکند به بالیدن و رشد کردن و به بدنهقرار گرفتن در شرایط مناسب شروع می

ای که به دلیل دشوار بودن شرایط محیطی به چروکیده شدن در این بطری فرضی، لوله عبارت است از منطقه

ی بطری بخشی از تنوع ژنومی جمعیت مورد نظر انجامیده، و بدنهفضای حالت مجاز و بنابراین کم شدن 

های زایی شده و در بخشمحیطی، دچار شاخهمانده از بحران زیستفضای حالت است که در آن جمعیت باقی

ی یافتهشود. به این ترتیب یک جمعیت بنیانگذار به تدریج فضای مجاز بسطپراکنده می خود مساعدِ کنام

 کند. ا اشغال میپیرامونش ر

رکیبات تبه تنوع  برگهی بطری در تاریخ تکاملی انسان وجود دارد. یک شواهد زیادی در مورد وجود لوله

حدهای این پروتئین ها بیشتر از انسان است. زیرواشود که در شامپانزهژنتیکی پروئینِ بتا ـ گلوبولین مربوط می

ها ا از آنحالت مختلف داشته باشند، اما در هشت جمعیت اصلی انسانی تنها چهارده ت 32توانند در کل می

های کنونی از جمعیت بسیار دهد که انسانخوانی دارد و نشان میبا ادعای ویلسون همداده وجود دارد. این 

فی برای پر کردن اند، و زمان کامشتق شده های خردمند آفریقاییکوچکی ــ در حدود چهل نفر ــ از انسان

 اند.شان را نداشتههای مجاز فضای حالتتمام بخش

های دیگری هم برای محک زدن این ادعا ی بطری در تکامل انسان، آزمونبه دنبال اهمیت یافتن مدل لوله

را در انسان و MHC563ساختار مولکول  562م. دانشمندی به نام جان کالین 1990انجام گرفت. در سال 

ی بطری را تجربه نکرده و هرگز ی لولهبا هم مقایسه کرد و نتیجه گرفت که جمعیت انسانی پدیدهشامپانزه 

                      
562- Jan Klein 
563- Major Histocompatibility Complex 
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این در حالی است که حقیقتِ پایین بودن چشمگیر تنوع ترکیب  564.جمعیتی کمتر از ده هزار نفر نداشته است

 که همان کسی بود که ایراد ،565جای بحث ندارد. جان اَویس (هانسبت به سایر نخستی)ژنومی در انسان 

ها را در ژنوم میتوکندری وارد کرده بود، در این زمینه هم دیدگاهی مشابه دارد آشوبگونه بودن شکل جهش

توان به اشکال دیگری هم تفسیر کرد. های انسانی را میو معتقد است که کم بودن تنوع ژنومی در جمعیت

تواند به از تفسیرهای ممکن برای این پدیده است و می گونه و آشوبناك یکی دیگرومرجهای هرجنوسان

 های فراگیر انسانی را هم توضیح دهد.خوبی غلبه یافتن یک کد ژنتیکی خاص در جمعیت

های ژنومی انسان و شامپانزه و گوریل را با هم شود که توالیپژوهش دیگر به نتایج کار تاکاهاتا مربوط می

ها به این نتیجه رسید که جمعیت موثر جد مشترك انسان و شامپانزه این توالیمقایسه کرده بود. او بر مبنای 

صد هزار تن بوده است. این در حالی است که جمعیت مؤثر انسان بر مبنای محتوای ژنتیک امروزینش تنها 

ی رو هستیم. محاسبهیعنی در مسیر تکامل با نوعی چروکیدگی تنوع ژنتیکی در انسان روبه 566ده هزار تن است.

دهد که در حدود صد و پنجاه هزار سال پیش جمعیت انسان خردمد تنها اتکینسون و همکارانش نیز نشان می

 567گرفته است.در بر می هزار تا یازده هزار تن را

ی کند، نظریهی بطری را توجیه مییکی از شواهدی که کم شدن ناگهانی تنوع ژنومی انسان و پیدایش لوله

آن است که در حدود هفتاد و سه هزار سال پیش، آتشفشانی  گواه اصلی این نظریه 569است. 568توبا یفاجعه

                      
564 Klein, 1992. 
565- John Avis 
566 Takahata et al., 1995: 198–221. 
567 Atkinson et al., 2009: 367–73, 
568 Toba Catastrophe Theory 
569 Gibbons, 1993: 27–28. 
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این  570ی آن است.ی توبا واقع در سوماترای اندونزی بازماندهبسیار شدید در اقیانوس آرام رخ داد که جزیره

کیلومتر مکعب ماگما  2800های آتشفشانی کل عمر زمین بوده و به پرتاب انفجار یکی از شدیدترین فعالیت

خاکستر آتشفشانی آن زمستانی شش تا ده ساله را به دنبال داشته که احتماالً با  571به جو منتهی شده است.

ت که ی سرمای عمومی هزار ساله در سراسر زمین تعقیب شده است. این دقیقاً همان زمانی اسیک دوره

انفجار با گیرد. البته منتقدان سرسختی هم هستند که منکر ارتباط این آخرین عصر یخبندان زمین را فرا می

های انسان برخی از پژوهشگران این رخداد را علت اصلی انقراض جمعیت 572ظهور عصر یخبندان هستند.

دانند. بر مبنای این نظریه، بعد از این انفجار و نامساعد شدن اقلیم زمین، ی میی بطرخردمند و پیدایش لوله

ی بطری تکاملی و از شمار کل انسان خردمند در زمین به ده تا دو هزار تن فرو کاسته شد. قاعدتاً همین لوله

سرعت در  های همسایه دلیلی بوده که باعث شده انسان خردمند بهمیان رفتن رقبا و خالی شدن کنام

های گوناگون آن با سرعتی بیش از معمول تمایز یابد و از وکنار زمین پراکنده شود و ریخت جمعیتگوشه

  573ها پیشی بگیرد.تنوع ژنتیکی جمعیت

م. در  2007ی توبا آن است که دانشمندی به نام مایکل پترالگیا در سال ی فاجعهترین نقطه ضعف فرضیهمهم

های پیش و پس از هایی که در هند انجام داد، به ابزارهای سنگی انسان خردمند برخورد که در الیهکاوش

دادند که یک جمعیت محلی در آن نقطه وجود داشته که خاکستر ناشی از توبا قرار گرفته بودند و نشان می

های زمین جز بخشِ ی توبا که تمام جمعیتی فاجعهشان از میان نرفته است. این با فرضیهبعد از این آتشف

                      
570 Chesner et al., 1991: 200–203. 
571 Jones, 2007: 174.  
572 Robock et al., 2009: D10107. 
573 Ambrose, 1998: 623–651. 
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توان فرض کرد که جمعیت یادشده هرچند می 574دید در تعارض است.بازمانده در آفریقا را محکوم به فنا می

م. پژوهش  2009رو شده و بعدتر منقرض شده باشند. در سال شناختی این انفجار روبهدیرتر با عواقب بوم

س از این های گلِ بازمانده بعد از خاکستر توبا انجام گرفت، نشان داد که پدیگری که در خلیج بنگال بر گرده

 575های این منطقه از بین رفته و اقلیم مساعد پیشین کامالً دستخوش آشوب و ویرانی شده است.حادثه جنگل

ها های مقاوم در برابر سرما مثل نئاندرتالنشینی مانند انسان فلورسی یا گونههای جزیرهناگفته نماند که گونه

 چنان به بقای خود ادامه دادند. شناختی دوام آوردند و تا پنجاه هزار سال بعد از آن همدر برابر این آشفتگی بوم

های موجود از ژنوم انسان خردمند و نیاکانش ی دادهم. هاف و همکارانش با تحلیل دوباره 2010در سال 

ی توبا وابسته نیست و قدمتی بیشتر دارد. در ی بطری به انسان خردمند و فاجعهی لولهکه پدیده نشان دادند

چنان از جمعیت مؤثر اندکی بالغ بر بیست و شش هزار تن پیش نیز هممیلیون سال  2/1واقع نیاکان انسان در 

روکیدگی در تنوع ژنومی را از سر این بدان معناست که سیر تکامل انسان چندین چ 576اند.برخوردار بوده

شان، بوده ها، و احتماالً واپسینی بطری پدید آمده از آن تنهای یکی از آنی توبا و دهانهگذرانده و فاجعه

ی ی لولهرسند که پدیدهخوان است که به این نتیجه میهای همهای رایآنسازیاست. این با برخی از شبیه

ترین عامل در پیدایش احتماالً مهم 577ی تکاملی انسان بوده است.راههدر خطبطری امری پرشمار و معمول 

های جنس هومو در بودن موقعیت گونهو شکننده  های متفاوت انسان با همها، رقابت گونهی بطریاین دهانه

 های ناپایدارشان بوده است.اقلیم

                      
574 Petragliaet al., 2007. 
575 Williams et al., 2009: 295–314. 
576 Huff et al, 2010: 1–6. 
577 Endicott et al., 2009: 515–21, 
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 Yهای برآمده از تحلیل ژنوم میتوکندری و کروموزوم از مرور داده« داستان نیاکان»ریچارد داوکینز در کتاب 

هزار سال پیش، و یک نیای  140ی منفرد در ی آدمیان امروزی یک نیای مادینهبه این نتیجه رسیده که همه

کند ی بطری اشاره میاین شاهد نیز به دو دهانه 578اند.هزار سال پیش داشته 60ـ90ی ی یگانه در فاصلهنرینه

خوانی دارد. ناگفته نماند که برداشت داوکینز در مورد یکتا بودن شمار ی توبا هماش با زمان فاجعهدومیکه 

های والد در هر انقباض قدری افراطی است. باید به این نکته توجه کرد که محتوای ژنتیکی کروموزوم جفت

Y ای که از یک د و همگرایی در مواد وراثتیدهو میتوکندری در کل، بخشی ناچیز از کل ژنوم را تشکیل می

دهد. ی بطری را هم نشان نمیرسد، طبیعی است و حتی ضرورتاً وجود دهانهخط جنسی از والدها به ارث می

ی دمند را در زمان انقباض دهانههای کمی شمار جمعیت انسان خردر واقع، بیشتر پژوهشگرانی که با مدل

  579اند.اند، به اعدادی بین یازده تا دوازده هزار تن دست یافتهبطری محاسبه کرده

های پدریِ کروموزوم های تحلیلی جدید به کار گرفته شوند، زمان همگرایی ژناز نظر زمانی هم اگر روش

Y ی همگرایی مسیر پدری رسانند. نقطههزار سال پیش می 140را کمابیش به های مادریِ میتوکندریایی و ژن

هزار سال را  140که وایلدر نشان داده، همان رسد، اما چنانهزار سال پیش می 110تر است و به کمی نزدیک

به خاطر آن است که جمعیت مردان در کل تاریخ تکامل  Yتر کروموزوم باید پذیرفت و همگرایی نزدیک

گذشته  580دهد.ی تغییری بیش از زنان را نشان میبرابر بیش از زنان بوده و بنابراین سرعت و دامنه 2/1انسان 

از این، نوسان کامیابی تولید مثلی در میان مردان بسیار بیشتر از زنان است. یعنی شمار فرزندانِ به وجود آمده 

                      
578 Dawkins, 2004: 416. 
579 Takahata, 1993: 2–22; Schaffner, 2004: 43–51, 
580 Wilder et al., 2004: 2047–2057. 
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ی تغییر این عدد برای زنان بسیار کنند، در حالی که دامنهاز پشت مردان، از صفر تا چند صد تن نوسان می

 نتیجه دهد.  Yتری را بر کروموزوم تواند همگرایی ژنتیکی نزدیکست. این هم میکمتر ا

شوند. تنوع ژنتیکی نامیده می 581وههایی که یک جهش خاص را در خود دارند، هاپلوگرکروموزوم

های انسانی بومی آفریقای سیاه و به ویژه در جمعیت در جمعیت Yهای مربوط به کروموزوم هاپلوگروه

های اجدادی انسان ها به نمونهترین جمعیتتوان ایشان را نزدیکپوستان بیشینه است و بنابراین میسیاه

های های این کروموزوم وجود دارند که به ناماز هاپلوگروهی اصلی خردمند دانست. در کل دو شاخه

های بدوی از جمعیت شوند. اولی در کل کمیاب است و به خصوص در برخیخوانده می BTو  Aهاپلوگروه 

های شود. دومی رواجی جهانگیر دارد و در تمام جمعیتگردآورنده و شکارچی در آفریقا یافت می

شود. این دو هاپلوگروه، در نهایت، به دو مرد های آفریقایی دیده میی جمعیتغیرآفریقایی و بخش عمده

دانشمندی  2011در سال  582شود.ژنتیکی ــ قلمداد می« آدمِ »پدرشان ــ  Yی کروموزوم رسند که دارندهمی

به نام کروچیانی این بحث را پیش کشید که تمایز اصلی میان دو هاپلوگروه یادشده نیست، بلکه شکاف اصلی 

 142( قرار دارد. در این حالت زمان جدایی دو هاپلوگروه به A1bو  Tـ A1a) Aتکاملی میان دو زیرگروه 

  583گردد.هزار سال پیش باز می

های تن انسان خردمند دهد که شپشپژوهش بسیار جالبی که آلن راجرز بر شپش انسانی انجام داده، نشان می

ی بطری دیده ی دهانهشان نیز نوعی پدیدهنیز از تنوع ژنتیکی اندکی برخوردارند. یعنی در سیر تکامل ای

                      
581 haplogroup 
582 Karafet et al., 2008: 830–838. 
583 Cruciani et al., 2011: 814–818. 



202 

 

اند که در های انسانی از جمعیت کوچکِ بنیانگذاری مشتق شدهی راجرز، تمام شپششود. طبق محاسبهمی

اند و قاعدتا انگلِ جمعیتی کوچک از زیستهی پنجاه تا صد و پنجاه هزار سال پیش در آفریقا میفاصله

 اند. های خردمند بودهانسان

شود. یعنی هرچه از مرکزی نیز دیده می 584الگوی مشابهی در مورد باکتری زخم معده )هِلیکوباکتریوم پیلوری(

ی گوارش انسان است، جغرافیایی در آفریقای شرقی دورتر شویم، تنوع ژنتیکی این باکتری که انگل لوله

ی امروزین از جمعیت کوچکی که های زخم معدهدهد که تمام باکتریها نشان میسازییابد. شبیهکاهش می

 585اند.زیسته، سرچشمه گرفتههزار سال پیش در آفریقای شرقی می 58حدود 

، 587ها، گوریل586های بطری در سیر تکاملی شامپانزهی دهانهگذشته از انسان خردمند، پدیده

شود. در تمام این مسیرهای هم دیده می 590هاو ببرها و یوزپلنگ 589های ماکاك، میمون588هااوتاناورانگ

هزار سال  55 ـ 70یتکاملی تنوعِ اندك امروزین از جمعیت کوچکی از بنیانگذاران مشتق شد که در فاصله

 اند. زیستهپیش می

است شان در زمان بسیار نزدیک ی همگراییدهد که نقطههای انسانی نشان میتنوع اندك ژنتیکی در جمعیت

های امروزین را حوای ی تمام انسانشود. نیای مادینهی انسان خردمند مربوط میو به زمان زایش گونه

اند. هایش را با بررسی ژنوم میتوکندری انسان شناسایی کردهنامند، چرا که هویت و ویژگیمیتوکندریایی می

                      
584 Helicobacter pylori 
585 Linz et al., 2007: 915–918. 
586 Goldberg, 1996. 
587 Thalman et al., 2007: 146–158. 
588 Steiper, 2006: 509–522. 
589 Hernandez et al., 2007: 240–243. 
590 Luo et al., 2004: 2275–2293. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
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ها پیش از است. یعنی مدت زیستها میاین نیای مشترك در حدود صد و پنجاه هزار سال پیش در شرق آفریق

 591های دیگر کوچ کردند.های خردمند از آفریقا به سرزمینهزار سال پیش که گروهی از انسان 60ـ95

کنند وجود ی حوای میتوکندریایی وجود دارد، آن است که برخی فکر میهای رایجی که دربارهیکی از اشتباه

اند. این زیستهمقطعی از زمان تنها یک جفت از انسان خردمند بر زمین می نیای مشترك بدان معناست که در

هزار تن  دهد که جمعیت انسان خردمند هرگز از دهبرداشت به کلی نادرست است. شواهد ژنتیکی نشان می

ان اند. وجود حوای ژنتیکی بدکمتر نشده و بنابراین همواره زنان دیگری از این گونه بر زمین وجود داشته

های امروزین را زاده معناست که یکی از این زنان کامیابی تکاملی بیشتری داشته و افرادِ بنیانگذار جمعیت

شان باید کنند زمان زندگی نیای مادری آدمیان و نیای پدریکه برخی گمان میخطای دوم آن است  592است.

گیرند. این دو را یکی می Yزمان بوده باشد. یعنی دوران زندگی حوای میتوکندریایی و آدمِ کروموزوم هم

زمان بوده باشند، و ممکن هم هست که نباشند. نیای پدری یگانه بدان معناست که درست ممکن است هم

شبیه به آنچه که در مورد تبار مادری دیدیم، در مورد تبار پدری هم نیای یکتایی وجود دارد که مسئول کل 

اش ین وی نیز در دنیایی شلوغ از مردانِ دیگرِ همگونههای امروزین است. با وجود اتنوع ژنتیکی جمعیت

تر بوده زیسته و از نظر زمانی هم به احتمال بسیار زیاد چند ده هزار سال از حوای میتوکندریایی جوانمی

 است. 

را با نیای  Yو پدری بر مبنای ژنوم میتوکندری و کروموزوم  خطای دیگر آن است که نیای مشترك مادری

آیند، تنها به خاطر قرار ها به دست میمشترك در کل یکی فرض کنیم. در واقع آدم و حوایی که از این داده

                      
591 Endicott et al., 2009: 515–521. 
592 Takahata, 1993: 2–22 
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اند. یعنی آدم و حوای یاد شده نیای اهمیت یافته Yدری و کروموزوم های میتوکنگرفتن در گرانیگاه اتصال ژن

ای که اند. محتوای ژنتیکیزیستهتر از این نیای مشترك میاند، و بسیار پیشمشترك تمام آدمیان امروزین نبوده

هایی های انسانی امروزین در آن با جمعیتشی کوچک از کل ژنوم است که جمعیتشود، بخبه این دو ختم می

 اند. شده شریک بودهپرشمار و منقرض

های انسانی و تنوعهای انسانی امروزین را بنیان نهاده باشد، باید کل ژنوم برای یافتن نیای مشترکی که جمعیت

 593(MRCAهای گوناگون را در نظر گرفت. در این حالت به جدیدترین نیای مشترك )جمعیت موجود در

زیسته است. ـ میتوکندریایی میYانگیز دیرتر از آدم و حوای کروموزوم رسیم که به شکلی شگفتانسان می

ی پانزده تا پنج هزار ی امروزین، در فاصلهدهد که نیای مشترك تمام آدمیان زندهدر واقع محاسبات نشان می

های اند که خط دودمانی تمام انسانزیستهیعنی زن و مردی در این فاصله می 594زیسته است!سال پیش می

شود و پیش از آن نیز این خط دودمانی مشترك و یگانه است، تا به نخستین امروزین به ایشان ختم می

  595مان برسیم.ترین جد مشتركیافته بر زمین، یعنی قدیمیهای تکاملاییاختهکت

ای به عددی نزدیک به پنج هزار سال پیش برای این نیای مشترك دست سازی رایانهرود و اولسون که با مدل

و همگی با هم در تماس  های انسانی منزوی نیستنداند که جمعیتاند، این فرض را در ابتدای کار داشتهیافته

های جمعیتی انسانی نسبت به آمیزش گشوده و تمی ایشان آن است که سیسهستند. یعنی کلید اصلی محاسبه

های زمین درست است، اما وقتی ها و اقلیمباز فرض شوند. این فرض در کل با توجه به درهم تنیده بودنِ بوم

                      
593 most recent common ancestor 
594 Rohde et al., 2004: 562–566. 
595 Dawkins, 1995: chap: River Out of Eden. 

http://en.wikipedia.org/wiki/River_Out_of_Eden
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گیری ی مشهور خویش چنین نتیجهنماید. ایشان در مقالهکوك میهای چند هزار ساله بدان بنگریم، مشدر دامنه

ی ما اجدادی مشترك مان چه رنگی دارد. همهگوییم یا پوستمهم نیست که ما به چه زبانی سخن می»اند: کرده

تنبل اند، جانور های اوکراین اهلی کردهاند، اسب را در دشتتسه کاشتهی رود یانگداریم که برنج را در کرانه

 .596«انداند و برای ساختن هرم بزرگ جیزه رنج کشیدهآسا را در آمریکا شکار کردهغول

توان پذیرفت که نماید. با وجود این، مییفرضی که یاد شد، افراطی ماین برداشت به گمانم با توجه به پیش

 150های دورترِ نزدیک به پانزده هزار سال پیش زیسته باشد، که باز نسبت به عمر این نیای مشترك در کرانه

نماید. این نزدیکیِ زمانی به نیای مشترك چندان هم سیار نزدیک میی انسان خردمند بی گونههزار ساله

دانیم که همواره بخش کوچکی از جمعیت در تأسیس نامعقول نیست. چون حتی در دوران تاریخی نیز می

های انجام شده بر اند. بررسیکردهی اصلی جمعیت عمل میتر از بدنهگروهی بزرگ از نوادگان موفق

درصد درصد از ایشان، که روی هم رفته نیم 8دهد که های مقیم آسیای میانه نشان میجمعیت Yکروموزوم 

اند که به احتمال زیاد شوند، از نیای مشترکی در هزار سال پیش برخاستهی زمین را شامل میکل مردان کره

  597است. چنگیزخان بوده

ی بطری در تاریخ تکاملی انسان هنوز به گرمی جریان دارد و به پاسخی بحث بر سر وجود یا عدم وجود لوله

قطعی نرسیده است. در هر صورت، درست بودن یا نبودن این پدیده، ارتباطی با صحت شواهد مولکولی در 

                      
596 Rohde et al., 2004: 562–566. 
597 Zerjal et al., 2003. 



206 

 

ی خروج از یب اطمینانی باال، نظریهتوان با ضرندارد. یعنی می  آنمورد منشأ آفریقایی انسان و تاریخ پیدایشِ

 598.ی تکامل انسان پذیرفتدهندهترین مدلِ توضیحآفریقا را به عنوان معقول

ی چند مرکزی، با اشکاالت نظریهی بطری، ی دهانهبا انتشار این شواهدِ انبوه در پشتیبانی از وجود پدیده

بر  های مبتنیل، که از پیشگامان استفاده از تحلیشاهین روحانیدکتر ی . به گفتهشدفراوانی دست به گریبان 

ناوری ی جغرافیایی بسیار په، این دیدگاه به تحرك ژنتیکی بسیار زیادی در گسترهساعت مولکولی است

 شناسیبوم دهند. به عنوان یک قانون دراحتمال درست بودنش را کاهش می ،نیازنیازمند است و این دو پیش

های تر و زیرگونههای کوچکهای بزرگ تمایل دارند به گروهتکاملی، حتی در شرایط بهینه هم، جمعیت

هایی بسیار ها، دیدگاه چندمرکزی که پایداری جمعیتی بسیار بزرگ را در بومتر بشکنند. با این حرفتازه

ر بهترین شرایط ر محاسبات روحانی، دکند، چندان پذیرفتنی نیست. بنابمتنوع در زمانی بسیار طوالنی ادعا می

ان نیاز ممکن هم یک جهش مفید برای پراکنده شدن از جنوب آفریقا تا شمال چین به نیم میلیون سال زم

 خوانی ندارد.ی ما همی گونهدارد، که با تاریخ صدهزار ساله

های خردمند امروزین هم پس از کشیده شدن پای ها و انسانی خویشاوندی نئاندرتالبحث در مورد رابطه

های قرنی که گذشت، گروهی از های مولکولی به ماجرا، شکلی دیگر به خود گرفت. در آخرین سالروش

ئاندرتال اروپایی که از بندی مولکولی برای تعیین جایگاه ژنوم یک نهای ردهدانشمندان آمریکایی از روش

هایش استخراج شده بود، استفاده کردند. نتیجه، با رد دیدگاه بریس همراه بود. دیدگاهی که نوعی استخوان

                      
598 Johnsonetal, 1983. 
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بر نتایج این  کرد. بناهای کنونی فرض میها و انسانرا بین نئاندرتال (ـ پسری یعنی پدر)ی طولی رابطه

 599.و نه پدر ــ نژاد انسان کنونی در نظر گرفتها را پسرعمو ــ بررسی، باید نئاندرتال

هزار سال پیش  29ی میتوکندریایی اسکلت نئاندرتالی که به DNAدر یک آزمون جدیدتر، کدهای ژنتیکی 

این اسکلت در غاری در  600.هایی مشابه با رویکرد ویلسون مورد تحلیل قرار گرفتشد، با روشمربوط می

ده بودند، هزار سال پیش منقرض ش 28های اروپا در که نئاندرتالقفقاز یافت شده بود و با توجه به این

 هشدهای دیگرِ یافتشد. در این بررسی هم نئاندرتال یادشده با نئاندرتالای به نسبت تازه محسوب مینمونه

 ،در اروپا در یک طبقه قرار گرفت، اما با انسان خردمند تفاوتی مشخص را از خود نشان داد. به این ترتیب

 601.ماندقی میی تکاملی باتردید اندکی در موازی بودن این دو شاخه

 DNAانجام داده و طی آن  602ها را سوانتِه پابوی ژنتیکی نئاندرتالی خزانهها دربارهترین پژوهشیکی از مهم

درصد از ژنوم انسان خردمند  5/99های وی نشان داد که هفتاد اسکلت نئاندرتال را استخراج کرده است. یافته

ی ت. مقالهها مشترك بوده و تاریخ جدایی این دو گونه از هم حدود پانصد هزار سال پیش بوده اسو نئاندرتال

هزار سال پیش جدی مشترك  516چنین محاسبه کرده که این دو گونه در  طبیعتی مشهوری در مجله

ای تاریخ این جدایی را حدود چهارصد هزار سال پیش ه شواهد سنگوارهاین در حالی است ک 603اند.داشته

                      
599 Stringer and Grun, 1991. 
600 Krings et al, 1997. 
601 Ovchinnikov et al, 2000. 
602 Svante Pääbo 
603 Green et al., 2006: 330–6. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo
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صد هزار سال م. انجام شده تاریخ این جدایی را تا هشت 2007پژوهش دیگری که در سال  604دهند.نشان می

های خردمند امروزین در توان تخمین زد که جد مشترك تمام انسانبا همین روش می 605برد.پیش عقب می

دهد ندریایی نیز نشان میشواهد برآمده از ژنوم میتوک 606زیسته است.هزار سال پیش می 140ـ290ی فاصله

بنابراین انسان  607ها و انسان خردمند بیشتر از نوع پسرعمویی است، تا پدر و پسری.که ارتباط نئاندرتال

شواهد نشان  608انسان خردمند.ای از ای مستقل در نظر گرفت، نه زیرگونهنئاندرتال را باید به عنوان گونه

های انسانیِ غیرآفریقایی وجود ها در جمعیتهای موجود در ژنوم نئاندرتالدهد که برخی از هاپلوتیپمی

ها و برخی از هومینیدهای دیگر ــ مانند برخی از پژوهشگران معتقدند مشارکت نئاندرتال 609دارند.

  611شود.ی ژنتیکی انسان امروزین به شش درصد بالغ میــ در خزانه 610های دِنیسوواریختانسان

بودن نجات یافتند، اما نتوانستند متمدن  «نیای انسان خردمند»برچسبِ ها، هرچند به این ترتیب از نئاندرتال

دهد که فرهنگی به نسبت پیچیده در ها به روشنی نشان می. بقایای به جا مانده از این انسانخود را انکار کنند

فرانسه  در 612ای به نام الموستیِهها در منطقههای فرهنگ نئاندرتالاین مردم تکامل یافته است. اولین نشانهمیان 

ین فرهنگ ا اند.کشف شد، و از آن هنگام به بعد فرهنگ نئاندرتال را به نام فرهنگ موستریَن نامگذاری کرده

                      
604 Wade, 2006. 
605 Pennisi, 2007: 967. 
606 Cann et al., 1987: 31-36. 
607 Hedges, 2000: 652–653. 
608 Harvati et al., 2004: 1147–1152. 
609 Noonan, 2010: 547–53. 
610 Denisova hominins 
611 Reich et al, 2010: 1053–60. 
612- LLa Moustier 
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و جدیدترین بقایای این فرهنگ را در غار گورهام در  613از حدود سیصد هزار سال پیش شکوفا شد

 614اند.الطارق یافتهجبل

ی هاها و چکششده، کوبههای بسیاری از این فرهنگ به جا مانده است. چاقوهای سنگی به دقت تراشیدهنشانه

شده، در فرهنگ این موجود عناصری آشنا از پوست جانوران دوخته می هایی که ظاهراًسنگی، و بقایای لباس

ی وحشی را شکار هاها و خرسها و گوزنتردید شکارچی بوده است و ماموتاند. انسان نئاندرتال بیبوده

اند و در مراکز کردهجمعی مراقبت میردسال و بیماران به صورت دستهکرده است. این مردم از فرزندان خمی

ها با اند و با این وجود سالهای سخت دچار بودههایی یافت شده که به بیماریشان آثاری از اسکلتتجمع

 ،ای حمایتگر قابل تفسیر نیست. به عنوان مثالاند. این شواهد، بدون فرض جامعههمان وضعیت زنده مانده

پیدا شده، به مردی  (عراقدر سمت زاگرس های دامنهواقع در )های شنیدار یکی از جسدهایی که در کوه

تعلق دارد که یک دستش را در اثر تصادفی از دست داده بوده و یک چشمش هم کور بوده، و با این همه 

در همین منطقه، نخستین آثار از مناسک انسانی هم  615.ها با این نقص عضوها زنده مانده استبرای سال

. در یکی از این ستانیز پیدا شده ترین گورهای انسانی های شنیدار، قدیمیشود. در کوهستانمشاهده می

ر رحم مادر ــ گورها، که شصت هزار سال قدمت دارد، جسدی در حالت جمع شده ــ شبیه حالت جنین د

های گل و بقایای مواد گیاهی در گور، حدس وجود نوعی مراسم تدفین مانده از گردهقرار گرفته و آثار باقی

 616.کندرا تقویت می

                      
613 Skinner et al., 2007. 
614 Finlayson et al., 2006: 850–853. 
615 Solecki, 1975. 
616 Leroi-Gourhan,1975. 
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 617قامت و خردمندهای راستالگوی مهاجرت انسان

 

 

 

 

 

 

مشته سنگی )اندازه  3تیغه سنگی و شماره  2و  1های . شماره)b(و فرانسه  )a(ابزارهای موسترین از سواحل مدیترانه 
2
1)618 

                      
617 Lewin, 1998:390. 
618 Cambridge, 1992. 
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ـ که قفصهگذشت کهچنان ـ انسانمشهورترینِ آن فلسطینی ، در برخی نقاط ـ های خردمند و نئاندرتال هاست ـ

اند. در این مناطق، فرهنگ موسترین را نه تنها زیستهبرای مدت چند ده هزار سال در همسایگی یکدیگر می

رسد که توان یافت. به بیان دیگر، چنین به نظر میهای خردمند هم میها، که در بین انساندر میان نئاندرتال

ای میان این دو گونه یعنی گویا وامگیری فرهنگیحاکم بر جوامع این دو نوع انسان، یکی بوده باشد. فرهنگ 

 619های فراوان است.انجام پذیرفته باشد، هر چند چگونگی و شدت آن، موضوع بحث

ی رویارو های خردمند و نئاندرتال، اثری از خشونت و مبارزهدر این ناحیه با وجود همزیستی درازمدت انسان

های فراوانی وجود ی همزیستی انسان نئاندرتال و خردمند نظریهشود. در مورد شیوهبر سر منابع دیده نمی

شود. این دانشمند که متخصص مربوط می 620ای جالب توجه، به اریک ترینکاوسهدارد. یکی از دیدگاه

ی رویارویی مشخصی در بین این دو گونه رخ نداده، و منطقه هرگز بودمعتقد در ابتدای کار هاست، نئاندرتال

ی جانشین های جمعیتی این دو گونه از انسان با تغییرات اقلیمشده در خاورمیانه محلی بوده که موجکشف

قد و تنومند برای زیستن در شرایط سرد و های کوتاهرسد نئاندرتالیعنی به نظر می 621.اندشدهیکدیگر می

بیشتر آمادگی خشک سازگارتر بود باشند، و خردمندهای بلند و باریک برای زیستن در شرایط گرم و مرطوب 

های گرم سال توسط ی مورد نظر در فصلکند که منطقهترینکاوس فرض می ،داشته باشند. به این ترتیب

شده و با سردتر شدن هوا ایشان به جنوب مهاجرت کرده و محیط را برای های خردمند تسخیر میانسان

                      
619 Finlayson, 2007: 213–22. 
620- Eric Trinkaus 
621 Trinkaus, 1989. 
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اند. این مدل پیدا گذاشتهت کنند، باز میهایی که ناچار شده بودند پیش از این به شمال سردتر هجرنئاندرتال

 622.کندزمان توجیه میای را به طور همگونهوجود برخورد بین های مربوط به هردو گونه و عدمشدن استخوان

است. بر اساس این دیدگاه، انسان خردمند و نئاندرتال گیری ی دورگهدارترین مدافع نظریهامروز ترینکاوس نام

های ریختی موجود در مدارك فسیلی به این دورگه بودن هایی را پدید آورده و بخش مهمی از نوساندورگه

چنان از مسایل داغ و که گفتیم، همگیری میان دو گونه، چنانی دورگهاین نظریه 623شود.ها مربوط مینمونه

 مورد مناقشه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایی از ابزارهای سنگی دیرینه سنگی پسیننمونه

 

                      
622 Trinkaus and Shipman, 1993. 
623 Jones, 2007L: 28–32. 
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 مربوط 624پرونیَنها، به فرهنگی موسوم به شاتلیک شاهد جالب توجه در مورد توانایی فکری نئاندرتال

ای در فرانسه گرفته است، و به این دلیل اهمیت دارد که محل خود را از منطقهشود. این فرهنگ هم نام می

ها قرار هایی شبیه به نئاندرتالهای خردمند بود، که در کنار خرده اسکلتبرداری آثاری از فرهنگ انسانخاك

شد که این شد و چنین فرض میی چند مرکزی تفسیر میگرفته بودند. در ابتدا این شواهد به نفع نظریه

آمیختگی نژادی و فرهنگی نشانگر پیوسته بودن تغییرات در روند تکامل انسان بوده است. اما پس از یافته 

ها، به طور خالص شدن چندین اسکلت کامل انسان در این منطقه، برداشت از کل قضیه دگرگون شد. اسکلت

ثابت شد که  ،مربوط بودند. به این ترتیبی گذار، به انسان نئاندرتال و بدون دارا بودن اثری از مرحله

های خردمند، در مقاطعی از تاریخ زیر تأثیر شان در رقابت با انسانها هم با وجود کامیاب نبودننئاندرتال

اند. این شواهد با کردهاند و عناصری از فرهنگ اورینیاك را در جوامع خود بازتولید میها بودهفرهنگ آن

ن بر فرض ترینکاوس، نشان داد که مدل مهاجرت فصلی همیشه هم جوابگو نیست وجود خدشه وارد نکرد

 625.است هایی رویارو در بین این دو گونه از انسان وجود داشتهو به واقع تماس

پیش  شناختی، بین سی تا چهل هزار سالماهیت این برخوردها هرچه بوده باشد، بر اساس شواهد دیرین

چند هزار سال منقرض کرده است.  را در عرض شانو همه ههای نئاندرتال رخ دادای طبیعی برای انسانفاجعه

ال پیش به هزار س 32، و در آغاز شده ی مرکزیهزار سال پیش در اروپا 38ظاهراً موج این فاجعه در حدود 

ها در این مورد . ماهیت این فاجعه به درستی مشخص نیست، اما مشهورترین نظریهاستاروپای غربی رسیده 

 را به طور خالصه مرور خواهیم کرد:

                      
624- Chatelperonian 
625 Tattersal, 1995. 
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شان برای یافتهسازمانهای خردمند و فعالیت ها را خشونت انسانترین دیدگاه، علت انقراض نئاندرتالسادهـ 

چند کامالً امکان دارد، اما بهترین توجیه  ها، هرعام ناگهانی نئاندرتالقتل 626.داندها میکشی نئاندرتالنسل

گر زندگی کرده بودند و شواهد ی انسان برای مدت هزاران سال در کنار یکدینیست. چرا که این دو گونه

 شان به دست نیامده است.چندانی از بروز نبرد در بین

 627.داندهای خردمند میشان در رقابت با انسانها را در اثر شکست خوردنکنی نئاندرتالی دیگر، ریشهنظریهـ 

دو گونه، احتماالً رقابت شدیدتری بین  ن دیدگاه، با کمتر شدن منابع طبیعی و افزایش جمعیت هربر مبنای ای

تر، و به ویژه زبانی پیچیده به ابزارهای هوشمندانه که های خردمنداین دو جمعیت انسانی درگرفته، و انسان

ها ی تکاملی پیروز شدند و به طور غیرفعال زمینه را برای انقراض نئاندرتالاند، در این مسابقهمسلح بوده

 فراهم نمودند.

 که یکی از پشتیبانان ،628در حال حاضر شواهد نظری محکمی برای تأیید این دیدگاه وجود دارند. اِزرا زوبرو

کند که اندکی تغییر های پستانداران اعتقاد دارد و ادعا میگونه بودن پویایی جمعیتاین نظریه است، به آشوب

یک انقراض سریع ی رقیب به منابع ــ باعث هندر شرایط اولیه ــ مثالً توانایی دسترسی بیشتر یکی از دو گو

تواند در جانوری مانند انسان شود. بنابر محاسبات او، تنها یک درصد برتری در جذب منابع، میمی گونه

تواند در مدت شناختی سریعی بر جای گذارد. بر این مبنا این مقدار ناچیز برتری تکاملی، میاثرات جمعیت

 گردد. (هادر اینجا نئاندرتال)رقیب  یباعث انقراض گونه (یعنی کمتر از هزار سال)سی نسل 

                      
626 Diamond, 1992: 52. 
627 McKie, 2009. 
628- Ezra Zubrow 
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داند که بعد ها را آتشفشانی مهیبی در چهل هزار سال پیش میعلت اصلی انقراض نئاندرتالسومین نظریه، ـ 

ی این نظریه بیشتر به فعالیت آتشفشانی دنبال شد. شواهد تأییدکنندهای از ی تازهاز چند هزار سال با زنجیره

  629های قفقازی متکی است.های برآمده از اسکلت نئاندرتالداده

ها را ناشی از شیوع بیماری واگیرداری با الهام از جریان کشف آمریکا، انقراض نئاندرتالای دیگر، ـ نظریه

 های خردمندِ مهاجر به ایشان منتقل شده بود.داند که توسط انسانمی

                      
629 Liubov et al., 2010: 655; Bower, 2010: 12.  
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های مخوفی مانند سالح آتشین و اسب، ی آمریکا گام نهادند، عالوه بر اسلحهقارهکه اروپاییان به یهنگام

زمان با آن، نزا را هم به دنیای نو وارد کردند. ویروسی که مردم اروپا به دلیل تکامل همواویروس آبله و آنفل

های ود. بر اساس تخمینهای بومی آمریکا بعام جمعیتنسبت به آن مصونیت داشتند، اما به راحتی قادر به قتل

ی آمریکا، در اثر شده، تا دو قرن پس از ورود سفیدپوستان به آمریکا حدود یک سوم کل جمعیت قارهزده

بود. به نظر برابر شده توسط سفیدپوستان ریزیکشی برنامهنسلکشتار با این  ، وبیماری آبله از پا درآمدند

این  ،ها هم ممکن بوده باشد. به این ترتیبست در میان نئاندرتالرسد که بروز بیماری واگیرداری از این دمی

های های گونهای از ویژگیدر جدول چکیده نوع انقراض را هم باید نوعی اندرکنش غیرفعال در نظر گرفت.

 بینید. را می( Homoمتفاوت جنس انسان )

 

 گونه
Homo 
habilis 
 )کوچک(

Homo 
habilis 
 )بزرگ(

Homo 
erectus 

Archaic 

Homo 
sapiens 

Homo 

neanderthalens

is 

Homo  
sapiens 

 13/0ـ 06/0 15/0ـ  03/0 4/0ـ  1/0 8/1ـ  3/0 4/2ـ  6/1 2ـ  6/1 (my)قدمت 

 6/1 ـ 85/1 5/1 ـ7/1 ؟ 3/1 ـ5/1 5/1 1 قد )متر(

حجم 

 (cc)مغز
 1200ـ1700 1200 ـ 1750 1100 ـ 1400 750ـ1250 600 ـ 800 500 ـ650

 شکل جمجمه

ی چهره

کوچک، بینی 

 رشدیافته

تر ی پهنچهره

تر از و بزرگ

 مورد قبل

جمجمه تخت و 

کلفت، قوس 

ابرو و پس سر 

 برجسته

و چهره صاف 

 سر بلند

بینی بزرگ، جمجمه 

تر و قوس ابرو نازك

 ترکوچک

جمجمه باریک و 

مرتفع، فاقد 

 قوس ابرو

 آرواره

دندان آسیای 

کوچک، 

 نازكی آرواره

ی کلفت آرواره

با آسیای بزرگ 

 و باریک

ها دندان

تر، گاه با کوچک

 آسیای درشت

ها بعضی دندان

 ترکوچک

ی دارای چانه

 تربزرگ

تر، دندان کوچک

 ترچانه بزرگ

 مکان
شرق و جنوب 

 آفریقا
 شرق آفریقا

آفریقا، آسیا، 

 اندونزی
 آسیای غربی، اروپا اوراسیا

آفریقا، آسیای 

 غربی
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 انسان خردمند ح( 

ی زمان با انتشار کتاب اصل انواعِ داروین و گسترش بحث در مورد آن، و در بحبوحههم .م 1860در سال 

 ها، کشفی جدید توجه دانشمندان را به خود جلب کرد.کشمکش بر سر ماهیت نئاندرتال

رو شدند ، با غاری روبه630ای به نام کرومانیونساز فرانسوی، به هنگام کار در منطقهگروهی از کارگران جاده

ها حاوی چندین اسکلت انسان و ابزارهای سنگی فراوانی بود. دانشمندان فرانسوی، صاحبان این اسکلت که

را با نام انسان کرومانیون خواندند و سنش را بین سی تا چهل هزار سال تخمین زدند. انسان کرومانیون، 

 است. 631شده از فسیل انسان خردمندی شناختهستین نمونهنخ

های بسیار شده از انسان کنونی بود. بعدها نشان داده شد که نمونهانسان کرومانیون، اولین شکل شناخته

اند، و بنابراین باید انسان کرومانیون به همین گونه تعلق داشتهو خاورمیانه هم  فلسطینشده در ترِ یافتقدیمی

زیست، و خواسته یا ناخواسته ها میزمان با نئاندرتالرا به عنوان همان انسان خردمندی در نظر گرفت که هم

های انسان کرومانیون تا آخرین عصر یخبندان ــ یعنی تا ده ها را فراهم کرد. جمعیتموجبات انقراض آن

ی یخبندان، این جمعیت هم جای خود زمان با پایان آخرین دورهچنان وجود داشتند. همهزار سال پیش ــ هم

 632.را به نژادهای بشر امروزی داد

ی مثل ما چانه داشته و از قوس ابروی برجسته ؛انسان کرومانیون تفاوت چندانی با بشر کنونی نداشته است

ها نداشته و مغزش حتی . حجم مغز او تفاوت چندانی با مغز نئاندرتالاست ها اثری در او باقی نبودهنئاندرتال

                      
630- Cro - Magnon 
631- Homo sapiens 
632 Hawkes et al, 1999. 
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تر بوده و در نواحی پیشانی و گیجگاهی تر هم بوده است. اما شکل گسترش قشر مخ در او پیچیدهکمی کوچک

شناختی از نظر باستان کار بردن زبان را داشته است.. بدون تردید انسان کرومانیون توانایی بهتر بوده استججیم

در جریان انتقال جمعیت انسانی غالب از نئاندرتال به کرومانیون، نوعی انفجار فرهنگی صورت گرفت. 

طح زمین پدیدار شد که هنوز ها بر سها و نقاشیزمان با پیدایش انسان خردمند، انبوهی از آثار هنری، مهرههم

 ی حیرت و ستایش پژوهشگران است.هم مایه

عنی در حدود چهل هزار سال پیش ــ سنگی باالیی ــ یزمان با آغاز عصر دیرینهها، همفرهنگ کرومانیون

شناسی استانبابزارهای عاجی، استخوانی و چوبی در مدارك ردپای آغاز شد. در این فرهنگ برای نخستین بار 

مقایسه نیست و آشکار است آشکار شدند. تعداد و تنوع بسیار زیاد ابزارها در این دوره با مراحل قبلی قابل

چنین در این دوره اند. همی این مواد و وسایل از جمعیتی زیاد و فشرده برخوردار بودهکه جوامع تولیدکننده

ی کهربا و صدف های تراشیدهی ــ مانند دانهبرای نخستین بار به اشیای تجملی و فاقد ارزش مستقیم کارکرد

که دهند. با توجه به ایناند و از تولد تجارت پایاپای خبر میای داشتهخوریم که ظاهراً نقش مبادلهــ برمی

ت، این انفجار شده از این فرهنگ با ابزارهای آن دوران دشوار بوده اسها و اشیای تزیینی یافتهساختن مهره

زمان دانست. به یاد وری باالتر در جوامع انسانی هماید با نوعی افزایش رفاه و دستیابی به بهرهتولیدی را ب

اند، پنج مهره در شدههایی که به فراوانی در این دوران ساخت میداشته باشیم که بیشترین سرعت تولید مهره

 ی هنرمنداننابع کافی برای تغذیهبایست مها میی این مهرهبه این ترتیب، جوامع سازنده .روز بوده است

 د.ناشته باشو انگیزش فکری الزم برای پرداختن به این نیاز را د های این مهرهسازنده
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بینیم. یکی ها از ابزارهای ترکیبی را در جوامع انسانی میکمابیش در همین هنگام هم هست که نخستین نشانه

در  633هوویسونز پورت ییی سنگی مربوط است که در منطقهاز شواهد معتبر موجود در این مورد، به ابزارها

هایی خود بریدگیآفریقای جنوبی و آتریان در آفریقای شمالی کشف شدند. این ابزارهای سنگی بر روی 

زمان با ای چوبی باشد. اگر این تفسیر درست باشد، همتوانسته محل مهار کردن سنگ در گیرهداشتند که می

یعنی ابزارهایی  شود.های ابزارسازی به کمک ابزار هم پدیدار میهای خردمند، نخستین نشانهپیدایش انسان

زمان با انسان خردمند ستقیم طبیعت تخصص یافته باشند، همکه برای تولید ابزارهای دیگر و نه تغییر دادن م

 پدید آمدند.

های متفاوتی وجود که پیدایش این فرهنگ برتر تا چه حدی تدریجی یا ناگهانی بوده، دیدگاهدر مورد این

سنگی میانی و باالیی قایل است و شناختی در مرز پارینه 635به نوعی گذار حالت 634دارد. آلیسون بروکس

داند. دانشمند بزرگ دیگری مانند لویس بینفورد هم چنین فرهنگ اورینیاك را ناگهانی و انفجارگونه می ظهور

های خردمند های باستانی انسانهای حیوانات به جای مانده در اردوگاهکاش بر استخواناعتقادی دارد و با کن

 . داده استو نئاندرتال، نوعی جهش تکاملی ناگهانی را در کیفیت شکار و ابزارسازی تشخیص 

ی قامت آشنا شدیم، یکخوار بودن انسان راستی الشهگلین ایساك، که پیش از این با تحقیقاتش در زمینه

ی بزرگ و مهم دیگر از هواداران دیدگاه جهش فرهنگی است. به نظر او منحنی رشد فرهنگ در بشر دو قله

زمان با پیدایش نخستین ابزارهای را پشت سر گذاشته است. اولی در حدود دو و نیم میلیون سال پیش، و هم

                      
633- Howieson's port 

634- Alison Brooks 

635- Phase transition 
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ی انسان مان با پیدایش گونهزفرهنگ اولدوون، و دیگری در حدود دویست و پنجاه هزار سال پیش، و هم

ریزی کرد. ایساك رشد بعدی فرهنگ تا زمان های موسترین و اورینیاك را پایهخردمند باستانی که فرهنگ

 داند.ی منطقی همین دو جهش فرهنگی میانسان کنونی را دنباله

نگ در مرز در مقابل این افراد، متخصصان دیگری هم هستند که با وجود پذیرش پیشرفت چشمگیر فره

سنگی باالیی و میانی، و با وجود موافقت با ربط این فرهنگ و انسان خردمند، بر خصلت تدریجی آن پارینه

های باستانی به صنعت اورینیاك را ناشی از تحولی درونزاد و تدریجی یعنی گذار از فرهنگ کنند.تأکید می

شواهدی که برای تأیید این  636نبوده است. های انسانی همراهدانند که با دگرگونی مهمی در جمعیتمی

به عنوان تر تأکید دارد. های تازهشود معموالً به کهن بودن برخی از نمودهای فرهنگدیدگاه گواه گرفته می

هزار سال پیش هم ساخته یش از چهل بهایی از جنس پوست تخم شترمرغ و سایر پرندگان، مثال، مهره

چنین اند که بیشتر از نود هزار سال قدمت دارند. همها در آفریقا یافت شدههایی از این مهرهاند. نمونهشدهمی

در زئیر، بقایای یک آلت موسیقی یافت شده است که آن هم نود هزار سال سن دارد. در اروپای چهل هزار 

اند. بنابراین شاید برداشت ما از ناگهانی و شدهبیه به این ساخته میای شهای موسیقی سادهسال پیش هم آلت

قدرها هم درست نباشد و تا حدودی از نادیده گرفتن شواهد انفجاری بودن پیدایش فرهنگ اورینیاك، آن

شان در تواند به ناقص بودن شواهد ما، و متمرکز بودنتر آفریقایی ناشی شده باشد. دلیل دیگر، میقدیمی

 ی اروپا مربوط باشد.ارهق

                      
636 Bednarik, 2011: 25–55. 
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ی این امر اند، اما احتماالً ریشههای کرومانیون در اروپا بیشتر از سایر نقاط یافت شدهجا مانده از انسانآثار به

وجو کرد. تشناسان در نقاط دیگر جسها در خاك اروپا و کمتر بودن فعالیت باستانرا باید در تمرکز کاوش

ر حالی که دسنگی باالیی وجود دارد، ای عصر پارینهی آفریقا تنها شش محل خاکبرداری مهم بردر کلِ قاره

 ست برابر، و در اروپا دویست برابر بیشتر است! ها در آسیا بیتعداد این محل

سنگی میانی و باالیی ــ ی پارینههای دورهشاید به همین دلیل باشد که گسست برجسته و آشکارِ بین فرهنگ

شود و چنین رجستگی اروپا دید نمیدف است ــ در آسیا و آفریقا به بهای خردمند متراکه با غلبه یافتن انسان

ی نوسنگی هسنگی میانی ناگهان به دوری پارینهی نام برده بدون گذار از مرحلهرسد که دو قارهبه نظر می

ح دیگر باشد. توضی تواند مربوط به فقدان شواهد و کمی مداركمی ،دیدیم کهچنان ،وارد شده باشند. این ابهام

اکند ی اروپا ایجاد شده و به تدریج به سمت شرق و جنوب پراین است که گسست یادشده نخست در قاره

های خردمند در دانیم برخی از انسانشده است. شواهدی هم در این راستا وجود دارد. به این معنا که می

رسازی در سطحی برابر با ه و از نظر ابزااند، فاقد فرهنگ پیشرفته بودها بودهی نئاندرتالمقاطعی که همسایه

نتهای اند. بنابراین وجود یک مرکز تحول فرهنگی که انفجار فرهنگی اشدهبندی میپسرعموهای خود رده

د موقعیت رسد. در هر صورت، هنوز داوری در مورسنگی میانی را موجب شده باشد، معقول به نظر میپارینه

 نماید.کامل بودن کاوش در آفریقا و آسیا، شتابزده میجغرافیایی این مرکز، به دلیل نا

شود. کند، به چند دوره تقسیم میسنگی باالیی، که موج انفجارِ اطالعاتی یاد شده را نمایندگی میفرهنگ پارینه

چهل  نام دارد. این فرهنگ از 637های خردمند اولیه، اورینیاكترین فرهنگ شناخته شده در میان انسانقدیمی

                      
637- Aurignacien 
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تر و کارآمدتر از فرهنگ موسترین بوده است. بعد از آن، تا سی هزار سال پیش ادامه داشته و بسیار پیچیده

 بر صحنه پدیدار شد که به زودی جای خود را به فرهنگی 638ی گراوتیَنفرهنگ نه چندان شناخته شده

 پدید آمد و باالخره در حدود 639هزار سال پیش، فرهنگی به نام سولوتریَن 17ـ22تر داد. در حدود پیشرفته

 های قبلی شد.جایگزین فرهنگ 640هزار سال پیش، فرهنگ مگدالنیَنپانزده 

نام دارد که تا ده هزار سال پیش ادامه پیدا کرده است.  641ها، آزیلیَنی کرومانیونشدهآخرین فرهنگ شناخته

ی مستقیم مسیری است که در جوامع آید، فرهنگ کنونی ما ادامهشناختی برمیاز شواهد باستان کهچنان

 کرومانیون آغاز شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 ابزارهای سنگی سولوترینی نمونه

                      
638- Gravettian 
639- Solutrean 
640- Magdalenian 
641- Azllian 
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 نسان کنونیاخ( 

ها های باستانی کرومانیون، جمعیت(بندی کالسیکبر مبنای تقسیم)با فرا رسیدن چهارمین عصر یخبندان 

تعلق  sapiensهای خردمند که به نژاد تری از انسانیافتهتر و تخصصهای کوچکمنقرض شدند و جمعیت

ها خردمندِ خردمند بود، بر صحنه پدیدار شدند. چگونگی دگرگونی کرومانیونشان انسان داشتند و اسم علمی

های انسان خردمند که در های کنونی به خوبی مشخص نشده است. فرض معقول این است که گروهبه انسان

های گوناگون زمین ساکن بودند، با پایان یافتن عصر یخبندان و تثبیت اقلیم زمین، با شرایط محیطی بخش

های آفتابگیر و استوایی آفریقا پوستی تیره، ها و دشتساکنان ساوان ،ویش سازگار شدند. به این ترتیبخ

 های آسیایدست و پایی بلند، و تراکم باالیی از رنگیزه در پوست و مو را به دست آوردند. ساکنان بیابان

هایی با رو بودند، پلکمرکزی و شمال چین که با شدت تابش زیاد و آب و هوایی نامساعد و گاه سرد روبه

شان انباشتند، و ساکنان مناطق اپیکانتوس و چین خورده پیدا کردند و تراکم متوسطی از رنگیزه را در بدن

یاز به تابش بیشتری برای تولید سردسیری شمالی هم که به دلیل کمبود نور خورشید و ابری بودن محیط ن

شان را به تدریج از دست دادند و نژاد سپید را ساختند. این های بدنو گرم شدن داشتند، رنگیزه Dویتامین 

انگارانه و بیش از حد سرراست به شناختی نژادهای اصلی انسان، البته سادههای ریختشکل از تبیین ویژگی

هایی از واقعیت را هم در خود نهفته است. اهمیت عوامل غیرجغرافیایی رسد، اما به طور مشخص رگهنظر می

توان نفی کرد، اما با این وجود های انسانی کنونی نمیگیری جمعیتگزینش جنسی ــ را در شکلــ مثل 
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یافته، و همان عوامل شناختی معنا میهای بومای از اندرکنشها در زمینهنباید فراموش کرد که کل این جریان

 642.ی انسان بوده استدهندگان به گونهمحیطی از نخستین شکل

ی ژنتیکی آدمی، در حال حاضر هفت جمعیت اصلی انسانی وجود دست آمده از خزانهبه بر مبنای شواهد 

ها این جمعیت 643.ها هم خردمند استی آننژاد همه ی انسان خردمند تعلق دارند ودارند که همگی به گونه

نویی، آمِریندان و بومی  ی، آسیایی جنوبی، آسیایی شمالی، استرالیایی، گینه644سپیدپوستعبارتند از: آفریقایی، 

 جزایر اقیانوس آرام.

در میان این هفت گروه، تفاوت ژنتیکی چشمگیری بین جمعیت آفریقایی و غیرآفریقایی وجود دارد. اگر 

 62ها برابر با ها و چینیها را یک فرض کنیم، تفاوت استرالیاییها و غیرآفریقاییتفاوت ژنومی بین آفریقایی

توان این خواهد بود. به کمک ساعت مولکولی، میصدم  42ها سپیدپوستها و و اختالف آسیاییصدم 

ها در حدود صد هزار ها و آفریقاییها ترجمه کرد. بر این مبنا، آسیاییها را به زمان جدایی جمعیتنسبت

                      
 .1367، شامالر.  642

643 Goldman and Barton, 1992. 

سپیدپوسِت های شان جمعیت(، و منظورcaucasianنویسند قفقازی ). معموالً در متون اروپایی، به جای سپیدپوست می644

ی زبانی قفقازی ام تا جمعیتِ بزرگ یادشده با خوشهی غربی اوراسیاست. در اینجا برچسب قفقازی را به کار نبردهساکن در نیمه

شان ترین بازماندههای قفقازی، که امروز مهمکاربرندگان زبانشان اشتباه گرفته نشود. بهکاربرندههای خویشاوندِ بهو جمعیت

های اند و احتماالً جمعیتزمین ساکن بودهاست، زمانی در دورادور دریای مدیترانه و میانرودان و جنوب ایرانزبان گرجی 

ـ مدیترانهاند. از نظر جمعیتی همهی تمدن سومر و ایالمی و گوتیوم و کرت به این خوشه مربوط بودهپدیدآورنده ها، ایی قفقازی 

های خویشاوند متفاوتی تعلق دارد( در درون جمعیت سپیدپوست شان به خوشهکه زبانهای آریایی و سامی )به همراه جمعیت

 گنجند.می
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ها از اهالی استرالیا پنجاه هزار سال، و زمان ز هم جدا شدند، و زمان مشابه برای جدایی آسیاییسال پیش ا

 645.ها کمتر از چهل هزار سال خواهد بودها و اروپاییجدایی آسیایی

های انسانی هستند. گروه ازسازی تاریخی پویایی جمعیتهایی مناسب برای بهای خونی هم شاخصگروه

دانیم که استرالیا تا شود. میدیده می درصد 40نزدیک به  یدر میان اهالی استرالیا و فنالند با بسامد Aخونی 

تر بودن سطح دریاها با آسیای جنوب شرقی نزدیکی زیادی داشته است واپسین عصر یخبندان به دلیل پایین

گروه خونی، به  ز راه همین ارتباط، ژن ایناند. او ساکنان بومی آن هم از همین راه خود را به آنجا رسانده

رسیده درصد  20 تدریج از این مرکز در اوراسیا و کانادا پراکنده شده و در این مناطق به بسامدی باالتر از

 است.درصد  20ی نقاط دنیا، بسامد این ژن کمتر از است. در بقیه

ن هند، تبت، دهد و در میان بومیای خود را نشان میدر کمربند وسط اوراسیا پراکندگی بیشینه Bگروه خونی 

فریقا پراکنده آدارد. این ژن به تدریج در سراسر اوراسیا و درصد  25مغولستان و شرق سیبری بسامدی بیش از 

 به دنیای جدید وارد نشده است.  اما بسامدی کمتر و کمتر پیدا کرده و در نهایت اصالً شده، 

هایی که به دلیل های خونی قبلی، در جمعیتکه در واقع عبارت است از عدم وجود گروه، Oگروه خونی 

شود. این گروه خونی در اند بیشتر دیده مینداشتن ارتباط با جهان کهن خلوص ژنومی خود را حفظ کرده

است، با هایی از آمریکای شمالی که جمعیت سفیدپوستان در آنجاها کمتر آمریکای جنوبی و مرکزی و بخش

 80 ی آمریکا بینشیوع دارد. توزیع این گروه خونی در آفریقا و استرالیا و بقیهدرصد  90 ازبسامدی بیشتر 

                      
645 Kivisild et al, 1999. 
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های ژنتیکی گوناگون بسامدی بسیار پایین است و در مرکز اوراسیا به دلیل آمیخته شدن ترکیبدرصد  60ـ

 دارد.

غییرات محیطی تهای بدن جانوران نسبت به ها و دستگاهعالوه بر شواهد بیوشیمیایی و ژنومی، برخی از اندام

ها بندی، از این شاخصدهند. در دانش ردهتر و آشکارتری از خود نشان میهای تکاملی واکنش سریعو سازش

های های حسی و پردازشی، اندامشود. اندامهای ژنومی همسایه استفاده میبرای تمایز قایل شدن بین خوشه

 ،کند. در واقعهایی هستند که این قاعده در موردشان صدق میترین سیستمهای حرکتی مهماندامای، و تغذیه

پردازش  ولی هستند که به جذب ماده و انرژی از محیط، درك یدر حال حل کردن مسا موجودات زنده مرتباً

های متنوع و گوناگونی که حلشود، و به این ترتیب بر مبنای راهاطالعات، و تغییر مکان دادن بدن مربوط می

شان بندیی نظری مطمئنی را برای ردهتوان شالودههای گوناگون حیات جانوری ابداع شده است، میدر شاخه

 استوار کرد.

دام در مورد هاست. این انکننده در تکامل نخستیهای تعیینها، از این شاخصها و وضعیت آروارهشکل دندان

های انسانی های مفید در جداسازی جمعیترا حفظ کرده و یکی از شاخص انسان کنونی هم اهمیت خود

توان بسیاری از وقایع مهم را ها، مییایی آنها و توزیع جغرافشود. بر مبنای شکل دندانکنونی محسوب می

ان به عنو های انسانی بازسازی کرد. به عنوان مثال، از همین الگوی دندانیهای عمدی جمعیتجاییدر جابه

 کنند.ی آمریکا استفاده میشاخصی برای تخمین زمان مهاجرت زردپوستان به قاره

جمعیت آسیایی های کالسیک، در حدود یازده یا دوازده هزار سال پیش، انسان خردمندِ وابسته به بر طبق مدل

کرد، به آمریکا مهاجرت به کمک پل خشکی باریکی که غرب سیبری را به شمال کانادا متصل میشمالی 
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ها دانند که نخستین انساننامند و آن را شاخص دورانی میمی 646کلوویس کردند. این برش تاریخی را مرز

مثالً در  647.کندنهادند. شواهد چندی وجود دارد که بر این تصویر خدشه وارد می کا گامی آمریبه قاره

هایی سنگی در سی هزار سال قدمت دارد، یا پناهگاه هایی کشف شده کهنقاشی در برزیل 648غارهای پیائویی

هایی از انسان در به تازگی نشان .هستنداند که مربوط به چهارده هزار سال قبل آمریکای شمالی یافت شده

امروز این نظریه به  649زنند.شان را پنجاه هزار سال تخمین میی پدرافورادا یافت شده است که قدمتمنطقه

گیرد که از حدود ها به آمریکا را در چند موج در نظر مییابد که کوچ آسیاییتدریج هوادارانی برای خود می

دهد یابد. شواهدی هست که نشان میشود و تا یازده هزار سال پیش ادامه میسی هزار سال پیش شروع می

 این دوران، دو کوچ محدودتر از آفریقا و اروپا نیز به آمریکا انجام پذیرفته است.  کمی پیش از

 

 

 های درخت خویشاوندی جمعیت

 گوناگون انسان بر مبنای شباهت 

 DNAساختار 

 

                      
646- Clovis barrier 
647 Gibbons, 1996. 
648- Piaul 
649 Bahn, 1993. 
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ارند. مثالً دگیرند، دامنه و تنوعی چشمگیر ورد استفاده قرار میمها هایی که برای بازسازی انتقال جمعیتداده

 در این حالت. ها مقایسه کنیمبندی انسانرا با شکل دندانشناختی شواهد باستانها آن است که یکی از راه

 شود.یافت میزردپوستان به طور کلی دو ترکیب مهم دندانی در  آوریم.نتایج جالبی به دست می

 مشهور است. این نوع دندان، در اهالی شرق و شمال شرقی آسیا، و 650یک الگوی دندانی، به سینودونت

های نوع پوستان آمریکای شمالی و جنوبی مشترك است و هفت ویژگی دارد که در دنداندر سرخچنین هم

 651:هاشود که در آنهایی دیده میت در آروارهبندی نوع سینودونشود. دنداندوم دیده نمی

 ا برسد.هایش به سه تای اضافی باشد و تعداد ریشهی پایین دارای ریشهدندان آسیای اول در آرواره. 1

 اضافی و شکلی شبیه به ناودان باشد.ای بخش داخلی دندان پیشین در فک باال دارای لبه. 2

 مینای آسیای اول در فک باال برجستگی مشخصی داشته باشد.. 3

 مینای دندان آسیای سوم در فک باال دارای فرورفتگی کوچکی باشد.. 4

 خوردگی باشد.آسیای اول فک پایین دارای چین. 5

 های سطحی آسیای اول فک پایین پنج تا باشد.تعداد برجستگی. 6

 دندان نوع دوم باشد.از ی باال بیشتر های پیش آسیای اول در آروارهتعداد ریشه. 7

                      
650- Sinodont 
651 Turner lll, 1989. 



229 

 

 ها در اهالیهای یادشده است. این دندانو فاقد ویژگی 652شودالگوی دندانی دیگر، سوندادونت خوانده می

هایی دارند. ای هم چنین دندانشود. نژادهای تای و برمهنزی دیده میندونزی و پلیآسیای جنوب شرقی، ا

  ی خود متمرکز شده است.این جمعیت تحرك زیادی نداشته است و امروز هم کمابیش در همان قلمرو اولیه

هد ژنتیکی اند و بنابر شواسینودونت منشأ یکسانی داشتههای دارای دندانهای آشکار است که این جمعیت

عیت، ماند. افراد وابسته به این جهای مغولستان و چین تکامل یافتهبین دوازده تا بیست هزار سال قبل در بیابان

 :اندای بزرگ نتیجه دادههای بزرگ مهاجر انسانی را در گسترهاند و جمعیتدر سه موج پیاپی مهاجرت کرده

اند، و ی استرالیا رفتهپیش به جزایر اقیانوسیه و حاشیه هزار سالیک موج بزرگ از این گروه در حدود سی

گروه دوم، به سمت شمال کوچ کرده و به اسکیموهای  ؛انددر شرایط محیطی خاص آنجا بسیار تغییر یافته

ی خشکی برینگ به شمال شرقی سومین گروه به مسیر خود ادامه داده و از راه باریکه ؛ واندآلوت تبدیل شده

ها، دارندگان اند. بازماندگان گروهی از آنی دیگر تقسیم شدهاند. این گروه اخیر هم به دو شاخههآمریکا رفت

زبان نا ـ دِن هستند که امروز هم بومی آالسکا هستند. گروهی دیگر از ایشان جدا شدند و در مسیر مهاجرت 

ان آمریکای مرکزی و جنوبی و بومیپوست آمریکای شمالی های سرخی آمریکا، جمعیتخود به جنوب قاره

 654.تشکیل دادند 653تا تیِرا دِل فوئِگورا 

                      
652- Sundadont 

654. Tierra del fuego  ی مسکونی زمین.ترین جزیره، جنوبی«سرزمین آتش»به اسپانیایی یعنی 
654 Turner III, 1989. 
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های شناختی کوچک مانند شکل دندان، بخش مهمی از پرسشبه کمک یک شاخص ریخت ،به این ترتیب

ویکردهای شود. ناگفته پیداست که هیچ کدام از رهای انسانی جواب داده میموجود در مورد پویایی جمعیت

 ی انسان کافی نیست. شناختی یا بیوشیمیایی به تنهایی برای بازسازی کل تجربیات گونهریخت

ها موجود است که بار اصلی های وابسته به شکل دندان و آروارهشواهدی در راستای کم کردن اعتبار تحلیل

های کالبدشناختی اندازد. به عنوان مثال در یک بررسی جدید، دادهی شواهد مولکولی میگیری را بر شانهنتیجه

ها مقایسه شد ها و بابونود در میان انسانی موجشدههای خویشاوندی شناختهدندانی با وابستگی ای/جمجمه

 655.شناختی بسیار کمتر از مدارك مولکولی و ژنتیکی تشخیص داده شدو ارزش اطالعات ریخت

ز الگوی های انسانی نیجمعیتدهد که سایر ی شواهد موجود در مورد انسان خردمند، نشان میبرآیند کلیه

یک به  هایی که هراند. قومیتهای مختلف را پدید آوردهاند و قومیتزایی را تجربه کردهمشابهی از شاخه

اند، و به ا کردهشناسی و رفتاری خاص خود را پیدهای ریختدلیل سازگار شدن با زیستگاهی ویژه، شاخص

هایی را که یکی از جدولاند. ی خویشاوند را ایجاد کردههاهای مرتبطی از فرهنگاین ترتیب خوشه

های گوناگون انسانی را در بینید، که الگوی خویشاوندی جمعیتاند در این صفحه میشناسان تهیه کردهانسان

 دهد. ی نژادهای سپید، سیاه و زرد نشان میبندی عامیانهتطبیق با تقسیم

  

                      
655 Collard and Wood, 2000. 
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 های گوناگون انسانیدرخت خویشاوندی جمعیت

  656(Cambridge, 1992)با اقتباس از 

  

                      
656 Cambridge Encyclopedia of Human Evolution 
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 بخش دوم 

 صر انسانیغن 
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 گفتارپیش

 

ی تکاملی راههای بود از آنچه در مورد تبارشناسی انسان و شکل خطنخست خواندید، چکیده بخشآنچه در 

ی انسان ی گونهشناسی در مورد پیشینهدانیم. تا اینجای کار، هدف انتقال دانش جدید انسانمنتهی به آن می

در نظر بگیریم و بدون  ی ویژههای شخصی خود را در مورد این گونهکه تفسیرها و برداشتبدون این ،بود

گیری داشت برگزیده شده بود که تصمیمکه به زیر و بم جزئیات موضوع بپردازیم. این هدف، با این پیشاین

ها و مفاهیم مورد توافق متخصصان ای از دانستهدر مورد درستی یا نادرستی یک دیدگاه، باید نخست با زمینه

 ی امروزی تقویت گردد.شدهرساختی از دانش پذیرفتهی مورد بحث همراه باشد و به کمک زیرشته

با این همه، دانستن آنچه در مورد ماهیت انسان به عنوان موجودی زنده دانسته شده است، تنها هدف این 

نوشتار نیست. آنچه در نهایت آماج شده، به دست دادن تعریفی تحلیلی و پیشنهاد کردن برداشتی ویژه از 

شود و چند نیاز به بستری از اطالعات علمی جدید دارد، بدان منحصر نمی مهم، هر مفهوم انسان است. این

ها، و نیل به برداشتی درونی و منسجم از مفهوم انسان، تنها هنگامی رود. تفسیر این دانستهاز دانستن فراتر می

 ترکیب گردد. ها داده ممکن خواهد بود که نگرشی تحلیلی و نقادانه با این

که نگارش این نوشتار بیشتر به هدف پیشنهاد همان دیدگاه ویژه و برداشت خاص از انسان وابسته از آنجا 

 ی متن را به این ترتیب سازماندهی خواهیم کرد:بوده است، ادامه

پردازیم. کند، میاکنون بر زمین زندگی میتر در مفهوم انسان به معنای جانداری که همنخست، کمی دقیق 

به برخی از  بخشی غیرمعمول امکان طرح دارند، و در این هزار و یک پرسش گوناگون در مورد این گونه
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که چرا سازماندهی رفتار اجتماعی گونه است، ایننکه چرا شکل ظاهری انسان بدیها خواهیم پرداخت. اینآن

که علت رشد مغز انسان چیست، و زبان چگونه در این چارچوب آدمیان به این شکل خاص ختم شده، این

بعد از آن به  خواهد بود. بخشنخست این  قسمتساز های فراوان دیگر، زمینهها و پرسشجای گرفته، این

 پردازیم.آوری و هنر میو تکامل خانواده، روابط خویشاوندی و فنچگونگی ظهور نهادهای اجتماعی 

های فراوانی نوشته شده است. ها و کتابشده در گفتارهای این بخش، رسالهیک از مباحث طرح در مورد هر

ی این ادعا تفسیر کرد که یک را نباید به عنوان نشانه سطور اندكِ اختصاص داده شده به هر پایه،این بر

در این بخش بیشتر خواهیم  ،ه شده است. بر عکسیهای موجود در این زمینه اراای کامل از نگرشخالصه

ی انسان روشن کنیم و از شواهد تجربی و های اختصاصی گونهکوشید تا دیدگاه خویش را در مورد ویژگی

 نظر دیگران در این راستا بهره خواهیم برد.
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 نصر انسانیغ فصل اول: 

 

 

 ساختار ژنومی

خِ از نظر تاری ی پر فراز و نشیبی داشته است.ها، پیشینهای از نخستیگذشت، انسان به عنوان گونه کهچنان

های نمونه های پستاندار موجود بر زمین است. نخستینترین گونهجوانی انسان خردمند یکی از طبیعی، گونه

های گونه ی زمین گسترش یافتند، و در مدتی کوتاه بر تماماین گونه در حدود صد هزار سال پیش بر پهنه

 تازِ کنامی گشتند که در آن بالیده بودند.خویشاوند خود غلبه نمودند و یکه

در حدود هفت و نیم میلیون سال قدمت هومینیده ی آن، یعنی نسان، خانوادهی ابا وجود جوان بودن گونه

ها تا شود که تعداد این گونهتخمین زده می اند.ی مختلفِ وابسته بدان تا به حال کشف شدهه گونهددارد و 

  657.شانزده تا برسد

گرفتند و در نظر می هومینیدهی بندی در گذشته انسان را تنها عضو خانوادهدیدیم، متخصصان رده کهچنان

کردند. در گفتارهای بندی میها طبقهاوتانبه همراه اورانگپونگیده ی ها را در خانوادهها و شامپانزهگوریل

بندی به دست آمده، وه از ردهقبل بخش مهمی از شواهدی را که در طی نیم قرن گذشته برای رد کردن این شی

                      
657 Lewin, 1989. 
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پردازیم، که خویشاوندی نزدیک انسان و لکولی دیگر میوبا هم مرور کردیم. در اینجا به برخی از شواهد م

 کند.های بزرگ دیگر را اثبات میمیمون

سایر  به کمک شواهد مولکولی و تحلیل ساختار ژنتیکی انسان و 658ی شصت میالدی، موریس گودمندر دهه

با شامپانزه و گوریل بیشتر از  ها به این نتیجه رسید که شباهت ژنوم انسانی آنهای بزرگ و مقایسهمیمون

اوتان با این دو نوع میمون است، و به این ترتیب قرار گرفتن این دو نوع میمون در شباهت ژنوم اورانگ

بندی بر مبنای اوتان خواهد بود. این نوع ردهی اورانگشان در خانوادهتر از قرار گرفتنی انسان معقولخانواده

شود و بر همین مبنا هم بوده که داروین، هاکسلی و هکل در هم تأیید می شناسی و رفتاریشواهد ریخت

 اند. ی انسان آوردهآثارشان نام این دو نوع میمون را در خانواده

نزدیک به زمانی که دستاوردهای گودمن منتشر شد، دانشمند دیگری به نام زاریخ از روشی مبتکرانه برای 

ی دو گونه را شناسانهی ایمنیها بهره جست. این روش فاصلهی تکاملی میان انسان و میمونسنجش فاصله

تری قاعدتاً باید دستگاه ایمنی شبیههای نزدیک به هم، داد. منطقِ آن بر این قرار بود که گونههدف قرار می

های یکدیگر واکنش کمتری نشان دهند. در این پژوهش به ژنهم داشته باشند، و بنابراین باید نسبت به آنتی

ژنِ همان گونه با عدد یک نمایش داده شد. بر این مبنا عنوان صفرِ دستگاه مختصات، واکنش یک گونه به آنتی

که واکنش شامپانزه کمی برابر بود، که عددی ناچیز است. عجیب این 09/1نسان با ژن اواکنش گوریل به آنتی

های جهان نو )با میانگین رسید. ولی باز هر دو این اعداد نسبت به میمونمی 14/1از این مقدار بیشتر بود و به 

( بسیار اندك بودند. این بدان معنا بود که آدم و گوریل و شامپانزه به یک مسیر تکاملی تعلق 46/2واکنش 

                      
658- Morris Goodman 
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توان با ها متفاوت هستند. از آنجا که شامپانزه و گوریل هر دو بومی آفریقا هستند، میدارند و با سایر میمون

  659اند.قطعیت باالیی پذیرفت که نیاکان انسان نیز در آفریقا تکامل یافته

 2005در سال رسیم. های بزرگ دیگر را با هم مقایسه کنیم، به نتایج چشمگیری میاگر ژنوم انسان و میمون

ی باز برسازنده 3160میلیون باز آلی از کل  2400ی رمزنگاری ژنوم شامپانزه کمابیش به نتیجه رسید و م. پروژه

انزه شباهت بیشتری از نظر ژنتیکی، انسان و شامپژنوم این جانور رمزنگاری شد. نتیجه به روشنی نشان داد که 

است، در حالی که انسان و درصد  3/2دارند تا گوریل و شامپانزه. یعنی تفاوت ژنتیکی گوریل با شامپانزه 

ی فاقد کارکرد و DNAای از آن هم به تفاوت ژنومی دارند، که تازه بخش عمدهدرصد  23/1شامپانزه فقط 

ژنوم این دو گونه با هم تفاوت کارکردی دارند.  درصد از 06/1تنها در واقع از این مقدار، گردد. باز می یخنث

iهای اضافی ـ حذفی )ی تفاوت ژنتیکی این دو گونه به توالیبخش عمده ndel)660 شود، که مربوط می

های ژنوم انسان و شامپانزه با هم تفاوت داشته باشد. یعنی درصد از توالی 7/2شوند روی هم رفته باعث می

ی مقابل هایی است که در ژنوم هر یک از این دو گونه وجود دارد و همتایی در گونهکلی توالی این حجم

گیری کنند، و به همین دلیل هم به کار اندازهی را رمزگذاری نمیهای غیرفعالی که پروتئینتوالی 661ندارد.

ی انگیزی در انسان و شامپانزه همسان هستند. مثالً ناحیهآیند، به شکل شگفتی خویشاوندی میفاصله

Xq13.3  که بر کروموزومX .662قرار گرفته، تقریباً در دو گونه همانند است 

                      
659 Sarich and Wilson, 1967: 1200–1203. 
660 Insertions-deletions 
661 Cheng et al., 2005: 88–93. 
662 Kaessmann et al., 1999: 78–81. 
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ست ــ از این هم کمتر ا ی کوتوله ــ که بومی زئیر و نواحی استواییشامپانزهاین تفاوت در بین انسان و 

بندی ی عادی در یک گونه ردهها همراه با شامپانزهرسد. این میمون مدتاست و به حدود یک درصد می

شان نوماز ژدرصد  7/0ی کوتوله و عادی در دانند. شامپانزهی مجزا میدو گونه را هاشد، اما حاال آنمی

اختالف دارند. همین مقدار اندك، برای بروز تغییرات رفتاری چشمگیری در نوع کوتوله کافی است، تغییراتی 

ترین تفاوت فیزیولوژیک در بین این دو، این است که کند. مهمکه شباهت این میمون را با انسان بیشتر می

فتگیری خاصی ندارد و در تمام اوقات سال از ی معمولی، فصل جی ماده، بر خالف گونهی کوتولهشامپانزه

ای گونهنظر جنسی پذیرنده است. این ویژگی رفتاری به ظاهر کوچک، کل رفتار اجتماعی و سازماندهی درون

است  ایندر ی مهم است. نکته ساختهبینیم شبیه ها را دگرگون کرده و آن را به آنچه در انسان میاین شامپانزه

ی ژنتیکی رخ دهند. کالنی از این دست، ممکن است با تغییرات کوچکی در محتوای ماده که تغییرات رفتاری

 663.ین پایه تفکیک کرده استه اها تا باند و او را از شامپانزهتغییراتی که در انسان هم رخ داده

سری بزرگ و است و پشت کم شها شبیه انسان است. موی بدنبسیاری از جنبهی کوتوله، از شامپانزه

ی قاعدگی پنهان دارد، و مثل انسان از جلو مانند انسان دوره. ی معمولی داردتر از شامپانزههایی کوچکآرواره

ها دهد. این میمون بیشتر از سایر میمونهای پایداری با یک نر و ماده تشکیل میکند و خانوادهجفتگیری می

 چنین آلت تناسلی نر آنکند. همرود و ابزارها را به مدتی بیشتر از بقیه با دست حمل میروی دو پا راه می

شود. این جانوران در ترین محسوب میها بزرگتر است و بعد از انسان در بین میمونهم از شامپانزه بزرگ

ها منابع غذایی به دست آورده را با ای هستند و بیشتر از سایر میمونجوامع خود دارای روابط بینابینی پیچیده

                      
663 Wesson, 1991. 
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ی ها پیش جد مشترك اعضای خانوادهتهای چشمگیر باعث شده که از مداین شباهت شوند.هم شریک می

  664ی کوتوله در نظر بگیرند.مانندها را موجودی شبیه به شامپانزهانسان

ری از ی نوسانات ژنومی در داخل بسیای کوتوله و معمولی، از دامنهتفاوت ژنتیکی بین انسان و شامپانزه

سفید که به یک گونه تعلق دارند، در قرمز و چشمچشم 665های دیگر، کمتر است. مثالً دو نژاد ویریویگونه

ی ژیبون هتفاوت ژنومی دارند. تفاوت ژنومی بین انسان و شامپانزه، از تفاوت بین دو گوندرصد  9/2خود  بین

تعلق دارند هم کمتر است. به همین دلیل است که برخی از ( 666هیلوباتِسجنسِ )که به جنس مشترکی 

ی عادی و کوتوله ــ ی شامپانزه ــ پس از شامپانزهرا به عنوان سومین گونه پردازانِ افراطی انساننظریه

ی به هر تقدیر، جای گرفتن دو گونه 667.دانندای از این جنس میکنند و آن را در واقع گونهشناسایی می

ی انسان، چیزی است که امروز به ندرت از سوی متخصصان مورد چون و چرا ادهشامپانزه و گوریل در خانو

ترین خویشاوند تکاملی انسان های مرجع معتبر هم امروز با قاطعیت شامپانزه را نزدیککتاب گیرد.قرار می

ی تفاوت ژنوم انسان و شامپانزه به همان رمزگذاری سیستم ایمنی که بخش عمدهجالب این 668دانند.می

 های سیستم زنده است.ی بخشپذیر و پویاتر از بقیهشود، که از نظر تکاملی شکلمربوط می

چنان ابهامات فراوانی وجود دارد. های بزرگ، همبا وجود روشن شدن ارتباط خانوادگی انسان و سایر میمون

های زنده، راهکارهای تر در مورد انسان، و درك بهتر جایگاه وی در میان نخستیبرای دستیابی به نگرشی عمیق

                      
664 Zihlman, 1978. 

665. Vireo استی کوچکی است که بومی آمریکا پرنده . 
666 Hylobates 
667 Diamond, 1991:12-27. 
668 Hart l , 2011: 697. 
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شناختی، رویکردهایی قدیمی های رفتاری و ریختدر این حوزه مقایسهکه مختلفی وجود دارد. با وجود این

رسد که تحلیل ساخت بیوشیمیایی هایی که گذشت، به نظر میشوند، اما با توجه به مثالو جاافتاده محسوب می

های تر را در این مورد به دست دهد. پرداختن به مقایسهتر و تحلیلیهای عالی، روشی مطمئنو ژنومی نخستی

ها بهترین ها و پروتئینها، ژنها، از چند زاویه ممکن است. کروموزوممولکولی بین انسان و سایر نخستی

 دهند.ها را تشکیل میی اطالعات مولکولی مربوط به گونههای مقایسهشاخص

سلولی سیم ای از محتویات ژنتیکی هستند که به هنگام تقدانیم، شکل فشردهمی کهچنان ،هاکروموزوم

های فاوتت ،گردند. به این ترتیبشوند و برای انتقال به دو سیتوپالسم تقسیم شده آماده میبندی میبسته

های شان ــ یعنی پروتئینکه به معنای محتویات ژنومیختلف، بیش از آنمهای جانوران موجود در کروموزوم

ها به هنگام تقسیم ارتباط دارد. با یافتن آن بندی شدن و سازمانی بستهشان ــ مربوط باشد، به شیوهخاص

توان یافت، راهی برای شان میهایی که در میانبندی شدن، و شباهتهای گوناگون بستهبررسی این شیوه

 شود. های مختلف گشوده میی روابط خویشاوندی گونهمقایسه

کلی سه الگوی تکامل ساختار شود. به طور های عالی الگوهای کروموزومی متنوعی دیده میدر نخستی

ها، سرعت تغییرات کروموزومی باالیی دارند توان تشخیص داد. برخی از گونهها میکروموزومی را در نخستی

گذارند. و در داخل یک خانواده و جنس تنوع بسیار زیادی را از نظر محتوا و ساخت کروموزومی به نمایش می

گنجند. به طور مشخص در این گروه میو هیلوباتیده  670، سِرکوپیتِسینی669آئوتینی هایها و زیرخانوادهخانواده

                      
669 Aotini 
670 Cercopithecini 
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نام  671هیلوباتس الرهای ژیبون، ها مصداق بیشتری دارد. مثالً یکی از گونهبه ویژه این موضوع در میان ژیبون

 672هیلوباتس سینداکتیلوســ ی بسیار نزدیک به آن در حالی که یک گونه ،کروموزوم است 44دارد و دارای 

توانند با هم جفتگیری کنند کروموزوم است. این دو گونه به قدری به هم شباهت دارند که می 50دارای ــ 

هایی که دو شکل ها به دلیل داشتن سلولدورگه ،های زنده و موفقی را هم تولید نمایند. با وجود ایندورگهو 

دهند که سرعت دارند، نازا هستند. وجود مواردی از این دست، نشان می (کروموزوم 47با )هاپلوئیدی متفاوت 

ها بسیار باال بوده است و در طول این چند میلیون سالی بندی کروموزومی در این خانوادهتکامل الگوهای بسته

ده گذرد به پیدایش چنین طیف وسیعی از تنوع کروموزومی انجامیشان از هم میهایکه از جدا شدن گونه

 است. 

ها ها مربوط دانست. ژیبونی زندگی این میمونتوان این سرعت باالی تکامل کروموزومی را با شیوهمی

کنند و قلمروگیری دقیق و مشخصی همسره هستند که در درختان زندگی میهای تکجانورانی با خانواده

که در این و جالب این ،شودهم یافت می 673کالیسِبوس های دیگری مانندها در میموندارند. این ویژگی

 بینیم.ی تغییرات کروموزومی باالیی را میها هم دامنهمیمون

ی اند. خانوادهشود که سرعت تکامل کروموزوم متوسطی داشتههایی دیده میالگوی دوم، در میمون

تا  52ــ که بین  هاهای ژیبوناز این گروه هستند. در برابرِ تنوع تعداد کروموزوم هاها و انساناوتاناورانگ

ـ در خانوادهنوسان می 37 ـ به جز انسانِهایی روبهی انسان با گونهکند ـ  یکروموزوم 46 رو هستیم که همگی ـ

                      
671 Hylobates lar 
672 H. syndactylus 
673 Callicebus 
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 وکروموزوم،  47ـ72ی تغییرات با دامنهسرکوپیتسینی ی در همین دسته تیره کروموزوم دارند. 48ــ 

 کروموزوم داریم. 44ـ48ی را را با دامنهکولوبینه ی زیرخانواده

های تکاملی سرعت تکاملی راههشود. این خطدیده میکالیتریکیده و  674هاها و ماکاكالگوی سوم، در بابون

دارای ساختارهای کروموزومی  ،دهند و به بیان دیگربسیار اندکی را در تغییر ساختار کروموزوم خود نشان می

کروموزوم هستند و حتی از نظر  42ها دارای ها و بابونتند. مثالً تمام ماکاكکار و پایداری هسبسیار محافظه

هم به هم شباهت دارند. این بدان معناست که شکل کروموزوم این موجودات  Gساختار و موقعیت نوارهای 

های انسان، با وجود نزدیکی تر است. به همین دلیل هم هست که کروموزومشبیهها به شکل اجدادی نخستی

 .ها شباهت بیشتری داردها، از نظر ریخت و ساختار با بابونمحتوایی بیشتر با ژیبون

است. NOR ها، نوارهای های مهم مورد استفاده در تشخیص خویشاوندی ژنتیکی نخستییکی دیگر از شاخص

هاست. اند که حاوی کدهای مورد نیاز برای ساختن ریبوزومای تشکیل شدهمواد وراثتی فشردهاین نوارها از 

حمل  675ها فقط یک نسخه از این اطالعات وراثتی را در یک جفت کروموزوم متاسانترها و ژیبونبابون

 676های آکروسانترهای بزرگ چندین نسخه از این کدها را در چند جفت از کروموزوممیمونکنند. اما می

زایی، ی میوسن است. در طی این شاخهها در دورهزایی میمونخود دارند. علت این تفاوت، شاخه

های بزرگ به شکل امروزین خود درآمدند. تکثیر شدند و در میمون NORای ههای دارای نسخهکروزوموم

                      
674 Papionini 

675. Metacentre ای نزدیک به یک چهارم انتهایی که سانترومر آن دو بازوی کروموزومی را از ناحیه یعنی کروموزومی

 طول کروماتیدها به هم متصل کند.

676. Acrocentre  .یعنی کروموزومی که سانترومر آن در نزدیکی انتهای کروماتیدها قرار گرفته باشد 
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تواند ها دید. تعدادی که میتوان در تعداد امروزین کروزموزوم میمونها را میاین زیاد شدن تعداد کروموزوم

 تا ــ بیشتر باشد.  42یعنی ــ ها کروموزوم میمون اجدادیِمار شگاه تا حدی چشمگیر از 

ها با یکدیگر وجود دارد، استفاده از نوعی هایی که برای تشخیص نزدیکی ساختار کروموزومیکی از شاخص

زیاد را  NORهای های کروموزومی دارای توالیاست. این ماده بخش 677رنگ شیمیایی به نام کویناکرین

های بزرگ و انسان زیر اثر این ماده کامالً با هم شباهت های میمونپذیری کروموزومکند. الگوی رنگمی رنگ

اوتان گیرند و با اورانگی تکاملی قرار میشامپانزه و انسان در یک شاخهدهد که گوریل، دارد و نشان می

ترین ی گوریل یا شامپانزه نزدیکیک از دو گونهکه کدامتفاوت دارند. شواهد کروموزومی در مورد این

در انسان و گوریل  Yبر روی کروموزوم  Cدهند. نوار قطعی به دست نمی خویشاوند انسان هستند، شواهدی

 ،شود. با وجود ایندر انسان و شامپانزه دیده می 9بر کروموزوم  678شدگیی معکوسمشترك است، و پدیده

اوتان دیده یگری که در کروموزوم هشتم گوریل و شامپانزه مشترك است در انسان و اورانگد شدگیمعکوس

ای است ی دو در انسان، پدیدهچنین اتصال دو کروموزوم کوچک و تشکیل کروموزوم شمارهشود. همنمی

ها باعث شده که در گوریل و شامپانزه رخ نداده و فقط در انسان وجود دارد. این الحاق تکاملی کروموزوم

 های بزرگ باشد.های انسان یکی کمتر از سایر میمونجفت کروموزومشمار است تا 

هاست. های آنها با یکدیگر، استفاده از پروتئینیک راه دیگر برای بازسازی درخت خویشاوندی نخستی

کنند. تغییر می DNAها در کل نسبت به مواد وراثتی پایداری بیشتری دارند و با سرعتی کمتر از پروتئین

های بزرگ و انسان دهد که میموننشان می ،بدون تردید ،های عالیهای میمونآمده از پروتئیندستشواهد به

                      
677- Quinacrine 
678 lnversion 
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شواهد  ،تند. با وجود اینهای جهان کهن متمایز هسی خویشاوندی قرار دارند و از سایر میموندر یک خوشه

 (یعنی گوریل، دو نوع شامپانزه و انسان)ی تکاملی ی این خوشهآمده در مورد خویشاوندی چهار گونهدستبه

 آمیز است. تا حدودی ابهام

ی این ژن در انسان و شامپانزه یهای این ابهام است. قطعهبررسی ژن بتا ـ گلوبولین، نشانگر یکی از جنبه

بین انسان و گوریل مشترك  2ی بین گوریل و شامپانزه، و قطعه 1یمشترك است. در حالی که قطعه

 هستند!

بین انسان  33clgی در گوریل و شامپانزه، قطعه 1calgها هم چنین وضعی وجود دارد. در مورد ایمونوگلوبین

 بین انسان و گوریل مشترك است. 32clgو شامپانزه، و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 آدم

 95 شامپانزه

 95 گوريل

 85 اورانگ اوتان

 82 ژپبون

  

 73 بابون

 60 ميمون عنكبوتي

 35 لمور

 25 سگ

 8 كانگورو

 

 های آلبومین خون در انسان و ساير جانوران.اشتراك توالی

 دهند.اعداد درصد شباهت را نسبت به انسان نشان می 
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تری را در مورد خویشاوندی انسان های پروتئین تغییرپذیری مانند آلبومین خون، شواهد محکمی توالیمقایسه

 679خالصه شده است.دهد. شواهد مربوط به این قضیه در جدول باالی صفحه و سایر جانوران به دست می

و نوع پپتید، است. این د Bو  Aهای مورد استفاده در تشخیص خویشاوندی، فیبرینوپپتید یکی دیگر از پروتئین

ئین به دلیل . این پروتاستش انعقاد خون اسازند که کارکرد اصلیدر ترکیب با یکدیگر فیبرینوژن خون را می

نسبت  هباش، امکان نوسان تکاملی زیادی را داشته است و سرعت تغییر یافتنش منظورهکارکرد ویژه و تک

ی این پپتیدها با هم تفاوت اسید آمینه 40تا از  17باال بوده است. به عنوان مثال، در گوسفند و گاو اهلی 

 . دارند

اوتان های این سه گونه با اورانگشامپانزه و گوریل کامالً مشابه هستند. تفاوت توالیاین دو پپتید، در انسان و 

ازه بودن اشتقاق دو اسید آمینه، و با ژیبون و سیامانگ به ترتیب سه و پنج اسید آمینه است. این شاهد، بر ت

 دهد.ها از هم گواهی میاین جنس

نظر توالی  ل مولکولی محبوبیت دارد، هموگلوبین است. ازمندان به تکامپروتئین دیگری که در میان عالقه

کند. در مورد اسیدهای آمینه، ساختار این مولکول در انسان و شامپانزه تنها در یک اسید آمینه تفاوت می

ی به نام شود. در مورد آنزیم مهممولکول میوگلوبین هم چنین است و تفاوت به یک اسید آمینه محدود می

رسد. یعنی از کل کند، این تفاوت به سه اسید آمینه میاز که در تنفس نقش مهمی را ایفا میکربنیک اَنیدر

 شود.دیده می ای که در کل این سه مولکول پروتئینی وجود دارند، تنها در پنج مورد تفاوتاسید آمینه 1271

                      
679 Cambridge, 1992. 
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و گوریل و  پروتئین در انسانبینیم که این تر مورد بررسی قرار دهیم، میاگر هموگلوبین را به طور جزئی

شامپانزه هفت جایگاه دارد که با یکدیگر شباهت و اشتراك دارند. فقط توالی جایگاه
23A  در گوریل با انسان

که  توان به سادگی تشخیص دادهای هموگلوبین، میتفاوت دارد. بر اساس شباهت توالی هاو شامپانزه

 ی آشکاری دارند. نسان فاصلهاها شباهت دارند و با گوریل، شامپانزه و ها بیشتر به ژیبوناوتاناورانگ

 شود. این ژن نوعی از هموگلوبین رامربوط می 680یکی از مشتقات ژن هموگلوبین، به هموگلوبین جنینی

شود. محتوای این ژن ها کارکرد دارد و گاما ـ هموگلوبین هم نامیده میکند که در جنین نخستیکدگذاری می

ـ هموگلوبین شبیه است و این دو تنها در  های دارند. در میمونبا هم تفاوت  شاناسیدهای آمینهدرصد  20به بتا 

شود که در واقع از مضاعف شدن یک ژن اجدادی پدید این بخش توسط دو ژن کدگذاری میکاتارینی، 

ارز هستند و فقط در یک توالی آالنین/گلیسین تفاوت دارند. ها در انسان همی این ژننسخه دو اند. هرآمده

  ها در دو اسید آمینه اختالف دارند.اوتاندر انسان و گوریل و شامپانزه مشابه هستند و با اورانگ Gژن 

Aکند. به این ترتیب شواهد هم در انسان و شامپانزه مشترك است، اما در دو اسید آمینه با گوریل تفاوت می

 681.دهندها گواهی میپروتئینی به سود ارتباط نزدیک انسان و شامپانزه

است. در این  DNAسازی های مختلف، روش دورگهی شباهت ژنومی بین گونهیک راه دیگر برای مقایسه

ی مورد بررسی را در شرایط شیمیایی خاصی با هم ترکیب ی دو گونهDNAی های بازشدهروش رشته

اده و به هم وصل با هم پیوند هیدروژنی تشکیل د DNAی های مکمل دو رشتهکنند. در نتیجه، بخشمی

                      
680 Fetal haemoglobin 
681 Diamond, 1991:12-27. 



247 

 

هایی از این دست را تشخیص داد و به ی اتصال دورگهتوان درجههای فیزیکی خاصی، میروششوند. با می

ها، نتایج های وابسته را اندازه گرفت. بر مبنای این روشی گونهDNAاین ترتیب، به طور مستقیم شباهت 

ترین خویشاوندان شود. یعنی انسان و شامپانزه به عنوان نزدیکبه دست آمده در بندهای گذشته تأیید می

ی با کمی تفاوت گوریل قرار دارد و بعد شکاف بزرگی بین این گروه و ی بعدشوند. در مرتبهشناسایی می

شود. اگر بخواهیم تمام شواهد یاد شده را به طور آماری ها دیده میها و سایر میمونها، ژیبوناوتاناورانگ

 6/99 ، و درDNAهای درصد توالی 4/98رسیم که انسان و شامپانزه در بندی کنیم، به این نتیجه میدسته

 .682ی پروتئینی خود با هم اشتراك دارنداسیدهای آمینه ازدرصد 

هاست که نویسندگانی مانند جیرد دایموند و موریس گودمن شامپانزه و بونوبو را نیز عضوی بر مبنای این داده

 684و هومو پانیسکوس 683ها را به ترتیب هومو تروگلودیتسدانند و معتقدند باید آناز جنس انسان می

هاست. در حدی که محور اصلی استدالل ایشان، شباهت چشمگیر محتوای ژنتیکی انسان و شامپانزه 685نامید.

 66/2ی اندكِ صفر تا دامنههای غیرتکراری و غیررمزگذار در ژنوم انسان و شامپانزه در تفاوت میان بخش

 ها کمتر است. ناگفته نماند که از نظر پیچیدگیکه از پهنای تنوع در درون بیشتر گونه 686کنددرصد نوسان می

ها شباهتی چشمگیر به انسان دارند و مثالً بونوبو در آزمون بازشناسی خود در آینه نظام روانی هم شامپانزه

 687کند.ای باال کسب مینمره

                      
682 Diamond, 1991. 
683 Homo troglodytes 
684 Homo paniscus 
685 Hecht, 2003. 
686 Chen, and Li, 2001: 444–456. 
687 Miller, 2009. 
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 شناسی تحلیلی انسانريخت

اش تفاوت دارد. بر روی دو پا راه رفتن، خانوادهی جانورانِ همانسان، موجودی است که از نظر ظاهری با بقیه

ی انسان، همه و ها بر سطح پوست، و ساخت غیرمعمول جمجمهی رنگیزهنداشتن مو بر بدن، توزیع ویژه

 اختی هستند. ها و عناصر کالبدشنهمه نشانگر نوعی تخصص یافتگی و ویژه شدن اندام

ترین ها را به یک شاخص تحویل کنیم، مهمانگارانه ــ تمام این ویژگیاگر بخواهیم ــ بر مبنای تالشی ساده

 ی مغزش خواهیم یافت.ی ریخت ظاهری در انسان را، اندازهکنندهشاخص تعیین

اش از ا و استفادهقامت شدن انسان باستانی، حرکتش بر روی دوپپیشین دیدید، راست بخشدر  کهچنان

ی که حجم مغز انسان به اندازهاند. تمام این کارکردها پیش از اینابزارهای ساده، مستقل از رشد مغز وی بوده

اند، و بنابراین رشد حجمی مغز انسان روندی مستقل، و فقط تا حدودی کنونی برسد پدید آمده بوده

 سایر کارکردها، بوده است. ی کنندهتعیین

شناس آزموده، در این گفتار، خواهیم کوشید تا درکی بهتر در مورد شکل ظاهری انسان پیدا کنیم. یک زیست

شناسی و تواند با نگریستن به ریخت ظاهری یک جانور، حقایق فراوانی را در مورد رفتار، تغذیه، بوممی

شناختی انسان، با توجه به شکل یستهای زبیان کند. هدف ما در این گفتار، بازخواندن ویژگی آنفیزیولوژی 

اش است. در این بستر، هر شاخص ریختی و هر ویژگی ظاهری به عنوان دستاوردی از یک روند ظاهری

توان به عنوان بستری شود. یعنی بدن انسان را، مانند پیکر هر جانور دیگری، میتکاملی پردامنه تفسیر می

های غیرخطرناك، در زگارکننده و موفق، به همراه دگرگونیرسوبی در نظر گرفت که تغییرات تکاملی سا

توانند به مثابه ابزاری برای بازسازی آنچه گذشته به کار گرفته اند و میآن حفظ شدهریختی های الی الیهالبه

 شوند.

 



249 

 

 ی بدناندازه

ها است. در واقع، گوریل تنها میمونی است که میانگین وزن که گفتیم، انسان یکی از تنومندترین نخستیچنان

ترین ها افراد زیادی وجود دارند که از بزرگاعضایش از انسان بیشتر است. در عین حال، در میان انسان

شود، در عمل فراد بسیار چاق دیده میتر باشند. وزن پانصد کیلویی که در مورد برخی از اها سنگینگوریل

ی تواند با انسان رقابت کند، گونهها دور است. تنها موجودی که از این نظر میی نخستیبسیار از وزن پایه

ای که گذشت، دیدیم که با گذر زمان، یگانتروپوس است. با توجه به تاریخچهگی شدهآسا و منقرضغول

بلندای قد آدمیان زیاد شده است و از حدود یک متر میمون جنوبی به مقدار کنونی رسیده است. این الگو، 

توان به افزایش م و فراگیر در تکامل انسان است. با وجود این، این قاعده را نمیای عایعنی افزایش قد، قاعده

 وزن نیز تعمیم داد. 

ها، پایین آمدن نیاکان ای از عوامل وابسته بوده است. یکی از آنافزایش ابعاد بدن در مسیر تکامل به مجموعه

ها در دشت کامالً با ان طبیعی نخستیشان در دشت است. شمار و نوع شکارچیانسان از درختان، و زندگی

های حرکت در شود، متفاوت است. زندگی درختی به خاطر پیچیدگیزی دیده میهای درختآنچه در گونه

کند. با استقرار گونه در دشت، این عامل مهارکننده چون ترمزی از رشد ابعاد بدن جلوگیری میسه بعد، هم

ی زی ــ مهارکنندهبدن در زندگی زمینی ــ برعکسِ وضعیت درخت یگردد. بزرگ بودن اندازهاثر میبی

آورد و به این ترتیب، بخت او را برای حرکت نیست، بلکه امکان جابجایی بیشتری را برای موجود فراهم می

یابد و این ی بدن کاهش میدهد. در ضمن نوع و شمار شکارچیان با افزایش اندازهدستیابی به غذا افزایش می

 کند. د فشاری تکاملی را در راستای درشت شدن اندازه بر گونه اعمال میخو

ی آن ی انسان با الگویی وابسته به جنس انجام پذیرفته، نشانهی بدن در خانوادهاین نکته که افزایش اندازه

ی نر از های هومینیده، اندازهنسی نیز در این زمینه موثر بوده است. در تمام گونهاست که شکلی از انتخاب ج
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ای میان نرها برای دستیابی به جفت است. گونهتر است و این معموالً نشانگر رقابت درونماده درشت

تر شدنِ نرها، این بوده حدود سی سال پیش این نظریه را مطرح کرده که عامل اصلی در درشت 688الوجوی

ورزی را نیز بر همین مبنا تحلیل که بتوانند برای جفت و فرزندشان غذا تهیه کنند. او حتی دوپاروی و دست

اند و از این رو بر روی دو پا شان نیاز داشتهشان به دستانرای حمل غذا تا محل اردویکرده و گفته که نرها ب

ها درست و دیگری نادرست است. این ی الوجوی دو فرض اولیه دارد که یکی از آناند. نظریهراه رفته

ی مکانی در دامنهشان، و ضرورتِ پرستاری از فرزندان باید تر بدنها به دلیل ابعاد کوچکبرداشت که ماده

ی جغرافیایی گروه ها هستههای هومینید معموالً مادهتری حرکت کنند، درست است و در قبیلهکوچک

آورند در مورد برخی ها و کودکان غذا میشوند. به همین ترتیب، این فرض که نرها برای مادهمحسوب می

فرضِ الوجوی در این مورد با وجود این، پیش ها و قبایل گردآورنده و شکارچی انسان مصداق دارد.از گونه

دهد، نادرست همسری است و حمل غذا برای فرزندان شایستگی زیستی نر را افزایش میکه هومینیده تک

های شود و به خصوص در گونهمی های عالی دیدهاست. الگوهای بسیار متنوعی از خانواده در نخستی

تر نر معموالً با چندهمسری همراه است. بنابراین دیدگاه او اجتماعیِ دارای دوشکلی جنسی، ابعاد بزرگ

ی بزرگ شدن بدن نر برای تقسیم کار با ماده و کاستن از فشار رقابت غذایی میان دو جنس، نادرست درباره

گردد. یعنی از ترکیب ی انسان احتماالً به همان سه عامل نخست باز میروند درشت شدن اندازه 689نماید.می

قامت قابله با شکارچیان )و از انسان راستی بیشتر برای یافتن غذا، رقابت جنسی میان نرها و محرکت در دامنه

 به بعد، شکارِ جانوران( برخاسته است.

                      
688 Lovej oy, 1988: 82–89. 
689 Kinzey, 1986: 133-134. 
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تا ظهور اولین آید، از زمان پیدایش نخستین وابستگان به جنس انسان بر مبنای آنچه از شواهد فسیلی برمی

های گیر و مداومی در وزن بدن وجود داشته است. این بدان معنا است که گونهیش پیانسان خردمند، افزا

شان، جانورانی بسیار اند و با وجود قد به نسبت کوتاهانسان در آن زمان، بدنی بسیار تنومند و عضالنی داشته

ر شد، الگوی یادشده که نخستین انسان خردمند بر صحنه پدیدااند. از هنگامیشدهقوی و نیرومند محسوب می

های خردمند، موجوداتی بسیار الغرتر و واژگون شد و وزن بدن به تدریج کاهش یافت. نخستین انسان

شان از انسان کنونی بیشتر بوده است. این اند، اما با این حال تنومندیقامت بودههای راستتر از انساننحیف

دامه ایخبندان شدت گرفت و تا ده هزار سال پیش  الگوی چروکیده شدن بدن انسان به خصوص پس از عصر

ی ده تا پنج هزار سال پیش این چروکیدگی شدت یافت و پس از آن شکل بدن انسان در یافت. در فاصله

شود، به شکلی های انسان خردمند دیده میوضعیت کنونی تثبیت شد. بازتاب این روند حتی در درون جمعیت

کنند بدنی تنومندتر از سایر ای مانند استرالیا و تیرادل فوئگو زندگی میفتادهکه بومیانی که در مناطق دورا

 نژادها دارند. 

دهد که بومیان استرالیایی در طی هفتاد های انسان در استرالیا انجام شده، نشان میپژوهشی که بر سنگواره

ی چهره، درصد از اندازه 6ـ12ها، درصد از طول دندان 5/4ار سالی که بعد از عصر یخبندان گذشته است، هز

های اند. اعدادی کمابیش یکسان در مورد جمعیتدرصد از وزن مغزشان را از دست داده 5/9درصد از قد و  7

دهد که در سی و پنج هزار سال تر نشان میهای عمومیداده 690ها هم مصداق دارد.انسانی در سایر قاره

درصد( به ده هزار سال اخیر  8ی این عدد )درصد از حجم مغز انسان کاسته شده، و بخش عمده 11گذشته 

                      
690 Lewin, 1998:144. 
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شود. از آنجا که این کاهش با کمتر شدن وزن بدن همراه بوده، نسبت وزن مغز به بدن را در انسان ط میمربو

 691چندان تغییر نداده است.

 د دلیل این چروکیدگی بدن چندین نظریه وجود دارد:در مور

نه و دست ـ نخستین نظریه، معتقد است که دلیل این کوچک شدن ابعاد بدن، روی آوردن به زندگی کشاورزا

ی اخیر، آدمیان تنها با اتکا به قدرت ن شیوهشستن از سبک زندگی گردآوری و شکارگری بوده است. در ای

شود. از این دیدگاه، توانند بر مشکالت چیره شوند و قدرت بدنی عاملی مهم در بقا تلقی میشان میعضالنی

کند، امکان حذف این فشار انتخاب زندگی کشاورزانه با جانوران و گیاهان اهلی و در دسترسی که تولید می

اند برای بیشتر کردن حجم عضالنی خویش ه است و بنابراین آدمیان دیگر نیازی نداشتهطبیعی را فراهم آورد

 با هم رقابت کنند. 

ارائه شده است. او معتقد است که انقراض پستانداران بزرگی مانند  692ـ دومین توجیه، توسط رابرت فولی

ای میان آدمیان زیاد شود. گونههای بزرگ در آخر عصر یخبندان، باعث شده تا رقابت درونماموت و کرگدن

توانستند با همکاری یکدیگر شکاری بزرگ را از پای های پیشین، گروهی از شکارچیان نرینه میدر زیستگاه

. اما با کم شدن شکارها و کوچک شان را برآورده سازنددرآورند و نیازهای غذایی خود و زنان و کودکان

شدند و رقابت ها بر مبنای نظامی چندهمسری سازماندهی میای که شبیه بابونهای شکارچیشان، قبیلهشدن

دادند، فروپاشیدند و به دو الگوی رقیب تبدیل شدند. نخست زندگی اندکی را در میان نرها از خود نشان می

ی گروه و خویشاوند ی زندگی قدیمی بود و با کوچک شدن اندازهی شیوهماندهگردآورنده و شکارچی که باقی

                      
691 Ruff, Trinkaus, and Holliday, 1997. 
692 Robert Foley 
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های کشاورزانه کرد، و دیگری ابداع روشهای درون گروهی را رفع میی مردان قبیله، مشکل تنششدن همه

ر تساخت. هر دو الگوی نوظهور، استفاده از شکارهایی کوچککه روشی کامالً تازه را برای تولید غذا ممکن می

های بینافردی و بیناگروهی را به دنبال داشتند. این روند با ابزارسازی تشدید شد. ابزارها و کمتر شدن تنش

ها و محیط وحشی اطرافشان قرار گرفتند و نیازشان به قدرت بدنی چون واسطه و سپر بالیی میان انسانهم

 را کاهش دادند.

ـ دیدگاه دیگر، از سوی لورینگ بریس پیشنهاد شده است. او تغییر در رژیم غذایی آدمیان را دلیل کوچک 

هایی داند. از دید او، پختن غذا و رشد فرهنگ همیاری و ابزارسازی، نیاز آدمیان به دندانی بدن میشدن اندازه

ه و این کاهش قد و وزن را موجب شده است. نقدی که بر این دیدگاه هایی قوی را از میان بردنیرومند و بدن

شود که از نظر ابزارسازی در سطحی بسیار که الگویی مشابه در میان بومیان استرالیا دیده میوارد است، آن

برگزیده تر را پزند. کریستوفر استرینگر در این میان راه سادهبرند و به ندرت غذای خود را میپایین به سر می

شناختی نشان داده که اصوالً کاهش حجم غذا ــ که معلول انقراض پستانداران بزرگ است و با دالیل بوم

 ی بدن است. بوده ــ دلیلی کافی برای کوچک شدن اندازه

که سرد شدن هوا در دوران پلئیستوسن، که یکی ترین ایراد آنت. مهمها نقدهایی وارد اسبر تمام این دیدگاه

شود، امری پایدار و مداوم نبوده و در چند گام پیاپی رخ از دالیل کاهش غذا و چروکیدگی انسان پنداشته می

هزار  125هایی از گرم شدن آب و هوا ــ مثالً در یک میلیون، داده است. در میان این عصرهای یخبندان دوره

دهد. های متکی بر سرما را مشکوك جلوه میشود که اعتبار برخی از استداللهزار سال پیش ــ دیده می 75و 

که با توجه به شواهد، مسلم است که روند چروکیدگی پیش از پایان عصر یخبندان آغاز شده ایراد دیگر این

 های پس از آن بوده باشد.تواند معلول انقراضو بنابراین نمی
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شناسانه، انقالب کشاورزی های باستانشود. بر مبنای دادهنقد دیگر، به مفهوم زندگی کشاورزانه مربوط می

یوه از های انسانی فراگیر شده باشد. این شزمان در سراسر جمعیتامری ناگهانی و سریع نبوده که به طور هم

رودان و مصر، چین، آمریکای مرکزی ــ آغاز شده و با سرعتی پایین و زندگی در چند کانون پراکنده ــ میان

توان معلول این عامل ناهماهنگ در نقاط مختلف پراکنده شده است. بنابراین کاهش وزن و قد آدمیان را نمی

 دانست. 

های موجود شود و پاسخامروزه، ماجرای چروکیدگی انسان کنونی یکی از معماهای تکامل انسانی محسوب می

 کننده نیستند. مانند ــ اما بسنده و قانعدر این زمینه ــ هر چند به دورنمایی از یک راه حل می

های عجیبی که به تازگی برای حل این معما پیشنهاد شده است، به دانشمندی به نام هنبرگ یکی از نظریه

شدند اندازه گرفت و به این نتیجه های متفاوت سال متولد میتعلق دارد. او قد و وزن نوزادانی را که در ماه

تر هستند! این تفاوت ابعاد، ک تر و کوچکسایر نوزادان سب های بهمن تا امرداد ازرسید که نوزادان متولد ماه

 دنش، معنادار است. شود که با وجود اندك بومتر منحصر میبه نیم کیلوگرم و هفت میلی

و به این نتیجه رسید که عاملی کیهانی در این  او این نتیجه را با بررسی نوزاد جانوران دیگر هم تأیید کرد

های فصلی و نامحسوس گرانش زمین است، که تفاوت ماجرا مسئول است. از دید او، این عامل کیهانی، نوسان

شود. از این دیدگاه، چروکیدگی انسان خردمند امروزین معلول تحول در ی جانداران را موجب میدر اندازه

 693وضعی زمین است.ساختار گرانشی و حرکت 

                      
693 Henneberg, 1993. 
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 مغز و دستگاه عصبی مركزی

ی، مانند ها ندارد. گذشته از چند ویژگی جزئنخاع و اعصاب محیطی انسان، تفاوت چندانی با سایر نخستی

شود ــ و گسترش اعصاب محیطی در های عالی دیده میی میمونکوچک بودن پیاز بویایی ــ که در همه

توجهی در بین سیستم ابلت قهای مربوط به جفتگیری ــ تفاوك انگشتان و اندامها ــ مثل نوبرخی از اندام

 توان یافت. های عالی نمیاعصاب محیطی و نخاع انسان و سایر نخستی

داروین در قالب  کهها تفاوت دارد. این تفاوت، چناناما مغز انسان، به طور مشخصی با مغز سایر میمون

ی بسیار بزرگش نسبت به وزن ای عام گفته است، کمی است، نه کیفی. یعنی مغز انسان، با وجود اندازهگزاره

دیده دیگر نیز ها و پستانداران ای تشکیل شده که در سایر میمونها و زیرواحدهای عصبیبدن، از همان بخش

شوند و سری مغز پردازش میی پستانداران، اطالعات بینایی در بخش پسمانند بقیههم، شود. در انسان می

گیرند. به این ترتیب سرچشمه می 694اطالعات مربوط به حرکت و حس پیکری از نواحی اطراف شیار مرکزی

 کند.وضع فرق میاما از نظر کمی،  مغز انسان با مغز سایر پستانداران تفاوت کیفی خاصی ندارد.

کند که بسته به ی مغز نسبت به وزن بدن، در هر رده از جانوران در اطراف مقداری مشخص نوسان میاندازه

ها، که مغزی به بندی شود. در نخستیتواند توسط معادالت گوناگونی صورتبندی، میجایگاه موجود در رده

ن شود که لگاریتم وزمی نسبت درشت دارند، شاخص اصلی این معادله به صورت شیب خطی نمایش داده

 33ا به ازای رخط یادشده ی پیش صفحهدهد. در نمودار و لگاریتم وزن بدن را نسبت به هم نشان می مغز

 این نمودار بر روی آن نوشته شده است. برازشِ ی خطِبینید. معادلهها میگونه از نخستی

                      
694 sulcus centralis 
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 (Cambridge, 1992) ها بر مبنای دو شاخصِ گنجایش جمجمه )محور عمودی( و وزن مغز )محور افقی( پراکنش گونه

 

بندی به دست کند که از سطوح مختلف ردهی یادشده، حالتی کلی دارد و میانگینی را نمایندگی میمعادله

را در سطوح  (سنجش نسبت وزن مغز به بدن)تر شدن نمودار یادشده، باید همین کار اند. برای واقعیآمده

نیم که نمودار یکتای قبلی به چند نمودار بیبندی هم تکرار کرد. اگر چنین کاری را انجام دهیم، میتر ردهپایین

 ها هستند. های تکاملی نخستیی یکی از شاخهاز این نمودارها نشانگر معادله. هر یک شودموازی تجزیه می
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 نسبت لگاریتم وزن مغز به 

 گنجایش جمجمه در چهار 

 (Cambridge, 1992)ی تکاملی رده

 

 

 

AI گونه  15روی هم رفته  (695های درختیهمراه با موش)ی کنونی است که خواران پیشرفتهنماد حشره

 22ی معادله SPاند. سیاهِ تنها و محاط در دایره نموده شده گوشاند و به ترتیب با سهمورد بررسی قرار گرفته

ی سپید مشخص دهد که با دایرهرا نمایش می (هایعنی لمورها و لوریساسترپسیرینی )های گونه از نخستی

ی اند. گونهی سیاه بازنمایی شدهشان با دایرهگونه 25است که هاپلورینی های هم نشانگر نخستی HPاند. شده

 696.ی سیاه دارای حاشیه مشخص شده استانسان با دایره

 

 

 

 

                      
695- Treeshrew 
696 Cambridge,1990. 
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متر مکعب و ضریب مغزی ( بر حسب میلیCبر حسب گرم، گنجایش جمجمه ) (Wها: وزن بدن )ای میمونجدول مقایسه

(ICC )(Cambridge, 1992) 
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آید های باال به دست میها، با آنچه که از معادلهی مغز تمام گونهتر بودن این نمودارها، اندازهبا وجود جزئی

 697ی گنجایش مغزیهمخوان نیست. متخصصان آناتومی، بر مبنای این تغییرات موضعی، مفهومی به نام نمایه

(I CC) ی عام اینکنند که عبارت است از نسبت واقعی وزن مغز به بدن، آنگاه که با معادلهرا تعریف می 

  698.ی گنجایش مغزی را داردانسان بیشترین نمایه ،هامقایسه شود. در میان نخستی (یعنی مقدار نظری)نسبت 

آشکار است، این مقدار  کهبینید. چنانی گنجایش مغزی را می، وزن بدن، وزن مغز، و نمایهروروبهدر نمودار 

ر مورد اعداد چند شواهدی د رسد که احتماالً در میان کل جانوران بیشینه است. هرمی 23برای انسان به عدد 

 ها وجود دارد.بازان و دلفیننزدیک به آن در برخی از آب

وران بیشتر است. ی مغز در انسان حالتی استثنایی دارد و از مغز سایر جانروشن است که اندازه ،به این ترتیب

ور و نزدیک مانده از اجداد دهای باقیروند تکاملی منتهی به مغز بزرگ انسان، به سادگی با بررسی جمجمه

ی و همه خصص یافته دارد،ی جالب در این روند، آن است که رشد مغز حالتی تردیابی است. نکته ما قابل

 اند.فزایش حجم نیافتههای مغز به صورت یکسان و هماهنگ ابخش

 شهرت یافته، رشد بیشتری کرده و بخش 699که به قشر نوی مغز ،به طور کلی، در پستانداران بخشی از مغز

اند. در های بیشتری در قشر آن متمرکز شدهانتهایی مغز، یعنی مخ، متورم و بزرگ شده است و تعداد نورون

های دارد که اولی از انبوه رشته ی سفید و خاکستری وجوددار، دو نوع مادهدستگاه عصبی مرکزی جانوران مهره

ی قرارگیری این های سلولی تشکیل یافته است. الگوی پایهی جسمون و دندریت و دومی از تودهعصبی آکس

                      
697- Index of Cranial Capacity 

 1368ساگان،  698
699 Neocortex 
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هایی در داخل، و هستهیا ها ی خاکستری به صورت رشتهداران، به این شکل است که مادهدو ماده در مهره

داران فیبرهای مهرهبیشتر ر، در شود. به بیان دیگای پوشاننده در اطراف آن دیده میی سپید به صورت زمینهماده

 اند.ها را محاصره کردههای سلولی نورونپرچربی عصبی جسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متر مکعب و ضریب مغزی ( بر حسب میلیCبر حسب گرم، گنجایش جمجمه ) (Wها: وزن بدن )میمونای جدول مقایسه

(ICC )(Cambridge, 1992) 
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داد بیشتری از تر شدنشان تعی روند پیچیدهداران عالی و به ویژه پرندگان و پستانداران، در ادامهمغز مهره

ی بینیم که مادهای بیشتر باشد، مینهها از آستااند. در نقاطی که تراکم این نورونها را در خود جای دادهنورون

ی ای از مادهکند و به این ترتیب الیهی عصبی مهاجرت میی تودهخاکستری به دلیل کمبود جا به حاشیه

کاملی، مخچه گیرد. از نظر تهای نورونی باقی مانده در داخل آن را در بر میی سفید و هستهخاکستری، ماده

 دهد. ن الگویی را از خود نشان مینخستین ساختاری است که چنی

ها به قدری ادامه هم چنین حالتی دارد و این رشد تعداد نورون 700در پستانداران، بخش انتهایی مغز، یعنی مخ

کند، و در نتیجه قشر مخ، در بعضی یابد که حتی سطح خارجی مخ هم برای جای دادنشان کفایت نمیمی

 خورد.ها مانند انسان، چین میگونه

 

 

 

 

 ساختار کلی مغز 

 و  (a)انسان 

 های کارکردی بخش

 b(701(ی آنعمده

                      
700- Telencephaon 
701 Cambridge, 1992. 
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های مربوط به عنوان عبارت .Tenrecinae702ی ابتدایی ها، نسبت به زیرخانوادههای مختلف مغز نخستیی نسبی بخشاندازه

، Pro (Prosimianگونهlns (lnsectivora ،50  ،)گونهTen (Tenrecinae ،4  ،)اند: ها به این ترتیب کوتاه شدهستون

 Homoی شامپانزه، گوریل و ژیبون(، گونه Pongidae ،3) Ponگونه(،  23های جهان نو و کهن، )میمون ONMگونه(،  18

 سان کنونی، یک گونه( )ان

                      
702 Cambridge, 1992. 

 Ten Ins Pro ONM Pon Homo بخش مغز

 09/2 61/1 87/1 56/1 27/1 1 النخاعبصل

 16/5 86/2 4/3 71/2 31/1 1 مغز میانی

 75/21 81/8 2/6 64/4 64/1 1 مخچه

 76/14 57/8 8 56/5 56/1 1 دیانسفال

 03/0 06/0 08/0 52/0 81/0 1 پیاز بویایی

 3/0 31/0 34/0 65/0 94/0 1 قشر بویایی

 48/4 85/1 24/2 73/1 1/1 1 بادامه

 45/5 16/2 09/2 91/1 22/1 1 سپتوم

 87/4 /99 64/2 91/2 75/1 1 هیپوکامپ

 43/4 38/2 23/2 8/2 68/1 1 شیزوکرتکس

 98/21 78/11 12/10 99/5 8/1 1 جسم مخطط

 41/196 88/61 41/48 37/20 65/2 1 نئوکرتکس

 73/33 19/11 12/8 24/4 43/1 1 ضریب مغزی
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ها، حجیم و بزرگ شده و روی اش در نخستیی روند تکاملیی عمومی، مخ در ادامهبه عنوان یک قاعده

ی نسبی و اندازه رسدی مغز را پوشانده است. این رشد مخ، در انسان به حد اعالی خود میمخچه و ساقه

های مختلف مخ، قشر دهد. در میان بخشای در زیر مخ کاهش میی زایدههای مغز را تا رتبهسایر بخش

ارادی، گیری در مغز انسان، رشد چشمگیری داشته است، و این همان بخشی است که در تصمیم 703پیشانی

 یابد.های خودآگاه، و کارکردهای عالی اجتماعی کاربرد میکنش

شناختی هم دهد و از نظر جنیناین ناحیه از نظر تکاملی جدیدترین بخش از قشر مخ انسان را تشکیل می

 چنین در مغزدهد. همچنان به رشد خود ادامه میی نقاط پدیدار شده و تا دو ـ سه سالگی همدیرتر از بقیه

 و 704ایسری به نفع قشر پیشانی کوچک شده و غنی شدن ارتباطات آن با نواحی آهیانهانسان قشر پس

ای را ممکن و بازخوانی کدهای بینایی سلسله مراتبی و زنجیرهامکان رفتارهای فضایی پیچیده  705گیجگاهی

کرده است. این دو توانایی، به ترتیب برای زندگی انسان به عنوان جانوری شکارچی و موجودی اجتماعی 

رشد و پیچیدگی بیشتری پیدا کرده و در کنار غنی  706چنین راه خارج هرمیاهمیت فراوان داشته است. هم

 مخچه، امکان راه رفتن بر روی دو پا را برای انسان فراهم آورده است.ـ  شدن ارتباطات گوش میانی

ترینش به خاموش وجود دارد که مهم ی سازوکارهای ژنتیکیِ منتهی به افزایش وزن مغز، چند نظریهدرباره

ها، آن است که کارکرد یکی از ی تکامل گونههای تازه شناخته شدهشود. یکی از راهها مربوط میشدن ژن

                      
703 Lobus frontalis 
704 lobus parietalis 
705 lobus temporalis 
706 extrapyramidal tract 
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ها در غیاب این کارکرد مسیر ایر ژنهای برآمده از سی پروتئینشان به دلیل جهش مختل شود و شبکههایژن

تواند توسط روند تکوین خود را طی کنند. تغییر ناشی از این وضعیت نیز در مسیر تکامل اهمیت دارد و می

تر از افزوده شدن ها به خاطر جهش محتملانتخاب طبیعی برگزیده شود. از آنجا که در کل از کار افتادن ژن

یکی  707هانماید که فرآیند از دست دادن ژنسی در عملکردشان است، چنین میها یا دگردیکارکردی نو به آن

انسان خردمند در جریان مشتق شدن از واپسین جد مشترکش  708ها باشد.از سازوکارهای مهم در تکامل گونه

تای آن به تکوین پیازهای بویایی  36ها، هشتاد یا هشتاد و شش ژن خود را از دست داده است، که با شامپانزه

  709شود.و حس بوییدن مربوط می

ه رشد حجم مغز را ها یکی از سازوکارهایی بوده کدهد فرآیند از دست رفتن ژنشواهدی هست که نشان می

( است. MYH16میوزین )در انسان ممکن ساخته است. یکی از نامزدهای مهم در این مورد، ژن سارکومریِ 

میلیون سال پیش جهشی در این ژن بروز کرد که به حذف دو نوکلئوتید و غیرفعال شدنش  4/2در حدود 

تر قامت تکامل یافتند و ناگهان مغزهایی حجیممنجر شد. این دقیقاً زمانی است که انسان کارگر و انسان راست

ی مغز اعمال مهاری را بر اندازهتوان حدس زد که این ژن شان ظاهر شد. بنابراین میدر سیر تکامل نوادگان

ن پژوهش دیگری تاریخ از دست رفت 710کرده و با غیرفعال شدنش چنین محدودیتی برداشته شده است.می

                      
707 Gene loss 
708 Olson, 1999: 18–23. 
709 Wang et al., 2006: e52. 
710 Stedman et al., 2004: 415–418. 

http://en.wikipedia.org/wiki/MYH16
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های جنوبی برد. در این حالت عیب در ژن یادشده به پیدایش میمونمیلیون سال عقب می 3/5این ژن را تا 

 711دامن زده است.

های بزرگ های انسان تفاوتی نسبت به سایر میمونها، در برخی از ژنگذشته از خاموش شدن برخی از ژن

ی زمانی توضیح داده شود و بنابراین باید زیر فشار انتخاب تیکی در این فاصلهتواند با رانش ژنبینیم که نمیمی

کند، و ی مغز را تعیین میکه اندازه HAR1Fهایی از این موارد عبارتند از ژن طبیعی رخ داده باشد. نمونه

HACNS1 ناگفته نماند که این است. ها تأثیر داشته که انگار در پیدایش انگشت شستِ مقابل سایر انگشت

ی تغییر در شوند و انگار پیدایش صفات خاص انسانی نتیجهها مربوط میژنها بیشتر به تنظیم عمل سایر ژن

 712ی معمولی.یافتههای جهشها بوده باشد، و نه پیدایش تک ژناین ژن

به این ترتیب، اگر در کل به مغز انسان بنگریم و دگرگونی آن را با توجه به مدارك فسیلی بازسازی کنیم، با 

آمیز به خود ی قشر مخ این توسعه شکلی افراطرو خواهیم شد که حجیم شده، و به ویژه در ناحیهمغزی روبه

های ها برابر نبوده، و در بخش جلویی بیشتر گسترش یافته و در بخشی بخشدر همه مخگرفته است. رشد 

های جنوبی و یافته، روند رشد خود را از میمونتر شده است. این مغز بزرگ و دگردیسیپشتی چروکیده

نسان های آفریقایی آغاز کرده و در انسان نئاندرتال به حجم کنونی رسیده است. مغز حجیم اانسانشبه

لیتر حجم داشته، از نظر ساختاری با مغز انسان کنونی فرق داشته و بیشتر در میلی 1700نئاندرتال، که گاه تا 

که یافته است. در انسان کرومانیون، مغز به شکل امروزینش درآمده و با وجود اینسری گسترش نواحی پس

ی پیشانی توسعه یافته و در نتیجه حجمش نسبت به مغز انسان نئاندرتال تغییری نکرده، اما بیشتر در ناحیه

                      
711 Perry et al., 2005: 379–382. 
712 Bird et al,. 2007: R118. 

http://en.wikipedia.org/wiki/HAR1F
http://en.wikipedia.org/wiki/HACNS1
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ی شکل کنندهمل تعیینترین عاجمجمه مرتفع و پیشانی بلند شده است. این دگردیسی در ابعاد مغز، مهم

 ها تفاوت دارد.ای که به طور مشخص با صورت سایر میمونچهره ؛ی انسان کنونی بوده استظاهری چهره

هایی از پوست هاست. گذشته از برهنه بودن بخشای ویژه و غیرمعمول در بین سایر نخستیانسان دارای چهره

های دیگری هم در کالبدشناسی شود ــ ویژگیدیده میهای دیگر هم سر و گردن ــ که در برخی از میمون

و فیزیولوژی سر انسان وجود دارد که توجه به علل پیدایش آن، راه را برای تحلیل بسیاری از رفتارهای دیگر 

 کند.ــ و به ویژه قدرت تکلم ــ باز می

 

 زمان )سال پیش( جنس یا گونه
زمان انقراض )سال 

 پیش(

گنجایش مغزی 
(cc) 

 فرهنگ مربوطه

 مگدالنین به بعد 1330 ــ ــ ــ   30000 خردمند

 موسترین 1470 30000 100000 نئاندرتال

 آشولین پسین 1300 200000 300000 خردمند باستانی

 آشولین 950 400000 1300000 قامتراست

 اولدوون 700 1600000 2000000 ابزارمند

 دوپا 550 2000000 3000000 میمون جنوبی تنومند

 دوپا 500 2000000 3000000 میمون جنوبی آفریقایی

 دوپا 425 2500000 3500000 میمون جنوبی آفاری

 چهارپا ؟ 10000000 14000000 راماپیتکوس

 

 (Eccles, 1991)ی نسبی مغز در خویشاوندان انسان اندازه

 

اند که قدر رشد نیافتهای آنهای تغذیهداران دیگر، پوزه وجود ندارد، یعنی اندامدر انسان، برخالف بیشتر مهره

های حسی پیشروی کنند و بخشی مستقل و حجیم را در جلوی جمجمه و پایین صورت نسبت به اندام
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زبان ــ در زیر جمجمه  ها وای ــ آروارههای تغذیهفقدان پوزه در انسان، بدان معناست که اندام تشکیل دهند.

ای، اگر به همراه حجیم شدن و بزرگ شدن های تغذیهاند. این کوچک شدن اندامجمع شده و تحلیل رفته

ای دهند. جمجمهی انسان را نتیجه میویژه بخش پیشین آن در نظر گرفته شوند، شکل کنونی جمجمه مغز و به

 کند.های کوچک سنگینی میها و دندانکه در آن مغزی بسیار بزرگ بر آرواره

ده دمند ــ طی کرانسان، از سه میلیون سال پیش تا به حال، مسیری طوالنی را ــ از میمون جنوبی تا انسان خر

اتی که اند. تمام تغییراست. در این فاصله، در حدود سیصد هزار نسل در این شاخه از حیات سپری شده

اند. اگر فهرست این ی نیاکان میمون جنوبی را به سر انسان کنونی تبدیل کرده، در این فاصل رخ دادهجمجمه

م رخ داده باشند. توانند مستقل از هده نمیرسیم که تغییرات یادشتغییرات را در نظر بگیریم، به این نتیجه می

و، کوچک هایی مستقل از هم باعث از بین رفتن قوس ابربسیار بعید است که در طول سیصد هزار نسل، جهش

ها، پیدایش چانه، مرتفع و نازك شدن جمجمه و ها، تحلیل رفتن دندانها و آروارهشدن و ظریف شدن گونه

شوند. ی انسان مربوط مید که به شکل جمجمهها صفاتی هستنی اینتازه همهراست شدن پیشانی شده باشند. 

م در نظر هقامتی، حجیم شدن عضالت، درشتی بدن و... ــ را اگر سایر تغییرات ــ برهنه شدن پوست، راست

 تر جلوه خواهد کرد.بگیریم ماجرا بسیار نامحتمل

ها معلول فشارهای تکاملی ساده و مشترکی بوده دگرگونیکه ظاهراً بخش مهمی از این ی منطقی ایننتیجه

دید آمده در رفتاری متنوع پ های ریختی/توان تکامل انسان را به صورتی تفسیر کرد که تفاوتاست. یعنی می

ت که در تر و معدودتر تحویل شوند. این روشی اسهم تنیده از علل ساده ی مشترك و درآن، به چند خوشه

 هیم گرفت. اینجا پیش خوا

 توان گفت؟حاال ببینیم در مورد تکامل انسان، و به ویژه تکامل سر، چه می
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 713به این شواهد دقت کنید: 

شان وزن بدن نشان داد که بین سیستم اسکلتی بدن پستانداران و 714دانشمندی به نام پاترم.  1986در سال  اول.

نامند. بنابراین کشف می 715ایزومتریکای عددی برقرار است. روابطی از این دست را در کالبدشناسی رابطه

های های مختلف بدن یک پستاندار و وزن استخوانای ایزومتریک بین وزن اندامبزرگ پاتر این بود که رابطه

کند که نسبت وضع کرد، چنین بیان میها ای که پاتر در مورد وزن استخوانهمان اندام برقرار است. قاعده

های های مختلف پستانداران ثابت است. تفاوت این نسبت در خانوادهوزنی استخوان به اندام در خانواده

کند. این بدان ضریبی ثابت دارد و همواره از الگویی ثابت پیروی می بندی متفاوتگوناگون و سطوح رده

ها همراه است. به این ی آنمسیر تکامل با نوعی ماند و پایداری اندازهها در معناست که تغییر شکل استخوان

های دیگری در همان ترتیب اگر در مسیر تکامل استخوانی از بین برود و یا از وزن آن کاسته شود، استخوان

ی سیستمِ اندامی به وجود خواهند آمد و یا افزایش وزن از خود نشان خواهند داد. به شکلی که وزن نهای

ی این فرضیه، به ی تأییدکنندههای دیگر ثابت بماند. یک شاهد سادهاستخوان در آن اندام نسبت به بافت

ی دیدهگردد. مواد معدنی مورد نیاز برای ترمیم یک بخش آسیبها برمیالگوی ترمیم شکستگی استخوان

های همین دلیل هم معموالً سوراخ شوند و بههای کناری همان استخوان برداشت میاستخوان، معموالً از بخش

شود که بینیم. یعنی ترمیم به شکلی انجام میدر حال ترمیم می هایِای استخوانهای حاشیهریزی را بر بخش

 وزن کلی استخوان ثابت بماند.

                      
713 Wind et al, 1992. 
714- Potter 
715 Isometric 
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از جمله انسان ــ از نظر آناتومیک، از دو بخش مستقل از هم تشکیل ــ و داران ی تمام مهرهجمجمه دوم.

ای، های پشتیبان سیستم تغذیهمشهور است و استخوان 716ی احشایییافته است. یک بخش به نام جمجمه

 های پایینی چهره را در بری بینی و بخشها و تیغههای کام و دندانهای باال و پایین و استخوانیعنی آرواره

ی چشم را در بر های باالیی جمجمه و حدقهشود و بخشخوانده می 717ی عصبیگیرد. دیگری جمجمهمی

را باالی نخاع ی استخوانی محکمی است که مغز و اعصاب ی عصبی در واقع همان جعبهگیرد. جمجمهمی

 «سر یکاسه»های چهره، و دومی را با نام است. در زبان عامیانه، سیستم اولی را به نام استخواندر بر گرفته 

شناسیم. این دو بخش از جمجمه، به دلیل ساخت جنینی مستقل، کارکرد متفاوت و اتصاالت خاص باز می

 دهند.ای را تشکیل میی اصلی سیستم جمجمهخود، دو زیرمجموعه

ی عصبی و احشایی بر روی هم یک سیستم اندامی مربوط به تولید استخوان را ، جمجمهبر دیدگاه پاتر بنا

دهند. یعنی وزن کل استخواهای موجود در جمجمه، در مسیر تکامل ثابت است و تغییرات در وزن تشکیل می

ـ  تم بافتیانجامد. دلیل این یکتا بودن سیسیکی از این زیرواحدها به ایجاد تغییرات جبرانی در دیگری می

های شود. رگی سر و گردن مربوط میکنندهی تغذیهی خونی پیچیدهاستخوانی، تا حدود زیادی به شبکه

 با انشعابات 720ایو چهره 719، گوشی718سریهای گردنی، سرخرگ کاروتید، رگ پسبزرگی مانند سیاهرگ

                      
716 Viscerocranium 
717 Neurocranium 
718- Occipital 
719- Auricular 
720- Facial 
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ی دهند که دو سیستم جمجمهی سر را تشکیل میکنندههای تغذیهای در هم تنیده از رگی خود شبکهپیچیده

 کنند. ای به هم متصل میو احشایی را از نظر تغذیهعصبی 

ها دارای خاصیت ی پنجاه قرن گذشته، دانشمندان نشان دادند که ساختار مولکولی استخواندر اوسط دهه سوم.

بار منفی در آن  تواند باعث القایاست. این بدان معناست که فشار مکانیکی به استخوان می 721پیزوالکتریک

ی های پستانداران، هیدروکسی آپاتیت است، و همین شبکهشود. ساختار شیمیایی بخش مهمی از استخوان

ین شبکه به بخشد. اهاست که این خاصیت الکتریکی خاص را بدان میشده در داخل استخوانبلوری تنیده

کند. یکی قدری از این نظر اهمیت دارد که بار الکتریکی را بیشتر از بلورهای کوارتز در درون خود حفظ می

ی بلوری است. از علل قوی بودن اثر پیزوالکتریکی استخوان، وجود ترکیب هیالورونات پتاسیم در این شبکه

شده در استخوان رود. مقدار بار الکتریکی انباشتهیاثر پیزوالکتریکی استخوان حتی پس از مرگ هم از بین نم

 ی خمیدگی استخوان و مقدار فشار وارده به آن بستگی دارد.به عواملی مانند درجه

ها های معدنی بر استخواندهند که بار الکتریکی در فرآیند رسوب نمکشناختی نشان میشواهد جنین چهارم.

ی رسوب ها در زمان جنینی و بعد از آن، نتیجهپیدایش و رشد استخواندانیم که کند. مینقش مهمی ایفا می

ی ای مانند کربنات کلسیم بر داربست بافت پیوندی استخوانی است. این مواد توسط شبکهکردن مواد معدنی

گردند. شواهد نشین میشوند و در آنجا تههای استخوانی برده میهای خونی به بافتای از رگپیچیده

دهد که با افزایش بار الکتریکی ــ منفی شدن بار بافت استخوانی نسبت به خون ــ ولوژیک نشان میفیزی

خونی، ـ  ی رگیگیرد. برعکس این حرف هم صادق است. یعنی شبکهرسوب این امالح شدت بیشتری می

                      
721- Piezo - electric 
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ها و ی استخوانهیدروکسی آپاتیت سازنده ،کند. به این ترتیبامالح را از نقاط دارای بار مثبت برداشت می

ها در جریان ناپذیر ندارد. استخوانحالتی منجمد و انعطاف ،ها، بر خالف تصور معمولساختار استخوان

گیرند. این پویایی در ابتدای زندگی و به ویژه در دوران جنینی خیلی روندی پویا و خودسازمانده شکل می

ـ و بنابراین ها و فشارهای وارده بر اندامگیری استخواننومی شکلبیشتر است و بسته به الگوی ژ های درونی ـ

 722.کنندها ــ شکل و ریخت کلی دستگاه اسکلتی را تعیین میبار الکتریکی بافت

انجام گرفته است، نشان داده شده  723سایمیری سکیورِئوسی هایی از گونهدر یک آزمون که بر روی میمون

رونی واردشده ی جنین، با فشارهای دهای مختلف جمجمهکه وارد کردن فشارهایی مصنوعی بر روی بخش

شوند. به بیان دیگر، ها میها تداخل کرده و باعث تغییر شکل و ناهنجاری ریختی استخوانبر استخوان

دهند و های بدن فقط تا حدی فرق بین فشارهای طبیعی درونی و فشارهای بیرونی را تشخیص میاستخوان

 دگرگون کنند. زایی خود راتوانند زیر تأثیر فشارهای بیرونی هم روند ریختمی

ایر سهای چشمگیری که بین روند رشد استخوانی انسان با گردد به تفاوتآخرین شاهد ما، برمی پنجم.

ار مغزشان ها به زمان زیادی برای رشد و تکمیل ساختی نخستیگفتیم، همه کهها وجود دارد. چناننخستی

له، کندی أسمغزشان. با وجود عام بودن این مگردد به بزرگ بودن نسبی نیاز دارند، و این تا حدودی برمی

تواند به سادگی ای است که میرشد مغز در انسان و تداومش در طول چندین سال نخست رشد کودك، پدیده

 یک استثنا محسوب شود.

                      
722 Ciani, 1989: 9-32. 
723 Saimiri sciureus 
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سال  7یابد و در طول این مدت ــ و به ویژه در ها در انسان تا بیست سالگی ادامه میرشد کلی استخوان

 کهبه ویژه بخش پیشانی قشر مخ ــ به طور مستمر ادامه دارد. چنانــ نخست عمر ــ رشد حجمی مغز 

های ها و افزایش تعداد سلولدر پستانداران پس از تولد رشد مغز تنها حجمی است و با تقسیم نورون ،دانیممی

دهد که الگوی رسوب ها نشان میستیای نخآمده از فیزیولوژی مقایسهدستهمراه نیست. شواهد به عصبی

ترین تفاوت، برداشت ای دارد. مهمهای عمدهها تفاوتی انسان با سایر میمونو برداشت مواد در جمجمه

ی احشایی است. این برداشت به ویژه در سنین جنینی با سرعت زیادی چشمگیر و فراوان امالح از جمجمه

های باالی قوس ابرو. تنها ای و بخشهای آروارهعبارتند از حفره های اصلی برداشت آندهد و کانونرخ می

دهد، چانه است. به این شکل ساخت ی احشایی که بازجذب و رسوب مواد معدنی را نشان میبخش جمجمه

 گیرد.ی انسان، شکلی ویژه به خود میاستخوانی جمجمه

ای تکامل ریختی انسان مورد استفاده قرار داد. ی مدلی برهای پایهتوان شواهد یادشده را به عنوان خشتمی

ها، به ویژه در دوران جنینی، توسط فشارهای مکانیکی وارد شده بر آن گیری استخوانروشن است که شکل

شود. استخوانی که از طرف مشخصی ــ مثالً توسط اندامی ــ فشرده شود، در دو سوی خود دارای تعیین می

بود و بنابراین با برداشت و رسوب مجدد مواد معدنی، شکل خود را با فشار بارهای مثبت و منفی خواهد 

بینیم، برآیندی از فشارهای درونی نماید. در واقع آنچه ما به عنوان اسکلت انسانی میوارد شده سازگار می

 های بدن است. برآیندی که در قالب مواد آهکی و ترکیبات کلسیمی منجمد شده است. اندام

های چهره و سر با هم نسبت عکس دارند رسیم که اندازه و ضخامت استخوانبه این نتیجه می ،رتیببه این ت

و در مسیر تکامل انسان، سر به دلیل بزرگی مغز بر چهره غلبه کرده است. مطالعاتی که بر روی رشد جنینی 

ی عصبی ه رشد جمجمهدهد کها ــ مثل موش ــ صورت گرفته، نشان میی جانورانی غیر از نخستیجمجمه
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ی احشایی و توانایی باالیش تواند تا حدودی انعطاف زیاد جمجمهی احشایی است. این میمقدم بر جمجمه

 ی سر را توجیه کند.های کاسهبرای از دست دادن امالح به نفع استخوان

ی بدن جنین در ی شکل بدن است. طرح کلکنندهترین دستگاه تعییندستگاه عصبی، در کل جانوران، مهم

یافته هستند، توسط شکل و کارکرد دستگاه عصبی ای که دارای دستگاه عصبی تکاملی جانوران پیچیدههمه

تر شدن مغز انسان در مسیر تکامل، به عنوان آشکار است که رشد و پیچیده ،شود. به این ترتیبتعیین می

 ت.ها، تا چه حد مؤثر بوده اسزایی اندامی ریختنوعی رانه

ی تکاملی منتهی به انسان کنونی، به راههدر طول سه میلیون سال گذشته، فشارهای تکاملی واردشده بر خط

کارانه ایجاب کرده است. دالیل شکلی بوده است که افزایش اندازه و پیچیدگی مغز را به عنوان واکنشی سازش

خواهیم پرداخت. آنچه در اینجا برای  های گذشته دیدیم و در آینده هم بیشتر به آناین فشارها را در بخش

 بر شکل ظاهری انسان است.  «نشانگان مغز بزرگ»ما اهمیت دارد، تأثیر این 

های جمجمه وارد شده است. فشاری که از سمت دیدیم، بر پویایی ریختی استخوان کهنخستین اثر، چنان

گرگون شود و برای جای دادن شده، باعث شده تا شکل کلی جمجمه دی عصبی وارد میداخل به جمجمه

ی این بازسازی، صاف پیشانی ــ بازسازی گردد. نتیجهی ناحیهیافته و حجیم مغز ــ مثل نواحی تازه تکامل

ی عصبی، که در نهایت با نوعی کشیده شدن جمجمه به و مرتفع شدن پیشانی بوده، و حجیم شدن جمجمه

توانسته در خأل ی پاتر نمیبر قاعده ی عصبی، بنا جمجمهسمت باال همراه بوده است. اما این افزایش حجمِ

بایست از جایی برداشت اند، میرخ دهد. امالحی که برای بازسازی و بازآرایی شکل جمجمه مورد نیاز بوده

ی احشایی بوده است. به این دلیل ی مناسب برای سیستم سر و گردن، جمجمهشوند، و تنها بخش دهنده

ی برداشت روندی که نتیجه ؛ی نیاکان انسان شاهد هستیممنظم را در تغییر شکل جمجمه است که ما روندی

های استخوانی چهره بوده و به تدریج باعث حذف شدن قوس ابرو، باریک امالح کلسیمی از برخی از کانون
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ترِ یجی راها شده است. این روند، چهرهها و ریز شدن دندانشدن استخوان گونه، کوچک شدن آرواره

ای مانند های تغذیهها را به تدریج از بین برده، و اندامی آنهای ابتدایی را فشرده و کوتاه کرده، پوزهمیمون

تری که در زیر جمجمه ــ و نه در جلوی آن ــ قرار دارند، تر و تنگها را در فضای کوچکزبان و دندان

، چرا که مشابه همین الگو را در شامپانزه و گوریل و ی این روند نیستفشرده کرده است. انسان تنها نمونه

های بینیم و اندامتری را میهای کوچکی کوتاه و آروارهبینیم. در این جانوران هم پوزهاوتان هم میاورانگ

ها هم، کوچک یابیم. در این میمونـ را به شکلی تحلیل رفته بازمیحسی مربوط به پوزه ــ مثل پیاز بویایی ـ

چند  ی عصبی همراه دانست، هرشدن پوزه و تحلیل رفتن چهره را باید با افزایش حجم مغز و رشد جمجمه

 ی انسان چشمگیر نیست.این عدم تعادل به اندازه

به جمجمه تا حدودی متعادل است. یعنی فشار  های بزرگ، فشارهای القاشدهها و سایر میموناوتاندر اورانگ

شود، تناسب واردشده از سوی مغزِ به نسبت بزرگ، با فشاری که از سوی عضالت آرواره و چهره اعمال می

ی احشایی و عصبی در این جانوران تقریباً یکسان است. ناگفته نماند ی جمجمهدارد. به همین دلیل هم اندازه

نماید. شکل معمول، وجود ها و سایر پستانداران استثنایی میمیمونه پیشکه همین حالت هم نسبت ب

ی عصبی کوچک و ظریف به باالی آن ی احشایی بزرگ و دراز و محکمی است که یک جمجمهجمجمه

داران و بسیاری از پستانداران دیگر داران، کیسهها، سمهمان چیزی است که در سگ چسبیده باشد. این دقیقاً

 بینیم. می

ی احشایی در او کامالً تحلیل رفته و به شود. جمجمهی معکوس محسوب مینوعی نقطه ،انسان، از این نظر

ی عصبی بزرگ و متورمش، ظریف و باریک شده است. در واقع، مغز انسان به شکلی سرطانی نفع جمجمه

ی این موارد، شده است و شاید بتوان آن را با گردن زرافه و دماغ فیل مقایسه کرد. در همهو نامتناسب بزرگ 

اند. از دیدگاهی اند و ریخت کلی موجود را دگرگون کردهیک اندام به دالیل تکاملی رشدی بیش از اندازه یافته
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بی بر روی خود کشیده استخوانی دانست که دستگاه عص توان کل بدن جانور را غالفی عضالنی/خاص، می

چیزی جز مرکز پردازشی نیست که باید تکثیر  ،تا زنده بماند. و این دستگاه عصبی ارزشمند نیز، در نهایت

یافتگی ساختار ژنوم را راهبری کند. با این نگرش، تحول و بالیدن دستگاه عصبی، انقالبی بنیادین در سازمان

 شود. و ریخت بدن محسوب می

مدلی که در اینجا پیشنهاد کردیم، بررسی حاالتی ناهنجار است که در آن تعادل بین این  یک راه محک زدن

عبارت است از رشد  ،در واقع ،نام دارد که 724خورد. یکی از این حاالت، میکروسفالیدو سیستم به هم می

میرند، و در حاالت حاد حجم ی مغز. نوزادان دارای میکروسفالی معموالً در ابتدای تولد میکارهو نیمه ناقص

شود. در این نوزادان، استخوان پیشانی به دلیل رهایی از فشار لیتر محدود میمغزشان به کمتر از سیصد میلی

ماند. در مقابل در باقی می ی عصبی اندكکند و ابعاد کلی جمجمهمغز، حالتی خوابیده، پهن و مسطح پیدا می

های شود. استخوانکند و چهره زمخت و برجسته و پهن میی احشایی رشد زیادی میها جمجمهاین جنین

چنین استخوان کام ند. همهای بزرگی هستاند و گاه دارای سینوسها بسیار استخوانی شدهآرواره 725ایحفره

ای، اگر با فسیل اجداد انسان مقایسه ها هم رشدیافته و دراز هستند. چنین چهرهبزرگ و ضخیم است و دندان

چنین شکل کلی جمجمه هم چیزی بین دهد. همقامت و نئاندرتال را نشان میای بین انسان راستشود، چهره

ها در پشت مثل میمون 726برخی از این نوزادان سوراخ نخاعیقامت و شامپانزه است. حتی در انسان راست

های میکروسفال در شناختی جمجمه هم، انسانهای ریختگیرد. از نظر سایر شاخصجمجمه قرار می

                      
725. Microcephaly است ی یونانی به معنای مغز کوچکاز ریشه. 

725 alveolar 
726 Foramen magnum 
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های مرتبط با آن را با حجم ی احشایی و اندامجمجمهوضعیتی بین میمون و انسان قرار دارند. مثالً حجم 

کنند. این نسبت در کنند و نسبت این دو را با عددی بیان میهای مربوطه مقایسه میی عصبی و اندامجمجمه

بوده است. در افراد دارای میکروسفالی،  100قامت و در انسان راست 26انسان خردمند امروزین در حدود 

 کند.ی این دو را توجیه میرسد، و این تا حدودی شباهت چهرهمی 66این نسبت به 

مربوط  727تواند برای پشتیبانی مدل ما مورد استفاده قرار گیرد، به بیماری هیدروسفالیناهنجاری دیگری که می

 شود و در اثرمسدود می 728(CSF) وط به انتقال مایع مغزی ـ نخاعیشود. در این بیماری مجاری مربمی

شود. این نوزادان هم در متورم میی سر کاسهی مغزی، های چهارگانهانباشته شدن مایع مورد نظر در بطن

میرند، اما از نظر فشارهای داخلی وارد شده به جمجمه، الگویی عکس افراد های اول پس از تولد میسال

 دهند. مبتال به میکروسفالی را از خود نشان می

ی عصبی بسیار بزرگی در این افراد، به دلیل باال بودن فشار داخلی جمجمه و حجیم شدن مغز، با جمجمه

ی احشایی همراه است. در این ، با ظریف، کوچک، و ناقص شدن جمجمهرو هستیم. این رشد جمجمهروبه

ها، ی دندانرفتن حفرههای زیادی مانند شکل نگنوزادان چهره همواره کوچک و رشدنیافته است و ناهنجاری

 شود. ی چشم و استخوان گونه بسیار دیده میوجود شکاف در استخوان کام و ناهنجاری و نقص در حدقه

خوانی دارد. در هر دو مورد رشد زیاد یکی از بینیم که در هر دو مورد شواهد با دیدگاه مورد نظر ما هممی

ترین انجامد. از آنجا که دستگاه عصبی مهمگری میی جمجمه به کوچک شدن و تحلیل رفتن دیدو ناحیه

شود، اما ظاهراً با بافت نورونی ارتباط ی مغز تعیین میی ریخت جنین است، این توازن با اندازهکنندهتعیین

                      
727- Hydrocephaly 
728- Cerebro – Spinal Fluid 
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ی ی عصبی کمتر از نوزادان عادی است و بخش عمدهچرا که در افراد مبتال به هیدروسفالی حجم ماده ،ندارد

ها از خاصیت پیزوالکتریکی استخوان کهان را مایع مغزی نخاعی پر کرده است. یعنی چنانشمغز بزرگ

 ی شکل جمجمه است.کنندهترین عامل تعیینآید، فشار مکانیکی مهمبرمی

هاست. اگر نسبت یک راه دیگر برای تأیید دیدگاه مورد نظرمان، بررسی ساختار جمجمه در سایر نخستی

رسیم. به این معنی ها استخراج کنیم، به نتایجی مشابه میهای مختلف نخستیره را در گونهی مغز به چهاندازه

ی ظریف و کوچک هستند، و دارای چهره( 729سِبوس مثل جنس)های دارای مغز بزرگ بینیم میمونکه می

 برجسته دارند.ای ای بزرگ و پوزهچهره( 730آلواتا مثل جنس)های دارای مغز کوچک برعکس نمونه

 ی انسان، با وجود اهمیتش در مسیر تکامل، و نقشی عصبی و تحلیل رفتن چهرهرشد افراطی جمجمه

های زرگ و آروارهبی انسان، بابت این مغز تردید داشته، کامالً هم مفید نبوده است. گونهای که بیسازگارکننده

 ای را هم پرداخت کرده است. کوچکش، هزینه

شوند. های چهره در انسان بسیار بیشتر از سایر پستانداران دیده میای مادرزادِ مربوط به استخوانهناهنجاری

ها در انسان بسامدی چشمگیر دارد و با این فراوانی در گیری آروارههای مربوط به شکلشکاف کام و نقص

ترین مغز ه مغز انسان بزرگهیچ نخستی دیگری مشاهده نشده است. اگر این شواهد را در کنار این حقیقت ک

رسیم که بزرگ شدن مغز در انسان ظاهراً به نوعی حد حجمی هاست، ببینیم، به این نتیجه میدر میان نخستی

تر شدن مغز آدمی، با توجه به زیرساخت فیزیولوژیکی یادشده، ممکن نباشد. منتهی شده است. گویا بزرگ

های چهره همراه خواهد بود و به این ترتیب دیدتر در استخوانهایی شتر، با نقصچرا که داشتن مغزی بزرگ

                      
729 Cebus 
730 Alouatta 
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ی بین چهره و سر در ارزش خود را از نظر شایستگی زیستی از دست خواهد داد. به این ترتیب، در مسابقه

 رو هستیم.ترین بردِ ممکن برای سر روبهما با افراطی ،انسان

توان با فرض وجود چنین مسیر تکامل را هم می ی انسان درهای ریختی جمجمهپایداری برخی از شاخص

های خردمند باستانی تا انسان خردمند حدی توجیه کرد. مثالً نشان داده شده که حجم کلی مغز، از انسان

ها که انسان هایدلبرگ افزایش چشمگیری نداشته است. یعنی در مدت نیم میلیون سال، در طیفی از گونه ،کنونی

ترین بخش بدن انسان شاهد ی این مهمبرانگیز را در اندازهگیرد، ثباتی پرسشر بر میو نئاندرتال را هم د

ی اندازه را توجیه کند، این فرض است که حد طبیعی تواند این پایداریکی از دالیلی که می 731.هستیم

ی این بخش از مغز وجود داشته و انسان خردمند باستانی برای نخستین بار به ای برای اندازهشناختیریخت

 این حد رسیده است.

کار به ی انسان، یک پرسش باقی مانده است. اگر در سیر تکامل تمام امکاناتاما در مورد ریخت جمجمه

تر برسند، تر و بزرگرفته شده تا امالح موجود در چهره برداشت شوند و به مصرف حفاظت از مغزی بزرگگ

 چرا این قاعده در مورد چانه اعمال نشده است؟

ر فک پایین ببرجستگی استخوانی بزرگی  ،در واقع ،شده است که چانه دارد. چانهانسان، تنها نخستی شناخته

واد کند. انباشت چنین حجمی از می چهره و انحنای پایینی صورت ما را تکمیل میاست که شکل کشیده

راف ی احشایی، اگر در چارچوب مدل مورد پیشنهاد ما دیده شود، نوعی اسنخورده در جمجمهآهکی دست

 نیست.رسد. اما در واقع چنین مورد به نظر میبی

                      
731 Bookstein et al, 1999. 
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های اصلی به گردن از کنند، در ابتدای ورود رگهایی که خون مورد نیاز چانه را به آن منتقل میسیستم رگ

ها عبارتند از سرخرگ دهند. این رگشوند و زیرسیستمی تقریباً مستقل را برای خود تشکیل میآن جدا می

گردد. این دو به که از شاهرگ منشعب می ،شود، و سیاهرگ ژوگوالرِ پیشینای که از کاروتید جدا میچانه

کنند که امکان برداشت امالح ای در جمجمه را ایجاد میی خونی سر، ناحیهخارج شدن از مدار شبکه دلیل

های سر، برداشت و رسوب مواد را از آن وجود ندارد، و سیستم کنترلی دارای بازخوردی که در سایر بخش

ی خونی فرعی یادشده نوعی رسوب دایم مواد بر بخشی شبکه ،د. به این ترتیبکند، به آن راه ندارنکنترل می

 سازد.کنند، و در نهایت چانه را میدور افتاده از جمجمه را پشتیبانی می

بینیم. یک گرایش، های جنوبی دو گرایش عمده را میاگر به روند تکامل مغز انسان نگاه کنیم، در میان میمون

را ایجاد کرده که  پِتیکانتروپوس بویسئی و پتیکانتروپوس روبوستوسومندی مانند های جنوبی تنمیمون

هایی قوی و اند. در این گرایش، ما آروارهی پهن و نیرومند و بزرگ بودهموجوداتی با مغز کوچک و چهره

 بینیم.گ میعضالتی بزر محکم را با

اند که حجم زیادی از مواد شناختی، نوعی ماشینِ جونده بودههای جنوبی تنومند، با توجه به شواهد بوممیمون

راهبردی کمی به رقابت غذایی با سایر  با ،اند و به این ترتیبخوردهگیاهی فاقد ارزش غذایی باال را می

 . اندپرداختهشان میکنامموجودات هم
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اوسترالوپیتکوس آفریکانوس و اوسترالوپیتکوس آفارنسیس تر مثل های جنوبی ظریفگرایش دوم، در میمون

اند و بیشتر از غذاهایی کم حجم با ارزش تر داشتهتر و مغزهایی بزرگهایی ظریفشود که اندامدیده می

د اند و گویا اجداتری داشتهی ظریفتر و چهرهاند. این موجودات مغز بزرگکردهغذایی زیاد استفاده می

 مستقیم انسان کنونی بوده باشند. 

های تر ــ یعنی انسانهای دارای مغز بزرگها جای خود را به نمونهی مغزبزرگکه شاخهبا توجه به این

توان نتیجه گرفت که فشار تکاملی برای بزرگ شدن مغز، شدید و چشمگیر بوده است. ابزارمند ــ داده، می

 .(Lewin, 1993:68)سه الگوی اصلی شکل جمجمه در اجداد انسان 
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های فقیر چنان در کنامهای جنوبی تنومند تا یک میلیون سال پیش همنبه همین دلیل هم در حینی که میمو

ترشان به سرعت دگرگون شدند و خیلی زود به خود باقی مانده بودند، نوادگان پسر عموهای باریک اندام

 دانیم که رقابت نهاییموجوداتی با مغزهای بزرگ و رفتارهای بسیار متنوع مانند ابزارسازی تبدیل شدند. می

ها انجامید، و به این ترتیب یکی از دو گرایش یادشده را بر زمین بین این دو شاخه، به پیروزی مغزبزرگ

 حاکم کرد.

بینیم. این های نئاندرتال میها را در انسانبزرگدر تبارشناسی انسان، یک بازگشت موقت به گرایش فک

هایی نیرومند هم نیاز شان به آروارهمسیر تکامل پیچیده داشتند، در ها که مغزهایی بزرگ و رفتارهاییانسان

های چهره و سرِ بزرگ و های نئاندرتالی بود که دارای استخوانی این نیاز، جمجمهپیدا کرده بودند. نتیجه

 از یافت.ببخشی از اندازه و سهم استخوانی قدیم خود را  ،در این موجودات چهره ،حجیم بود. به عبارتی

ممکن  هایی متعلق به گرایش مغز بزرگ رخ داده بود و کوچک شدن مغزاین پدیده در انساناما از آنجا که 

 حل شد. 732نبود، مشکل کمبود مواد معدنی با روشی موسوم به هوادار شدن

ها شان است. این حفرههای فراوان در جمجمهد حفرههای نئاندرتال، وجوهای مشهور جمجمهیکی از ویژگی

هایی در چهره، از میزان مواد ها و سینوسها و خواه به صورت حفرهخواه در قالب اسفنجی شدن استخوان

ها، کردند. برای مدتزمان چهره و سر را فراهم میکاستند و در نهایت امکان رشد هممعدنی جمجمه می

ها نوعی سازش برای زیستن در ی نئاندرتالهای پر از هوا در جمجمهد این حفرهشد که وجوچنین فرض می

                      
732- Pneumatization 
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زمان سر و چهره علت این شکل خاص تر آن است که لزوم رشد هماقلیم سرد بوده است. اما توجیهی معقول

 بوده است.

ی تکاملی ه در شاخهشوند، ولی راه حلی مشابها جد مستقیم ما محسوب نمیکه ظاهراً نئاندرتالبا وجود این

ها نقشی مشابه را بر عهده دارند و تنش انسان خردمند هم کشف شده است. در انسان کنونی هم سینوس

ز ادهند. وجود سینوس در جمجمه هم یکی ناشی از مهاجرت امالح چهره به سر را تا حدودی کاهش می

ا و اجدادش ــ به جز پروکنسول ــ دیده هی انسان است، که در سایر میمونهای استثنایی خاص گونهویژگی

ی زیستی هستند که انسان بابت بزرگ های جمجمه هم نوعی هزینهشود. توجه داشته باشید که سینوسنمی

ها هایی برای النه کردن باکتریتواند به عنوان کانونهایی توخالی در جمجمه، میپردازد. حفرهشدن مغزش می

ر مغز انسان بینیم. شاید اگی است که در بیماری رایج سینوزیت در آدمیان میو عفونت عمل کند، و این چیز

 یافت!ین رواجی نمیسرماخوردگی چنپیچید و بادِ غرور در سرِ این میمون برهنه نمیقدر بزرگ نبود، این

 های تکاملی مغزبزرگی تکاملی دیگر را هم در شاخهتوان یک روند برجستهبر اساس آنچه گذشت، می

های هاست. در مسیر تکامل انسان، فکی دندانو آن هم کم شدن تعداد و کوچک شدن اندازه ،توجیه کرد

های ریزِ های کوچک و دندانهای بزرگ طی روندی منظم به فکهای بزرگ و محکم میموننیرومند و دندان

رسانی اند و سیستم مادهمع شدهها در زیر جمجمه جانسان کنونی تبدیل شده است. از آنجا که در انسان دندان

دهد، کاهش در اندازه ها به خرج میی این بخشبدن در زمان رشد تمام تالش خود را برای کاستن از اندازه

ی این کاهش، کوچک شدن دندان نیش و رسد. یکی از نمادهای برجستهها طبیعی به نظر میو تعداد دندان
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است. این حفره در بسیاری از اجداد آفریقایی انسان ــ گرایش  733ی نیشی فک پاییناز بین رفتن حفره

 ها ــ وجود داشته است.بزرگفک

هایی شبیه های جنوبی، که برای نخستین بار دوپا راه رفتن را آزمودند، دندانی کهن میمونوابستگان به شاخه

ها بزرگ و دارای مینای کم و دندان ی نیشی فک پایین وجود داشتها هم حفره. در آناندهها داشتمیمونبه 

شکل  Uبودند. شکل فک پایین این موجودات، چیزی بین فک خمیده و به نسبت منحنی انسان، و فک 

های جنوبی اولیه، دو گرایش ادگان این میمونداشته است. در نو Vهای بزرگ بوده، و شکلی شبیه به میمون

ی ها و ثابت ماندن اندازهتر شدن فک و دندانشود: نخست گرایش به قویعمده به شکل مشخص دیده می

 ها. مغز، و دیگری افزایش حجم مغز به قیمت کاهش اندازه و قدرت فک

ها یافتند، انسانی غذایابی، به دو جواب گوناگون انجامید. جوابی که شبهلهأمس این دو شکل گوناگون حلِ

های سانهای گیاهی بود و پاسخی که اجداد ما، یعنی انی هرچه بیشتر از مواد غذایی سخت و دانهتغذیه

شدن تنوع غذایی از راه شکار کردن  رو بیشتی توانایی پردازش مغز توسعهقامت، برگزیدند ابزارمند و راست

شان به مشکل کمبود غذا، برای مدتی های گوناگون پرداختنی تکاملی، به همراه روشبود. این دو شاخه

که در حدود دو و نیم میلیون نزدیک به یک و نیم میلیون سال در کنار یکدیگر به زندگی ادامه دادند، تا این

هایی پایان داد که روش درست کردن آتش را فرا و مسابقه را به نفع انسانسال پیش، عصر یخبندان آغاز شد 

 تری را به دام اندازند. توانستند شکارهای بزرگگرفته بودند و با ابزارسازی می

                      
734 .diastemaر واقع جایی است دها وجود دارد و های پیشین و نیش فک پایین میمونای است که در بین دندان: این حفره

 بلند باالیی، به هنگام بسته بودن دهان. برای دندان نیش
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توان دریافت که رژیم غذایی ی آن با میمون جنوبی میقامت و مقایسهتنها با نگریستن به دندان انسان راست

 460های پیشین در میمون جنوبی آفاری دستخوش دگرگونی شدیدی شده است. سطح دنداناین گونه 

یابد. انسان بویسئی افزایش میمتر مربع در شبهمیلی 756متر مربع است و به طور منظم در مسیر تکامل تا میلی

و در  478ان ابزارمند شود. این سطح در انسی انسان )هومو( ناگهان کم میاما سطح این دندان با ظهور گونه

گشته و از ها کوچک و تیز متر مربع بوده است. این به معنای آن است که دندانمیلی 377قامت انسان راست

تر تر شدن قد و درشتکاسته شدن از ابعاد دندان با بزرگ 734اند.وضعیتِ مناسب برای گیاهخواری خارج شده

زمان بوده، و این بدان معناست که این گونه به منبع غذایی پرکالری و پربازده قامت همشدنِ بدن انسان راست

 است. خوار شدن این گونه ای بر گوشتبهتری دسترسی داشته است، و این نشانه

زمان از میان برداشته است. از ی ابعاد مغز را به طور همخوار شدن انسان، دو مانع اصلیِ محدودکنندهگوشت

ه در بدن از شدی جذبسویی، با تغذیه از گوشت، که کیفیتی بسیار بیش از گیاه دارد، مقدار انرژی و ماده

دیگر بازخورد مثبتی میان پردازش ی دستگاه عصبی گذشت، و از سوی ی الزم برای بازسازی و توسعهآستانه

خواران نسبت به دانیم که در کل وزن مغز گوشتشده برقرار شد. این را میاطالعات و مقدار غذای دریافت

خواران و دستیابیِ شرایط دشوارترِ زندگی گوشت خوارانِ خویشاوندشان بیشتر است، و این تا حدودی بهگیاه

ی دستیابی به غذا با حرکت حل خواران معموالً مسألهشود. در گیاهبرانگیزترشان به غذا مربوط میچالش

ی بدن و زندگی شود، و تنها مسأله پرهیز از شکارچیان است که آن نیز با تدبیرهایی مانند بزرگ شدن اندازهمی

خواران خودِ دسترسی به غذا با شکار کردن ممکن شود. اما در گوشتای بزرگ مدیریت میهبه صورت گله

                      
734 Ungar, 2007: 352. 
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تر است و به پردازش اطالعات در مورد رفتار جانوری دیگر وابسته هایی پیچیدهشود که مستلزم حل معادلهمی

اطالعات و  خواران این امکان وجود دارد که بازخوردی مثبت میان پردازشاست. از این رو در گوشت

تر باشد، غذای بیشتری گیر خواهد آورد و خوار باهوششایستگی زیستی برقرار شود. هرچه جانور گوشت

 تر خواهد بود. اش به نسل بعد کامیابی وراثتیدر انتقال ماده

میالدی به عنوان مسیری تکاملی پیشنهاد شد، به رقابت دستگاه عصبی و  1990ی عامل دیگری که در دهه

از جمله دستگاه عصبی و گوارشی، به  ها،دانیم که برخی از اندامشود. این را میی گوارش مربوط میلوله

لو و ویلِر های آیِ م. دو دانشمند به نام 1997ازای هر واحد از وزن خود به مقدار زیادی انرژی نیاز دارند. در 

قامت، پیامدِ کوچک را پیشنهاد کردند که بر مبنای آن رشد مغز در انسان راست 735«ی بافت گرانبهانظریه»

ی بزرگ او نسبت دانیم که دستگاه گوارشی انسان، و به ویژه رودهبوده است. این را می ی گوارششدن لوله

خوار بودن تر است. این کوچک شدن روده و ساده شدن معده پیامد گوشتها بسیار کوچکبه سایر نخستی

لر آن بود که شود. پیشنهاد آیلو و ویخوار هم دیده میهای گوشتآدم است و الگویی است که در سایر گونه

جویی بزرگی  او انجامیده و این امر صرفه ِی گوارشقامت به کوچک شدن لولهخوار شدن انسان راستگوشت

ی گذاری شود. وزن لولهی مغز سرمایهتوانسته روی توسعهرا در انرژی مصرفی بدن ممکن ساخته که می

که وزن گرم کمتر است. جالب این 900دود رود، حوزنش انتظار میگوارش انسان از آنچه از یک نخستی هم

از دید این دو، یک  736تر شده است.وزنش افزونمغز انسان نیز تقریباً همین مقدار از وزن یک نخستی هم

خوار شدن انسان و چروکیده شدن معده مربوط ی گوارش به گوشتموجِ افزایش وزن مغز و کاهش وزن لوله

                      
735 Expensive Tissue Hypothesis 
736 Aiello and Wheeler, 1995: 203-205. 
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ی تر شدنِ دوبارهشود که امکان کوچکست کردن آتش و پختن غذا مربوط میشود، و موج دوم آن به درمی

  737ها را فراهم آورده است.روده

های دیگر بدن نیز برای بزرگ شدن مغز بوده و بافتی گوارش در این میان تنها اندام کلیدی ناحتماالً لوله

دانیم که حجم بافت عضالنی اند. مثالً این را میجویی کردهشان صرفهی انرژیاییی بخشی از هزینهدرباره

اش کمی بیشتر است. بافت چربی در این میان، هم ها کمتر، و حجم بافت چربینخستیانسان نسبت به سایر 

شود و هم در مقایسه ی انرژی مورد نیاز مغز محسوب میای برای ذخیرهاز این نظر سودمند است که خزانه

نوزادان به  ی کالری، مصرف انرژی بسیار کمی دارد. کارکرد چربی بدن را به ویژه دربا بافت عضالنیِ تشنه

شان را توان دید که هم بیشترین نسبت وزن مغز به بدن را دارند، و هم نسبت زیادی از وزن بدنخوبی می

تر است و دهد. نوزاد انسان نسبت به نوزاد سایر جانوران به شکلی چشمگیر چاقبافت چربی تشکیل می

درصد( از انرژی  60زرگی )حدود بافت چربی بیشتری هم دارد. به همین ترتیب، نوزاد انسان بخش ب

کند. با بیشتر شدن سن، هم نسبت بافت چربی به بدن کاهش اش هزینه میاش را در دستگاه عصبیمصرفی

درصد  20که در سن بلوغ در حدود شود تا آنها کم مییابد و هم سهم متابولیسم مغز نسبت به سایر بافتمی

دهد و این مقدار تا یک درصد وزن بدن را تشکیل می 16ـ15بی شود. در بدن یک نوزاد، بافت چرتثبیت می

ی کودکی بافت چربی یابد. بعد از آن، مقدار تا دورهدرصد وزن بدن افزایش می 25ـ26سال اولِ عمر تا 

  738رسد.درصد می 15یابد و به کاهش می

                      
737 Aiello and Wheeler, 1995: 210 
738 Ungar, 2007: 353-356. 
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ی حجم مغز و هوشمندی و خردمندی ی دیگر در مورد مغز انسان باقی مانده، و آن هم به رابطهیک نکته

 شود.مربوط می

ی تکاملی اولیه فکر داروین، و اندیشمندی بود که در تدوین نظریههمکار و همآلفرد واالس مشهورترین 

نقشی مهم را بر عهده گرفت. این دانشمند مشهور هرگز در یک مورد با دوست خود به توافق نرسید، و آن 

یی مانند های انتزاعی و حتی گاه ضدبقاهم دلیل افزایش حجم مغز در انسان بود. واالس معتقد بود که توانایی

اخالقیات و استعداد هنری ارتباط چندانی با انتخاب طبیعی و شایستگی زیستی ندارند. به بیان دیگر، بحث 

 های تکاملی، وجود داشته است.در مورد علت افزایش حجم مغز انسان، از نخستین روزهای تدوین نظریه

ی عصبی موجود، و بنابراین افزایش تنوع شبکهتر شدن ی مغز، همراه است با پیچیدهدانیم که افزایش اندازهمی

در راستای  که این الگوهای رفتاری متنوع لزوماًرفتاری و قدرت پردازش اطالعات جاندار. با توجه به این

توان مترادف با بیشتر نمی ی مغز را لزوماًشان کاربرد ندارند، افزایش اندازهافزایش شایستگی زیستی صاحب

طلبانه، ایثارگرانه م موجود فرض کرد. به عنوان مثال، به یاد بیاوریم که رفتارهای ریاضتشدن شانس بقای ژنو

کنند، رفتارهایی هستند که توسط مغزهایی طلبانه، که به طور مشخص شایستگی زیستی را کم میو شهادت

رو در اینجا با آن روبهکنند. به این ترتیب، پرسشی که ما پیچیده و دارای توان پردازش اطالعات باال ظهور می

تر در مسیر تکامل انسان انتخاب شده است. یا به بیان دیگر، رمز موفقیت هستیم، این است که: چرا مغز بزرگ

 بیشتر مغزهای بزرگ در مسیر تکامل چه بوده است؟

ــ به اشتباه شان ای که معموالً نقیضدو نکته ؛گویی به پرسش یادشده، باید به دو نکته اشاره کردبرای پاسخ

 شوند.فرض در نظر گرفته میــ پیش

ترین ی شایستگی زیستی نیستند. یکی از مهمکنندههای تعیینکه عوامل بیرونی تنها شاخصاین ،ی نخستنکته

موجوداتی که دارای  ؛ی خودش استگونهروست، رقابت با افراد همهایی که یک جاندار با آن روبهچالش
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کنند. به این ترتیب، ژنتیکی مشابه خودِ او هستند و از کنام و منابع مشابهی هم استفاده می یهای پایهتوانایی

شود، و این فشار در مورد جانورانی اجتماعی ای وارد میای به هر موجود زندهگونهیک فشار تکاملی درون

 کند.عوامل خارجی کسب میتر از رو هستند، اهمیتی برجستهمانند انسان که با تراکم جمعیت بیشتری روبه

شود. رشد پیچیدگی موجود ای تنظیم نمیگونهبه این ترتیب، پیچیدگی موجود تنها توسط عوامل محیطی برون

تر های پیچیدهبلکه در زیر فشار اندرکنش ،شودشده توسط منابع خام محیطی متوقف نمیدر حد تعیین

ای دارد، این روند به نوعی یابد. در جانوری مانند انسان که نظام اجتماعی پیچیدهای تداوم میگونهدرون

تر شدن موجود را تا مرز امکانِ کند که پیچیدهای را ایجاد میشود و چرخهبازخورد مثبت تبدیل می

ه این ترتیب، انسان موجودی نیست که حجم مغزش در اثر کفایت در دست و برد. بشناختی پیش میزیست

گیرِ پنجه نرم کردن با عوامل محیطی تعیین شده باشد، بلکه موجودی است که به دلیل رقابت نفس

توسط شکل و ساختار  ،گفتیم کهای، تا سرحد امکان هوشمند و پرمغز شده است. این حد، چنانگونهدرون

دهمی خود، برای تفسیر رشد مغز جشده است. بنابراین مفهوم انتخاب طبیعی به معنای قرن ه جمجمه تعیین

نگریسته شود حل خواهد  «های پیچیدهسیستم»ی ی دید نظریهانسان کافی نیست. اما این معما اگر از زاویه

گیری زبان در تکاملی نخواهد بود. به زودی خواهیم دید که شکل 739ی بازگشتیشد و چیزی جز یک چرخه

 کند.این چرخه نقش عمده را ایفا می کارکرد

                      
739- Recursive cycle 
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هایی منحصر به ای عام و فراگیر در کل جهان زنده است. یعنی پیدایش چنین چرخهآنچه گفته شد، قاعده

هایی است که شود. جهان، انباشته از گونهان یافت میهای دیگر تکاملی هم فراوانسان نیست و در شاخه

 نماید.هوشمندتر از آن هستند که در ظاهر ضروری می

های های بزرگِ خویشاوند انسان، یعنی گوریل و شامپانزه هستند. میمونیک مثال بارز در این مورد، میمون

. گوریلی به نام شان استظاهرینیاز تر از بسیار بزرگکه کنند بزرگ یادشده هم مغزی را در سر حمل می

ی حفظ ها شرکت داشت ــ به خوبی توانست از عهدهآموزی به میمونهای زبانکوکو ــ که در یکی از آزمون

آموزد و این ی عادی میدو برابر مقداری است که یک شامپانزه ،کردن و فهمیدن چهارصد کلمه برآید. این

تری های بسیار امندشمن طبیعی مهمی ندارد و در زیستگاه ،در حالی است که گوریل، بر خالف شامپانزه

 کند.زندگی می

ی لیل اندازهها که به دنسبت به نیاز ظاهری، در سایر پستانداران هم نمود دارد. فیل بهراین باالتر بودن هوش

شان ای چشمگیر دارند و به کمک خرطومشان فاقد دشمن طبیعی هستند، مغزی بزرگ و حافظهبزرگ

های درختان ها، یعنی استفاده از شاخهدهند. رفتار مشهور فیلرفتارهایی کامالً ابزارمندانه را از خود نشان می

 کش، تنها یکی از این رفتارهاست.به عنوان مگس

ش هستند و کنجکاو و بازیگو ،های دیگری از این دسته هستند. این جانورانی، فوك و سیل نمونهشیر دریای

ترین را پیدا کن و آن را به بزرگ سفیدهای از بین توپ»توانند دستوراتی انتزاعی مانند این را بفهمند: می

اده از چنین دستوراتی استف در حالی که در طبیعت هیچ نیازی به. «ترین توپ سیاه هل بدهسمت کوچک

 ندارند.
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عظیمِ  هایشود. نمونهدیده می 740بازانی آبترین نمود این رشد مستقل از فشار تکاملی، در راستهاما برجسته

ی یکنواخت و ی تغذیهفاقد دشمن طبیعی هستند و با وجود شیوه (مانند نهنگ آبی)ی کامی دارای تیغه

دندان ــ مانند  های دارای، مغزی درشت و رفتارهایی پیچیده دارند. نمونه741خواریتغییرناپذیری مانند ریزه

ها در تعادل اکولوژیک به سر تری که دارند، با رقیبانی مانند کوسهیدهتر و پیچدلفین ــ با وجود مغز بزرگ

 نسبت 742باریکها مغزی بسیار کوچک دارند. در یک نمونه به نام دلفین پوزهدانیم که کوسهبرند، و میمی

ی دورهها عمری دراز، دوران بارداری طوالنی و از انسان هم بیشتر است. دلفینی وزن مغز به بدن حتی اندازه

بازان را هم مانند ی آبهای ریختی و رفتاری پیچیدهدارند. گروهی از دانشمندان، ویژگیدرازمدت بلوغی 

های ان به جنینها و سایر آب بازشناختی به راستی هم دلفیناند. از نظر جنینوارگی ربط دادهانسان به کودك

های کوتاه و ناقص شباهت دارند. با این وجود، در دارانی با دست و پای تحلیل رفته و دندانآسای سمغول

شناختی هوشمندی به ظاهر غیرالزم، بحثی دیگر وارگی و اهمیتش در رسیدن به این مرز زیستمورد کودك

 وجود دارد که به زودی به آن خواهیم پرداخت.

شود که شود. معموالً چنین فرض میها مربوط میمعمول انسانبینی خودبزرگتا حدودی به  ،ی دومنکته

و این توانایی  ی جانوران استادر کل فرمانروو ترین دستگاه عصبی انسان صاحب کارآمدترین و پربازده

گوشزد شود، این است یابد. آنچه باید در این مورد آمیز معموالً به کل خصوصیات مغز انسان تعمیم میاغراق

                      
741. Cetacea ی پستانداران دریایی مانند دلفین و نهنگراسته. 

741- Filterfeeding 
742- Bottlenose dolphin 
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ی عصبی، در انسان، و اصوالً در پستانداران خالف تصور معمول، باالترین چگالی هوش بر حجم ماده که بر

 شود.دیده نمی

ست دهای ذهنی را با حجم مغز جانوران مقایسه کنیم، پرندگان بدون تردید مقامی برتر از انسان به اگر توانایی

مغزی نیم کیلویی  ی گردو، توانایی شمردنی بیشتر از یک شامپانزه بازی به اندازهخواهند آورد. یک کالغ با مغ

قیب ندارد. دقت داشته رسازی با منقار در میان پستاندارانِ غیر از انسان ای مانند النهدارد، و ابزارمندی پیچیده

ای مانند منقار غذیهتاندامی محور باشید که این شکل از ابزارمندی مستقل از ابزارهای حرکتی و تنها با تکیه بر 

غزی مشکل گرفته است، که خود محصول فشارهای تکاملی شدید دیگری بوده است. یک قناری معمولی، با 

تواند بخواند، و این از حد توانایی وع آواز میتر است، بیشتر از صد نکه دوهزار بار از مغز انسان کوچک

 ها بیشتر است!بسیاری از انسان

شکنِ ی کوچکی به نام فندقی سازماندهی فضایی و یادگیری هم در پرندگان چشمگیر است. پرندهتوانای

ی گیاهان مخروطی هزار دانه 32یک نمونه از این موجودات است. این پرنده در هر سال حدود  743کالرك

ی کند و بعد از چند ماه بخش عمدهی متفاوت زمین دفن میی زمستانی در ده هزار نقطههرا به عنوان ذخیر

 744.آوردها را به یاد میاین محل

ینه انسان بیشی عصبی را در فرض نادرست، این است که چگالی هوش بر مادهبه این ترتیب، دومین پیش

گذارد، اما در بسیاری فرض، هرچند به طور مستقیم بر دیدگاه ما از تکامل انسان تأثیر نمیفرض کنیم. این پیش

 انجامد.آمیز میهایی نادرست و تعصباز موارد به استنتاج گزاره

                      
743 Nucifraga collombiana 
744 MacFarland, 1981. 
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افی در ، موشکجا گذشت، تحلیل تکامل ریختی و حجمی مغز انسان بود. برای هدف این نوشتارآنچه تا این

در مورد  این موضوع در همین حد کافی است، اما تنها برای کامل شدن بحث، باید به یک دیدگاه دیگر هم

های تکاملی مغز انسان در ابعادی تکامل دستگاه عصبی اشاره کنیم. این رویکرد به بررسی دگرگونی

ای ختهیافتگی بیوشیمیایی و یاماندانیم که زیرساخت تمام آنچه گذشت، سازپردازد. میمیکروسکوپی می

شناختی هم ی انسانی را در سطح بیوشیمیایی و یاختهوارهها بر مبنای طرحی ژنومی است. تکامل سازنورون

 توان بررسی کرد. شناختی ــ میــ مانند سطوح ژنومی و ریخت

ها و محورهای مهمی کنندهذبآید، شناسایی جهایی از این دست برمیترین نتایجی که از بررسییکی از مهم

کنند. یکی از این محورهای مهم که در بحث است که پویایی کل سیستم عصبی را در طول زمان تعیین می

دوپامین، مانند  شود.وط میمرب 745ی ما کاربرد زیادی خواهد داشت، به نوعی ناقل عصبی به نام دوپامینآینده

کند و باعث انتقال پیام از یکی به دیگری های عصبی، ارتباط شیمیایی بین دو نورون را برقرار میسایر ناقل

گردد و در نواحی خاصی ه مشتق میمانند بسیاری از ترکیبات مشابهش، از اسیدهای آمین ،شود. این مادهمی

 شود.شوند ــ متمرکز میاز مغز ــ که سیستم دوپامینرژیک نامیده می

شناختی دخیل در آگاهی است. بخش ترین ساختارهای عصبسیستم دوپامینرژیکِ مغز انسان یکی از مهم

شود، و به ویژه تنظیم می ی چپ مغز توسط این ناقل عصبیکرهمهمی از کارکردهای وابسته به آگاهی در نیم

نقش این ماده در سیستم پاداش و تولید لذت غیرقابل انکار است. از میان کارکردهای اصلی مغز که از دوپامین 

                      
745- Dopamine 
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پذیری شناختی، ی جاری، انعطافتوان از این موارد نام برد: سازماندهی حرکتی، حافظهشوند، میانجام می

 .تکراری و پیاپیریزی رفتارهای ری و برنامهاستنتاج انتزاعی، تحلیل زمانی، نوآو

مدهای این یکی از الگوهای تکامل بیوشیمیایی در مغز انسان، رشد و گسترش سیستم دوپامینرژیک است. پیا

ناخت دلیل این ی ما آشناست. اما آنچه اهمیت دارد، شبرده، برای همهتر شدن رفتارهای نامرشد، یعنی پیچیده

 گسترش است.

دوپامینرژیکِ اولیه، در کنار تولید لذت، از باال رفتن دمای بدن به هنگام تحرك شدید جلوگیری های بخش

های دیرینه به شکارگری و اند. این کارکرد مربوط به تعادل گرمایی، آنگاه که در چارچوب نیاز انسانکردهمی

توان رشد و تکامل مغز ن شکل مییابد. به ایجنگ و گریز با سایر جانوران نگریسته شود، اهمیت بیشتری می

را همگام با بالیدن و رشد سیستم دوپامینی دانست، که آن نیز خود به زندگی در مناطق گرم و استوایی مربوط 

 746.بوده است

هاست. تغییر در سوخت و ساز وساز چربیارزد، سوختعامل بیوشیمیایی دیگری که به ذکر شدنش می

تر شدن دستگاه عصبی، بدون رسوب ها هم گام مهمی در تکامل انسان بوده است. رشد مغز و پیچیدهچربی

ها، ناممکن بوده است. پیدایش در نورونکاری شدن سیستم انتقال اطالعات ها و عایقچربی در اطراف آکسون

ترین سد را از سر راه محدود ماندن حجم مولکولی که چنین کارکردی را به انجام رساند، مهمـ  نظامی سلولی

های عالی مغزی، در ی کوچک از اهمیت متابولیسم این ماده در کنشمغز انسان برداشته است. یک نشانه

ها هم مربوط وساز چربیه عالوه بر سیستم دوپامینی، به اختالل در سوختشود کبیماری شیزوفرنی دیده می

                      
746 Previc, 1999. 
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ها یکی از دالیل اصلی پیدایش وساز چربیبه زودی خواهیم دید، همین تغییر در سوخت کهچنان 747.شودمی

 شکل ظاهری بدن انسان بوده است.بافت چربی در زیر پوست و تغییر 

 

 وسازسوخت

های چون تمام سیستمماشینی که همچیز، موجودی زنده و بنابراین ماشینی بیوشیمیایی است.  انسان، پیش از هر

عالوه بر  افزایش پیچیدگی انسان در مسیر تکاملش،اطالعات تشکیل یافته است.  دیگر، از ماده، انرژی و

شوند، پیامدهای برجسته و آشکار ی اطالعات مربوط میشناختی که به حوزهو عصبنمودهای رفتاری 

 ی انرژیایی داشته است. دیگری هم در حوزه

 1934بود که در سال  748ی که به مفاهیم انرژیایی تکامل جانوران توجه کرد، سویرتزوفانیکی از نخستین کس

به این نکته اشاره کرده بود که انگار در طول تکامل، مقدار نوشتار ای در این زمینه نوشت. او در این مقالهم. 

بار دیگر به این م.  1968در سال  749یابد. بعد از سی سال، دالکینی جانوران افزایش میمصرفی سرانهانرژی 

شده برای ی نمایی بین وزن بدن و مقدار اکسیژن صرفتوجه نشان داد و وجود نوعی رابطه موضوع

 نشان داد. وساز را سوخت

تر زمان با پیچیدهرسد که همدهد. چنین به نظر میی را نشان میالگویتر هم چنین های نظری دقیقبررسی

که باال باشد. با توجه به این هها هم افزایش یافتی آنوساز پایهشدن جانوران در مسیر تکامل، سرعت سوخت

                      
747 Horrobin, 1999. 
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چند با بیشتر شدن بازده ماشین بیوشیمیایی سلول همراه باشد ــ در نهایت مقدار  رفتن مصرف انرژی ــ هر

بینیم که مقدار انرژی گرمایی تولیدشده بر واحد وزن بدن خام انرژی هدر رفته را هم بیشتر خواهد کرد، می

 جانوران به تدریج بیشتر شده است. 

بینیم که می وساز در جانوران را بازسازی کنیم،سوختشناختی باال رفتن سرعت اگر با توجه به شواهد دیرین

ات سرعت متابولیسم این سرعت با مقدار تقریباً ثابتی در تاریخ حیات افزایش یافته است. واحدی که با آن تغییر

رسد که مقدار ثابت افزایش سنجند، وات بر کیلوگرم بر میلیون سال است. بر مبنای این واحد، به نظر میرا می

91058وساز پایه در جانوران دارای ضریبی برابر تسوخ 
/ عمر مورد نیاز بر سال باشد. به عبارت دیگر نیمه

 وساز به طور متوسط هشتاد و یک میلیون سال است. برای دوبرابر شدن شدت سوخت

 های، بگذریم با نوعی حدِ طبیعی در شاخه750های گرمادوستجانوران ساده و باکتری مانند ،چند استثنااگر از 

وساز قدر سرعت سوختی تکاملی آنرو خواهیم شد. یعنی جانوران در هر شاخهگوناگون جانوری روبه

شان کافی شده است. بدن داشتن دمای بدنی اضافی برای ثابت نگهاند که گرمای هدررفتهایش دادهخود را افز

ی باالست، پس مقدار گرمای مورد نیاز نوعی محلول کلوئیدی آبی با ظرفیت گرمایی ویژه ،در واقع ،جانداران

وری باالی دستگاه بیوشیمیایی متولی متابولیسم موجود برای تثبیت دمای آن به نسبت باالست و از بهره

ف کرده و تمام رسد که سیر صعودی متابولیسم با رسیدن به این حدِ خونگرمی توقکند. به نظر میحکایت می

اند دمای یکسانی را، مستقل از ی تکاملی که به حالت خونگرمی رسیدهراهههای وابسته به یک خطگونه

و برای  36ـ38باالیی مورد نظر برای پستانداران بین  اند. حدشان، حفظ کردههای خویشاوندیپیچیدگی

                      
750- Thermophillic 
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 45گراد است. برخی از حشرات خونگرم مانند زنبورها مقادیری باالتر تا حد ی سانتیدرجه 40ـ43 پرندگان

وساز، به دمای بحرانی رسد که وجود این حد نهایی رشد سوختاند. اما به نظر میدرجه را هم تجربه کرده

دهند فعالیت را از دست میها امکان ها و آنزیممربوط باشد که در باالتر از آن پروتئین (درجه 45حدود )عامی 

 752.شوندمی 751و واسرشته

یچیده و های شیمیایی پای از چرخهی دانش بیوشیمی نگریسته شود، مجموعهیک موجود زنده، اگر از زاویه

یابند. یمای بسته و خودسازمانده معنا بافته است که سر و ته مشخصی ندارند و تنها به صورت چرخهدرهم

هایی است شان همانندسازی مولکولیکنند و کارکرد اصلای آبی کار میهای بیوشیمیایی، در زمینهاین چرخه

اندار چیزی جاند. به این ترتیب، بدن ها را در خود حفظ کردهکه اطالعات کافی برای بازسازی کل این چرخه

ا سرعتی بدر فضای حالت شیمیایی خود مانداالیی یکپارچه چون ها نیست که همی این چرخهجز مجموعه

 مشخص به گردش مشغولند. 

ن های بیوشیمیایی است. هرچه سرعت ایمتابولیسم یک موجود، نمودی از سرعت گردش این چرخهسرعت 

ابع اطراف ها بیشتر باشد، نیاز موجود به ماده، انرژی و اطالعات بیشتر است و با سرعت بیشتری منچرخه

نابراین باالتر مثل و بدهد. این سرعت باالی مصرف منابع، با سرعت زیاد تولید خود را مورد استفاده قرار می

تن سرعت گردش بینیم که باال رفرفتن شایستگی زیستی هم نسبت دارد. اگر این روند را فراگیرتر بنگریم، می

ها در طول زمان و باال رفتن چگالی تغییرپذیری موجودات هم همراه تر شدن نسلها، با فشردهاین چرخه

 خواهد بود.

                      
751 denatured 
752 Zotin and Lamprecht,1996. 
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نوع زیستی تگیرد و بنابراین ها هم با سرعتی بیشتر صورت میزایی گونهاین بدان معناست که تکامل و شاخه

نِ خونگرم زایی سریع و فراگیر پستاندارایک مثال کوچک از این پدیده، شاخه عمومی هم بیشتر خواهد شد.

کرده یجاد اهایی با تنوع خفاش تا نهنگ را گذشته است. فرآیندی که نمونه در طول شصت و پنج میلیون سال

  است.

بنای مو مقدار آن بر است شدت تولید انرژی در یک جانور با حجم اکسیژن مصرفی در طول زمان مربوط 

 د: آیاین برابری به دست می

k
o M*aQ 2 

2که در آن 
oQ  انرژی مصرفی بر اساسmW  وM ،وزن بر حسب گرم است k و a هم ضرایبی هستند که 

شود های امروزین روشن میی گونهبا مقایسه شوند.بندی تعریف میردهجایگاه جانور در درخت وابسته به 

افزایش چهارصد برابر  ها حدوداًهای جانوری تا نخستییاختهاز تکوساز جانداران را که سیر تکامل، سوخت

جانوران و وساز پایه افزایش یافته ی نشانگر حیات بر زمین، مقدار سوختخمینهروی با پیشداده است. یعنی 

وساز باال را پس انتخاب طبیعی، موجودات دارای سرعت سوخت .اندتر بودهدارای متابولیسم شدیدتر موفق

بردن سرعت گزیند، و این مفهوم با شایستگی زیستی نسبت مستقیم دارد. وجود روندی شتابزده برای باال برمی

توان ناشی از چنین فشار تکاملی مهمی دانست. البته ناگفته نماند که متابولیسم در جانوران را تا حدودی می

وساز پایین را ای فرعی برعکس، سوختاین فشار فراگیر نیست و ما مواردی استثنایی را هم داریم که شاخه

 753وذ کرده باشد. موجودات انگلی و حیوان تنبلنخورده نفبرگزیده باشد و به این ترتیب در کنامی دست

                      
753 Bradypus 
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و در نتیجه حجیم شدن )توان افزایش پیچیدگی هایی از این موجودات هستند. با وجود این استثناها، مینمونه

 بسته دانست.تی را با هم هموساز و افزایش شایستگی زیس، بیشتر شدن شدت سوخت(مغز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صد میلیون سال گذشتهی نمایی افزایش حجم مغز در ششرشد و توسعه

(Zotin and Lamprecht, 1996) 
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توانیم ی مغز و پیچیدگی آن، میپیچیدگی بدن و مغز، و ارتباط مستقیم بین اندازهبا توجه به مربوط بودن سطح 

شاخص ) تر شدن بدن و افزایش نسبت وزن مغز به بدنوساز را با بزرگافزایشی بیشتر شدن سوخت این روند

برای تنظیم روندها به  شچه سیر ماده و انرژی در بدن جانوری بیشتر باشد، نیاز هر 754.مربوط بدانیم (مغزی

ها باالتر خواهد ی دادهبرای تبدیل کردن این دو عامل به ساختارهای پردازنده شکمک اطالعات بیشتر و امکان

 . بود

شده توسط موجود، در بسیاری از از راهکارهای ابزارمندانه برای افزایش دادن مقدار انرژی مصرفاستفاده 

که حرارت تولیدشده در طول زندگی موجود با مقدار های حیات تکامل یافته است. با توجه به اینشاخه

به کار برد و مقدار  توان این دو معنا را مترادف با همشده توسط او نسبت مستقیم دارد، میانرژی مصرف

تولید حرارت یا مصرف انرژی را یکسان دانست. موجودی که به دالیل متابولیک و بیوشیمیایی امکان بیشتر 

های انرژی آزادِ موجود در محیطش، و گیری از جریانتواند با بهرهکردن مصرف انرژی خود را ندارد، می

ی برجسته از چنین رفتاری، ن دست یابد. یک نمونهوساز خارج از بدها، به نوعی سوختهدایت کردن آن

کارکرد آتش در جوامع انسانی اولیه بوده است. آتش، که شکلی از جریان انرژی غیرزنده است، توسط انسان 

شان از بین بروند. در هر دو حالت، به کار گرفته شد تا مواد غذایی توسط آن پخته شوند و یا مواد سمی

ی بدن انسان مورد استفاده قرار گرفته و روندهایی ی خارجی برای استفادهغیرزنده بخشی از انرژی حرارتی

وساز درونِ بدنی تسهیل کرده است. به این ترتیب، تولید آتش و استفاده از آن هم نوعی را در جریان سوخت

                      
754 Zotin and Lamprecht, 1996. 
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در نظر گرفته  ای بر روندهای انرژیایی داخل بدنیتواند به عنوان زایدهوساز خارج بدنی است و میسوخت

 شود.

شناخته شده است. نیز جانوران سایر های خارج بدنی در برداری از انرژیهای مشهوری از این نوع بهرهنمونه

شان تخم را گرم که بر روی تخم بخوابند و با گرمای بدنبه جای آن ،های استرالیایی زمان رابرخی از مرغ

های خود درست ای در اطراف تخمهای بزرگ و پیچیدهمقابل تپهکنند و در کنند، صرف شکار و یافتن غذا می

های خاص را به شکلی در اطراف هایی از مواد گیاهی مرده و گیاخاكِ دارای باکتریکنند و الیهمی

شان هایرشد و سالمت جنین ،ی باکتریایی مواد گیاهیآورند که گرمای ناشی از تجزیهشان گرد میهایتخم

از روندهایی طبیعی و نامربوط به متابولیسم بدن خودشان استفاده  ،در واقع ،. این پرندگانرا تضمین کند

انرژی  ،کنند تا انرژی تولیدشده در داخل بدن خود را برای انجام کارهایی دیگر هزینه کنند. به این ترتیبمی

خدمتِ ساختار زیستی پرندگان ند، به اهایی که در روندی مستقل به کار خود مشغولتولیدشده توسط باکتری

به شکلی  ،شوندآید و به نوعی باعث بالیده شدن و بیشتر شدن اثر انرژیایی پرنده در محیطش مییادشده درمی

ی گرمای ی بدن پرنده به عالوهوسازش به اندازهکه شایستگی زیستی این پرنده، در حد جانوری که سوخت

 یابد.ها باالست، ارتقا میباکتری

شود. این ها از انرژی نورانی خورشید مربوط میها و مورچهی موریانهی هنرمندانهی دیگر، به استفادهنهنمو

کنند و به شکلی های بزرگی را با زاویه و برجستگی خاص نسبت به نور خورشید درست میحشرات النه

دمایی باال و مناسب در داخل النه کنند که همواره های ارتباطی درون و بیرون النه را باز و بسته میروزنه

های زیستی مورچگان انرژی گرمایی ناشی از برخورد آفتاب به زمین وارد چرخه ،برقرار باشد. به این ترتیب

شان و هایاما النه ،شوندکه این حشرات به تنهایی خونسرد محسوب میشود. با وجود اینو موریانگان می

 بتی دارد.شان خونگرم است و دمای ثااجتماع
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انجام گرفته است، نتایج عددی جالبی  755فورمیکا پولیکتِنای های گونههایی که روی مورچهدر یکی از آزمون

مورچه را با وزنی در حدود هشتاد و  108600های این نوع مورچه، که در یکی از النه به دست آمده است.

وات تخمین زده شد. از  8/18دو کیلوگرم در خود جای داده بود، دمای تولید شده از النه چیزی در حدود 

کل درصد  86نزدیک به  ،ها تولید شده بود و به این ترتیبوات توسط بدن مورچه 6/2این مقدار، تنها 

حرارت تولیدشده در این النه توسط روندهای انرژیایی خارج بدنی مورچگان ایجاد شده بود و به مصرف 

 بقای کلنی رسیده بود.

مورد انسان  ی دیگر را ــ عالوه بر آنچه دربینیم که با گنجاندن حشرات اجتماعی در جدول، دو قلهمی پس،

 وجود دارد ــ هم خواهیم دید.

 

 

 

 

 

 ی نمایی مصرف انرژی در انسان و جانوران رشد و توسعه

 صد میلیون سال گذشتهانش در ششدودمهم

(Zotin and Lamprecht, 1996) 
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تر یافته و موفق استفاده از روندهای انرژیایی محیطی برای پیچیدهترین شکل سازمانبه بیان دیگر، قدیمی

در  756در حدود سیصد و پنجاه میلیون سال پیش با تکامل جوامع حقیقی کردن ساخت زیستی جانوران،

 موریانه پدیدار شد. حشراتی مانند زنبور و مورچه و

افزای کلنی هم برداریدهند و از منابع محیطی برای بهرهاین حشرات جوامعی بزرگ و پیچیده تشکیل می

کنند. موفقیت این شیوه از زندگی آنقدر بوده استفاده می ــ کالن شباهت دارد 757ایــ که به ابرسازواره خود

 ی زمین، همین حشرات هستند.ترین جانوران روی کرهامروز هم از نظر تعداد و پراکنش، موفقحتی  که

انسان، مانند سایر  شود.ترین و چشمگیرترین نمونه از به کارگیری انرژی محیطی، به انسان مربوط میاما مهم

های زیادی برای دگرگون ساختن محیط زیست اطراف و ایجاد خانه انشین، دارای مهارتموجودات یکج

هایی هدفمند از است. در انسان هم مانند مورچگان، خانه بخشی از محیط زیست طبیعی است که با شیوه

ده و گردد و تبادل مااش با حد و مرزهایی کارآمد محصور میشود، محیط درونی و بیرونیمحیط تفکیک می

هایی شان پناهگاهترین شکلهای انسانی در سادهشود. در نتیجه، خانهانرژی از مجرای این مرزها کنترل می

ها به تنظیم تبادل انرژی با محیط ی اینبرای در امان ماندن از تاریکی، سرما، گرما و رطوبت هستند و همه

ید، آدمیان خردمند حتی پیش از یکجانشین شدن و آشناسانه برمیکه از شواهد باستانشوند. چنانمربوط می

های ی ماموت، که از استخواناند. کلبههایی پیچیده و بزرگ را داشتهپیدایش کشاورزی، توانایی ساخت خانه

                      
756- Eusocial 

757- Super - organism 



303 

 

شناسی و ی ماموت از نظر زیباییدهد. کلبهها را نشان میای از این مهارتماموت ساخته شده است، نمونه

 758در خور توجه و ارزشمندی را دارا بوده است. هایمعماری ویژگی

 

 

 

 

 

 ی ماموتکلبه

 

بار آتش را کشف کند، از انرژی گرمایی آن برای قامت که توانست برای نخستین گفتیم، انسان راست کهچنان

ی غذایی مورد نیاز گیاهک و رویان بسیاری از گیاهان، اندوخته کارکردهای زیستی گوناگونی استفاده کرد.

شان توسط جانوران جلوگیری کنند. حرارت بخش کنند تا از خورده شدنخود را، به موادی سمی آغشته می

پختن مواد گیاهی  ،برد. به این ترتیبینی را واسرشته کرده و اثرشان را از بین میهای پروتئمهمی از این سم

گیرد. از سوی دیگر، پخته شدن گوشت و مواد دارای ی گوارش را بر عهده میبخش مهمی از بارِ کبد و لوله

ها را هم تجزیه های موجود در آنها شده و برخی از پروتئینای آنانعقاد مواد سفیده پروتئین زیاد، باعث

                      
758 Lewin, 1998: 507. 
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ی خارجی بر دستگاه گوارش انسان بینیم که آتش به عنوان یک ضمیمهبار دیگر می ،کند. به این ترتیبمی

  بقای او را افزایش داده است. بختِعمل کرده و 

ای های جالب و تأییدشدهدانند! نظریهده در ممکن ساختن خواب میاز سوی دیگر، پیدایش آتش را عاملی عم

ای که به آتش دست های باستانیدر مورد نقش چشمگیر کشف آتش بر تکامل مغز انسان وجود دارد. انسان

توانستند در پناه نور و گرمای آن با آسودگی بیشتری بخوابند و از خطر جانوران وحشی در یافته بودند، می

گیری ساخت فیزیولوژیک خواب دیدن در انسان باشد. تواند یکی از دالیل شکلباشند. این امنیت میامان 

شود، اما عمیق بودن و طوالنی خوابیدن و رویا دیدن، پدیداری است که در بیشتر جانوران خونگرم دیده می

ملی مهم در عمیق شدن توانسته عاهای بزرگ ویژه است. آتش میبودن زمان خواب انسان در میان میمون

ی دانیم که همین کارکرد ویژهچنین غنی باشد و می «خواب دیدنی»گیری ساختار خواب انسان، و شکل

 خواب اثری برجسته بر حافظه و یادگیری دارد.

هاست. به همین ترتیب هم ابزارمندی و تکامل استاد یافتن نیازهای جدید و پاسخگویی به آن ،گفتیم کهچنان

های پیچیده و تنوعی را پدید آوردند که هر یک در شایستگی زیستی انسان ه از آتش به زودی مشتقاستفاد

کردند. شاید تأثیری مثبت داشتند و راه را برای پیدایش کارکردهای جدید و الگوهای تکاملی تازه هم باز می

از آفریقا و پیدایش الگویی از  قامت به خارجی انسان راستها، مهاجرت پردامنهترین نمود این امکانساده

 تکامل بوده باشد که شرحش پیش از این گذشت.

دو مورد فضای مجاز  اش برای افروختن آتش گره خورد، و این هرابزارمندی انسان با توانایی ،به این ترتیب

تنومند  برای افزایش حجم مغز انسان را بر فضای حالتش پدید آورد. در طی این مسیر بود که میمون جنوبی

های جنوبی، در تر تبدیل شود. میمونتر و بدن ظریفو خشن این امکان را یافت تا به جانوری با مغز بزرگ

ی پستانداران خونگرم وسازی نزدیک به ما داشتند. یعنی در حد پایهسوخت ،حدود دو میلیون سال پیش
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)= وبی در حدود دو هزار کیلوکالری کردند. انرژی گرمایی تولیدشده توسط هر میمون جنانرژی تولید می

قامت که امکان تولید آتش را داشت، شود. این مقدار در انسان راستبر روز تخمین زده میکیلوژول(  8400

بر روز افزایش یافت، و امروز در حدود صد برابر بیشتر  کیلو ژول( 21000)= تا حد پنج هزار کیلوکالری 

بر سال در زمان  درصد 2ـ3ی تولید انرژی در انسان را با نرخ در جدول زیر روند رشد سرانه .شده است

 759.بینیدمعاصر می

 

هضم  زمان )سال( سطح پیچیدگی

(kcal/d) 

ضریب  نرخ )وات(

a(mW) 

 (100نسبت )

 100 5/22 97 2000 پ.م. 2000000 انسان اولیه

 250 2/56 242 5000 پ.م. 750000 آتش

 599 8/134 581 12000 پ.م. 6000 جانور اهلی

 3849 866 3727 77000 م. 1800 انقالب صنعتی

 11500 2587 11132 230000 م. 1990 آمریکا

 2200 495 2133 44000 م. 1993 کل جهان

 

 

                      
759 Zotin and Lamprecht,1996. 



306 

 

 سیستم تنفسی

خاص دستگاه تنفسی است. شکل راه رفتن ایستاده در ی انسان، شکل و کارکرد های عمدهیکی از ویژگی

کند. برخی از هایی پردامنه را در دستگاه تنفسی ایجاب میانسان، به همراه توانایی سخن گفتن، ایجاد سازش

 اند.شناختی مشخصی را هم در پی داشتهها، نتایج ریختاین سازش

های بزرگ، تفاوت ریختی مشخصی دارد. در میمونمانند دیگر های انسانی انسان، با میمونی سینهقفسه

ی سینه مخروط مانند است و در راستای محور پشتی ـ شکمی کشیده شده و عرض کمی دارد. در قفسه

ها عریض است و در راستای پشتی ـ شکمی مانند است و برعکس میمونی سینه تخت و بشکهانسان، قفسه

تر هایی عمیقی انسان، امکان کشیدن نفسی سینهاز شش و قفسهشده عمق چندانی ندارد. این شکل دگرگون

ها هم برای سایر اندام شود.کند، و به عنوان سازشی برای دویدن در نظر گرفته میرا برای وی فراهم می

ای، که اند. کمربند سینهی انسان تغییر شکل یافتهی کشیدهی سینههای تخت و قفسههماهنگ شدن با شش

های دیگر قرار گرفته است. تر از میمونشود، در انسان پایینی بازوها را شامل میکنندههای حمایتاستخوان

کاهد، اما در ی آزادی حرکات شانه میکند و از درجهاین شکل قرارگیری توانایی تحرك بازوها را کم می

  کند.مکان دویدن را فراهم میسازد و امقابل به دلیل شکل خاص قرارگیری عضالت، تنفس عمیق را آسان می

ی ترین بخش دستگاه تنفسی که معموالً پیش از بقیهترین و ابتداییی سینه بگذریم، بیرونیاگر از ساختار قفسه

توان ها میکند، بینی است. بینی خرطوم کوتاهی است که به ندرت در سایر نخستیها جلب نظر میبخش

د و کیفیت آن را برای جذب اکسیژن کننظیرش را یافت. این خرطوم کوتاه، هوای تنفسی را گرم و تمیز می

های پرآفتاب شمرده های گرم و ساوانسازد. داشتن بینی نوعی سازش برای زندگی در بیابانتر میمناسب

ترین شود، مهمها را انباشته است و با هر بازدم از بدن خارج میها، فرار بخار آبی که ششدر این بومشود، می

تواند به عنوان ی بینی طوری تکامل یافته است که میتشنگی است. شکل ویژه دلیل کمبود آب و مرگ در اثر
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قامت نخستین انسانی که انسان راستبا توجه به اینمانعی برای تبخیر آب داخل دستگاه تنفس عمل کند. 

د که توان فرض کربوده که از زادگاه خود ــ آفریقا ــ خارج شده و از صحرای بزرگ آفریقا عبور کرده، می

 760.هم او بوده استامروزین ی دارای بینی نخستین گونه

 

 سیستم حركتی

نا کردن را دارد شهاست که توانایی ی نخستیانسان تنها نخستی دوپا است. عالوه بر این، تنها وابسته به راسته

 به فرد است. ها منحصری حرکت انسان در میان نخستیتواند به مدت طوالنی بدود. به این ترتیب، شیوهو می

هایی دارد که در مسیر تکامل خود با محیط حاصل کرده ی انسان، ریشه در سازشهای متنوع و ویژهتوانایی

ی هادشتاست. امکان راه رفتن بر روی دو پا، سازشی خاص برای حرکت بر روی زمین تخت و صاف 

ی دید انسان، سطح تماس با آفتاب گرم دامنهآفریقاست. این توانایی، عالوه بر برافراشتن قد و بیشتر کردن 

ی بدن و زمینِ گرم را هم بیشتر کرده است. مناطق مسطح استوایی را هم کاهش داده و در عین حال فاصله

ی بوم زادگاه انسان به این ترتیب، دوپا بودن را باید سازشی تکاملی دید که پیش از هرچیز مدیون شرایط ویژه

شناختی را به دنبال داشته های رفتاری و ریختای از سازشاین حرکت بر روی دوپا، مجموعه 761.است

ها، اش در نخستیهای حرکتی را نسبت به شرایط پایههایی که کارکرد و شکل ظاهری انداماست. سازش

 دگرگون کرده است.

                      
760 Walters and Trinkaus, 1990. 
761 Lovejoy, 1988. 
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ی تنه، بیش از کمر ان، نسبت به اندازهشود. طول کمر انسها، به ساختار تنه مربوط میشیکی از این ساز

ی این تغییر، پیدا شدن محوری برای اصره کاهش یافته است. نتیجههاست، و در مقابل طول لگن خمیمون

یده های دیگر دانجام حرکات پهلویی تنه و ممکن شدن چرخش بدن در محور کمر است، که در میمون

 شود. وجود این محور تحرك برای دویدنِ انسان ضروری است.نمی

های انسان، شود. خمیده بودن ستون مهرهسازش دیگر، به تنظیم توزیع وزن بدن در حالت ایستاده مربوط می

چنین قرار گرفتن تواند وزن بدن را در حالت عمودی تحمل کند، و همکه به دلیل حالت فنر مانندش می

اندازد، تغییراتی هستند دن میی سر، که وزن سر را بر روی گردر زیر کاسه انتهای جمجمه 762بزرگسوراخ 

 763.اندکه حمل وزن بدن در حالت ایستاده را ممکن ساخته

را به  ها، مرکز ثقل بدناز سوی دیگر کوتاه و پهن شدن لگن خاصره و پیچ خوردنش نسبت به ستون مهره

ه است. این امر با مان فراهم نمودکرده است و به این ترتیب امکان ایستاده راه رفتن را برایمیان پاها منتقل 

الی ران ی بین استخوان مفصل زانو و خود استخوان زانو، و رشد چشمگیر استخوان مفصلی باایجاد زاویه

قرار گرفتن  های دیگر، ازهای زانو و مچ پای میمونتشدید شده است. شکل خاص لگن خاصره و مفصل

لوتلو خوردن تشان بر روی دو پا به نوعی شود راه رفتنکند و باعث میمرکز ثقل بدن در بین پاها ممانعت می

 تبدیل شود.

تر باشد، تر و فشردهدهد. هرچه لگن کوچکلگن انسان هم مانند جمجمه نوعی حالت حدی را نمایش می

شود. اما این تر میتر خواهد بود و به این ترتیب حرکت ایستاده سادهتمرکز وزن بدن در میان دو پا راحت

                      
762 Foranum magnum 
763 Eccles, 1991. 
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شود. اگر لگن از ربوط میفشردگی لگن یک محدودیت فیزیولوژیک مهم دارد، و آن هم به بارداری زنان م

تر شود، کاربردش به عنوان محافظ و پشتیبان مکانیکی نوزاد در زمان آبستنی، مختل خواهد حد خاصی کوچک

که زایمان در این حالت به دلیل تنگ و کوچک شدن مجرای رحمی دشوار خواهد تر اینشد. از همه مهم

اش مربوط ی مغز نوزاد، و بزرگ بودن جمجمهدشواری این کارکرد به خصوص به بزرگی نسبی اندازه 764.بود

 شود.ها به این شدت دیده نمیاست. مشکلی که در سایر نخستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Cambridge , 1992:88ی نوزاد در آن )ی لگن انسان، شامپانزه و میمون جنوبی ماده و شکل قرارگیری جمجمهمقایسه

                      
764 Kramer, 1999. 
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لگن کشیده، تر است. این تر و کشیدهشان بزرگوزنی زنان از مردان همبه عنوان یک قاعده، لگن خاصره

دهد. یکی از نمودهای این بازده کمتر، در رکوردهای پرش و دوی بازده حرکت بر روی دو پا را کاهش می

ازای خود در مردان کمتر است. این لگن کشیده با یابد. رکوردهایی که همواره از مابهالمپیک زنان نمود می

زش یافته، و بزرگ بودنش برای تسهیل ی جنینی ساوجود نقص حرکتی خفیفش، برای نگهداری از کیسه

چنین در اثر تغییرات هورمونی مربوط به زایمان، اتصاالت غضروفی بین عمل زایمان ضروری است. هم

کند. شود و امکان بازتر شدن مجرای زایمان را فراهم میتر میهای لگن سستهای گوناگون استخوانبخش

ی نوزاد، ان به دلیل کوچک بودن نسبی لگن و بزرگی جمجمهها، زایمان در انسبا وجود تمام این سازش

ها است که برای زاییدن به کمک نیاز دارد. عبور نوزاد انسان از گونه از میان نخستی انسان تنها دشوار است.

خورد. این امر مجرای زایمان با خطر همراه است و سر و گردن نوزاد به هنگام عبور از این مجرا پیچ می

ای است که نهتواند به گیر کردن نوزاد در مجرا و خفه شدنش منتهی شود. این دشوار بودن زایمان هزیمی

های پردازد، و به وجود نوعی حالت حدی دیگر در تغییر شکل استخواناش میانسان بابت دو پا راه رفتن

ی ی عصبی و تحلیل رفتن جمجمهی جمجمهی دیگرش را در مورد اندازهبدن داللت دارد؛ حدی که نمونه

 احشایی دیدیم. 

ها، طول ی دست و پا نسبت به هم نهفته است. در میمونهای حرکتی انسان، در اندازهاستثنای دیگرِ اندام

گذارد و بر دست از پا بیشتر است و جانور حتی به هنگام حرکت بر روی دوپا، پشت دستانش را بر زمین می

ی انسان بدون اند. حرکت ایستادهها بلندتر شدهاند و از دستردهکند. در انسان، پاها رشد زیادی کآن تکیه می

کنند. شود و حرکات دست در این میان تنها به عنوان نوعی لنگر تعادلی عمل میاستفاده از دست انجام می
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ی بدن را تا حدی افزایش داده که حرکت یعنی کوچک شدن لگن خاصره و رشد پاها تعادل حالت ایستاده

  ها و فقط با تکیه بر پاها ممکن گشته است.ز به دستبدون نیا

های دیگر، کف دست شود. در میمونها و پاهای انسان مربوط میویژگی دیگر، به تخصص یافتن کف دست

ها در مقابل سایر انگشتان قرار گرفته است. چنین دو آن و پا شباهت زیادی به هم دارند و انگشت شستِ هر

نماید اما برای جانوری دونده ها با دست و پاست، مناسب میکه نیازمندِ گرفتن شاخهحالتی برای موجودی 

گذراند، پایی با شستِ مقابل سایر انگشتان سودمند نیست. به همین که بیشتر اوقات خود را بر روی زمین می

ا از دست داده است. راستا با سایر انگشتان قرار گرفته و کارکرد گیرندگی خود ردلیل هم شست پای انسان هم

ای ها، به استخوان پاشنهکف پای انسان عالوه بر کشیده و دراز شدنِ بخش پایه و موازی قرار گرفتن انگشت

بخشد و جهیدن شان میگاهبزرگ و قوسی استخوانی در مرکز پا مسلح است که نوعی حالت فنری را به تکیه

 765.سازدو پریدن بر روی دوپا را ممکن می

ی لگن ترکیب شود، شکلی از حرکت کارآمد گاه که با قابلیت تحرك باالی تنه و اندازهی پا، آناین شکل ویژه

زی ــ مثل های زمینآورد. شکلی که در میان سایر نخستیو سریع بر زمین صاف را برای انسان به ارمغان می

ی خود نرسیده است. شود. با این وجود، بازده عملی این شیوه از حرکت هنوز به بیشینهها ــ دیده نمیبابون

وری حرکت ایستاده در انسان، از حرکت چهارپای شامپانزه بیشتر و از حرکت چهارپای سگ کمتر بهره

به طور کلی، بازده حرکتی انسان موقع راه رفتن بهتر از پستانداران دیگری است که بر روی چهار  766.است

                      
765 Eccles, 1991. 
766 Rodman and McHenry,1980. 
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روند، اما دویدن انسان از بقیه بدتر است. میمونی مانند شامپانزه که هنوز در وضعیتی بینابین زندگی پا راه می

کند. در شکل از سایر پستانداران عمل می زمینی و درختی است، در هر دو مورد ــ دویدن و راه رفتن ــ بدتر

ی حرکتی راه رفتن و دویدن نسبت به وزن بدن بر نموداری نمایش داده شده است. سرعت دویدن زیر هزینه

  767متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است. 25/1متر بر ثانیه و سرعت راه رفتن  83/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ما از نظر تکاملی به تازگی تغییر رویه این ناکارآمد بودن نسبی دویدن در انسان نشانگر آن است که گونه

زی بودن خود را حفظ کرده است. میراثی که باعث شده برخی از داده و هنوز بخشی از میراث درخت

 و وضعیتی بهینه پیدا نکند. « جا نیفتد»های حرکتی جدید هنوز رویه

                      
767 Lewin, 1998:224. 
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های حلداران، معمایی است که راهبرآمدن الگوی دو پاروی از حرکت چهارپایی عادی مهرهچگونگی 

یل کم شدن ها به این معما، آن است که به دلگوناگونی برایش پیشنهاد شده است. یکی از معتبرترین پاسخ

برای دستیابی به ها ی حرکت نخستیی میوسن، شیوهشان در پایان دورهمنابع غذایی و پراکنده شدن توزیع

فت. نخست، غذا نیز دگرگون شد. در این میان دو الگوی سازش اصلی برای چیره شدن بر این مشکل تکامل یا

های کم دامنه همراه بود، و دومی ی رایج در شامپانزه بود که با کم شدن تعداد افراد در گروه و حرکتشیوه

تر را برگزید. ضرورت یافتنِ پیمودن هایی بزرگگروهشد که حرکاتی پردامنه در در میمون جنوبی دیده می

های طوالنی بر زمین، چیزی بود که گذار از حرکت چهار پا به دو پا را ممکن ساخت و باعث مسافت

 ی دیگری در پستانداران ندارد. ها شد؛ یعنی روندی که نمونهی حرکت نخستیزایی در شیوهدوشاخه

های جالبی در مورد زادگاه توان به حدسهای متفاوت آن به هم مینسبت بخش ی پای انسان وبر مبنای اندازه

های گرمسیری زندگی ، جانورانی که در محیط768ی آلندانیم، بر مبنای قاعدهکه میاجداد انسان رسید. چنان

های سردسیرتر هستند، دست و پاهایی بلندتر دارند. شان که مقیم محیطوزنان همکنند نسبت به خویشاوندمی

گیری طول کلی پا در نظر گرفت. توان به عنوان شاخصی برای اندازهی استخوان ساق پا را میدر انسان، اندازه

نمایش داده  ی ساق پای اجداد انسان نسبت به طول استخوان ران بر نموداریی بعد اندازهدر شکل صفحه

های مقیم مناطق گرمسیر و سردسیر گذرد، مرز میان جمعیتی نمودار میچینی که از میانهاند. خط نقطهشده

 کند. کنونی را مشخص می

 

                      
768- Allen's rule 
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 (Lewin , 1998:226)ی حركت در شیوه زايیی بدن و دوشاخهنمودار مسافت طی شده نسبت به اندازه
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( و Eurهای ساکن اروپا )نئاندرتالبینیم. های گرمسیری را در عالیم پایین خط میی معرف جمعیتدایره

قابل، نخستین وابستگان اند. در ماند، پاهایی کوتاه داشتهشده (، که با مثلث سفید بازنماییMEخاورمیانه )

های اند. جمعیتجنس انسان )هومو( در آفریقا )فسیل تورکانا: با عالمت مثلث سیاه(، دارای پاهای بلند بوده

ها و اولین هوموها اند، وضعیتی بینابین نئاندرتالهایی نشان داده شدهانسان خردمند اولیه که با دایره

  769اند.داشته

 

                      
769 Ruff, 1994. 
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مهم دیگری تخصص یافتن پا برای حرکت و آزاد شدن دست برای انجام کارکردهای حرکتی دیگر، پیامدهای 

های سنگی هم داشته است. دیدیم که از نظر تکاملی، آزاد شدن دستان انسان بر ابزارمندی و استفاده از مشته

ها ی مناسبِ آزاد بودن دستپیشی گرفته و در واقع باید ابزارمندی را کارکردی دانست که به تدریج بر زمینه

چرا که در جانوران دیگری  ،ی اساسی را ایفا کرده استرشد کرده است. پیچیدگی مغز انسان در این روند نقش

ی مشهور، به بینیم. یک نمونهی ابزارمندی میها را بدون رسیدن به مرحلههم این روند آزاد شدن دست

ها به طور ایستاده و بر روی دو پا راه شود که تعداد زیادی از آندایناسورها و خزندگان دوران دوم مربوط می

 یک نداد. گیری ابزارمندی را به هیچی شکلشان اجازهد، اما مغز کوچکناهرفتمی

هایی به شدت ناقص و خشکیده داشت که این دایناسورهاست، دست مشهورترینتیرانوسوروس رکس، که 

ی سینه و برخاستن از روی زمین از حالت خوابیده نظریات های روی ناحیهی نقشش در گرفتن انگلدرباره

آزاد شدن دستان انسان، به دلیل  فراوانی وجود دارد، اما مشخص است که کارکردی پیچیده نداشته است.

ی مغز، امکان افزایش تعداد ابعاد فضای حالتِ رفتاری را فراهم آورده، و کارکردهای پیچیدهترکیب شدن با 

ی انسان ایجاد کرده است. اهمیت این ی پویایی گونهای را در خمینههای تکاملی نوظهور و بالندهراههخط

مگیرترین تغییر، به کارکردها از نظر شایستگی زیستی، به تغییر شکل دست انسان هم انجامیده است. چش

شود، و این همان است که امکان گرفتن اشیا ی بین انگشت شست و سایر انگشتان مربوط میافزایش زاویه

 . تر شدن حرکات انگشتان را برای ما فراهم کرده استهای گوناگون و ظریفبه شیوه

گیری نوك ط است. عصبگیری نوك انگشتان مربوشود، به عصبسازش دیگری که در دست انسان دیده می

که در دوران جنینی ساختار بدن توسط دستگاه عصبی انگشتان انسان بسیار غنی و پیچیده است. با توجه به این

توان دلیل اصلی بلند بودن بند سوم انگشت انسان و پهن بودن گیری را میشود، این شکل عصبتعیین می

ند و در جریان اه برای انجام اعمال دقیق با انگشتان الزمهایی هستند کها، سازشی اینناخنش دانست. همه
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ی نوك انگشتان و رشد گیری ویژهاین عصب ،اند. به عنوان مثالروندی طوالنی و تدریجی حاصل آمده

گیری کرد، و نشان داد که نوعی جهش در توان پیتدریجی بند سوم انگشتان دست را در مدارك فسیلی می

 وم انگشت از انسان نئاندرتال به خردمند ظهور یافته است.ی نسبی بند ساندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Cambridge, 1992)ی تفاوتهای کالبدشناختی انسان و شامپانزه چکیده
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است. موجودی که به دلیل تخصص یافتن پاهایش ی این عوامل، از انسان موجودی ویژه ساخته مجموعه

تواند با الگوهای حرکتی برای حرکت بر زمین، و توانایی باالی دستانش برای گرفتن اشیای گوناگون، می

اند، و پیچیدگی رفتارهای حرکتی های انسانی تکامل یافتههایی که در فرهنگمتنوعی سازگار شود. تنوع ورزش

ی اوج در این مورد هستند. به بیان دیگر، ل هنرهای رزمی ــ نشانگر وجود نوعی نقطهها ــ مثدر برخی از آن

تواند دو کیلومتر شنا کند، بعد سی کیلومتر بدود، و در انسان تنها جانوری است که می ،770به قول هالدین

استوایی های های گوناگون ــ از جنگلنهایت از درخت باال برود. این میراثی است که از سرگردانی در بوم

 برای ما به یادگار مانده است. ــ  های سردسیرگرفته تا استپ

  

 پوشش بدن

پوست بدن  ی این تفاوت، به برهنه بودنترین جنبهها تفاوت دارد. مهمی نخستیشکل ظاهری انسان، با بقیه

دفاع گذاشته، و غیاب مو، پوست را در برابر تابش آفتاب بیشود. و از بین رفتن پوشش مویی آن مربوط می

ظر فیزیکی هم ضخیم شدن اپیدرم و ده است. از نی تیره در پوست جبران شاین مخاطره با انباشت رنگیزه

طراف اعاملی بوده که غیاب پوشش پشمی محکم را در  (stratum corneum)ی شاخی پیدایش الیه

 ها جبران کرده است. اندام

های گذشته از موهایی که انداممین پوستش را از دست داده است. ای است که پوشش پشانسان تنها نخستی

ی جنسی در شکلی پراکنده بر بدن مردان بالغ دیده کنند یا به عنوان صفات ثانویهگذاری میجنسی را نشانه

                      
770- Haldane 
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کل موهای بازمانده بر تن انسان،  771روید.شوند، تنها موی انبوه و واقعی بر بدن انسان، بر روی جمجمه میمی

ها و ابروها و در مردان در شوند. موهای انتهایی بر سر و مژهتقسیم می 773و پرزگونه 772به دو گروه انتهایی

رویند، انبوه و پایدار هستند و به طور خاص برای دفاع از پوست در برابر تابش بخش زیرین چهره می

اند. موهای )مژه( یا مهار راه ورود عرق به چشم )ابرو( تخصص یافتهخورشید )موی سر( یا گرد و غبار 

رویند و در مردان )به ویژه جمعیت سپیدپوست( ممکن است سینه و پرزمانند بر زیر بغل و مناطق تناسلی می

 اندتن نیز تا حدودی از این موها پوشیده شده باشد. موهای یادشده برای حفظ مواد بودارِ عرق تخصص یافته

کنند. هر دو دسته از موهای شان حفظ میی اجتماعیی بویایی افراد را در زمینهو به این ترتیب شناسنامه

شان هایشان در پوست و دوام ریشهکنند، اما پایداریمتر در ماه رشد میانسانی با سرعتی حدود یک سانتی

شوند. در کنند و بلند میشمگیری رشد میبا هم تفاوت دارد. به همین دلیل هم موهای انتهایی گاه تا حد چ

ی خاص اش مهار رشد موها بیش از حدوجود دارد که وظیفه FGF5انسان و سایر پستانداران ژنی به نام 

دست و شود موی تن پستانداران از حدی بیشتر رشد نکند و شکلِ یکاست. همین ژن است که باعث می

ها همان شود و اینمانندش را به دست دهد. این ژن در چند نژاد از جوندگان دچار اختالل میپوستین

د نیست جهشی مشابه در مورد ای )آنکارایی( هستند که موهایی بسیار بلند دارند. بعیخرگوش و موشِ آنقره

 774ی موهای انتهایی نیز رخ داده باشد.کنندههای کنترلژن

                      
771 Wheeler, 1996. 
772 terminal 
773 vellus 
774 Dunsworth, 2007: 122-123. 
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نماید که در اینجا نیز روند برهنه شدن پوست انسان نیز با تحولی در سطح ژنوم همراه بوده است. چنین می

های مهمی که در ها در تکامل انسان سر و کار داشته باشیم. یکی از ژنی دیگری از تأثیر غیاب ژنبا نمونه

کند. کراتین پروتئین مهمی که کراتین نوع یک را رمزگذاری می جریان تکامل انسان از دست رفته، ژنی است

کراتین دارد و به همین دلیل هم  ژن دیگر برای ساخت 9سازد. البته انسان هنوز است که مو و ناخن را بر می

چنان وجود ها هممو و ناخن خود را حفظ کرده است. اما با از دست رفتن آن ژنِ خاص که در سایر میمون

هزار  250جهش در این ژنِ انسان به  775دارد، بدن انسان برهنه شده و موهای خود را از دست داده است.

اند و یافتهاً زمانی بوده که اجداد انسان خردمند در آفریقا تکامل میشود، و این قاعدتسال پیش مربوط می

زمان با از دست دادن موهای تن و برهنه شدن، مهارِ ژنتیکی بر رشدِ مداوم موهای انتهایی را از دست هم

 دادند و برای نخستین بار صاحب گیسوانی بلند شدند. 

 ند از:اها عبارتمشهورترینِ این دیدگاه .در مورد علت برهنه بودن انسان چندین نظریه وجود دارد

ساختار بدن انسان برای زیستن در شرایط بسیار گرم و کند که به این حقیقت اشاره می .نیاز به خنک شدن .1

تواند در دماهای باالی ــ به جز شتر ــ است که میخشک سازگار شده است. انسان تنها پستاندار بزرگ 

قدر زیاد است که امکان خنک ها و کویرها فعال باقی بماند. توزیع و فراوانی غدد عرقی بر بدن انسان آنبیابان

 776.ی پستانداران دیگر بیشتر استقدرت تعرق در انسان از همه ،کند. در واقعشدن بدن را برایش فراهم می

تر، یک لیتر دیگر هم عرق ای طوالنیلیتر عرق کند، و در دوره تواند در زمان کوتاه حدود دویک انسان می

کند که در نزدیکی پوست تبخیر شود، بنابراین از بین رفتن اما این عرق تنها زمانی بدن را خنک میتولید کند. 

                      
775 Winter et al., 2001: 37–42. 
776 Foley,1989[A]. 
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حتی برخی بر ی عرقی پوست در نظر گرفت. توان به صورت سازشی سودمند برای دستگاه تهویهموها را می

کم این موضوع دانند. دستهای گرم میروی دوپا راه رفتن را هم نوعی سازش برای گریز از آفتاب تند ساوان

که روی دوپا راه برود، در حدود شده توسط یک نخستی دانیم که مقدار تابش و انرژی گرمایی دریافترا می

کند. وجود کالهی از مو بر سر نصف مقداری است که همان موجود در حالت چهارپا راه رفتن دریافت می

توان سازشی در جهت حفاظت جمجمه و مغز از تابش شدید آفتاب در نظر گرفت. به این ترتیب را هم می

 سایهان را مدیون زندگی در علفزارهای گرمسیری بیتوان بخش مهمی از عوامل منتهی به برهنگی انسمی

 777.دانست

ی جفتگیری جنس مخالف، که پدیداری بر مبنای این دیدگاه تغییرات در سلیقه .گزینش جنسی. 2

ارد آورده شناختی و نه چندان فیزیولوژیک است، فشاری تکاملی به نفع حذف موهای بدن بر انسان وزیبایی

د باقی کننگذاری میهای تناسلی را نشانهی تمایز جنسی و موهایی که اندامکنندهاست و فقط موهای تعیین

  اند. این نظریه بر شواهدی مبتنی است که از رفتار انسان کنونی استخراج شده است.مانده

سالمت گردد که از روی اند، به این نکته باز میکه چرا موهای سر باقی مانده و به رشد خود ادامه دادهاما این

توان شایستگی زیستی صاحبش را تشخیص داد. موهایی که مدام کند، میی مویی که مدام رشد میو اندازه

شوند، به شانه زدن و رسیدگی مداوم نیاز دارند و بخشی از این کار در جوامع گردآورنده و شکارچی بلند می

شده به است. از این رو تا حدودی می شدهقدیمی توسط خویشاوندان یا زیردستان یک عضو قبیله انجام می

شان را حدس زد. در تندیس ی اجتماعیشان رتبهموهای یک نفر نگریست و بر مبنای مرتب و آراسته بودن

                      
777 Foley,1989[A]. 
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یه بینیم، که نشانگر بلندپاهزار سال پیش تعلق دارد، آرایش موی چشمگیری را می 23ونوس ویلندورف که به 

بودنِ سرمشقِ هنرمند بوده است. هنوز هم در قبایل گردآورنده و شکارچی همین قاعده رواج دارد و افراد 

یی مانند پر و استخوان که به آن متصل شده، شان و اشیای موهایگیر و پیچیدهی قبیله با آرایش زمانبلندپایه

ی شوند. احتماالً رواج جهانی رسمِ آراستن موها و اهمیت مو در زیبایی از همین پیشینهاز بقیه شناخته می

خیزد. به همین ترتیب، شاید رسمِ تراشیدن مو هنگام ورود به یک نظام اجتماعی منضبط مانند تکاملی برمی

 جا سرچشمه گرفته باشد. ا معبد بودایی نیز از همینسربازخانه یا زندان ی

ها ی زندگی در داخل آب رودخانهبر طبق این دیدگاه، انسان در مسیر تکامل خود یک دوره .ی آبزیمرحله. 3

داده است. و سگ آبی را از خود نشان میسمور را از سر گذرانده است و در این مرحله رفتارهایی مانند 

کرده است. با وجود سکوت مدارك فسیلی در های آبی تأمین مییعنی مثالً شکار خود را از داخل محیط

شناختی و رفتارشناختی زیادی برای تأیید این دیدگاه وجود دارد. برهنه بودن پوست باره، شواهد ریختاین

تواند به خوبی به عنوان سازشی برای زندگی آبی در نظر بی در زیر آن، میای چرانسان، به همراه وجود الیه

 شود.بازان دیده میی آبها و سایر وابستگان به راستهدر دلفینبا شدتی بسیار بیشتر گرفته شود. سازشی که 

 یدنخواب کند، و الگویکه امکان خوردن غذا در زیر آب را برایش فراهم می ،از سوی دیگر شکل بینی انسان

موهای روی پشت بدن هم با این دیدگاه سازگار هستند. از نظر رفتارشناختی هم، شواهد زیادی وجود دارد. 

ی انسان را ترسد. اگر نوزاد چندروزهشنا کند و از آب نمیتواند میشده است که انسان تنها نخستی شناخته

جا شود. ت شنا را انجام دهد و در آب جابهتواند به صورت بازتابی و خودکار حرکادر آب بیندازیم می

تواند به عنوان نوعی سازش با شنا کردن در چنین توانایی باالی کنترل ارادی حرکات تنفس در انسان میهم

کرده و بخشی از عمر خود را در آب نظر گرفته شود. انسان به عنوان جانوری که در نزدیکی آب زندگی می

 پشمین روی بدنش نداشته است. گذرانده، نیازی به پوششمی
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تواند توضیحی خوار، میی زندگی انسان به عنوان شکارچی و الشهشیوه خارجی. مقاومت در برابر انگل. 4

کنند، همیشه در خطر ی حیوانات دیگر تغذیه میدیگر برای برهنه بودن انسان باشد. موجوداتی که از الشه

خوار ها هستند. به همین دلیل هم در بسیاری از جانوران الشهها و شپشد ککای ماننهای خارجیابتال به انگل

که از اتصال شده های دارای مو و پر ای جایگزین بخشــ به عنوان مثال گردن کرکس ــ پوست برهنه

توانسته فشار قامت میی انسان راستخوارانهزندگی الشه 778.کندهای پوستی به بدن جلوگیری میانگل

 تکاملی مؤثری را در جهت حذف موی بدن اعمال کند.

ی انسان و تداوم و بسامد باالی آن دلیل دیگری است که برای برهنگی رفتار جنسی ویژه .رفتار جنسی. 5

های حسی موجود در پوست را بدون حفاظ چندانی در همسایگی اند. بدنی بدون مو، پایانهانسان آورده

موجود ها ــ که از نظر تکاملی برای دهد، و برخی از این محركساوایی خارجی قرار میبهای محرك

توان با تفسیر کم شدن موی می ،توانند به رفتار جفتگیری مربوط شوند. در واقعاند ــ میدهنده بودهپاداش

بدن به عنوان سازشی برای تنوع بیشتر رفتار جنسی و بیشتر کردن لذت ناشی از آن، نوعی برداشت 

  780.از قضیه ارائه کرد 779انگارانهلذت

تردید تر از همه است. بیداند، کلیدیها، آن که عاملِ تابش نور خورشید را مهم میدر میان تمام این نظریه

ز با تکامل مو و شکل ظاهری تن پیوند دارند. اما بندی اجتماعی نیی عوامل مانند انتخاب جنسی و رتبهبقیه

زمان و وابسته به اقلیم گرم نماید که سه متغیر اصلیِ مربوط به پوشش تن و پوست انسان به طور همچنین می

                      
778 Rantala, 1999. 
779- Hedonistic 

 1364موریس، .  780
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مو دارد، بیشترین تراکم غدد عرقی را که تنی برهنه و بیو آفتابی آفریقا تکامل یافته باشد. انسان، عالوه بر آن

جمعیت آفریقایی، استرالیایی، جنوب ی نیاکان ما، که در ها داراست. رنگ پوست تیرهی نخستیراسته در کل

های دیگر قاعده نیست و قاعدتاً دلیلی برای آسیایی، و بومیان اقیانوس آرام باقی مانده نیز در میان میمون

ند که رنگ پوست نیاکان دوردست تکامل یافتنش وجود داشته است. در واقع، بیشتر پژوهشگران اعتقاد دار

  781شده است.ما، مثل شامپانزه سپید بوده و با پوستینی از موی تیره رنگ پوشیده می

های زنده و کم کردن احتمال ی فرابنفش به بافتترین کارکرد سیاهی پوست جلوگیری از ورود اشعهمهم

شان ارتباط دارد، اما های انسانی با عرض جغرافیایی زیستگاهسرطان پوست است. تراکم رنگیزه در جمعیت

رسد که بیشتر و معنادارتر است. عامل می 93/0ی نور فرابنفش، به تابش ساالنه ضریب همبستگی آن با شدت

های که در سلول 782«مالنوکورتین 1ی گیرنده»های پوست، پروتئینی است به نام ی رنگیزهکنندهاصلی تعیین

کند. ژن این پروتئین در جمعیت آفریقایی ها را دریافت میپوست پیامِ هورمونیِ مربوط به انباشت رنگیزه

دهد و های دیگرِ غیرآفریقایی تنوع زیادی از خود نشان میدست دارد، اما در جمعیتشکلی کهنسال و یک

 2/1کم شود، دستها دیده میژن که در آفریقاییتغییر رنگ پوست را ممکن ساخته است. شکل اجدادی این 

ی پوست انسان در های تیرهدهد که رنگیزهشواهد ژنتیکی نشان می 783میلیون سال پیش تکامل یافته است.

اند، و ساعت مولکولی تاریخِ از بین رفتن موهای تن را نیز در همان حدود دو میلیون سال پیش پدید آمده

. احتماالً تکامل غدد عرق پوست نیز در همین حدود به سرانجام رسیده است، چون ترشح دهدحدود قرار می

                      
781 Muehlenbein, 2010: 195. 
782 MC1R: Melanocortin 1 Receptor 
783 Muehlenbein, 2010: 195-197. 
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کند که پوششی پشمی بر روی پوست وجود نداشته باشد و مانع تبخیر عرق زمانی بدن را خوب خنک می

سوختگی و سرطان پوست، احتماالً بختِ عرق نشود. تیره بودن رنگ پوست عالوه بر کاهش خطر آفتاب

 784برده است.تر به شکار را نیز باال میهان شدن از چشم شکارچیان و دستیابی راحتپن

قامت و انسان کارگر، هر سه عاملی که فعالیت در روزهای ستزمان با پیدایش انسان رابه این ترتیب، تقریباً هم

االً پیوند همین سه عامل، یعنی احتم 785سازد، در نیاکان انسان تکامل یافته است.گرمِ ساواناها را ممکن می

خوار شدن، و در نهایت خروج پوست بوده که شکارچی و گوشتبرهنگی پوست، عرق کردن زیاد و سیاهی 

 قامت از آفریقا را ممکن ساخته است.انسان راست

 ها مانندی دلیل دیگرِ مفروض برای برهنه بودن انسان است. نوزاد تمام نخستیوارگکودك 786.یوارگکودك. 6

نمایی انسان داللت دارند، که کنجکاوی، بازی دیگری هم بر حالت بچهمو هستند. صفات فراوان انسان بالغ کم

تکوین درون  22تا  14جنین انسان در مراحل  توان از آن میان نام برد.کردن و خالقیت عملگرایانه را می

ی آن است که در مراحل بعدی های ناکارآمدی مانند پلک سوم و عضلهرحمی به مدت یک ماه دارای اندام

ها را نشان ی ما با سایر نخستیهای ابتدایی، پیوند وراثتی گونهرود، اما وجود این اندام در میمونن میاز بی

ی دهندههای تکانشوند. مثالً دندان عقل، عضلههای مشابه دیگری نیز در بدن انسان بالغ دیده میدهد. انداممی

ی های جنسی است، و عضالت گیرندهی فرومونکه در سایر پستانداران گیرنده 787گوش، اندام یاکوبسون

                      
784 Muehlenbein, 2010: 197. 
785 Dunsworth, 2007: 122. 
786- Neotenie 
787 Jacobson's organ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vomeronasal_organ
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ی ندارند و آید اما در انسان عمالً هیچ کارکردها میها به کار گرفتن شاخهکه در میمون 788موجود در کف پا

های اجدادی هایی هستند که زمانی در گونهها همه بقایای انداماین 789شود.ها دیده نمیدرصد انسان 9حتی در 

لیل رفته و ناکارآمد هایی تحی انسان خردمند به بخشاند، اما در گونهانسان کارکرد داشته و سودمند بوده

 اند. تبدیل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی کمابیش یکسان دارند، اما در مسیر رشد، جمجمهی نوزاد انسان و شامپانزه ساختاری وارگی در انسان. جمجمهنمودی از کودك

 790کند.ی خود را حفظ میی ساخت اولیهی انسان بالغ بخش عمدهکه جمجمهشود در حالیشامپانزه دچار تغییر شکل می

(Cambridge, 1992) 

                      
788 plantaris muscle 
789 Muller, 2002: 1131–1133. 
790 Lewin, 1998:35. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plantaris_muscle


327 

 

 

متناسب تعداد پیازهای موی  ی بدن انسان، با افزایشبر مبنای این دیدگاه، بزرگ شدن اندازه 791.آلومتری. 7

روی سطح بدن همراه نبوده است و برهنگی پوست در واقع نوعی خصوصیت ثانویه و فرعی است که در اثر 

 اش بروز کرده است.بدن انسان و رشد خاص و موضعیتغییر شکل 

توان نسان را میاپذیر هم هستند، اهمیت تکاملی برهنه بودن ها، که معموالً با هم جمعی این دیدگاهاز مجموعه

ها را توان سایر دیدگاهوارگی و سازش با محیط گرم اهمیتی بیشتر دارند و میحدس زد. در این میان، کودك

ی پایداری است که وارگی، نوعی بازگشت تکاملی به نقطهدر این دو عامل عمده گنجاند. کودكبه نحوی 

تکاملی و  تر، این به معنای پسرفتی پویایی گونه تجربه شده است. برخالف دیدگاه قدیمیدر خمینه قبالً

هایی است کنندهجذباش بر فضای حالتش، دارای ی دگرگونیراههگونه، در خط هر .تکامل معکوس نیست

های کالبدشناختی، مثالً دهند. برخی از دگرگونیکه نقاط تعادل و پایداری ریختی و رفتاری آن را نشان می

ی بالغ، در واقع چیزی جز حرکت سیستم بر روی این نقاط سیر رشد جنینی، یا تبدیل الرو به حشره

ضعیت نابالغ آن، و شکل بالغش، هر یک نی یک موجود، وکننده نیست. در این معنا، حالت جنیجذب

شود. های خاص خود را دارند که به صورت مسیری در جریان رشد و تکوین جاندار پیموده میکنندهجذب

ـ را از ند داشتن شکاف آبششی یا دم ـمان تر ــدارانی که در سیر تکوین خود مراحلی ابتداییهای مهرهجنین

 ول عبور از روی این نقاط تعادلی هستند. دهند، در واقع مشغخود نشان می

                      
791- Allometry 
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ی کنندهاین امکان وجود دارد که سیستم در شرایطی به خاطر فشارهای درونی یا بیرونی تکاملی، به جذب

قبلی زندگی در بدن جاندار پدیدار  یقبلی خود بازگشت کند. در چنین شرایطی خصوصیات مربوط به دوره

که انسان به این معنای جدید در مورد اینشود. ی خوانده میوارگشود و این همان چیزی است که کودكمی

ی مهم وجود کنندهجذبها، یک تیشناختی نخسواره است تردیدی وجود ندارد. در مسیر پویایی جنینکودك

ی شود. اما در انسان بخش عمدهها جز در برش کوتاهی از دوران کودکی تجربه نمیدارد که در سایر گونه

پوست  ی تعادلی، از نظر ظاهری با پوست برهنه و چربی زیرگذرد. این نقطهکننده میعمر فرد در همین جذب

قراری و تکاپوی زیاد همراه است. ناگفته پیداست که بازگشت به یک بی وکنجکاوی زیاد و از نظر رفتاری با 

تر ی گستردهصفات کنونی انسان باید در این زمینهی تعادلی خاص به تنهایی معنای چندانی ندارد و نقطه

 مورد توجه قرار گیرد. 

شود. در سایر جانوران فاقد مو ــ مثل جنس هم محسوب میوابسته به ی وارگی در انسان نوعی پدیدهکودك

پذیر شود، پوستی ظریف و آسیبگراز یا کرگدن ــ پوستی خشن و زبر وجود دارد. آنچه در انسان دیده می

اش، به لحاظ پذیرییبآورد. این پوست ظریف با وجود آسو شبیه به نوزاد است که تا آخر عمر دوام می

ی این تر کردن روابط اجتماعی کاربرد پیدا کرده است. نتیجهاش گزینش شده و در محکمکارکرد جنسی

وارگی، آمیخته شدن محبت نر ـ بچه و نر ـ ماده، و پیدایش روابط عاطفی محکم میان زنان و مردان کودك

 مردان بیشتر باشد.  وارگی زنان ازکودك ،بوده است. شاید هم به همین دلیل

وارگی، که در توزیع چربی اهمیت کارکرد جنسی شکل ظاهری بدن، نه تنها در برهنه بودن پوست و کودك

چنین گروهی از شود. همها و کفل هم دیده میهای خاصی مانند پستاندر زیر پوست و پیدایش اندام

 دانند، و آن رنگ پوست است.می متخصصان، صفت مهم انسانی دیگری را هم به گزینش جنسی مربوط
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شان است. دیدگاه سنتی های گوناگون انسانی، رنگ پوست متفاوتهای جمعیتترین ویژگییکی از مشخص

ها در آن زندگی های گوناگونی که این جمعیتهای انسانی را به بومتکاملی، تفاوت در رنگ پوست جمعیت

دانیم ی زمانی بزرگی طرح شود، درست است. چراکه میبازه دانست. این تفسیر، اگر درکردند مرتبط میمی

های استوایی و گرمسیری آفریقا بوده است، و ی نژادهای دارای رنگ پوست سیاه بخشی همهبوم اولیه

اند. های پرنور و خشک چین و مغولستان ساکن بودهدر بیابان پوستان )جمعیت آسیایی شمالی و جنوبی(زرد

شان زیست ی سفیدپوستان بومی شمال اوراسیا، با سردسیر بودن محیطارتباط رنگ پریدهچنین در مورد هم

های یادشده است ــ به تردید کمی وجود دارد. اما وقتی از صدهزار سال پیش ــ که زمان اشتقاق جمعیت

جایی جابهشویم. با وجود تحرك شدید و رو میرویم، با الگوهایی معماگونه روبهسوی زمان حال پیش می

های پردامنه تا قرن اخیر سازیشان با یکدیگر، دورگهی این نژادها، و وجود امکان آمیختگی ژنتیکیپردامنه

  سابقه نداشته، و این موضوعی است که نیازمند شرح و تحلیل بیشتر است.

ی ه وابستگی اولیهبینیم کاگر میدان دید خود را تا عصر نوسنگی، یعنی ده هزار سال پیش، محدود کنیم، می

های انسانی از بین رفته است. زردپوستانِ سینودونت های بزرگ جمعیترنگ پوست و بوم به دلیل مهاجرت

هایی بسیار متنوع ــ از قطب شمال گرفته تا برزیل ــ هجرت کردند و سفیدپوستان در کل مناطق به بوم

های پوست متفاوت تا امروز است که چرا این رنگ اوراسیا پراکنده شدند. پرسشی که در اینجا باقی است این

های جدیدشان تغییر شکل نیافته، و اند و به دلیل سازش با محیطهای انسانی باقی ماندهچنان در جمعیتهم

اند. این پرسش را در کنار این واقعیت های دیگر به یک رنگ میانه تبدیل نشدهیا در اثر ترکیب با جمعیت

راکم رنگیزه در چشم و موی انسان هم بسیار زیاد است و هیچ نخستی دیگری نیست که رنگ ببینید که تنوع ت

 چشمانش از آبی روشن تا سیاه، و رنگ موهایش از بور تا مشکی تغییر کند.
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دیدگاه داروین در مورد رنگ مو و چشم، این بود که این عناصر در گزینش جنسی اهمیت دارند و به طور 

پردازان به رنگ زیستی فرد تأثیری ندارند. این پاسخ، امروز از سوی برخی از نظریهمستقیم بر شایستگی 

شناختی های گوناگون پوست را به ادراك زیباییپوست هم تعمیم داده شده است. این افراد پایداری رنگ

در  تواند باعث گزینش افراد دارای رنگ خاصگردانند، عاملی که میهای انسانی برمیمتفاوت جمعیت

 792.چنان حفظ کندها را همهای مختلف شود و تفاوت رنگجمعیت

 

 چشم

ها تفاوت ریختی آشکاری دارد. معموالً در بررسی شکل چشم انسان ویژه است و با چشم سایر نخستی

 793(SSIصلبیه )ی ها شاخص اندازهیکی از آن .کنندمی شناسی چشم، به سه شاخص عمده توجهریخت

 794(WHRی صلبیه به قرنیه. دیگری نسبت ارتفاع به عرض )شود و عبارت است از نسبت اندازهخوانده می

های موجود بر تراکم رنگیزه ی کافی گویا هست. سومی هم رنگ چشم است که بنااست که به اندازه چشم

ها گونه از نخستی 88گروهی از دانشمندان ژاپنی این سه شاخص را در  شود.در صلبیه و عنبیه سنجیده می

  795.شان مرتبط یافتندی صاحبانی زندگی و نوع تغذیهگیری کردند و آن را با شیوهاندازه

                      
792 Diamond,1991:56-95. 
793- Sclera Size lndex 
794- Width Height Ratio 
795 Kaboyashi and Koshima, 1997. 
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SSI ،ی موجود چه اندازه با وزن و طول بدن نسبت مستقیم دارد. هرکند، ی نسبی صلبیه را بیان میکه اندازه

ی چشم دهندهتر خواهد بود و بنابراین جای کمتری برای عضالت تکانتر باشد، جمجمه هم کوچککوچک

خیز هستند و بنابراین به قرنیه و مردمکی بزرگ های کوچک معموالً شبدر حدقه باقی خواهد ماند. نخستی

ی صلبیه به نفع گسترده شان را جبران کند. به همین دلیل هم اندازهواند کمبود تحرك چشمنیازمندند که بت

ها ها و لوریسشود که به طور مشخص در تارسیهیابد و الگویی ریختی تولید میشدن این دو بخش، کاهش می

کی درشت در مدشود که مرشود. شکل ظاهری چشم این جانوران به بخش رنگینِ قرنیه محدود میدیده می

 وسطش قرار گرفته است. صلبیه به دلیل رانده شدن به پشت حدقه از بیرون قابل مشاهده نیست. 

تر، جای بیشتری برای قرارگیری عضالت ای بزرگتر نخستی، به دلیل دارا بودن جمجمههای بزرگگونه

ای گسترده مردمکی کوچک و صلبیهی چشم دارند و معموالً روزخیز هستند. در این جانوران چشم دهندهتکان

ی توجه و کنندهکشی عصبی تنظیمدارد، و کوچک بودن ورودی نور به چشم با حرکات زیاد چشم و سیم

 شود.جهت نگاه جبران می

ها را هم دارد، طبیعی است که ترین بدنست و یکی از سنگینا ترین نخستیکه انسان بلندقامتبا توجه به این

است و  زیادقرنیه در چشم انسان  در او دیده شود. به این دلیل هم نسبت صلبیه به عنبیه/نوع دومِ چشم 

ها دارد و را در میان کل نخستی SSIشود. انسان بیشترین مقدار ها هم دیده میاصوالً صلبیه از بیرون پلک

ی نسبی صلبیه در چشم انسان این بدان معناست که اندازه گیرد.شامپانزه پس از او در مقام دوم قرار می

 ها دارد. ی نسبی عنبیه در آن کمترین مقدار را در نخستیبیشترین و اندازه

های ها دارد. نخستیی زندگی نخستیتغییراتِ شاخص عرض به ارتفاعِ چشم، نسبت مستقیمی با شیوه

معموالً چشمانی درشت دارند که نسبت عرض به ارتفاع آن شان، خیز بودنزی، با توجه میراث شبدرخت

 ی خوبی از این نوع چشمان است.کم است. چشمان گِردِ لمورها و گاالگوها نمونه
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کنند که تقارن فضای آن توسط زی در محیطی زندگی میزی، بر خالف موجودات درختهای دشتگونه

ی افق و باال (زمین)یش چشم به دو بخشِ زیرِ افق ی پخط افق شکسته شده است. در این موجودات منظره

های مایه و خالی است. محركم و دومی تُنُکهای بینایی مهشود که اولی انباشته از محركمیتقسیم  (آسمان)

محرك  کند. حال اینحسی مهم برای این موجودات، معموالً در راستای خط افق نسبت به ایشان حرکت می

 گریزد.ی مربوط باشد که به سوی موجود حمله کرده، یا شکاری که از وی میاتواند به شکارچیمی

به  .صص یابندکنند، باید برای نگریستن در امتداد خط افق تخهایی که بر روی زمین زندگی میهگونبنابراین 

تر است و چشمان به حالتی خطی و کشیده در چهره همین دلیل هم شکل چشم در این موجودات عرضی

 WHRکه  زی است و شاید به همین دلیل هم باشدترین نخستی زمینیافتهگیرند. انسان تخصصمی قرار

ی کمتر مقادیر در نوزاد انسان، SSIو  WHRها بیشینه است. این دو مقدار، یعنی انسان در میان نخستی

 انجامد.شان در روند بالغ شدن به شکل خاص چشم انسان میدارند و رشد تدریجی

رنگ پوست بدن ها صلبیه همشود. تقریباً در تمام نخستیویژگی دیگرِ چشم انسان، به رنگ صلبیه مربوط می

پذیر از بدن شود. اصوالً چشم بخشی حساس و آسیبی بدن تشخیص داده نمیاست و در نگاه اول از بقیه

مالی وجود جانوران گرایشی فراگیر برای استتار کردن و مخفی نمودنش از چشم دشمنان احتاست و در تمام 

ماهی با کشیده شدن خطی رنگی بر روی بدن و چشم انجام گیرد، یا با دارد. این کار ممکن است مانند دلقک

و بال برخی از حشرات الرو بدن، مانند آنچه در  های دروغین در پشتهایی رنگی به شکل چشمایجاد لکه

شود و کامالً ها هم دیده میی نخستیشود. این روند استتار چشم، در رنگی بودن صلبیهدیده میها پروانه

 شود.عادی تلقی می
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های ماکاك ی میمونشود. مثالً صلبیهی استتاری بودن رنگ صلبیه نقض میها این قاعدهدر برخی از نخستی

ای رنگش، در اطراف ی استتاری قهوهبا وجود صلبیه ،هم 796و میمون گُلدیبه رنگ خاکستری مات است 

 ای سفید رنگ دارد.اش حلقهعنبیه

ها را در این ی سفید در کل نخستیدر این میان چشم انسان یک استثنای مشخص است، چرا که تنها صلبیه

آید و از نظر بینیم. این رنگ سفید، در اثر رسوب کردن مواد پروتیدی در سطح صلبیه به وجود میگونه می

مایان چنین ناست که چشمی  ی نخستیتکاملی با اجتماعی بودن انسان گره خورده است. انسان تنها گونه

ا در انسان ی سفید، که برجسته و آشکار شدن تخم چشم را به دنبال دارد، تنهی رنگی و صلبیهدارد. عنبیه

های خردمندی که ی انسانمعیت اولیههای ژنتیکی، جشود. توجه داشته باشید که با توجه با شاخصدیده می

ها برای اولین بار تکامل یافته است. ی سفید هم در همانند و صلبیهادر آفریقا تکامل یافتند سیاهپوست بوده

را چشم را ای رنگین همراه شود، آشکاای سیاه، به ویژه هنگامی که با عنبیهای سفید در چهرهحضور صلبیه

د وم ایجاتر شدن ساخت جوامع و لزرسد در مسیر تکامل و همگام با پیچیدهکند. به نظر میگذاری میعالمت

کند از اهمیتی زیاد برخوردار که فرد مقابل دارد به چه سمتی نگاه میگونه، تشخیص اینارتباط بیشتر با افراد هم

ی مربوط به مردمک، یعنی گذاری شده و منطقهدر نتیجه، چشم با رنگی متمایز از پوست نشانهشده است. 

یجه، آدمیان رنگین مشخص شده است. در نت هایبخش نشانگر جهت نگاه هم در این میان بار دیگر با نشان

 ی را تشخیص دهند و جهت نگاه وی را دریابند. توانند چشم دیگری هم میبا یک نگاه به چهره

                      
796 Callimico goeldii 



334 

 

یادگاری شاید باشد، ترین شکل ارتباط غیرکالمی در میان آدمیان میاکنون نیز سادهاین ارتباط چشمی، که هم

ی چشم ما، زبان به عنوان ابزاری ارتباطی در انسان تکامل نیافته بود. صلبیهکه هنوز باشد از روزگاران کهنی 

ترین اشکال ارتباط رویاروی معنادار را در بین افراد خویشاوند و همسایه ممکن که شاید یکی از ابتدایی

ی اهمیت این امر تا حدی است که تصور موجودی با صلبیه 797.کرده، در همین مسیر تکامل یافته استمی

گذاری، به طور خودکار با غیرانسانی بودنش گره خورده است. با نگاهی کوتاه غیرسپید و مردمک فاقد نشانه

ها یکی در آنشده ی بازنمودهی موجودات خطرناك و هیوالگونهیابیم که تقریباً همههای ترسناك درمیبه فیلم

های بیگانه، ویرانگر، شکارچی،...(، و یا مردمکی شان رنگی است )در فیلماز این دو ویژگی را دارند: یا صلبیه

 ی وحشت و...(.گیر، کلبهشود )جنشان دیده نمیآشکار در چشم

ا جهت نگاه کردنش نامشخص باشد تهدیدکننده، غریبه، عجیب و خطرناك جلوه موجودی که چشمش، ی

ها و جانوران کارتونی(، مورد ی رنگی دارند )گربه، عروسککند و موجوداتی که چشم درشت و عنبیهمی

« انسانی»شوند. دلیل این امر اهمیتی کلیدی است که ارتباط چشمی در ارتباطات محبت و توجه ما واقع می

 دا کرده است. پی

                      
797 Kaboyashi and Koshima,1997. 
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 شناسی زیستی انسانجامعه

وی، خاستگاهی گیری ها و فشارهای تکاملی مؤثر بر شکلانسان موجودی اجتماعی است و بخش مهمی از رانه

ای انسان و گونهایم، باید به تحلیل روابط درونی روندی که در پیش گرفتهرو، در ادامهاجتماعی دارند. از این

ی های مهم در زمینهها و نظریهپیامدهای تکاملی اندرکنش آدمیان با یکدیگر نیز بپردازیم. هر یک از دیدگاه

رو، ترتیب پیدایش کنند. در شکل روبهانسان کنونی پیشنهاد میتکامل انسان، سیری خاص را برای پیدایش 

ی آدمیان )زیستن بر زمین، حرکت بر دو پا، بزرگ شدن مغز و زندگی اجتماعی( را از دید چهار صفت ویژه

 798بینیم.پردازان مهم مینظریه

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                      
798 Lewin, 1998:16. 
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 جنسیت

ی شکل ظاهری کنندهو تنظیم« بازی بقای ژنوم»ی نقش موجود در کنندهترین برداشت، تعیینجنسیت در ساده

شوند. صفات اولیه، های اولیه و ثانویه تعریف میفرد است. ساختار جنسیت توسط دو دسته از صفت

عالیت تولید مثلی، باروری و های مربوط به فها و دستگاههای تناسلی و بافتهایی هستند که به اندامصفت

هایی هستند که به دوشکلی جنسی در اند. صفات ثانویه، ویژگینگهداری جنین و فرزند اختصاص یافته

تر شدن بحث، شوند. برای سادههای جنسی تولید میاند و مانند صفات اولیه در اثر هورمونی ما انجامیدهگونه

 پردازیم. ر جداگانه به هر یک میکنیم و به طواین دو را از هم تفکیک می

 

 ی جنسیصفات اولیه

شود که به طور ای مربوط میهای فیزیولوژیک، کالبدشناختی و رفتاریی جنسی، به ویژگیصفات اولیه

های نر و ماده دو الگوی متمایز را کنند. این صفات، در نخستیمستقیم در زادآوری و تولیدمثل نقش ایفا می

 ر دارد. هایی استثنایی و چشمگیاند که انسان در هر دو زمینه ویژگیپدید آورده

ی زنده به انسان است. پیش از این اشاره ترین گونهشناختی و ژنتیکی نزدیکی کوتوله از نظر ریختشامپانزه

کنند. امروز آشکار شده است شد که این موجودات در تمام فصول سال پذیرندگی جنسی خود را حفظ می

ی هایی را با گونهاشته و شباهتها دی زندگی آنکه این ویژگی تأثیری ژرف بر سازماندهی اجتماعی و شیوه

 انسان رقم زده است. 

ها در طول سال زیاد است و در این میمون، به دلیل پذیرندگی همیشگی جنس ماده، تعداد کل جفتگیری

یابد. این بدان معنا است نری که در مقطع احتمال بارور شدن ماده در اثر یک جفتگیری منفرد بسیار کاهش می

رزندان او خواهد بود. برای تواند مطمئن باشد که پدر فکند، نمیزمانی خاصی با یک ماده جفتگیری می
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 ایانتقال ژنوم به نسل بعد است که اهمیت دارد. نر، بر خالف ماده مثل هر جاندار دیگر ــ ی نر ــشامپانزه

دار شدن های فیزیولوژیک صریحی مانند بارداری و زایمان از بچهتواند بر اساس نشانهشود، نمیکه باردار می

اش به ای شخصی و مستمر برقرار کند و در دستهخود اطمینان حاصل کند. پس، نر ناگزیر است با ماده رابطه

شود، تا شانس بارور بودن خود را افزایش  کند به رسمیت شناختهعنوان تنها میمونی که با او جفتگیری می

در انحصار داشتن  زمان ــی کوتوله، دو فشار همدهد. به عبارت دیگر، در میمونی اجتماعی مانند شامپانزه

اجتماعی به نوعی طرد رقابتی و قلمروگیری درون ای برای تولید مثل و کاهش رقابت میان نرها ــماده

به این موضوع اشاره کردیم که در شرایط رقابتی شدید، افراد درگیر در رقابت با روند طرد  انجامد. قبالًمی

کنند و به این ترتیب از زیر بار مسابقه بر سر منابع رقابتی کنام و منابع مورد نیاز خود را از هم تفکیک می

ی کوتوله هم، چنین شوند. اختصاص یافتن یک یا چند ماده به یک نر در داخل جوامع شامپانزدهآزاد می

  799دهد.گروهی را تشکیل میپدیداری است و در واقع نوعی سازوکار کاهش تنش درون

کوتوله ی اجتماعی شامپانزه رفتارهایای در فضای حالت کنندهی خاص از رفتار جنسی، مانند جذباین شیوه

ی مشخص به زندگی نماید. پایبند بودن یک نر و مادهها ایجاد میرا در آن وارکند و رفتارهایی انسانعمل می

کند. این ایجاب میشان میانی شخصی را با هم ــ هرچند وابستگی نر به ماده کمتر است ــ نوعی رابطه

ر و ماده کنند و نها و پستانداران دیگر، از جلو جفتگیری میها هم مانند انسان و برخالف سایر نخستیمیمون

و آوری همکنند. این شخصی شدن های درازمدت و مستمری را با هم برقرار میارتباط ،جفتگیریبه دنبال 

ترین است، که ساده ی انسانی خانوادهها و دستیابی به منابع، شالودهها در بزرگ کردن بچههمکاری جفت
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د بتوانید حدس بزنید، روابط جنسی در جوامع طور که شای. همانشوددیده میهای کوتوله شکلش در شامپانزه

های ای برای کسب موقعیتها از آن به عنوان وسیلهکنندگی مهمی دارند و مادهها نقش تنظیمکوچک این میمون

بینیم که در این شامپانزه خشونت نر نسبت کنند. در همین زمینه، میاجتماعی و دسترسی به منابع استفاده می

کند. شود و نر همراه ماده برای بزرگ کردن فرزندان خود همکاری میها دیده میسایر میمون به ماده کمتر از

از یاد نبریم که در حالت عادی و آماری  800با این فراوانی رایج نیست.ها این رفتاری است که در سایر میمون

شود و این جانوران، نقش نر در تولید مثل تنها به جفتگیری کردن و منتقل کردن اسپرم محدود می در جهان

 الگوی خاص از رفتار تناسلی باید حالتی ویژه دانسته شود.

ی انسان، ادهگذاری در جنس مهای تخمکدارای الگویی مشابه است. چرخه آوریهمانسان هم از نظر رفتار 

زایی را دوشاخهها نوعی باروری و پذیرندگی جنسی در این گونه ،به این ترتیب .فاقد نمود ظاهری است

و ی کوتوله، درست مانند شامپانزهاز این رو، . ستا و به صورت دو متغیر مستقل از هم درآمده تجربه کرده

 نظم اجتماعی است. ی شالوده «جنسیت»تر از نظر پیچیدگی، در ابعادی بسیار کالن

ترین تفاوت فیزیولوژیک در بدن انسانِ نر و ماده، تفاوت در غدد جنسی، و بنابراین اختالف در ترکیب مهم

یرات مربوط ی پیاپی ــ که رشد جنینی و تغیهای یادشده، در چند مرحلههای جنسی است. هورمونهورمون

های تناسلی و ساختارهای پشتیبان تر از بقیه هستند ــ ساختار و کارکرد اندامبه سن بلوغ در آن میان مهم

های های تناسلی و بافتشناسی ظاهری اندامریخت ،کنند. به این ترتیبتولیدمثل ــ مثل رحم ــ را تعیین می
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ها محسوب ترین نمودهای خارجی کارکرد این هورمونداری ــ مثل غدد شیری سینه ــ مهممربوط به بچه

 شوند.می

ی شکمی، ها به دلیل نیازشان به دمایی کمتر از دمای درونی حفرههای نر، غدد تناسلی یا بیضهدر بیشتر نخستی

وزن  کنند.که در زیر شکم قرار دارد، مهاجرت می ،801بیضه هایهای آخر عمر جنین به داخل کیسهاز ماه

ی یک انسان مذکر در حدود سی گرم است. این مقدار نسبت به وزن بدن، از شامپانزه کمتر و از گوریل بیضه

ها گونه از نخستی 33به بدن را در نسبت وزن این اندام شناسان انگلیسی که بیشتر است. بر اساس بررسی انسان

وع رفتار جنسی وجود دارد. هرچه فواصل زمانی ی مستقیمی بین وزن بیضه و ناند، رابطهبا هم مقایسه کرده

 ها بیشتر خواهد بود. ی آنگیری در نرهای یک گونه کمتر باشد، وزن بیضهمتوسط بین دو جفت

های دارای ای با مادهاین امر از نظر تکاملی کامالً معقول است. یک گوریل نر را در نظر بگیرید که در جامعه

شوند و پس از های ماده پس از چهار یا پنج سالگی بالغ میند. گوریلکی مشخص جنسی زندگی میدوره

آن در هر ماه تنها چند روز پذیرندگی جنسی دارند. به این ترتیب، یک گوریل نر در بهترین شرایط بیشتر از 

ها، ده دوازده بار در سال امکان جفتگیری نخواهد داشت. در این حالت، به دلیل کم بودن تعداد کل جفتگیری

راهکار جفتگیری در  ،که هر جفتگیری به باردار شدن ماده بینجامد هم بیشتر خواهد بود. پساحتمال این

آشکار است که گوریل نر  .است استوار شده 802های نر بر تولید حجم کمی پشتابجانورانی مانند گوریل

کند بنابراین شمار بارهایی که گوریل نر جفتگیری می های بزرگی نخواهد داشت.ی این کار نیاز به بیضهبرا

 ها به بارداری ماده منتهی شود بسیار است. که هر یک از این جفتگیریاندك است، اما احتمال این
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موجودات، عالیم بیرونی مشخصی کند. در این ی کوتوله و انسان وضع فرق میدر جانورانی مانند شامپانزه

همیشه پذیرندگی  ها. از آنجا که مادهشودها دیده نمیدر مادهباشد،  گذاریی تخمککه بیانگر فرا رسیدن دوره

. در شرایطی که معلوم جفتگیری کنندبا ایشان با بسامدی بیشتر شوند میند، نرها ناچار نکخود را حفظ می

تا  شود، نر ناگزیر است به طور مداوم رفتار جفتگیری را ادامه دهدجام میگذاری ماده کِی اننیست تخمک

است که حجم آن راهکار جفتگیری در اینجا باردار شدن تخمک با اسپرم خودش را افزایش دهد. احتمال 

ی برای باردار کردن ماده شانس اندک شانهای پیاپی تولید شود، که هر کدامبرای جفتگیریزیادی پشتاب 

ی . از آنجا که پذیرندگی ماده ارتباطی با توانایی فیزیولوژیک باردار شدنش ندارد، آن نری در مسابقهنددار

های بیشتری جفتگیری کند و این دقیقاً با بسامد باالتری با مادهتکاملی شانس بیشتری خواهد داشت که 

به این ترتیب چند بار در هفته  ی نری کهشود. شامپانزههای عادی دیده میالگویی است که در شامپانزه

 تر خواهد بود. هایی بزرگکند، نیازمند بیضهجفتگیری می

تواند به دو شکل مورد تفسیر می چنین در انسان ــو هم ها ــی نسبی بیضه در نخستیاندازه ،به این ترتیب

 قرار گیرد. 

شده ــ به دلیل تعداد بیشتر ی فیزیولوژیک است. هرچه حجم اسپرم دفعاتفسیر نخست در واقع بیانگر قاعده

ی تکاملی به موضوع نگاه باشد. تفسیر دوم، از زاویهتر ها هم باید بزرگآمیزش ــ بیشتر باشد، حجم بیضه

تواند با چند ماده جفتگیری کند و هر ماده فرماست، هر نر میمومرج جنسی حککند. در جوامعی که هرجمی

در این  یک نری برنده شدن کنندهتواند تعیینبنابراین تنها چیزی که می .کنددریافت مینطفه از چندین نر 

که نر در پشتابی است، که خود با حجم پُشتاب رابطه دارد. بنابراین حجم اسپرماتوزوئیدهتعداد  رقابت باشد،

 ست.وشدن اپدر ی شانس کنندهکند، تعیینگذاری میسرمایهاش رفتار جفتگیری
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هبری راچند ماده را با ها، هر ماده در هر ماه تنها چند روز پذیرندگی دارد، و هر نر هم حرمسرایی در گوریل

قای ژنومش را شده، چند بار جفتگیری در سال کافی است تا بکند. بنابراین برای یک گوریل نرِ تازه بالغمی

وامع این جتضمین کند. اما در جانوری مانند شامپانزه این تعداد جفتگیری در سال اصال کافی نیست. بر 

با نرهای دیگر  در حال رقابت ر نر مرتباًفرماست و به این ترتیب، هومرج کامل جنسی حکمها هرجمیمون

نر  یشامپانزه کنند. به همین دلیل هم یکهای بارورشده توسط او را دوباره و چندباره بارور میاست که ماده

ی طبیعی تیجهنر است تا چند بار در روز با دیگران جفتگیری کند! گزیعادی برای اطمینان از بقای ژنومش نا

 ها بیشینه است. ها در میان نخستین بیضه در شامپانزهبینیم وزکه میاین

های بیضه قرار دارد، عضوی حساس و مهم ها در بیرون از بدن و در کیسهبیضه، از آنجا که در نخستی

نوان عشود. این عضو هم در تعیین هویت طرف مقابل، و هم در تعیین نقش اجتماعی یک نر به محسوب می

های اندرکنش یابد. به همین دلیل هم، این اندام دراجتماعی موفق یا ناموفق، اهمیت میموجودی با پایگاه 

ی ها محل بیضه به وسیلهبینیم که در بسیاری از میمونحاکم بر افراد جامعه هم مؤثر است. از نظر ریختی، می

مینه، ماندریل نر است گذاری شده است. یک مورد افراطی در این زنههای پوششی خاصی نشاها یا بافترنگ

کند. به عبارت اش را بازنمایی میآلت و بیضه رنگ آبی و صورتیِ ،هایشکه تزئینات رنگی روی بینی و گونه

 کند. اش را حمل میهای تناسلیی رنگی اندامها جانور نر بر صورت خود نقشهدیگر، در این میمون

، رفتارهای و فیزیولوژیک شناسیبر نمودهای ریخت عالوهجنسی نرها و کشمکش ناشی از آن، نرقابت درو

است که در واقع یکی  803ها، جوریدنیکی از رفتارهای مشهورِ جوامع نخستی اند.ای را هم تولید کردهویژه
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تواند اشکال بسیار در یک قبیله است. این رفتار میی دوستی افراد موجود نشانه از علل استحکام جامعه و

ها گرفته، تا تعریف کردن جوك و لبخند زدن متنوع به خود بگیرد، از جوریدن و کشتن شپش بدن در گوریل

ی شود. این جانوران رفتارهای خوشامدگویانهها دیده میدر آدم. یکی از رفتارهای جالب در این میان، در بابون

ی خود را رسند، بیضههای نر وقتی به هم میشود. بابونها به بحث ما مربوط میکه یکی از آنخاصی دارند 

 ،در واقع ،این 804.کندای رها میکنند و بابون دیگر آن را در دست گرفته و پس از لحظهبه هم عرضه می

اعتماد متقابل است. چون عرضه کردن بیضه به یک نر دیگر، نماد چیز دیگری جز داشتن اعتماد  نوعی نمایش

 ی اوست!مطلق به او نیست. فراموش نکنیم که گرانبهاترین عضو بدن افراد نر ــ البته از دید تکاملی ــ بیضه

کردن پشت  خم)مانند تعظیم شاید بتوان رفتارهای مشابه در انسان را هم به همین هدف دانست. رفتارهایی 

ردن دست ک، و بلند (کوچک و کوتاه نمودن قد، نوعی فروتنی)، زانو زدن (دفاع به حریفی گردن بیو ارائه

است. آدمیان  جهانی برای ابراز صلح و دوستی یرفتار ،. که به ویژه این آخری(یعنی من اسلحه ندارم)خالی 

ن فرضی سایر که پیامی از زمین را برای ساکنا، «2 کاوشگر»ی است که در سفینه همگانیاین عالمت به قدری 

ند، نهاده ی طالیی با نقش مرد و زنی که دست خود رابه همین ترتیب بلند کرده بودابرد، لوحهسیارات می

 ،شمند هموهانگارانه ــ طراحی شده است که سایر موجودات شده است. این لوح، با این فرض ــ البته ساده

های اتی با دندانچنین عالمتی را به عنوان دوستی و صلح تلقی خواهند کرد. باید همه امیدوار باشیم که موجود

ها چیزی توای پیام برای آنچون طبیعی است که مح ،ی بدن، این لوح را پیدا نکنندشاخه در کنارهبلند پنج

 شبیه به اعالن جنگ خواهد بود!
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ای و جانداری در جهان جانداران، قدرت مفهومی است که با بقای فرد و گونه پیوندی ناگسستنی دارد. آن گونه

نیرومندتر است که بخت بقای بیشتری داشته باشد و ژنوم خود را به شمار بیشتری از فرزندان، با شایستگی 

تر قدرت در جوامع انسانی نیز مفهومزیستی باالتری، منتقل کند. به این ترتیب، ارتباط آشکار جنسیت و 

 شود. می

جنس، در شرایطی که تنها منبع مورد نظرِ جفت باشند، با یک جدال ساده ای در جانوران همگونهرقابت درون

رفع و رجوع ــ  های نراز جنس آواز خواندن قناریــ یا نمایش هنرمندانه ــ  از نوع شاخ زدن بزها به همــ 

چون غذا، زیستگاه گونه تشکیل یافته است، منابع دیگری همشود. اما در جوامعی که از شمار باالی افراد هممی

 گیرند. و موقعیت اجتماعی نیز موضوع رقابت قرار می

نسانی، اند. در جوامع اای اجتماعی، این پیوند بنیادین قدرت و جنسیت را به ارث بردهآدمیان به عنوان گونه

چنان ربطی مفهومی میان کامیابی و قدرت جنسی و پایگاه و قدرت اجتماعی وجود دارد. شاید در برخی هم

که آن هم در جای خود نوعی ــ طلبانه، این پیوند شکلی معکوس پیدا کند های روشنفکرانه یا ریاضتاز الیه

 شویم. رو میی نزدیک این دو روبهارزی مردم، با همرابطه است ــ اما معموالً در زبان عامیانه

ای از نمایش قدرت است که تنها در شیوههای مربوطه، تقلید رفتارهای نرینگی، و اغراق در نمایش اندام

ی رفتارشناختی اهای نزدیک به انسان قاعدهدر میان میمونشود. چنین الگویی ی آدمیان دیده نمیفرهنگ کوچه

رئیس قبیله برای نشان دادن برتری خود چند وقت  ها، نرِبابون و هاشامپانزهشود. در بعضی از محسوب می

 کند. این رفتار، ربط چندانی به خودِپرد و رفتار جفتگیری را تقلید میبه چند وقت بر پشت سایر نرها می

نی یع سازد.را نسبت به هم مشخص می موقعیت اجتماعی نرهاحرکتی نمادین است که جفتگیری ندارد و 

اش باالتر باشد، این حق را دارد که بر پشت نرهای بیشتری بپرد و با هرچه موقعیت اجتماعی نری در قبیله
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تواند با همه پرد و میی نرها میهای بیشتری جفتگیری کند. نر برتر قبیله هم کسی است که بر پشت همهماده

 ها جفتگیری کند.ماده

ست. مثالً در گوناگونی برای تحکیم این ساختار اجتماعی تکامل یافته اهای مختلف، تغییرات ریختی در گونه

نمادی از  کند. در انسان هم گویا بزرگی آلتای پیدا میها موهای پشتِ نرِ برتر رنگ نقرهی گوریلقبیله

تمام  نوز هم درجایگاه اجتماعی نرها باشد. رفتارهای رایجی که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته و ه

الف زدن از موضوعات جنسی در  شود، همه بر همین نکته تأکید دارند. هنوز همها و جوامع دیده میفرهنگ

ها، های رایج، جوكشود. شوخیحسوب مینمایی و خودبرتربینی مهای نر، به عنوان نوعی قدرتمیان انسان

به  نگاه کوتاهی نقش اجتماعی هستند.هایی از این ها، نمونهی فرهنگی غیررسمی همهو حتی زبان کوچه

های گوناگون، ژرفای پیوند یادشده را نشان های منسوب به مردانگی و رفتار مردانه در فرهنگارزش شاخص

 دهد. می

 

 ی جنسیصفات ثانویه

ای پیدا یژهشان، ریخت ظاهری وهای جنسیها، به دلیل اثرات مختلف هورمونی نخستیجنس نر و ماده

های مربوط به جفتگیری و باروری و دیرتر ظاهر شدن این که به دلیل نداشتن ارتباط مستقیم با اندام کنندمی

ها از نظر ریختی باعث تمایز زنان از اند. این صفتی جنسی شهرت یافتههای ثانویهصفات، به نام ویژگی

 آورند.شوند و نوعی دوشکلی جنسی را پدید میمردان می
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شدیدتری را نسبت  ، تمایز جنسی805ای دارای چندهمسریهرشناسی وجود دارد که گونهدر جانو ایقاعده

ترین در کنار بزرگ یز دوجنسی در پستانداران رادهند. بیشترین تمااز خود نشان می 806همسرهای تکبه گونه

دریایی جنوبی نر است که در حدود سه آمیزترین مثال در این مورد، فیلبینیم. اغراقهای شناخته شده میحرم

کیلوگرم  350های این گونه در حدود کند. هر یک از مادهماده را بارور می 48هایی با تُن وزن دارد و حرم

  807.عنی در حدود یک دهم جنس نروزن دارند، ی

کند، هایی که جنس نر را مشخص میشود. صفتها به اشکال گوناگون دیده میدوشکلی جنسی در نخستی

ها، بلندتر بودن دندان نیشِ فک باال تر بودن تنه و اندامتر بودن بدن، عضالنیتر و سنگینعبارتند از بزرگ

ات پوستی ویژه موهای سر و تزئین ، بیشتر بودن موهای روی صورت و بدن، توزیع متفاوت(هامثال در بابون)

 .(ی ماندریل نراوتان و تزئینات بینی و گونهی اورانگمثل گونه)

هایی که از بندی کرد. صفتوارگی دستهتوان زیر عنوان عمومی کودكی جنس ماده را میهای ثانویهصفت

ی شکل نوزاد انسان دکنندهشوند، تا حدودی تقلیهای جنسی ماده ایجاد مینظر ظاهری زیر تأثیر هورمون

دهد، غیرعضالنی و ای از چربی در زیر پوست، که ظاهری صاف و ظریف به بدن میهستند. وجود الیه

تر بودن ساخت تنه، کمی موی بدن و صورت، و باقی ماندن بسیاری از صفات رفتاری کودکانه مانند سبک

باید به این موارد صفات وابسته به زایمان و نگهداری  وارگی هستند. البتههایی از این کودكصدای نازك، نشانه

                      
805- Polygamy 
806- Monogamy 
807 Diamond,1991:56-95. 
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تر بودن ی شکمی و پایینتر بودن حفرهجیمحخاصره، وجود پستان، و تر بودن لگنفرزند را هم افزود. پهن

 ی این موارد هستند.مرکز ثقل بدن از جمله

ی مهمی کنندهدن انسان تنظیمانجامد که شکل ظاهری ببندی تمام این شواهد ریختی، به این نتیجه میجمع

کننده است که قرارگیری ساختار بدن در یکی از های جنسی را در کنار خود دارد، و این تنظیممانند هورمون

شناسی بدن انسان، به طور گفتیم، ساختار فیزیولوژیک و ریخت کهکند. چناندو حالت نر یا ماده را تعیین می

گفتیم از بازگشت  کهرفتاری، چنان دهد. این صفتِ ریختی/خود نشان میواره را از کلی نوعی حالت کودك

جنین انسان حاصل شده است. به این معنا  808ی تعادلی بر مسیر تکوینی پویایی تکامل انسان به نقطهخمینه

انسان ایجاد شده  ای جدید بر روند رشد و تکوین جنینکنندهی جذبنقطهبه دلیل فشارهای تکاملی،  که

های نوزادگونه را در انسان بالغ ممکن کرده است. ی تازه، باقی ماندن گروهی از صفتکنندهاست. این جذب

ی اکنندهی انسان، در مسیر تکامل بر اطراف جذبی پویایی گونهرسد که خمینهبه بیان دیگر، به نظر می

های نزدیک به انسان ــ مثل ی تعادلی سایر نخستینوظهور در جا زده باشد و از طی طریق به سمت نقطه

گرد بر روند رشد تکوینی انسان، منجر به پیشرفت چشمگیر قوای شامپانزه ــ باز مانده باشد. همین عقب

 وم بخشیده است. ی کودکانه در انسان بالغ تداذهنی انسان شده و به رفتارهای کنجکاوانه

وارگی دو گام گردِ کودكرسیم که عقبی جنسی در انسان نر و ماده، به این نتیجه میبا بررسی صفات ثانویه

 یاس مادهم دیگر، جنتر و نیرومندتر منجر شده و گامتفاوت داشته است. یک گام به پیدایش جنس نرِ درشت

 کند.اش را در حالت بالغ حفظ میوارهرا تولید کرده که بیشتر از جنس نر صفات کودك

                      
808- Onthologic 
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ی اش، اقتصاد خاص جوامع اولیهگرد پویایی تکاملی انسان بر مسیر تکوینیای بودن عقبدلیل این دو مرحله

بایست توسط وی مورد شده است و میانسانی است. اقتصادی که در آن جنس ماده توسط جنس نر تغذیه می

ـ که اصوالً به دلی ها ل کدهای ریختی خود حمایت بالغحمایت قرار گیرد. در چنین حالتی، شباهت با کودکان ـ

ای که توسط شان را در جامعهها سودمند باشد و شایستگی زیستیتوانسته برای مادهانگیزند ــ میرا برمی

از است بینیم، ترکیبی ی جنسی ماده میشده، باال برد. آنچه ما به عنوان صفات ثانویهشکارچیان نر هدایت می

ی او، و نیاز به مورد حمایت قرار گرفتن از سوی به حمایت از فرزند و تغذیه دو عامل یادشده، یعنی نیاز

ی امروزین دیگر وارگی بیشتر. ناگفته پیداست که این دلیل تکاملی در جوامع پیچیدهجنس نر و بنابراین کودك

مبنای شباهت  ی حمایتگری چندالیه برتری در اطراف این الگوی سادهمحلی از اعراب ندارد و قواعد پیچیده

 ی انسان، در سایر جانورانِ دارایدر گونه 809زاییای بودن شکلبه نوزاد، شکل گرفته است. همین دو مرحله

 شود. دوشکلی جنسی هم دیده می

ی انسان به تدریج کاهش دوشکلی جنسی در گونهتوان چنین قضاوت کرد که بر اساس شواهد فسیلی، می

 شده، بسیار تعدیل شده باشد.های جنوبی دیده میآمیزی که در میمونیافته است، و نسبت به حالت اغراق

کاهش یافتن دوشکلی جنسی در گذار از جنس میمون جنوبی به انسان، بیانگر این نکته است که رقابت 

گذشت دو برابر ماده وزن  کهته کاهش یافته است. میمون جنوبی نر چنانجنسی در میان نرها به شکلی برجس

تواند باشد. این کاهش میمیدرصد  20 داشته، اما در میان جنس انسان این افزایش وزن نر نسبت به ماده فقط

ناشی از پیدایش اشکال جدید زندگی اجتماعی و رفتار گروهی بوده باشد. مرجع اصلی این چرخشِ 

                      
809- Morphogenesis 
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خواری و شکارگی بوده است، که به کاستن از رقابت میان نرها انجامیده و زمینه اختی، احتماالً گوشترفتارشن

را برای همکاری چند نر در سازماندهی موازی جفتگیری و شکار ممکن کرده است. این چرخش رفتار تا 

دو ها هم تفاوت وزن شامپانزهکه در میان بینیم شباهت دارد. جالب آنها میحدودی با آنچه در میان شامپانزه

 است.درصد  20در حدود همین جنس 

 

 آوریهمرفتار 

نه تنها جایگاه افراد را در  های ریختی و ظاهری متمایزِ جنس نر و ماده در انسان،جا دیدیم که ویژگیتا این

های مؤثر بر ی رفتارهای اجتماعی و قانونمندیبخش عمده ، بلکهکندجامعه تعیین میبندی جنسی رتبه

شوند. با این وجود، نشانگان بندی تعیین میالگوهای توزیع منابع در داخل جامعه هم توسط همین نظام رتبه

روابط، نیازمند ای از روابط اجتماعی کافی نیست. قانونمند کردن این شناختی برای تنظیم بخش عمدهریخت

در  آوریهمدهد. رفتار را تشکیل می هاآن ترینجنسی یکی از مهمآوری همکارکردهای دیگری است که 

 تر شدن و غنی شدنش از نظر ریختی/انسان به قدری اهمیت داشته که روندهای تکاملی کالن به پیچیده

کاملی دیگری که دارای نقش برجسته و اهمیت رفتار در انسان، مانند هر کارکرد تاین اند. رفتاری کمک کرده

تر شدنش به نمایی شده و پیچیدهبینی تکاملی دچار درشتباال در تعیین شایستگی زیستی باشد، زیر ذره

انجامیده است. از نظر ظاهری، به فهرستی که های گوناگون در آن یزایهسلسله مراتبی شدن کارکردها و شاخ

توان این موارد را هم افزود: جزءجزء شدن افراطی عضالت صورت، برگشتن مخاط درون در باال ذکر شد، می

ی گوش و وجود بافت چربی محکم در پستان افراد ماده. بسیاری از دهان به بیرون و تشکیل لب، وجود نرمه

ی جنسی در جوامع انسانی در نظر های نشانگر اهمیت غریزهبه عنوان شاخص شناسان، این عوامل راانسان
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یک عامل آوری هم های مربوط بهکند که رفتاراین شواهد، ما را به پذیرش این گزاره ترغیب می 810.گیرندمی

 افراد انسانی است.مهم در جایگیری اجتماعی 

های جنسی وجود دارند. های قابل تحلیل فراوانی در مورد نقش اجتماعی فعالیتاز دید رفتارشناختی داده

ت است از غنی ها، رفتار جفتگیری منحصر به فردی دارد. یکی از این موارد، عباری انسان از برخی جنبهگونه

های یمونماگر زمان جفتگیری در  ش با رفتار جفتگیری.شدن چشمگیر سیستم لذت در انسان، و پیوند خوردن

فعالیت  فتن ازشناختی پاداش گررسیم که الگوی عصبنزدیک به انسان را با هم مقایسه کنیم، به این نتیجه می

ی ، کمینهزمانیهایی اساسی دارد. مثالً از نظر ها از نظر کمی و کیفی تفاوتی میمونجنسی در انسان با بقیه

 . هاستتر از سایر میمونجفتگیری در انسان بسیار طوالنی زمان

ها بیشتر است. تنها استثنا در این ، زمان جفتگیری در انسان از دیگر نخستیآیدکه از جدول زیر برمیچنان

دهد. ی کوتوله است که او هم الگوی اجتماعی پایداری را بر اساس رفتار جنسی از خود نشان میمیان شامپانزه

رسد. در این جانوران رفتار مورد بحث نمی 811ها، ماده هرگز به اوج لذتهای میمونواقع در بیشتر گونه در

که روابط جنسی حاکم بر مهمی برای برانگیختن رفتارهای اجتماعی نیست. در انسان، تأکید بر این یرانه

سیاری از رفتارهای اجتماعی هستند، آشکارتر از آن است که نیاز به گوشزد داشته باشد. شواهد تاریخی از ب

 .ادامه دارد 813جمشیدتا خاکستر تخت 812رقص سالومه

                      
 .1364، موریس.  810

811- Orgasm 

 گویند شرط رقصیدنش در برابر پادشاه یهودیه را کشته شدن زکریای پیامبر قرار داده بود. رقاصی که می .813

 و به درخواست کنیزی به نام سائیس آتش زد.  جمشید را در حالت مستیگویند اسکندر تختمی .814
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 .(Diamond,1991:56-95های عالی )ی زمان متوسط ارگاسم در نخستیمقایسه

 

بیشتر جانوران، یک ویژگی مهم دیگر در رفتار جفتگیری انسان، پنهانی بودن آن است. در که گذشت، چنان

شود. در ها تعیین میی مشخص جنسی است که توسط تغییرات ترشح هورمونجنس ماده دارای یک چرخه

ی موارد، ماده به هنگام شود. تقریباً در همهجنسی به شکل مرتب و دقیقی دیده می یهاپستانداران این چرخه

دهد. این تغییرات در واقع عالمتی به گذاری تغییرات ریختی و رفتاری مشخصی را از خود نشان میتخمک

ی فحل شدن، رهها به هنگام دونرهاست تا با او جفتگیری کنند و بقای نسل را تضمین نمایند. مثالً در میمون

آید تا نرها را به خود جلب کند. این رفتار کند و به شکلی درمیها تغییر میگاه و سینهرنگ و حجم نشیمن

توجهی نرها ــ های معدود ماده ــ به دلیل بیپذیر است، چون از هدر رفتن تخمکاز دید تکاملی توجیه

 کند.پیشگیری می

ها، شده از نخستیهای شناختهاش انسان است. تنها گونهرد که یک نمونهاما این پدیده چند استثنای عجیب دا

دهد، انسان و خویشاوند رفتاری نشان می گذاری را به صورت پنهانی و بدون تظاهرات ریختی/که تخمک

وکیف این ی کوتوله است. این پنهانکاری به قدری شدید است که تا شصت سال پیش کمنزدیکش شامپانزه

گذاری در میان ی تخمکترین دورهنظمدر انسان هم نشناخته بودند. در ضمن انسان دارای بی دوره را

 زمان گونه

 دقیقه 5 انسان

 ثانیه 7 شامپانزه

 ثانیه 15 ی کوتولهشامپانزه

 دقیقه 1 گوریل
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روز در افراد گوناگون تغییر کند و هر عامل  45تا  20تواند از ی رحمی میهاست. طول این دورهنخستی

بینی زمان پیش ،تواند نظم آن را در یک فرد خاص مختل کند. به این ترتیبای هم میمحیطی یا درونی

 ی کوتوله ناممکن است.گذاری و بارور شدن فرد ماده در انسان و شامپانزهتخمک

هایش در اثر جفتگیری به طرز باور ای است که احتمال باروری تخمک مادهانسان گونه ،عالوه بر این

است، درصد  75که یک ماده گاو در اثر یک بار تلقیح مصنوعی بارور شود، ای پایین است. احتمال ایننکردنی

درصد  28تنها جنسی داشته باشد،  یاما برای زنی که بیشترین تعداد آمیزش ممکن را هم در طی یک دوره

شان در اثر آمیزش کمینه اند که احتمال باروریامکان بارداری وجود دارد. یعنی زنان انسان طوری تکامل یافته

ها را گذاری، که برخی از آمیزشی تخمکشود. این کار از دو راه ممکن است، یکی از راه مخفی بودن دوره

کند، و بودن زمان مناسب جفتگیری از دور خارج می بینیپیش به دلیل نامناسب بودن وضع رحم و غیرقابل

گذاری هم انجام گرفته است. اما چرا این دیگری کم بودن فیزیولوژیک احتمال باروری، در زمانی که تخمک

 راهبرد تکاملی ویژه در انسان تکامل شکل گرفته است؟

ستلزم به کار بردن حجم زیادی انرژی شود. این کار مدر کل، رفتار آمیزشی نوعی عملکرد خطرناك تلقی می

عضالنی در هنگام آمیزش، خطر شکار شدن را هم افزایش  های حسی/و زمان است، و به دلیل تغییر توانایی

دهد. در جانوران، رهیافت کلی در جهت کمینه کردن زمان این رفتار، و بیشینه کردن احتمال باروری است. می

ای است که جلوی چنین انسان تنها گونهدهد. هماً برعکس این را نشان میای است که دقیقانسان تنها گونه

نماید. یکی از دالیل کند و به طور مخفیانه آمیزش میی خود جفتگیری نمیگونهچشم دیگر افراد هم

 تواند ناشی از همین امر باشد.منحصرشدن زمان این رفتار به شب هم می

 ها خواهیم داشت:جا نگاهی کوتاه به آناند که در اینها پیشنهاد شدهچندین نظریه برای توجیه این پدیده
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ی جفتگیری است، این دیدگاه بیشتر در صدد توجیه الگوی رفتاری پنهانکارانه .شناختیدیدگاه سنتی انسان. 1

شدن عث کم هواداران این نظریه مخفی بودن جفتگیری باطبق نظر و بر مبنای رفتار نرها طراحی شده است. 

را به هنگام  د. بر اساس این دیدگاه، مردانی که همتایان خودشوپرخاشگری ناشی از رقابت در میان نرها می

ت را در بین جمعی و صمیمیجفتگیری ــ یعنی رقابت در ادامه نسل ــ نبینند، سطح باالتری از همکاری دسته

ایش است و بخت بقای جامعه را افز کنند و این چیزی است که در جوامع انسانی مطلوبخود آشکار می

ی ای که آمادهگذاری از رقابت شدید نرها برای تصاحب مادهنامعلوم بودن زمان تخمکچنین دهد. هممی

را قرار داشت، مدعی بود پردازان مردگکه زیر تأثیر نظریه ،شکل قدیمی این دیدگاهکاهد. انتقال ژنوم است، می

اند تا تنش بین افراد نر را در ییر فیزیولوژیک و تکاملی مورد بحث را متحمل شدهکه افراد ماده به این دلیل تغ

بین زنان  های جدیدتری از این نظریه هم وجود دارد که بر لزوم استحکام ارتباطجامعه کاهش دهند. نسخه

 .کندبا هم و زنان و مردان با هم تأکید می

اعث بگذاری در زنان ی تخمکبر اساس این دیدگاه، پنهان بودن چرخه .دیدگاه جدید انسان شناختی. 2

 ،پذیرا باشند. به این ترتیبگذاری ــ ان بلوغشان ــ مستقل از زمان تخمکها در تمام طول دورشود تا آنمی

شوند. در همسره راغب میی تکی یک ارتباط دونفرهمردانی که همواره امکان جفتگیری را دارند، به ادامه

های اش ضامن بقای خانوادهدهندهاین دیدگاه امکان جفتگیری همیشگی را به دلیل ارزش پاداش ،واقع

که الگوی  ،هاه در ژیبونکاست  مهم بر این نظر وارد است و آن هم این یداند. ایرادهمسره میتک

 . ارددنمود بیرونی ها گذاری مادهی تخمک، چرخهتر از انسان استهمسرتکشان انحصارگراتر و خانوادگی
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ی چرخه شدن بر اساس این دید، جلب حمایت نرها علت اصلی این مخفی 814.دیدگاه سیمونز. 3

هایی که پذیرا ها دیده شده که نرهای شکارچی غذای خود را با مادهبوده است. در شامپانزهگذاری تخمک

ها جفتگیری کند و در نهایت گیرد که ماده با آناین کار به این امید انجام می کنند و طبعاً باشند قسمت می

گوید تالش تکاملی برای جلب همیاری همیشگی احتمال بقای ژنوم نر شکارچی افزایش یابد. این نظریه می

 کاری جنسی را پدید آورده است.ی آدم، این پنهاننرهای شکارچی در گونه

 کرده یا نه، ماده را بارور ،که با جفتگیریبر اساس این دیدگاه، عدم اطمینان نر از این 815.دیدگاه الکساندر. 4

علت اصلی پنهان بودن این چرخه است. اگر نر پس از یک بار جفتگیری با ضریب احتمال باالیی مطمئن 

کرد. اما در این حالت که شد که ژنوم خود را به نسل بعد منتقل کرده، پس از آن دیگر توجهی به ماده نمیمی

مجبور است همواره در کنار ماده باقی همواره عدم قطعیتی در مورد بارور بودن یا نبودن ماده وجود دارد، نر 

ی زمانی جفتگیری این الگوی توسعه ،های مکرر از پدر شدن خود اطمینان یابد. در ضمنبماند و با جفتگیری

کند و تنش ها در چند روز معدود فحل شدن هم جلوگیری میی نرها بر سر مادهاز رقابت جنسی فشرده

 دهد.اجتماعی را کاهش می

است. این  های عالی بنیان نهاده شدهکشی در میمونی بچهاین نظریه بر اساس پدیده 816.هردیدیدگاه . 5

شود. نری که رهبری یک قبیله را بر عهده ها و انسان زیاد دیده میسانان، میمونرفتار در برخی از گربه

او کشد تا برتری ژنوم خود را در نسل آینده تضمین کند. گیرد، نوزادان به جا مانده از نرهای قبلی را میمی

                      
814- Donald Simons 

 Richard Alexander and Katherine4 Noonanاند: این دیدگاه را دو نفر عنوان کرده .816
816- Sarah Hrdy 
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ــ که در اثر روند شیردهی و پرستاری از فرزند مهار  گذاری رای تخمکی آیندهبا این کار، در واقع، دوره

مخفی باشد، گذاری تخمکی دهد. اگر دورهمی ی ژنوم خود را افزایشبقابخت  اندازد وشود ــ جلو میمی

ابهام وجود  ،که پدر فالن بچه کیستومرج جنسی حاکم باشد، همواره در مورد اینو تا حدودی هم هرج

تواند مطمئن باشد که کشی از بین خواهد رفت چون هیچ نری نمیرفتار بچه ،رتیبخواهد داشت. به این ت

 817.انجامدها میاش فرزند خودش نیست. این امر به همکاری نرها برای بزرگ کردن بچهنوزاد مورد حمله

قامت تکاملی برای راست فشار 819.اندگرا عنوان کردهاین نظریه را پژوهشگران زن 818.گرایانهدیدگاه زن. 6

تشریحی فراوانی را به دنبال داشته است. یکی از این پیامدها، دانیم پیامدهای ریختی و می کهچنان ،بودن انسان

کوچک شدن لگن خاصره در انسان است. به دلیل این کوچکی لگن، زایمان در انسان بسیار دردناك و مرگبار 

ها کند انسان است. میموناست. تنها جانوری که سقط جنین به هنگام زایمان، یا سر زا رفتن مادر را تجربه می

کنند. بر اساس این دیدگاه، تالش برای کمینه کردن این هنگام زایمان درد و خطر خاصی را تجربه نمیبه 

و کاهش احتمال باروری در زنان انجامیده است. یعنی کوچک  گذاریی تخمکخطر به مخفی شدن دوره

دو جنس را در های فردی قامت شدن انسان، تفاوت در رهیافتی راستشدن لگن خاصره به عنوان نتیجه

کوشند تا تعداد بیشتری بینند، کماکان میمورد جفتگیری باعث شده است. نرها که خطری از باروری نمی

کوشند تا کمترین تعداد ممکن باروری شان در خطر است، میها که حیات فردیفرزند داشته باشند، اما ماده

ی یاد کارانهکه رفتار پنهاناد عمده دارد و آن هم اینرا داشته باشند. این دیدگاه بسیار جالب است، اما یک ایر

                      
 77ـ106: 1378دیاموند، .  817

818- Feminist 
819 Rosenthal,1991. 
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ی ما گونه 820ها باشد، در نهایت به کاهش شایستگیشده، اگر تنها هدفش همین کم کردن زادآوری ماده

 .تواند در جمعیت انسانی گسترش یابدنمی انجامد ومی

 ،دادند. هنوز از این میانها را مورد تأکید قرار میای از رفتار اجتماعی نخستینظریات یادشده هر یک جنبه

ند، بیرون نیامده گرایی که بتواند تمام این رویکردهای پراکنده را در یک نظام معنایی منسجم بگنجادیدگاه کل

ی تقریباً اکه آدم گونههایی دارد. نخست اینوتها تفااست. چیزی که مسلم است، آدم نسبت به باقی گونه

باط، معموالً بین دو زوج است. این ارتها در جوامعش فراتر از ارتباط همسر است که ارتباط نرها و مادهتک

ی ساختاری نماید که جوامع انسانانجامد. به عبارت دیگر، چنین میومرج جنسی میبه رفتاری نزدیک به هرج

ی به تحکیم همسر، نیاز چندانهای تکدر ژیبونشود. که مرتب در سطوح رفتاری نقض می همسره دارندتک

شان با سایر کنند و ارتباطروابط بین نر و ماده وجود ندارد، چون زوج مورد نظر جدا از بقیه زندگی می

انی، ارتباطات یک قبیله خیلی محدودتر از ارتباط میان خودشان است. اما در یک اجتماع انسهای هممیمون

دلیل هم در  ی برخورد با همسر خودش باشد. به همینتواند به اندازهفرد با افراد دیگر از جنس مخالف، می

یش مفاهیمی مانند پیدای خانوادگی وجود دارد. ی دو نفرهبنیاد اجتماعی انسان، نیاز بیشتری به تأکید بر رابطه

وفاداری و خیانت و ظهور عواطفی مانند حسد جنسی و غیرت و حس مالکیت نسبت به شریک زندگی، 

 پیامدهای کشمکش یادشده هستند. 

                      
820- Fitness 
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مهم است،  های گوناگونی با هم تفاوت دارند، اما آنچه از دید بحث تکاملی مازن و مرد از جنبه ،در انسان

الگوهای موفقیت در انتقال ژنوم به نسل بعد است. از این دید، جنس ماده و نر چندین تفاوت عمده با هم 

 دارند.

هاست. انتقال ژنوم برای نر خیلی ساده دار شدن، خیلی کمتر از مادهگذاری نرها برای بچهسرمایه .نخست

است. اما ماده بهای بسیار  اتوزوئیدو کمی اسپرماست. تنها چیزی که باید از دست دهد، مدت کمی زمان 

 9کند، باید پردازد. عالوه بر زمان مشابهی که برای جفتگیری صرف میدار شدن میتری را برای بچهسنگین

ی کم دو سالگی تغذیه کند. در نهایت هم رفتار مادرانهماه بچه را در رحم خود حمل کند و آن را تا دست

ها جدای از ی اینکند. و همهکه مراقبت از بچه را تا حدود ده سالگی ایجاب میانسان به شکلی است 

 خطراتی است که زایمان در بر دارد.

تواند در طول عمر خود ایجاد کند، خیلی بیشتر از ماده است. هایی که یک مرد میی بچهتعداد بیشینه .دوم

بیشترین تعداد مستند فرزندان که تا به حال در تاریخ گزارش شده، به موال اسماعیل، از شاهان هند تعلق دارد. 

اند که چندان مستند شاه هم ارقامی در حدود هزار فرزند را آوردهفرزند بود! در مورد مظفرالدین 888او پدر 

در مقابل، پراوالدترین زن تاریخ، یک بانوی روس بود که پس از چندین بار سه قلو زاییدن، موفق به نیست. 

 بچه شد! 69تولید 

سوم. نوع منابعی که برای بقای ژنوم مورد نیاز است، در جنس نر و ماده تفاوت دارد. در جنس نر، ماده منبع 

ی غذایی تخم خود جنین را تغذیه خواهد کرد. اصلی برای تولید مثل است. چرا که ماده با رحم یا اندوخته

 شوند. بع اصلی محسوب میاما برای ماده ــ که همواره به نر دسترسی دارد ــ مواد غذایی من

هایی است که با کنند، بیشتر از تعداد فرزندان مادههای نرهایی که با چند ماده جفتگیری میچهارم. تعداد بچه

ها بر فرزندان نهفته است. گذاری بیشتر مادهکنند. علت این امر هم در همان سرمایهنرهای متعدد آمیزش می
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تر از زنان چندشوهره هستند. بر اساس آمار شدهدر جوامع انسانی پذیرفتهبه همین دلیل هم مردان چندزنه 

بچه  15زن و  4/2 در قرن نوزدهم، مردان عادی پیرو این کلیسا به طور میانگین دارای 821کلیسای مورمون

 اند!بچه داشته 25زن و  5یسای مورد نظر به طور میانگین اند، در عین حال رهبران کلبوده

هر به دلیل سختی با در تبت را داریم که در آن هر زن دو شوهر دارد. در این شدر مقابل این جامعه، شهر ترِه

طعه زمین تواند خرج یک خانه را تأمین کند و هر قزمین و دشواری کار کشاورزی، یک مرد به تنهایی نمی

، که مشترکاً با یک زن ازدواج عموالً دو برادر ــ برای کشت و زرع نیاز داردمکم دو نفر ــ ری دستبه همکا

 کنند. می

که یک نوزاد فرزند خودش است از اطمینان زن خیلی کمتر است. زن چون بچه را اطمینان مرد به این پنجم.

های فرزندش به او تعلق دارد. اما برای مرد امکان اطمینان کم نیمی از ژنداند که دستزاید، با قطعیت میمی

 از هویت فرزند ــ به ویژه در زمان نوزادی ــ مهیا نیست.

های ماده توسط انی در جانورانی مانند ماهیان که لقاح خارجی دارند و بارور شدن تخمکچنین اطمین

راهی برای خاطرجمع شدن بینند، وجود دارد. اما در پستانداران که لقاح درونی دارند، های خود را میاسپرم

اده در آدمیان دیده وجود ندارد. به همین دلیل هم گهگاه الگوهای عجیب و غریبی از خانواز باروری نرها 

کنند. کس که بخواهند آمیزش می وجود دارد که زنان آن آزادانه با هر «نایار»ای هندو به نام شود. مثالً جامعهمی

های خواهرش تشکیل شده است. هر یک از این دو به در این جامعه خانواده از یک مرد و خواهرش و بچه

تواند بفهمد کدام بچه متعلق به اوست. اما با مرد هرگز نمیکنند و طور جداگانه برای خود جفتگیری می

                      
 داند. را برای مردان جایز می های مسیحی که داشتن چند زنیکی از فرقه .822
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های او اش یک چهارم ژنشود که فرزندان خانوادهقدر مطمئن میکم اینمراقبت از فرزندان خواهرش، دست

 را دارا هستند.

نسانی گذاری نر و ماده در امر تولید نسل، برخی پیامدهای جالب را در جوامع ااین عدم تقارن در سرمایه

یابی مورد نظر های کمتری را برای جفتکه نرها به دلیل آزادتر بودن، شاخصپدید آورده است. نخست این

ترین شاخص مورد نظر مردان برای یافتن شریک جنسی، زیبایی است. زیبایی، خود عبارت دهند. مهمقرار می

گذاری کالن خود یشتر به فکر سرمایههای خوب. زنان، که باید باست از سالم بودن و داشتن نمودهای ژن

های هوشی و فکری، پایگاه اجتماعی، سن، گیرند، مثالً ویژگیهای دیگری را هم در نظر میباشند، شاخص

 822.تر از مردان استو نژاد در انتخاب زنان مهم

یابد. برای مردان آسان است که خارج از تجلی می «زنا»ی قارن رفتاری، در پدیدهاثر دیگر این شکست ت

شانس بقای ژنوم  ،شان، با زنان دیگر آمیزش کنند. به این ترتیبشده در جامعههای قانونی تعیینچهارچوب

های ای با ژنیابد. به ویژه که با پنهانی بودن این عمل، بار بزرگ کردن بچهای افزایش میها به طرز زیرکانهآن

های خارج از چهارچوب مورد نظر را در کل با ی آمیزشاندازند. همهخودشان را بر دوش مرد دیگری می

ی زنا بهره تر شدن بحث، از واژهخوانند. در این نوشتار برای سادهمی 823(EMS) نام آمیزش خارج خانواده

 کنیم. ین نام استفاده میی اشدهمواقعی که موضوع نیازمند دقت بیشتر باشد از کوتاه خواهیم برد و در

ها، توان از اردكشود. به عنوان مثال میی زنا به انسان منحصر نیست، در جانوران دیگر هم دیده میپدیده

شود. چون یک نر فاقد همسره دیده میدرناها و مرغان طوفان نام برد. در این جانوران، سیستم خانوادگی تک

                      
 .153 – 171:  1378دیاموند،  822

823- Extra marital sex 
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است. الگوی معمول رفتاری در این حیوانات چنین است که ماده بر ی دو النه توانایی الزم برای تغذیه

پردازد. اگر نر بتواند زود غذا پیدا کند، خوابد و نر برای یافتن شکار و غذا به پرسه زدن میهای خود میتخم

ران کند. زمان آمیزش زناکاشان آمیزش میهایرود و با جفتشان میهایدر زمان غیاب نرهای دیگر به النه

های خیلی کمتر است. نیمی از النه (بیست ثانیه)تنها هشت ثانیه است که از زمان عادی جفتگیری زوج رسمی 

رسد، اما در کل این راهبرد ی جوجگی نمیشان به مرحلههایشوند و تخمفرعی تولیدشده از این راه نابود می

 کند. شان در جمعیت کمک میبرای نرها مفید است و به پراکنده شدن ژنوم

واهد برد و خکند. نر زناکار از این کار سود های دیگری را بزرگ میبه ضرر مردی است که بچه ازنا، آشکار

های خود، در نهایت سود خواهد کرد چون امکان تولید فرزندانی ماده هم با به اشتراك گذاشتن نیمی از ژن

ا صد سال پیش بین تد کرد. به همین دلیل هم تمام قوانین مربوط به زنا پیدا خواه با ترکیبات ژنتیکی متنوع را

اش شوهر زن خطاکار کردند. مرد زناکار، به عنوان جنایتکاری که شاکیزن و مرد به طور نامتقارن عمل می

 چنیندانستند. همگاه زن را برای زنا کردن مستحق شکایت از مرد زناکار نمیشد، و هیچاست شناخته می

نوز هم در شود. این قوانین هشکایت زن از شوهرش به دلیل زنا، بسیار کمتر از حالت عکس آن پذیرفته می

 برخی از نقاط دنیا وجود دارد.

ی زیادی در جوامع گوناگون بشری دیده شده که هدفش مهار کردن این رفتار، و باال رفتارهای محدودکننده

متمدنانه از آن ختنه کردن زنان است. غیریک نمونه  824.ده استیس خانوایبردن ضریب احتمال پدر بودن ر

                      
824 Bapat, 1996. 
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 یل جنسی زنان و مهار کردندختران در کودکی. این امر به کاهش م 825یاین کار همراه است با بریدن خروسه

 شود. رسیدن به اوج لذت منجر می

شان های دیگرِ رایج برای جلوگیری از زنا، عبارت بوده از مخفی کردن زنان از چشم دیگران، محدود کردنراه

ی جذابیت های خاص مهارکنندهچنین پوششها در اجتماع. هماز دید نرهای غریبه، و کمینه کردن حضور آن

توان دید که نیز از همین جمله هستند. حالت افراطی آن را در حرمسراهای سالطین عرب و عثمانی میزنان 

نیز ریشه یا کمربند عفاف رسم بدوی قفل زدن به آلت زنان  826.اندسرایان مجاز به ورود بدان بودهتنها خواجه

  827.ر همین قضیه داردد

ی اجتماعی اظهارنظر هدر آدمیان و ارتباط آن با سازماند آوریهمی افرادی که در مورد الگوهای رفتار تاریخچه

گذاری جنسی ها در مورد سرمایهها پیش از رایج شدن این بحثاند، بسیار طوالنی است. داروین، مدتکرده

دید او، نرها به سادگی با یکدیگر  ازبه هنگام تولیدمثل، برخی از این مفاهیم را در آثار خود مطرح کرده بود. 

کنند. او این شکل ویژه از انتخاب طبیعی را گزینش ها را گزینش میندهها از این میان برکنند و مادهرقابت می

گذاری در جفتگیری پی بردند و چنین نظر دادند نامیده بود. بعدها، پژوهشگران به اهمیت سرمایه 828جنسی

                      
825- Clitoris 

دریایی جنوبی تعلق داران، به فیل شده در میان مهرهترین حرم شناختهبه عنوان یک شوخی علمی، بد نیست بدانید بزرگ .827

شناسان، در ترین تمایز دو شکلی جنسی آشنا شدیم. بر اساس آمار بومدارد. پیش از این هم با این جانور به دلیل دارا بودن بیش

ه کنوزادانی بودند  درصد 85نرهای گروه، پدر  درصد 4کردند، لیفرنیا زندگی میهای این جانوران که در سواحل کایکی از گله

 بعد به دنیا آمدند! در فصل
827 Buss et al, 1994. 
828- Sexual selection 
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، رفتاری انتخابگرانه و موشکافانه از خود نشان خواهد داد، در (ماده)اری گذجنسِ دارای بیشترین سرمایه که

 .کندمی، کمتر انتخابی عمل (نر)گذاری کمتر حالی که جنس آزادتر و دارای سرمایه

 37ن را در مردا و مید و بیش از ده هزار نفر از زنانبر اساس یک پژوهش پردامنه که شش سال به طول انجا

 کشور جهان در بر گرفت، دو الگوی اصلی جفتگیری در انسان شناخته شد: 

جنسی، پس از  شریککه در آن فرد مایل است تا زمانِ همراه بودنش با  829(STM) مدتآمیزش کوتاه ـ الف

 انجام آمیزش، کمینه باشد.

اش جنسی که در آن فرد مایل است تا مدت زمان درازی را همراه با شریک 830(LTM) آمیزش بلندمدتـ  ب

 زندگی کند.

اند که به شکل ژنتیکی بر تکاملی ناخودآگاهی مطرح شدهاین دو شیوه از آمیزش، به عنوان الگوهای رفتاری 

کنیم. شواهدی که به دنبال کشف این دو الگو ی ما به نوعی از آن پیروی میرفتار آدمیان سوار شده، و همه

گذاری جنسی به تفاوت در الگوی رفتاری افراد به دست آمد، نشان داد که به راستی تفاوت در سرمایه

 831:به این شواهد نگاه کنید انجامد. مثالًمی

 ؛بیشتر از زنان است STMتمایل مردان به گزینش جفت به روش . 1

ه در چهای جنسی که در کل عمر برای مردان وجود دارد ــ چه به طور نظری و میانگین تعداد شریک. 2

 ؛بیشتر از زنان استعمل ــ بسیار 

                      
829- Short Term Mating 
830- Long Tem Mating 
831 Buss,1994. 
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ری یک گیرانه است. یعنی مردان در برخوردهای کمتیابی مردان نسبت به زنان کمتر سختی جفتسلیقه. 3

 مردان را؛ پذیرند تا زنانزن را به عنوان شریک جنسی می

پیشنهاد را ان این مردان در برابر پیشنهاد آمیزش از سوی یک زن بیگانه، بسیار پذیراتر از زنان هستند. زن. 4

 ؛یابندناخوشایند، و مردان آن را خوشایند می

گذاری زمانی بیشتر تمایل دارند تا درگیری و سرمایه ،مردها در برخوردها و روابط خود با جنس مخالف. 5

 ؛خواهند آن را بیشینه نمایندخود را کمینه کنند، اما زنان برعکس می

 او. یعنی برای تضمین 833دهند تا ارزش باروریجفت خود اهمیت می 832مردان بیشتر به ارزش زادآوری. 6

اشند. به همین دلیل هم شان تا حد امکان جوان بهای جنسیدهند شریکبقای فرزندان خود ترجیح می

 (مانند چین و چروك، شل بودن پوست و گوشت صورت و بدن، حرکات کند و...)های سن زیاد شاخص

 ؛شوندی میل جنسی محسوب میدر دید مردان سالم به عنوان عوامل مهارکننده

مردان مسنِ  ارد ودهند. از آنجا که باروری ربط زیادی به سن ندزنان برعکس بیشتر به باروری اهمیت می. 7

ی حسوب شوند، درجهمتوانند بیشتر از جوانان دارای پایگاه پایین اجتماعی بارور دارای پایگاه اجتماعی باال می

تر از خود و زنان شان کمتر از مردان است. در نتیجه مردان به زنان جوانسختگیری زنان در مورد سن جفت

  ؛تر از خود گرایش دارندبه مردان مسن

ر زنان پایگاه دتر از زنان است. ی ژنومی فرد است ــ برای مردان مهمجذابیت ظاهری ــ که نشانگر معادله. 8

 ؛تر استاجتماعی ــ توانایی پشتیبانی درازمدت از فرزند ــ مهم

                      
832- Reproductive 
833- Fertility Value 
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دهند و زنان مردان در صورتی که از خیانت جنسی همسران خود آگاه شوند بیشترین واکنش را نشان می. 9

تواند منابع مورد اخیر به این دلیل مهم است که می شان باخبر شوند.صورتی که از خیانت عاطفی همسران در

 ؛)مثالً غذایی( مورد نیاز برای پرورش فرزندان زن را در اختیار فرزندان زنی دیگر قرار دهد

کرده است. عنصری ها، معیارهایی متفاوت برای گزینش جفت را هم ایجاب . دو شکلی جنسی در نخستی10

ای از متغیرهای ریختی است که شود، در واقع، مجموعهکه در زبان عامیانه به جذابیت یا زیبایی تعبیر می

دهد. این معیارها درزنان و مردان متفاوت شایستگی یک فرد به عنوان شریک جنسی بارور و سالم را نشان می

متغیری مانند حجم و نیرومندی عضالنی، که به توانمندی مرد برای شکار و مبارزه با  834شوند.درك می

ای سالم، متقارن و جوان برای مردان جذابیت دارد. در مورد دشمنان داللت دارد، برای زنان، و دارا بودن چهره

های حسی و ارتباطی به سادگی در اثر عوامل دستگاه اهمیت چهره، ذکر همین نکته بس که این گرانیگاه

اند، دلیلی نقص بودنش در جوامعی که جراحی پالستیک را ابداع نکردهبیند و سالم و بیمحیطی آسیب می

 محکم بر شایستگی زیستی صاحبش است. 

پسندند. ازمدت را میمندند و زنان بیشتر روابط درمدت عالقهکوتاه همردان بیشتر به داشتن رابط ،کهنتیجه این

پذیر است. زنی که به سادگی توجیه ،ها در امر پرورش کودكگذاری نامتقارن آنبا توجه به سرمایه ،این امر

هد. دشریکش اهمیت نمی (تجذابی)های زایا بودن دار شود، زیاد به شاخصبار بچه خواهد برای یک یا دومی

 کند ــ اهمیت دارد. ی فرزندش را تضمین میبرای او بیشتر منابع اقتصادی شریکش ــ که آینده

                      
 160ـ165:  1378دیاموند، .  834
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های اخالقی ما آدمیان، در جهان زنده این امری طبیعی است که هر جانوری بکوشد تا گذشته از داوری

از فرزند را بر دوش شریک بار نگهداری گذاری خود را در روند تولید نسل کمینه کند و تا حد امکان سرمایه

شود. مربوط می 835پسودوسِروس بیفورکوسدار در این مورد، به کرم پهن اش اندازد. یک مثال خندهجنسی

های تناسلی نر را دارد و هم ماده را، و با این ی دگربارور است. یعنی هم اندامد یک جانور نرمادهاین موجو

وجود مجبور است برای بارور شدن ــ یا بارور کردن ــ با فرد دیگری همانند خود جفتگیری کند. با توجه 

زیر پوست برای بارور شدن یک کرم ها در کل بدن این کرم، تزریق اسپرماتوزوئید به به پراکنده بودن تخمدان

ی پدر شدن در کل از مادر شدن کمتر است، به همین دلیل هم در این گفتیم، هزینه کهکند. چنانکفایت می

بدان اشاره  836شود که در متون رفتارشناسی با نام رفتار شمشیربازیجانور، رقص جفتگیری خاصی دیده می

ی خود طرف مقابل را بارور کند، و در مقابل از نرینه کوشد تا با آلتکنند. در حین این رقص، هر کرم میمی

بت به پدر بودن بارور شدن خودش جلوگیری کند. علت این امر باید همان بیشتر بودن بهای مادر بودن، نس

 های اسپانیایی قرن هفدهم است!حاصل این مبارزه تکاملی، چیزی شبیه شمشیربازی شوالیه 837.باشد

، به انسان هانماید که این تفاوت عام در الگوی رفتار جنسی نرها و مادههای باس، چنین میبر مبنای پژوهش

 LTMها به استفاده کنند، و ماده STMکوشند تا از راهبرد ی انسان، میهم قابل تعمیم باشد. نرها، در گونه

تنها هم  دارایی سرانه به قدری افزایش یافته که یک فردِدر بسیاری از جوامع، گرایش بیشتری دارند. امروز 

توانایی دیگر در بیشتر جوامع پیشرفته، همچنین  .دار پرورش یک یا دو فرزند شودتواند عهدهبه خوبی می

                      
835 Pseudoceros bifurcus 
836- Penis fencing behaviour 
837 McFarland,1981. 
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توان تمایل مردان ، هنوز هم به خوبی میندارد. با وجود این از منابعوری بیشتر بهرهارتباطی با عضالنی مرد 

 زمدت و پایا را مشاهده کرد. مدت و گذرا، و زنان را به روابط درابه روابط کوتاه

های نهادین، ساخت اجتماع، به ویژه در جوامع فقیرتری که یک زن به تنهایی توانایی با وجود این گرایش

بزرگ کردن بچه را ندارد، به همکاری و همیاری زن و مرد برای پرورش کودك منجر شده است. در واقع 

ضاد است. یکی تمایل متعارض سازد، تعادل بین دو نیروی متی خانواده را در جوامع انسانی میآنچه شالوده

ی نهاد کنندهعوامل تحکیم ، و دیگریLTMو  STMپیش گرفتن راهکارهای جنس نر و ماده برای در 

به این ترتیب، نهادی به  838.گذاری ماده و رفتار جنسی شخصی انسانخانواده، مانند پنهان بودن زمان تخمک

هایی را ها و گرهنام خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه در کشاکش این دو نیرو پدیدار شده است، و هسته

 برای توزیع منابع به نفع کودکان، در بستر جامعه ایجاد کرده است.

سو با گردد. رفتاری که از یکپذیر میرفتار به ظاهر ضد و نقیض جنس نر در انسان توجیه ،رتیببه این ت

ی خانواده رفتار پدرانه و حمایتگرانه از خانواده و فرزند پیوند خورده، و از سوی دیگر عدم پایبندی به حوزه

ی پردازان رفتار پدرانهبرخی از نظریه کند.گریز از مرکز را ــ به لحاظ آماری ــ ایجاد می و نوعی خصلتِ

ی دانند، نه رفتار پدرانهدانند و آن را به عنوان تبلیغی برای جلب جفت میی رفتار جفتگیری میانسان را دنباله

مشهور  839ی نمایشیین دیدگاه که به نظریهی ژنومی تکثیرشده است. اواقعی که هدفش حفاظت از نسخه

ی هَدزا در ی گروهی از مردان قبیلهپدرانه است، در چند مورد آزموده شده است. در آخرین بازبینی، رفتار

های ژنومی پدر و پدرخوانده با فرزندانی که نسخهتانزانیا مورد مشاهده قرار گرفت و نشان داده شد که رفتار 

                      
838 Buss, 1994. 
839- Show off theory 
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توان به وجود نوعی رفتار پدرانه که با هدف می ،کنند، تفاوت دارد. به این ترتیبکنند، و نمیها را حمل میآن

 840.باال بردن شانس بقای فرزندان انجام شود، در انسان باور داشت

یابی جامعه است. ای مهم در سازمانکنندهجنسیت و رفتار جنسی در انسان، با توجه به آنچه گذشت، تنظیم

آن اضافه شده  شناختی لذتی که به دالیل فیزیولوژیک بهبیشتر شدن بسامد رفتار یادشده، به همراه بار روان

ورده است. ابزار و را به صورت نوعی ابزار تقسیم منابع و تنظیم رفتار گروهی درآ آورانههماست، رفتار 

 دهد.معیاری که داربست نظم موجود در جوامع انسانی را تشکیل می

 

 و اجتماع گروه

ین نرها بها، دراز بودن مدت بارداری و ناقص بودن نوزاد، عاملی کلیدی است که لزوم همکاری در نخستی

 کند. ها را برای بزرگ کردن بچه ایجاب میو ماده

ی نوع کنندهشود، زندگی شبانه تعیینکه این نارس بودن نوزادان با شدت کمتری دیده می ،هامیموندر پیش

گردند و در ای است. این جانوران معموالً منفرد و منزوی هستند، به تنهایی به دنبال غذا میگونهروابط درون

شود. ها دیده میی در آنشکل جنینی اجتماعات ،کنند. با وجود اینبرابر دشمنان طبیعی از خود حفاظت می

د و در طول نشوهایی بر روی درختان مجتمع میدر اواخر شب به صورت دسته 841هاگاالکو سِنِگالِنسیسمثالً 

ای متشکل های خود خانوادهبرای بزرگ کردن بچه 842رآواهیال نیگِ د. یا لمورِنخواببه صورت گروهی می روز

                      
840 Marlow,1999. 
841 Galago senegalensis 
842 Avahila niger 
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دهد. اصوالً زندگی گروهی ساده در بسیاری از لمورهای می شان را تشکیلهایاز یک جفت و بچه

ی لمورهاست، اجتماعاتی از که از وابستگان فرعی خانواده، 843ایندری ایندریشود. ماداگاسکاری دیده می

عضو ایجاد  25هایی بزرگ با گروه 844ی لِمورا کاتاگونه دهد، وتشکیل می را ی همراه با همچند خانواده

  845.کندمی

اجتماعی  کند، رفتارای ایفا میگونهتری در ارتباط درونها، که روزخیز هستند و بینایی نقش مهمدر میمون

اوتان که معموالً تنها و شود. دو استثنای مهم در این میان وجود دارد. یکی اورانگتری دیده میبسیار پیشرفته

 دهد.شان را تشکیل میای با یک جفت و فرزندانکه خانواده 846آئوتوس کند، و دیگریمنزوی زندگی می

ای کم یا زیادی را گونهشان چقدر باشد و اندرکنش درونهایکه پیچیدگی دستهها، صرف نظر از اینمیمون

 گذارند. به این معنی که کلرا در رفتار خود به نمایش می 847وندیهایی از گزینش خویشاداشته باشند، رگه

ی خویشاوندی دارند بیشتر کمک کنند. ی خود که با خودشان رابطهگونهدهند به افراد همها ترجیح میمیمون

های مشترك با ژنوم ش برای بیشتر کردن شایستگی زیستی ژنومی با بخشتواند به عنوان تالاین همیاری می

 خود میمون، تفسیر شود.

                      
843 Indri indri 
844 Lemur catta 
845 Cambridge,1990. 
846 Aotus 
847- Kin selection 
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ای را حس کنند، اسیر، وقتی حضور شکارچی 848سِرکوپیتِکوس آیتیوپسهای مثال نشان داده شده که میمون

های هایی غریبه در یک قفس باشند، جیغدر حضور همراهانی خویشاوند، زودتر و بیشتر از وقتی که با میمون

ها این رفتار خاص دیده شده که فرزندان در شرایطی ها و تامارینتچنین در مارموزدهند. هماخطاری سر می

دار شدن نداشته باشند، همراه والدین خود باقی بچه بختِ ،به دلیل تراکم جمعیت یا شدید بودن رقابت ،که

 رسانند. ها کمک میمانند و به بزرگ کردن فرزندان آنمی

ندگی گروهی گرایش زترین اشکال ممکن، به که حتی در سادهسازند را برمیای ها راستهنخستی ،به این ترتیب

فتار اجتماعی از آنجا که ر کنند.فعال تالش می های ژنومی نزدیک به خودشان به طوردارند و برای حفظ نسخه

ای ا پشتوانهدر انسان مورد نظر این نوشتار است، باید راهی بیابیم تا تحلیل رفتار اجتماعی انسان را ب

ای لیدیکشناختی و تکاملی همراه سازیم. یک راه برای پرداختن به این مهم، توجه به سازوکارهای زیست

ولیدی و کند. یکی از این سازوکارها، به روابط تی پستاندار را تعیین میجامعهاست که سیمای کلی یک 

شان و شکل عچیز، بر مبنای منابع غذایی، نو شود. این روابط، پیش از هرتوزیعی در داخل جامعه مربوط می

 شوند.شان در بوم و کنام تعیین میتوزیع

 ی زندگی و چگونگی پراکنش منابع غذاییقیم شیوهی مستها، نتیجهالگوهای تشکیل خانواده در نخستی

ها هستند. های اصلی ساختار اجتماعی میمونکنندهدو عامل غذا و خطر شکارچیان تعیین ،در واقع 849.است

دهنده کل جامعه هم هست، توسط ارتباطات ی مرکزی خانواده که در نهایت شکلدر بیشتر موارد، هسته

 ت.هاسی بار پرورش فرزند بر دوش مادهچرا که بخش عمده ،شوددرونی افراد ماده با هم تعیین می

                      
848 Cercopithecus aethiops 
849 Foley, 1989 [A]: 222-261. 
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تواند به دنبال غذا پرسه اگر غذا به صورت منابعی کوچک و پراکنده وجود داشته باشد، یک فرد به تنهایی می

ان ها استفاده کند. در این حالت، به دلیل سرگردان بودن جانوران، دفاع در برابر حمالت شکارچیبزند و از آن

یا اش جثهرگی یاد مهم نباشد و میمون به دلیل بزکند. اگر دفاع در برابر شکارچیان زاهمیت زیادی پیدا می

آید. و پدید میاوتان و گاالگی اورانگکم بودن تعداد شکارچیان در امنیت به سر برد، الگویی مانند خانواده

کنند، اما قلمرو در این جانوران نر و ماده هر یک برای خود قلمروی دارند و به صورت منزوی زندگی می

ن جفتگیری بین نر و امکا ،ت و با قلمرو دو یا سه ماده بر هم افتادگی دارد. به این ترتیبتر اسنرها بزرگ

کنند و نرها به عنوان یک عملکرد کلی دفاع از ها هر یک به تنهایی زندگی میشود. میمونماده فراهم می

چی، روابط بین خطر شکار ی خود را هم بر عهده دارند. پراکنده بودن غذا و کم بودن نسبیپراکنده یخانواده

 دهد.ی انفرادی زیستن را میافراد را کمرنگ کرده و به ایشان اجازه

ه بیشترین سرمایه اگر پراکنده بودن منابع غذایی و فقیر بودن محیط تشدید شود، توازن قوا به نفع جنس ماده ک

شت و در ماده قلمرو مشخصی خواهد دا هر ،گذارد، به هم خواهد خورد. در این حالترا در تولید مثل می

گویی در کنند. چنین الداخل این قلمرو چندین نر زندگی خواهند کرد و همگی با همان ماده جفتگیری می

 شود.دیده می یها و جوامع انسانی تبتمارموزت

د، الگوی ی دفاع از یک ماده برآیاگر غذا به همین شکل پراکنده باشد، اما یک نر بتواند فقط از عهده

های تشکیل شده از یک نر و همسره است و خانوادهآید. این میمون تکای شبیه به ژیبون پدید میخانوادگی

 850.کنند، و روابط بین این واحدها بسیار کم استشان به صورت مجزا از بقیه زندگی مییک ماده و فرزندان

                      
850 Rodseth et al, 1991. 
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لگویی پدید اای متشکل از چند گروه خواهری به هم کمک کنند، اگر چند نر مجبور شوند برای دفاع از قبیله

ه در ده کشی همخون تشکیل های این میمون از چندین نر و مادهشود. قبیلهآید که در شامپانزه دیده میمی

ها دیده مراتبی را با تمرکز قدرت در نرها دارند، اما واحدهای خانوادگی مشخصی در آنبین خود سلسله

ومرج جنسی هم اش دارد، اما هرجلمرو مشخصی در جامعهقکه هر نر در حالت عادی شود. با وجود ایننمی

جم پشتاب و وزن بیضه حولوژیکی مانند های فیزیها وجود دارد و راه را برای رقابتتا حدودی در این قبیله

 کند، که پیش از این به آن پرداختیم.باز می

ای شبیه به ادهاگر مواد غذایی به فراوانی در محیط وجود داشته باشند اما کیفیتش پایین باشد، الگوی خانو

خون تشکیل همی هایی کوچک مشتمل بر چندین مادهشود. در این الگو، قبیلهگوریل و النگوس ایجاد می

 جنسِرقبای هم تواند از آن پاسبانی کند وها به قدری کوچک هستند که یک نرِ نیرومند میشوند. این قبیلهمی

مثال موهای )یژه وبا تزئینات غالب  ها، یک نرِی گوریلمانند قبیله ،خود را از میدان به در کند. در این حالت

 کند.چند ماده زندگی می به همراه (اینقرهپشت

یعنی گاه خیلی )ها، کیفیت باالیی داشته باشد و پراکنشش در زمان ناهمگن باشد اگر غذای مورد نظر میمون

ی این های دشتی وجود دارد. هر قبیلهشود که در بابون، الگوی دیگری ایجاد می(فراوان و گاه کمیاب گردد

مراتب معموالً خواهر ــ تشکیل شده که چند نر جدا از هم با سلسلهی خویشاوند ــ ها از چندین مادهبابون

 851.جنگندکنند. این نرها مرتب بر سر مقام رهبری با هم میشان زندگی میخاص خود در میان

                      
851 Lewin, 1989. 
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ها همکاری چندین فرد را الزم سازد، الگویی دستیابی به آن اگر منابع غذایی در فضا و زمان پراکنده باشند، و

شان با توزیع قدرت هایی که حد و مرز و روابطگیرد. در این جوامع خانوادهشبیه به جوامع انسانی شکل می

ی کوتوله، کنند و رفتار جنسی ــ مثل شامپانزهشود، به صورت متحد با هم زندگی میدر میان نرها تعیین می

توزیع  ،به این ترتیب کند.توزیعی را تعیین می با پیچیدگی بسیار بیشتر ــ بخش مهمی از روابط تولیدی/ ولی

 است.هجوامع نخستی یدهندهشناختی منابع غذایی، نخستین شاخص شکلبوم

داشته ها مؤثر است. اگر مواد غذایی کیفیتی پایین با وجود این، نوع غذا هم در سازماندهی اجتماعی نخستی

ی یک کنند، به عالوهباشند و به فراوانی در دسترس باشند، چندین ماده که از فرزندان یکدیگر نگهداری می

ی حرمسرامانند، مستقل از دیگران زندگی دهند و این خانوادهای برای خود تشکیل میهنر تنومند و قوی دست

 شود.ها دیده میکند. چنین چیزی در گوریلمی

دهند در کنار یکدیگر باقی بمانند های خویشاوند ترجیح میمیاب ولی دارای کیفیت باال باشد، مادهاگر منابع ک

مراتب ای با چند نر که در بین خود سلسلههدست ،و برای دفاع و باروری خود با چند نر ائتالف کنند. در نتیجه

بینید که ترکیب مشخص است. می های دشتی به خوبیشود. چنین الگویی در بابونمشخصی دارند تشکیل می

 کند.ریزی میی جوامع نخستی را پیساختار اولیه ،به این ترتیب ،دو عامل نوع منبع و توزیع آن

هایی که در مسیر تکامل در نوع و توزیع مواد غذایی مورد نیاز انسان پیش آمده، یکی از عوامل مهم دگرگونی

هایی ی میوسن، بوم آفریقایی زادگاه انسان از بخشاواسط دورهدهنده به جوامع انسانی بوده است. در شکل

پهناور و سرسبز تشکیل یافته بود که منابع مورد نیاز برای تأمین نیازهای یک جمعیت انسانی کوچک را در 

جمعی وجود دار دستههای دامنهخود داشت و بنابراین لزوم چندانی برای تشکیل جوامع پیچیده یا مهاجرت

هایی بومدر اواخر میوسن شرایط اقلیمی تغییر کرد و به دلیل سرد شدن هوا این محیط مساعد به خردهنداشت. 

تر و پویاتری شد و ی زندگی متحركتر و فقیرتر تجزیه شد. این تغییر شکل منجر به پیدایش شیوهپراکنده
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ایی سرسبز و غنی که در میان برهوتی هپارههای انسانی ناچار شدند برای دستیابی به منابع در میان تکهجمعیت

های وحشی بیش از مواد گیاهی و میوه، جا شوند و به شکاراز مناطق غیرقابل استفاده پراکنده شده بود، جابه

ی هایی که احتماالً نطفههای مهاجر انسانی شکل گرفتند. گروهاولین قبایل یا گروه ،متکی گردند. به این ترتیب

 852.پروردندهای غیرآفریقایی را در بطن خود میاولین مهاجران به سایر قاره

کلی جوامع انسانی نقش مهمی را ایفا کرده، روند رشد فردی عامل دیگری که از نظر تکاملی در تعیین ریخت 

، که به روند 853ی جوامع انسانی نه تنها به روند تکامل دودمانیدر انسان است. به عبارت دیگر، شکل ویژه

 ها هم بستگی دارد.انسان 854فردی رشد

دیدیم  کهکند. این نیاز، چنانزمان والدین را ایجاب میناقص به دنیا آمدن نوزاد انسان، حضور و مراقبت هم

هایی است که فرزندان خود را به شود. انسان از گونهی فردی بین زن و مرد تحکیم میبا شکل گرفتن رابطه

کم تا ده آورند. کودك انسان به دلیل رشد درازمدت مغزش پس از تولد، دستبه دنیا می 855صورت نارس

های حرکتی پیچیده ــ مثل بستن بند سالگی نیاز به مراقبت و حمایت والدین دارد و تا سه سالگی مهارت

وجود والدینی که تعداد کمی بچه را در مدتی دراز بزرگ کنند، برای  ،گیرد. به این ترتیبرا یاد نمیکفش ــ 

 شان الزم است.زنده ماندن

انجامد. به عبارت ی فرزندان خانواده میاین دراز شدن زمان رشد کودك، به طور طبیعی به کاهش تعداد سرانه

بینیم. راهکار انسانی، را می (بیشترین فرزند)جوندگان ی شیوهی انسان راهکاری دقیقاً عکسِ دیگر، ما در گونه

                      
852 Foley, 1989 [B]. 
853- Phylogenic 
854- Onthogenic 
855 altricial 



373 

 

ی انسان بر کمیت ی گرایش به کیفیت در گونهبندی شود. یعنصورت «بهترین فرزند»شاید بتواند به صورت 

، بقای ژنوم هوشمندی ما ترجیح داده که از راه پرورش تعداد کمی فرزندِ نیرومند و غلبه کرده است، و گونه

رواجی کامل در بسیاری از حشرات و به ویژه جوندگان « بیشترین فرزند»رقیبِ خود را حفظ کند. راهکار 

های ژنوم موجود، دهند، افزایش تعداد نسخهافزایش کمی تعداد فرزندان اهمیت می . در جانورانی که بهدارد

ی اطالعات در افزایانهترین روش برای تضمین بقای فرد، برگزیده شده است، و افزایش همیعنی سرراست

از فرزندانِ توالی سریعی  ،یابد. به این ترتیبهای ژنوم والدین تجلی میطول زمان در افزایش تعداد رونوشت

عمر که سرعت رشد فراوان، زمان بلوغ کوتاه و باروری باالیی دارند، در این موجودات به نسبت ساده و کوتاه

 شود.دیده می

شود. در این موجودات کنند، الگویی متفاوت دیده میهایی که مانند انسان از راهکار کیفی پیروی میدر گونه

خورد و به این ترتیب تعداد بیشتر اطالعات در هر یک از فرزندان گره می بقا، با تراکم بختِراهبرد افزایش 

ای غنی از اطالعات اکتسابی شود. هر یک از این فرزندان دارای اندوختهکمی فرزند در هر نسل دیده می

بقای  کند. به این شکل،شان فراهم میهستند، و این اطالعات آموختنی امکان سازگاری بیشتر با محیط را برای

بقای باال، تأمین  بختِتر، با به ارث رسیدن به فرزندانی معدود ولی دارای جویانهژنوم والدین، در روشی صرفه

 شود.می

انرژیایی  ی مادی/برای انباشت اطالعاتی که این سازگاری باالی فرزند با محیط را ممکن سازد، زمان و هزینه

ها سرعت رشدی اندك و عمری طوالنی را دلیل هم در این گونهی بیشتری مورد نیاز است، به همین سرانه

کنند، و این نوزادان برای مدتی بینیم. برگزینندگانِ این راهکار، در هر نسل تعداد کمی فرزند تولید میمی

که راهکار  هایی هستندتر از آنمانند. این نوزادان در نهایت پیچیدهشان وابسته باقی میطوالنی به والدین

و زنبورها  ،های عالی از جوندگانکنند. به عنوان مثال، نخستینخست ــ یعنی روش کمی ــ را انتخاب می
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های گوناگون اشکال متفاوتی ترند. البته در نظر داشته باشید که راهکار یادشده در راستهها پیچیدهپرهاز شب

که فراگیرترین و ها( ن )زنبورها و مورچهباالی نازكراستهگیرد. به ویژه در حشرات اجتماعی به خود می

ی جنس نر و گذارند، این روش به دلیل ساخت ژنومی ویژهترین شکل از راهکار کیفی را به نمایش میموفق

تخاب راهکار کیفی، به بروز تغییراتی در ان 856.کندشکلی خاص پیدا می (هاپلو ـ دیپلوئیدی سیستم)ماده 

 تر مورد توجه قرار گیرد. ساخت اجتماعی انسان انجامیده است، که باید کمی دقیق

طوالنی بودن عمر انسان پس از فروکش کردن توانایی جفتگیری، نوعی استثنا در جهان جانوران محسوب 

ندارد، به دلیل رقابتی که این موجود با سایر جانوران  شود. اصوالً زنده ماندن موجودی که توانایی تولید مثلمی

تواند باعث نوعی فرسودگی و استهالك است و میتکاملی پرهزینه اش خواهد داشت، از نظر گونههم

تواند برای زنده نگهداشتن که در این حالت بخشی از منابع موجود در محیط که میا ای شود. چرگونهدرون

رسد که توانایی انتقال ژنومش را ندارد. به همین هزینه شود، به مصرف موجودی میو بارور جانوری بالغ 

بینی شده دلیل هم در جهان جانوران تدابیری مشخص برای پرهیز از زیاد زنده ماندنِ موجود فرتوت پیش

و ادفی در جریان آزمون و خطاهای تصتکاملی ی تدابیر است. یکی از مشهورترین این تدابیر، که مثل بقیه

های زیانمندی که انتخاب طبیعی شکل گرفته، پیری است. پیری عبارت است از انباشته شدن آثار مخرب ژن

شوند. ژنی که کنند، و بنابراین توسط انتخاب طبیعی حذف نمیاثرشان را پس از تولیدمثل موجود آشکار می

کند، بر احتمال تکثیر نسل اثر منفی به ار میآثار زیانمند خود را تا پیش از زمان جفتگیری و انتقال ژنوم آشک

جای خواهد گذاشت و به تدریج از جمعیت حذف خواهد شد. اما ژنی که اثری مشابه را در سنین باال و پس 
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کند، نه تنها از دام انتخاب طبیعی فرار خواهد کرد، که تا حدودی از تکمیل روند تولیدمثل از خود آشکار می

فرسودگی آن انتخاب خواهد شد. چرا که با کم کردن عمر جانور در سنین پیری، هم توسط گزینش گروهی 

 .شودتمام میدر نهایت به نفع کل گونه وجودش کند و ای را نیز کم میگونهدرون

های ژنتیکی مشخصی هم برای کاستن از عمر غیرمفید ها، برنامهمندِ جهشعالوه بر انباشته شدن آثار زیان

ها عملیاتی موسوم به خودکشی د همانندسازها ــ در ژنوم موجودات وجود دارد. این برنامهموجود ــ از دی

ی وسیعی از و دامنه 859و پروانگان ابریشم 858زودمیرانکنند و در حشراتی مانند اندازی میرا راه 857سلولی

کنند. بخش مهمی از ریزی میخود به خودِ موجود پس از تولید مثل را برنامه ، مرگِاندیگر جانور هایشاخه

های شده، فقط تا زمان تولیدمثل زنده هستند و پس از آن به دلیل اجرا شدن این برنامههای جانوری شناختهگونه

 کنند.میرند و کنام را برای جایگزینی موجودات نسل بعد خالی میژنتیکی می

ای بکهشها، کنام معمولی و طبیعی جانوران توسط رفتارهای مربوط به زندگی گروهی و در برخی از گونه

ه در اثر آید. محیطی نوظهور کشود و به صورت کنامی اجتماعی در میپیچیده از روابط اجتماعی حمایت می

 آید.گونه پدید میافراد هم (ویژه اطالعاتیبه )افزا شدن ارتباطاتِ ای افراد و همگونهپیچیدگی روابط درون

تواند زیاد باشد. چرا که حضور موجود ی تولیدمثل میدر این جانوران، عمر موجود پس از پایان یافتن دوره

تواند بر شایستگی زیستی جانوران دیگری که توانایی تولید مثل دارند تأثیر ای از روابط اجتماعی، میدر شبکه

انتخاب طبیعی امکان رسیدن به سن  ،ها را افزایش دهد. به این ترتیبایستگی زیستی آنمثبت گذارد و ش

هایی بسیار افراطی از این نظر هستند. به دهد. حشرات اجتماعی نمونهباالتری را به این نوع موجودات می
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تواند در مورد ها در میان سایر حشرات بسیار زیاد است و میطور کلی عمر مورچگان، زنبورها و موریانه

ی مورچه به بیست سال برسد، که بیشترین طول عمر در میان کل حشرات است. تقریباً تمام اعضای ملکه

ی نر توسط یک کلنی از حشرات اجتماعی، فاقد توانایی تولیدمثل هستند و تولید شدن گهگاهِ زنبور یا مورچه

این انبوه حشرات عقیم  ،رود. با وجود اینر میبرخی از کارگرها نوعی انحراف کوچک از این قاعده به شما

 ،مانندهای دیگر زنده میتر از عمر حشرات زادآورِ خانوادههایی بسیار طوالنیهای خود برای مدتدر کلنی

های ژنومی شبیه به شان مفید هستند و شانس بقای نسخهچرا که در امر بزرگ کردن فرزندان مادر مشترك

 برند.خود را باال می

های خاصی است که به دلیل زندگی اجتماعی، عمری طوالنی پیدا کرده است. انتقال انسان هم یکی از گونه

ی انسان اهمیت پیدا کرده که انتخاب طبیعی موانع به نسل بعد، به قدری در گونه (هامنش)عناصر فرهنگی 

ترین نمود این پدیده، در عمر دراز جستهها را از میان برداشته است. برموجود بر سر راه عمر درازِ ناقالن آن

شود. یائسگی، در اصل برابر است با از بین رفتن توانایی باروری زن. معموالً زنان پس از یائسه شدن دیده می

روند، و آن تعداد اندکی هم که به پستانداران ماده پیش از رسیدن به این سن در اثر عوامل طبیعی از بین می

میرند. اما در انسان، آن به دلیل عوارض شدید ناشی از پیری می در مدتی کوتاه پس از رسندسن یائسگی می

تواند تا چهل سالِ دیگر هم عمر کند. یعنی طول عمر به قدری زیاد شده که یائسگی ــ که یک زن یائسه می

زن، بعد از  دهد. عمر زیاددر حالت عادی باید در انتهای عمر فرد حادث شود ــ در اواسط عمر رخ می

البته چنین چیزی  860.های بزرگ از نظر فیزیولوژی تولیدمثل استترین تفاوت انسان و میمونیائسگی، مهم
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ار دیرتر و کندتر از که توانایی تولید مثلی جنس نر اصوالً بسیشود، اما به دلیل ایندر مورد مردان هم دیده می

 ی یائسگی زن چشمگیر نیست.لهأی مسرود، به اندازهبین می

توان برای این دراز شدن طول عمر فرض کرد، مراقبت مادر از فرزندانِ فرزندش ــ تنها علت تکاملی که می

تواند شایستگی زیستی کدهای ژنتیکی منتقل شده به اش ــ است. چنین رفتاری میهای دختریو به ویژه نوه

که  «ی مادربزرگیپدیده»ه این ترتیب ها در برابر خطرات، افزایش دهد. بنسل بعد را به دلیل حمایت از نوه

نظیر است، تکامل یافته است. این پدیده، با توجه به شباهت ژنوم مرد و زن، عمر در میان پستانداران دیگر کم

اند که با ایجاد کردن نقش تخصصی دارنده و تر مردان را هم در پی داشته است، و همین مردان بودهطوالنی

اند و به طریقی دیگر جدیدی به این الگوی پیچیده داده عدِ، بُمند، متخصص()کاهن، دانش هاناقل منش

  861.اندشایستگی زیستی کل جمعیت را افزایش داده

عه، به نسل بعد در یک جام ههای تولیدشدی مادربزرگ، نخستین گام در جهت حفظ و انتقال منشپدیده

ین به نسل هایی که در یک نسل تولید شوند، تنها با درصدی از بازده توسط والداست. اطالعات و آموختنی

ی دیگری مانند پدربزرگ و مادربزرگ ها توسط ناقل برجستهیابند. اما اگر این اطالعات و منشبعد انتقال می

ها، که یکی از شود. این برهم افتادگی نسلنسل بعد بسیار بیشتر می شان بههم پشتیبانی شود، بازده انتقال

اعی هایی ویژه، با ساخت اجتمهاست، فقط در گونهشها و غنی شدن بوم منترین کلیدهای انباشت منشمهم

سازوکار ین مجهز به اها، مورچگان، زنبوران و موریانگان مشهورترین جانورانِ شود. انسانپیچیده دیده می

 هستند.

                      
861 Diamond, 1991:95-106. 
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 ی تغذيهشیوه

هاست. های غذایی موجود در نخستیترینِ رژیمترین و پردامنهترین، پیچیدهرژیم غذایی انسان یکی از متنوع

خواری انسان اشاره توان به گوشتمی ،ی کلیارژیم غذایی انسان، به عنوان قاعدهتنوع چشمگیر گذشته از 

شده از ی دیگرِ شناختهشود. تنها نمونهها به این شدت دیده نمیرفتاری که در سایر نخستی ؛کرد

شود. این موجودات در فصل جفتگیری که ماده در آن ها مربوط میها، به شامپانزهخواری در نخستیگوشت

کنند و شکار می های جنس کولوبوس راداران کوچک و حتی میموننیاز به منابع غذایی غنی دارد، مهره

 862.شودخورند، اما این رفتار شکارگری نوعی خصلت فصلی دارد و در سایر اوقات سال دیده نمیمی

ز خط استوا ر اچه بیشت وابستگی انسان به غذای گوشتی، کامالً به شرایط اقلیمی وابسته است. به طور کلی هر

قابل استفاده برای  م، به دلیل سردتر شدن محیط و کمتر شدن پوشش گیاهیِها نزدیک شویدور و به قطب

االهاری آفریقا قبایل سیاهپوستی یابد. به همین دلیل هم در صحرای کخواری رواج بیشتری میانسان، گوشت

بینیم را می ها، و در قطب شمال اسکیمودهدشان را گوشت تشکیل میمواد غذاییدرصد  20داریم که تنها 

 شان گوشتی و حیوانی است.تمام غذای که عمالً

ای و بنیادی است ی ریشهی تغذیهشود، نوعی تغییر شیوهبه شدتی که در انسان دیده می ،خوار شدنگوشت

شناختی مشخصی را در انسان پدید آورده است. انسان، به عنوان های فیزیولوژیک و ریختکه دگرگونی

ی تکاملی راههدو مورد خط خوار است، شباهت دارد. در هرخوار، به پاندا که خرسی گیاهای گوشتنخستی

ی وابسته ای از رژیم غذایی را هم به گونهمشخصی که در بومی ویژه رشد کرده و بالیده و در نتیجه نوع ویژه
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ی شناختی گونهشود و به نوعی تغییر کنام و تغییر فضای بومبدان تحمیل کرده، دچار چرخشی چشمگیر می

 انجامد.نوآور می

ییرات چیزخوارش ــ که با خوردن گوشت هم سازگار است ــ تغمهی گوارش هانسان، عالوه بر ساخت لوله

ی دفع مدفوعِ انسان، در سایر هدهد. رفتار ویژخواران را هم از خود نشان میرفتاری خاص گوشت

حجم، بدبو کند، مدفوعی کمشود. موجودی که از گوشت سایر جانوران تغذیه میخواران هم دیده میگوشت

تواند باعث بروز نده شود میکنند، که اگر در محیط پراکزا را از خود دفع میهای بیمارییو انباشته از باکتر

ی مشخص، که خوارانِ دارای النهی گوشتشان شود. به همین دلیل هم همهگیر در جمعیتهای همهبیماری

ح کنام حذف از سط کنند و یا به شکلی دیگر آن را، مدفوع خود را دفن میاندجایگیر شدهدر محیط خاصی 

دن چنین رفتاری در انسان است. ترین دلیل پایدار مانهای انسانی، سادهند. وجود توالت در ساختماننمایمی

یم و نیمه توانست از مدفوع حجبود، میشاید اگر انسان مانند خویشاوندان دیگرش برگخوار یا علفخوار می

شکلی  و شاید در آن هنگام توالت با بخاری خانگی به اش به عنوان سوخت استفاده کندی گیاهیشدههضم

  خورد!پیوند می

شود. انسان غذای گرم خواری هم در انسان دیده میهای دیگری از اصول گوشتعالوه بر رفتار دفع، نشانه

 چنین بخشدانند. همی عادت انسان به گرمای گوشت شکار میماندهقیدهد، و گروهی این را بارا ترجیح می

تواند به عنوان شکل دگردیس خشونت ی انسان، میطلبانه و پرخاشگرانهمهمی از رفتارهای خشونت

 863.کاربرد باستانی خود را از دست داده ــ تفسیر شود شکارگری ــ که در جوامع امروزین
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یافته در جنس ی میوسن، و شکل گرفتن رفتار شکارگری سازماناواخر دورهخوار شدن انسان در گوشت

هایی نخستین پرش تکاملی مهمی بود که امکان بسط یافتن جغرافیایی انسان و سازگار شدنش با بوم انسان

ی تر شدن اندازهبسیار متنوع ــ از قطب گرفته تا کویر ــ را ممکن ساخت. همین تغییر، یکی از عوامل درشت

های جنوبی کوتاه و بدن انسان هم بوده است. عاملی که به همراه سازگاری با محیط گرم و استوایی، میمون

تر گاه که با سازماندهی پیچیدهتنومند را به شکارچیانی بلندباال و دونده تبدیل کرد. این درشت شدن بدن، آن

هایی که کارچی را فراهم کرد، دستههای بزرگ شجمعیتی انسان گره خورد، امکان تشکیل دستهدرون

ها ــ را از پای درآورند و با بازدهی بیشتر از تر از خود ــ مانند ماموتتوانستند جانورانی بسیار بزرگمی

 864د.های شکارچی رقیب ــ مثل کفتارها ــ عمل کنندسته

ها و شواهد زیادی وجود دارد. بقای استخوان قامت و نئاندرتال،های راستدر مورد رژیم غذایی انسان

دهد که جانورانی بزرگ مورد هایی که در کنار ابزارهای سنگی این موجودات کشف شده، نشان میالشه

خوار قامت الشهکه دیدیم، امروزه این نظریه که انسان راستاند. چنانگرفتهها قرار مین انسانی ایاستفاده

کرده، هواداران بیشتری دارد. در اش را خود شکار نمیبوده است و بخش مهمی از جانوران مورد استفاده

غارهای شمال چین مسلم آمده در دستقامت هم، که بر مبنای شواهد بهخواری انسان راستنوعمورد هم

های نئاندرتال تردید شد، تردیدهایی جدی راه یافته است. با وجود این، در مورد این عادات انسانفرض می

ها و توزیع استخوان جانوران در اطراف شده توسط این انسانبسیار کمتری وجود دارد. نوع ابزارهای ساخته

چنین بقایایی از اند. همپیچیده برای شکار کردن آشنا بودههایی دهد که با روششان نشان میمحل زندگی

                      
864 Milton,1993. 
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های ناشی از ابزارهای ها یافت شده که اثر سوختگی و خراشهای نئاندرتالهای انسانی در اردوگاهاستخوان

خوار هم بوده و از گوشت آدمیان نوعشود. این بدان معناست که این انسان همشان دیده میسنگی بر روی

ی کرده است. یکی از شواهدی که این فرضیه را بسیار تقویت کرد، کشف اردوگاهی در ناحیهذیه میدیگر تغ

اسکلت آثار سوختگی  4شده در آن، بر روی اسکلت یافت 13یان در جنوب فرانسه بود که از م 865اَبری موال

 866شد.و خراشیدگی دیده می

توان تشخیص داد، تر شدن جوامع انسانی، چند جهش عمده را میی انسان، و پیچیدهگونه در روند پراکندگی

. گنجدی ابزارسازی مین، کشف آتش را داریم که بیشتر در حوزهآهاست. بعد از که شکارگری یکی از آن

رای انسان ا برهای گیاهی و مواد غذایی سمی دیگر پختن غذا، امکان زهرزدایی حرارتی از بسیاری از دانه

تردید به اهلی ترین جهش بیفراهم کرد و گسترش مهم دیگری در کنام را ممکن ساخت. پس از آن، مهم

 شود. کردن گیاهان و جانوران مربوط می

اند، نیاز چندانی به اهلی کردن جانوران کردههایی که در مناطق غنی و دارای تراکم باالی شکار زندگی میانسان

ها در قالب این انسان .شان بودساند. چرا که منابع غذایی به صورت شکار همیشه در دسترنداشتهو گیاهان 

کردند. قبایل خون تشکیل یافته بودند، زندگی میی همهایی با جمعیت زیر صد نفر، که از چند خانوادهقبیله

ی منظم، به شکار کردن جانوران پرداختند و با طی کردن مسیرهاییادشده در زیستگاه غنی خویش به گردش می

                      
865 Abri Moula 
866 Defleur et al. 1993. 
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ی زندگی های دارای این شیوهاند. قبیلهپرداختهو برداشت کردن مواد گیاهی خوردنی از گیاهان خودرو می

 867نامند.می« گردآورنده و شکارچی»متحرك و وابسته به محیط را 

ی انسان خردمند، روش غالب ی عمر گونهتی بسیار طوالنی، یعنی در طی کل عمر صد هزار سالهبرای مد

تردید در میان اجداد انسان نیز رواج داشته است و زیستن عبارت بود از گردآوری و شکار. این شیوه، بی

که به این شکل ها بوده است. آدمیان، تا هنگامیانسانی شبهشکل معمول سازماندهی زندگی در روخانواده

آمیزشان با سایر اشکال حیات، آوردند و رفتار خشونتهای گیاهی وارد نمیزیادی به گونه زیستند، آسیبمی

 گرفتند.داری بود که به عنوان شکار هدف قرار میهای مهرهبیشتر متوجه گونه

ها، باعث نامساعد شدن های گرمسیری و زوال جنگلده هزار سال پیش، خشک شدن محیطاما در حدود 

ای و نه هایی حاشیهداری، در اقلیمهای انسانی شد. پیدایش کشاورزی و دامزیستگاه برای بسیاری از جمعیت

ی ابگوی نیازهای اولیهار دیگر جوی گردآوری و شکچندان مساعد ریشه دارد، که زندگی در آن به شیوه

های بزرگ ــ انهآدمیان نبود. اهلی کردن جانوران و گیاهان، ابتدا در این مناطق ــ به ویژه در اطراف رودخ

 ی مسکون منتشر شد. های دیگر کرهآغاز شد و بعدها به بخش

سانی در هنگام توان اهلی کرد. کافی است که انتمام پستانداران و طیف وسیعی از سایر جانوران را می عمالً

ادت کند. عمتولد شدن حیوان مورد نظر حضور داشته باشد و جانور به بو و شکل و حضور انسان از نوزادی 

ری و نورانی با شکل ظاهگیرد از جادر واقع اهلی شدن، نوعی آموزش است که در طی آن جانور یاد می

 ای همکار بپذیرد. ها را به عنوان گونهخصوصیات انسان نترسد و آن

                      
 25ـ  60: 1380لنسکی و نوالن، . 867
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نوزادان  چرا که ،تر استکنند کمی پیچیدهای زندگی میبا وجود این، اهلی شدن جانورانی که به صورت گله

ای به طور ند. زندگی گلهبیننوعان خود را میشوند و بیشتر همنوعان خود زاده میدر داخل گله و بین هم

وزادی ندهد و جانور از گونه را افزایش میگونه و غیرهمعمومی تحمل جانور نسبت به حضور موجودات هم

س شان از روی واکنش گله ممکن است ــ حساهای دشمن ــ که شناساییگیرد که نسبت به گونهیاد می

ای ن زندگی گلهدلیلِ اهلی شدن بسیاری از جانوران، همیترین ی جانداران بیگانه. مهمباشد، نه نسبت به همه

 و گروهی بوده است.

انکار نیست، اما باید این حقیقت را هم در نظر های دیگر قابلهرچند نقش مخرب انسان در نابودی گونه

اند. اجداد گاو اهلی کنونی، جانبه در امان ماندهانسان، از این تخریب همه زیست باهای همگرفت که گونه

های بزرگ در اروپا هگل این گاوهای وحشی تا قرن هفدهم به صورت 869.بوده است 868نوعی گاو وحشی

. با وجود این، اندعام شده و منقرض گشتههای شکارچی قتلاند و در آن تاریخ توسط انسانوجود داشته

 یترین پستانداران قارهترین، و بنابراین موفقشان با انسان، امروز یکی از پرجمعیتزیستنوادگان اهلی و هم

 دهند.اروپا را تشکیل می

شود. در حدود ی دیگر در نقش انسان به عنوان حامی حیوانات اهلی، به خرگوش مربوط مییک مثال برجسته

در حال انقراض بود و جمعیت طبیعی این جانوران به  870معمولیهای دو هزار سال پیش، نسل خرگوش

هایی از اسپانیا محدود شده بود. در همان حدود بود که برای نخستین بار ی جنوبی فرانسه و بخشحاشیه

                      
868 Bos primigenius 

 است.  همین ،ی این گاوهای وحشی بودهالبته اسم علمی گاو اهلی کنونی هم که نواده .870
870 Oryctolagus cuniculus 
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شان را گرفتند. ها، جلوی انقراضها شدند و با مراقبت و تکثیر آنهلی کردن این خرگوشرومیان موفق به ا

شان هم منتقل کردند و به تدریج نگهداری از خرگوش اهلی رومیان این جانوران را به سایر نقاط امپراتوری

مدت کوتاهی های از خطر جسته، پس از که همین خرگوشبرای استفاده از گوشتش، رایج شد. جالب این

های خرگوش کنونی، که در اوراسیا به فراوانی بار دیگر به طبیعت راه یافتند و وحشی شدند. تمام جمعیت

اند، در ابتدا شوند و همراه انسان به بخش مهمی از جهان نو ــ مانند استرالیا و آمریکا ــ هم راه یافتهدیده می

 شوند.تلقی می 871شدهشیوح هایی بازاند و به اصطالح جمعیتاهلی بوده

کننده در گزینش کنند. انسان به عنوان عاملی تعیینتغییراتی مشخص را تحمل می ،جانوران با اهلی شدن

اد، تنوع ژنومی نژادی و اصالح نژگذارد و با تکیه بر اصول بهطبیعی بر ترکیب ژنومی جانوران اهلی تأثیر می

دیده  ان اهلیترین تغییراتی که به طور عام در جانورکند. مهمهای وحشی جانوران را دگرگون میجمعیت

 شود، عبارتند از:می

ده کردن ی انسان و گرایش او برای ساکوچک شدن اندازه و سبک شدن وزن، که بازتابی است از اندازه. 1

 ؛حمل ونقل، نگهداری و در نهایت کشتن جانوران اهلی

ها از ازشناسی آنبرای ب ی اول بازتاب نیاز صاحبان انسانی جانوران اهلیدر درجه ، کهتغییر شکل ظاهری. 2

ها توانند به تدریج به این گرایشای هم میهای فرهنگی ویژهشان است. اما منشگونهجانوران وحشی هم

نوعانش تفاوت دارد ــ مثالً رنگ خاصی جهت دهند. مثالً دارا بودن جانوری که از نظر ریختی با سایر هم

                      
871- Feral 
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اش قدر و منزلت اجتماعی به ای صاحب انسانیتواند برهایش جور خاصی است ــ میدارد یا شکل شاخ

 های دارای شکل خاص در کل رایج شده است.گزینش نمونه ،همراه داشته باشد. به این ترتیب

ی تر شدن اندازهتواند با بزرگکم شدن وزن مغز به وزن بدن، و کوچک و ظریف شدن چهره. این امر می. 3

تر شدن حواس او همراه است. این امر دو علت چشم و گوش جانور اهلی همراه باشد، اما همواره با ضعیف

ن، و دوم گرایش انسان دارد. نخست حذف شدن فشار ناشی از وجود شکارچیان طبیعی، به دلیل حمایت انسا

آموزی که ارزش اش به خودش شبیه باشند. این امر به ویژه در مورد حیوانات دستکه حیوانات اهلیبرای این

شود. در این جانوران تغییر شکل غذایی برای انسان ندارند ــ مثل سگ و گربه ــ به شکلی شدیدتر دیده می

ی انسان ختی دیگری همراه است که جانور اهلی را به بچهجمجمه و کاهش یافتن وزن مغز با تغییرات ری

کند. کم شدن وزن، کوتاه شدن یا از بین رفتن پوزه، درشت شدن چشم و کوچک شدن بینی، نرم شبیه می

هایی هستند که در گربه و سگ گوشانه و کنجکاوانه شاخصو رفتار بازیبودن پوست بدن و بلند شدن موها، 

تر کردن جانور اهلی به کودك اند که با شبیهشوند و احتماالً برای این انتخاب شدهمیخانگی به خوبی دیده 

 اند. کاستهشان میانسان، از احتمال بروز خشونت از سوی اربابان انسانی
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 قید شده است.(« هزار سال پیش»زمان اهلی شدن بر حسب واحد ) 872شان.شده و خاستگاه جغرافیاییجانوران اهلی

 

                      
872 Cambridge, 1992:384 

 نام علمی جد وحشی جانور اهلی
 مرکز

 اهلی شدن

 زمان

 اهلی شدن

 12 آسیای غربی Canis lupus گرگ سگ 

 9 آسیای غربی Ovis orientais قوچ و میش گوسفند

 9 آسیای غربی Sus scrofa گراز خوك
 8 اروپای شمالی Rangifer tarandus راینگوزن  گوزن راین

 ؟ اسپانیا .Oryctolagus sp خرگوش وحشی خرگوش

 3 آسیای میانه Equus ferus اسب وحشی اسب

 Equus africanus خر وحشی، گور خر
 عربستان، 

 شمال آفریقا
6 

 5 عربستان .Camelus sp شتر وحشی شتر
 5 آسیای مرکزی Camelus ferus شتر وحشی شتر باختری

 7 آمریکای جنوبی Lama guanicoe شتر آمریکایی الما
 3 آمریکای جنوبی .Cavia sp ی وحشیخوکچه خوکچه هندی

 12 غربیآسیای  Fellis sylvestris ی وحشیگربه گربه

 9 هیمالیا Bos mutus گاو وحشی هیمالیایی یاك

 9 آسیای جنوبی Bubalus arnee بوفالو بوفالوی آبی
 8 آسیای جنوبی Bos gurus گاو وحشی آسیایی گاو میتان
 ؟ آسیای جنوبی Bos javanicus تنگبان گاو بالی

 6 آسیای جنوبی Galus galus ماکیان وحشی مرغ
 5 آمریکای شمالی Meleagris galopavo شترمرغ بوقلمون

 5 چین Carassius aureatus ماهی قرمز ماهی قرمز
 7 آسیای غربی Capra aegagrus بز وحشی، کل بز

 3 آسیا Bos primigenus گاو وحشی گاو
  آفریقای شمالی Numidia meleagris ایمرغ گینه ایمرغ گینه
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ی بارز، در گیرد. یک نمونه. جمع شدن چربی در زیر پوست، که در واقع از نیازهای غذایی انسان ریشه می4

ی پرچربی شود و دیگری به نفوذ چربی در عضالت گاو و زایدهحجم زیاد چربی زیر پوست خوك دیده می

 شود. و گاو دیده نمیهای وحشی قوچ و گراز دم گوسفند )دنبه( مربوط است. این خصوصیات در جمعیت

اهلی کردن جانوران تقریباً موازی با روند اهلی کردن گیاهان و پیدایش کشاورزی پیش رفت. از یک سو اهلی 

نشینی را پدید آورد که به های کوچهای انسانی را افزایش دهد و قبیلهکردن جانوران توانست پویایی جمعیت

کردند. از سوی دیگر، با پیدایش کشاورزی این روند ی دیگر کوچ میای به منطقههای خود از منطقههمراه دام

هایی از دهقانان وابسته به زمین جایگزین قبایل متحرك شدند. این پدیده، یعنی وابستگی تکمیل شد و گروه

رافش، که با تداوم یافتن ارتباط انسان و بوم اطبه زمین، به پیامدهای برجسته و بسیار مهمی انجامید. نخست این

های دانایی غنی و تنومندی در های طبیعی دچار جهشی اساسی شد و خوشهروند تولید دانش در مورد پدیده

که برای نخستین بار منبع ثروتی اثر پیچیده شدن روابط اجتماعی ناشی از شهرنشینی به وجود آمد. دوم آن

ای مانند باران و نور خورشید اهمیت یعیپایدار و مشخصی به نام زمین در زندگی بشر پدیدار شد و منابع طب

یافتند. چهار فصل برای نخستین بار به معنای واقعی کلمه در یک مکان حس شد و به همراه این ادراك 

 های غلبه بر سرما و گرما و پدیدارهای کور طبیعی هم تکامل یافت. شیوه

 شدهگیاه اهلی قلمرو جغرافیایی

 بادام زمینی، خربزه، ایگنام، خرما، قهوهارزن، سورگوم،  آفریقای مرکزی

 عدس، نخود، گندم، جو آسیای غربی

 برنج، موز، نیشکر، مرکبات، نارگیل، ایگنام، قلقاس آسیای جنوب شرقی

 ارزن، برنج شمال چین

 کدو تنبل، باقال، کدو، ذرت آمریکای مرکزی

 بادام زمینی مانیوكزمینی شیرین، زمینی، سیبباقالی لیما، سیب آمریکای جنوبی

 شده در هر یکهای اهلیمراکز اصلی پیدایش کشاورزی و گونه
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رودان، روابط اجتماعی خیز در میانبا یکجا نشینی و پیدایش روستاها و شهرهای اولیه در مناطق هالل حاصل

ترین نمود این تغییر، قدر پیچیده شد که کل ساختار ارتباطات انسانی زیر تأثیر آن دگرگون گشت. مهمآن

ی ها در قالبی جدای از شبکهپیدایش خط و نوشتار بود. پیدایش خط، که برای نخستین بار امکان تبلور منش

ها پدید آورد و رسوب کردن منش ها راترین جهش در تکامل منشداد، پایدارترین و مهمعصبی انسان را می

پیچیدگی به ی جامعه ممکن ساخت. این روند، همان بود که در نهایت ها را در پیکرهو قدرتِ ناشی از آن

 منتهی شد.توزیعی در ابعاد کالن  جوامع انسانی و دگردیسی روابط تولیدی/روزافزون 

زیان قدیمی در مورد اندازه و شکل خانواده هم زمان با پیدایش کشاورزی و شهرنشینی، معادالت سود و هم

ـ است، و شکل این هستهگفتیم شالوده کهفرو ریخت. چنان ـ یا خانواده ـ ی ی اجتماع، واحدهای تولید فرزند ـ

شود. با دستیابی ی مورد نظر تعیین میی تغذیه و روش معیشت جامعهمرکزی پیش از هرچیز زیر نفوذ شیوه

ی الزم برای بزرگ کردن فرزند کاهش یافت. شده، هزینهم و فراوانی مانند گیاهان کاشتهبه منابع غذایی منظ

پرور بود که داشتن فرزند زیاد به لحاظ اقتصادی دارای ارزش شناخته شد. برای نخستین بار، در جوامع دام

و والدین خود را حمایت توانستند بعدها به شکارچیان و شبانانی نیرومند تبدیل شوند چرا که این فرزندان می

چرا که به دلیل سنگین بودن  ،ی بزرگ کردن فرزند زیاد بودپرور هنوز هزینهدر جوامع دام ،کنند. با وجود این

کردن نداشت و تا این  کارهای مربوط به زندگی شبانی، بچه تا رسیدن به سن هشت ـ نه سالگی امکان کار

فرزندان دختر از نظر جنگیدن و چوپانی فاقد ارزش بودند  ،ی دیگرکرد. از سوسن از منابع قبیله استفاده می

 ای بسیار باال داشت.داشتن فرزند دختر هزینه ،و به این ترتیب

توانستند در سنین در جوامع کشاورز، این معادله به سود داشتن فرزند بیشتر تغییر کرد. فرزندان کشاورز می

گرفتند. گرفت، برعهده میمهمی از کارها را که در خانه انجام میبسیار کمتری وارد دنیای کار شوند و بخش 
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البته ناگفته پیداست که در این زمان هنوز سن کودکی به معنای امروزینش شناخته نشده بود. به رسمیت 

تواند بازی کند و هیچ اجباری برای کار کردن شناخته شدن سن کودکی، یعنی سنی که بچه به طور رسمی می

انقالب صنعتی شروع شد و تنها در ابتدای قرن گذشته به طور واقعی فراگیر شد. کاالها و از س ندارد، پ

بازی ــ هم به همین شکل به تازگی تکامل یافتند. های وابسته بدان ــ از ادبیات کودك گرفته تا اسبابمنش

ن را داشته باشد، رسمیت ای که حق تولید نکردکننده، کودك هنوز به عنوان مصرفسنتی در جوامع کشاورز

انباشت منابع به قدری بود که پیدایش نهادهای خاص انتقال منش به کودکان را ممکن  ،. با وجود اینندارد

 ها پدید آمدند.سازد و به این شکل نخستین مدرسه

سن ازدواج  ،با وابسته شدن فرد به زمین، امکان خودمختاری فرد در سنین کمتر ممکن شد. به این ترتیب

ی تولید، رقابت جوانان و سالمندان و کودکان و جوانان کمتر شد. از پایین آمد و با این طرد رقابتی در حوزه

ی جغرافیایی مشخص و ی خود بود. شهر برابر بود با حوزهزندگی شهری نیازمند لوازم ویژه ،سوی دیگر

توانست برای تمام افراد شود، و این میدیده میها در آن نامتحرکی که انباشتی چشمگیر از منابع و ثروت

یافته میان های سازمانکننده باشد. این وسوسه به قدری جدی بود که نخستین جنگی فقیرتر وسوسهگونههم

یافته ــ برج و تهاجمی سازمان بینیم، و پیدایش نهادهای دفاعی/زمان با پیدایش کشاورزی میآدمیان را هم

 873.زمان شاهد هستیمرتش ــ را به طور همبارو و حصار و ا

ی در این حلقه .و ارزش فرزند را بیش از پیش افزایش داد را تشدید کرداین عامل، نیاز به نیروی کار 

د. این افزایش تراکم جمعیت، پیامدهای بازخوردی بود که افزایش ناگهانی جمعیت در شهرهای اولیه ممکن ش

                      
 .1382مامفورد، .  873



390 

 

های واگیرداری بود که تا پیش از این در ترین پیامد آن، بروز بیماریناپذیری به دنبال داشت. سادهبینیپیش

الگوهایی افزا، هم یتر شدن روابط اجتماعی بود، که به عنوان رونداین دامنه سابقه نداشت، دیگری پیچیده

نابرابر منابع در میان بسیار توزیع  الگوهارا در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی پدید آورد. یکی از سره نو یک

 افراد جامعه بود، و این همان است که طبقاتی شدن سیستم اجتماعی را رقم زد.

شناختی در فضای حالت رفتار جمعی آدمیان مربوط هایی جمعیتکنندهاین طبقاتی شدن، به پیدایش جذب

های خاصی از جامعه در بخش (و در نتیجه دانایی و قدرت)ها هایی که باعث تمرکز منشکنندهود. جذبب

به و قدرت ــ و در نتیجه لذت ــ را هم به عنوان مراکز تجمع منابع  هاییظهور گرانیگاهشدند، و در نتیجه 

باره افزایش داد. آشکارترین به یک دنبال داشتند. این شکست تقارن عمده، پویایی درونی سیستم شهرنشینی را

 ،های نشانگانی قابل ثبت بود. پیدایش خطها در سیستمگفتیم، تبلور منش کهتر شدن، چناننمود این پیچیده

ها بود. روندی که هزاران سال پیش شدن منش بسندهکه به دنبال این تحول آمد، در واقع گام آخر روند خود

به این ترتیب، انباشت اطالعات در جوامع انسانی، قبایل کوچک و پراکنده و  با پیدایش زبان آغاز شده بود.

مهاجر اولیه را به شهرهای بزرگ و متمدنی تبدیل کرد که ساکنانش در نهایت نام انسان خردمند را برای 

 خویشتن برگزیدند.

 

 ابزارسازی

کارگیری اشیا و مواد مستقل از بدن، برای تأثیرگذاری بر محیط. این موادِ خارجی از بهابزارمند عبارت است 

تواند شود معموالً میمعموالً اشیایی ساده و فراوان در محیط طبیعی هستند و تأثیری هم که بر محیط اعمال می

 بندی شود. در زیر عنوان دسترسی به منابع رده
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ی غذایی شوند. کرکس مصری که برای استفادهبا این تعریف، طیف وسیعی از جانوران ابزارمند محسوب می

ی مشهوری از این حیوانات است. شکند، نمونهی سخت آن را میاز تخم شترمرغ، با کوبیدن سنگ پوسته

تری مانند استفاده از یچیدهها رفتارهای بسیار پکنند و شامپانزهها هم به دشمنان خود سنگ پرت میبابون

ی ی هوشمندانهدهند. یک نمونهچهارپایه برای دسترسی به مواد غذایی موجود در نقاط مرتفع را انجام می

ها یک ها برای به چنگ آوردن موریانهشود. شامپانزهرفتار ابزارمند در شامپانزه به شکار موریانه مربوط می

شان هایها برای خوردنش آروارهکنند و وقتی موریانهی موریانه فرو میالنههای ی کاه را در داخل سوراخترکه

به این  خورند.کشند و حشرات موجود بر آن را میرا در کاه فرو کردند و به آن چسبیدند، ترکه را بیرون می

 ن را تنها جانور ابزارمند دانست. توان انسانمی ،ترتیب

که انسان تنها جانوری است جانوران دارد. نخستین تفاوت این دیگراساسی با  یاما ابزارمندی در انسان تفاوت

ی ی تولید ابزار در حلقهسازند و رشتهشان ابزار را میسازد. سایر جانوران با اعضای بدنکه با ابزار، ابزار می

در میان ای دوردست تداوم یابد. تواند تا نقطهاین زنجیره در انسان خردمند میما ا. رسدبه پایان میاول 

های الکترونیکی حساسی را که دستگاهخوریم برمیای های بزرگ و پیچیدهکارخانهانسانی به دستاوردهای 

روند و تازه خود این ابزارهای های دیگری به کار میهایی از دستگاهکنند که خودشان به عنوان بخشتولید می

ای از روابط میان ابزارها در هیچ ی پیچیدهاند. چنین زنجیرهآخری هم برای ساخت ابزاری دیگر طراحی شده

 .همتا نداردجانور دیگری 

ای و نه چندان شود. استفاده از ابزار در سایر جانوران، رفتاری لحظهدومین تفاوت، به زمان مربوط می

شود. به عنوان مثال، بیشترین زمانی که میمون ای انجام میدوراندیشانه است که برای نیل به پاداشی لحظه

لی است که یک نقاش یا نویسنده ممکن کند، پانزده دقیقه است. این در حاصرف توجه و کار با یک ابزار می
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ها و حتی ماهتواند و مخترع میدانشمند مو یا قلم کار کند و یک های متمادی با ابزاری مانند قلماست ساعت

 جدید تمرکز نماید. یی پیاپی در مورد طراحی ابزارهاسال

مانند صدفی که خرچنگ  ،سادههای شود. اگر از بعضی نمونهسومین تفاوت، به رفتار حمل ابزار مربوط می

رسیم که انسان تنها جانوری کند، بگذریم، به این نتیجه میمنزوی به عنوان سپر محافظ شکمش حمل می

جانوران از ابزارهایی  دیگربرد. سو و آن سو میاین است که ابزارهای ساخت دست خودش را با خودش به 

 شدنی باشند.همان مکان یافتاطراف از خاصی، در کنند که به هنگام پیش آمدن نیطبیعی استفاده می

به این ترتیب، ساخت کلی ابزار در انسان، با سایر جانوران تفاوت دارد. اگر بخواهیم این تفاوت را در یک 

عبارت فشرده کنیم، باید بگوییم انباشت اطالعات موجود در ابزارهای انسانی، بسیار بیشتر از چیزی است که 

شود. اطالعات الزم برای ساخت یک ابزار ساده مثل یک قلم، و اطالعات ابزارمند دیده می در سایر جانوران

کنند نیازی بسیار دو بسیار زیاد هستند، و نیازی را هم که برطرف می مورد نیاز برای به کار گرفتن آن، هر

بینیم، افزایش محتوای اطالعاتی ی کلی، آنچه در روند تکامل انسان میاپیچیده است. پس به عنوان قاعده

 ی کل ابزارهای انسانی است. متبلورشده در شبکه

تواند بر تر شدن ابزارهای انسانی، میبینیم که روند پیچیدهشناختی، میبا یک نگاه کوتاه به مدارك باستان

ین منحنی، به طور مشخص با افزایش حجم مغز انسان های اصلی در انوعی منحنی نمایی تصویر شود. پرش

یک علت دیگری بوده، درست مشخص نیست. آنچه بیشتر به واقعیت نزدیک که کداماند، اما اینهمراه بوده

تر شدن مغز و جیمحتر شدن جوامع، ی چند روندِ در هم تنیده است، که پیچیدهنماید، اندرکنش پیچیدهمی

 شان هستند. ترینمهم تر شدن ابزارهامتنوع
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رشد توانایی ابزارسازی در اجداد انسان، به عوامل گوناگونی وابسته بوده است. یکی از مشهورترین این 

ی دقت دست در گرفتن کنندهها، نسبت طول به عرض بند آخر انگشت شست است، که تعیینشاخص

در انگشتان تغییراتی را متحمل شده و با آنچه به این سو اشیاست. این شاخص از دو میلیون سال پیش 

مانندهای باستانی شود، تفاوت یافته است. دگرگونی در انگشت شست انسانهای بزرگ دیگر دیده میمیمون

 874.شان جایگاه مقابلِ شست نسبت به سایر انگشتان در دست استترینمعلول چند روند تکاملی بوده، که مهم

کند، تنوع حرکات که امکان گرفتن اشیا در بین شست و سایر انگشتان را فراهم میاین شکلِ ویژه عالوه بر این

 ترکیبی انگشتان را هم بسیار افزایش داده است.

                      
874 Eccles,1991. 

های انسانیالگوی جهشی تكامل ابزارسازی در فرهنگ  
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ترین نمودهای این توانایی و تنوع باالست. با توجه پهن بودن سر استخوان متاکارپ شست، یکی از برجسته

توان تاریخ پیدایش ابزارسازی را تا های لوسی یافت نشده است، نمیکه چنین شکلی در استخوانبه این

تنومند دارای چنین انگشت  نمیمودهد که شبهشواهد نشان می 875.های آفریقایی عقب بردمیمونی شبهدوره

اند. دو است، و این در حالی است که خویشاوندانش در آفریقای شرقی فاقد این توانایی بوده شستی بوده

پیش از این هم گذشت، جدیدتر بودن افزایش  کهشناختی، چنانی فسیلی ناشی از این مقایسهی عمدهنتیجه

 ن توانایی انسانی.حجم مغز نسبت به ابزارمندی است، و منتشر، پراکنده و تدریجی بودن روند تکامل ای

شان از نظر اطالعاتی، در نهایت به بروز تر شدنتر شدن ابزارهای ساخته شده توسط انسان، و غنیپیچیده

 ی خودآگاه بود. جهشی بزرگ انجامید، و آن ابداع نشانه

های شاخهی شیمیایی و... در همه، صوتی، شوند. کدهای نوریهای نشانگان در تمام جانوران دیده میسیستم

دهند، که جانور با بازخوانی و واگشایی نمادهای هایی از بازنمایی جهان خارج را تشکیل میجانوری نظام

معانی در جانوران  /های نشانگانکند. این نظامآن، حقیقتِ منسوب به جهان خارج را برای خود بازتولید می

ـ یعنی نشانه «هاوارهمنشپیش»ای از تر الیهپیچیده گیرند. های تولیدشده توسط خود جانور ــ را هم در بر میـ

شیمیایی خاصی است که جانور به ی/ شود، کدهای فیزیکیعنی در موجودی مثل آمیب، تمام آنچه دیده می

ی تنظیم رفتار خود و کند و آن را دستمایهای از جهان خارج تولید میکمک آن بازنمایی دست و پا شکسته

دهد. اما در یک ملخ نر که مشغول خواندن است، یا کفتاری که با تولید صدا قرار می تضمین بقای ژنومش

ها به صورت مصنوعی توسط خود موجود تولید ای از نشانهکند، مجموعههمراهانش را در شکار رهبری می

                      
875 Gibbons,1997 
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ها، . این تولید نشانهایجاد کند ،اش هم هستندگونهکه معموالً هم ،ای در سایر جانورانشوند تا بازنمایی ویژهمی

شناسی به عنوان تاب گرفته تا آواز قناری ــ معموالً از نظر عصباز هر نوعی که باشد ــ از نور کرم شب

ی این نشانگان، رسد که مغز موجوداتِ تولیدکنندهبه نظر می ،یعنی ؛شودنشانگانی ناخودآگاه در نظر گرفته می

مراتبی متفاوت از پیچیدگی، تولید نکند. عات را در یک سطح سلسلهبازنمایی مستقل و مجزایی از این اطال

مراتبی جدید منتهی به انباشتی چنان چشمگیر از اطالعات شده، که یک سطح سلسله ،در انسان روند تکامل

های خودآگاه از اطالعات را به روند پردازش عصبی افراد اضافه کرده و این همان است که در قالب نشانه

زبان، شاهکار ابزارسازی انسان  876.دهندی زبان را تشکیل مییابد. این نمادهای خودآگاه، شالودهینمود م

 است.

 

 زبان

 877زایشی /ها در پیدایش فرهنگ انسانی هنگامی برداشته شد که زبان گشتاریتردید یکی از بلندترین گامبی

ی رفتاری مانند زبان، که در رسد که در مورد سرچشمهبه نظر می های خردمند تکامل یافت.انسانی در انسان

کرد. با گذارد، به سختی بتوان اظهار نظر اش اثر فیزیکی مشخصی بر مواد بر جای نمیحالت غیرنوشتاری

توانند تبارشناسی پیدایش زبان در انسان کنونی های غیرمستقیم فراوانی وجود دارند که میشاخص ،وجود این

و  شناختیهای عصبشناسی بیماریگیری زبان در نوزادان، نشانهرا برای ما روشن کنند. بررسی روند شکل

کالبدشناختی و  شناختیدیرین هاین افراد، بررسیهای زبانی در ایو روند زوال توانش ،وابسته به زبان عضویِ

                      
 .1378وکیلی، . 876 

877- Reproductive - Generative 
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ی ترین مراجع دانش ما در مورد سرچشمهمتکی بر منابع فسیلی و رفتارشناسی ارتباطات در جانوران، مهم

 زبان هستند.

گونه، استفاده از ترین شکل انتقال اطالعات به دیگر افراد همها، گذشته از کدهای بویایی، سادهدر نخستی

گذاری حرکات بدن است. حرکات دست و پا و سر، به همراه شکل قرارگیری بدن حرکتی و نشانه عضالت

ای غنی برای انتقال اطالعات و ها به عنوان زمینهی نخستیو الگوی انقباض و انبساط عضالت بدن، در همه

هم در انسان دیده های درونی با حاالت حرکتی، هنوز کند. ارتباط برخی از حالتایجاد ارتباط عمل می

شود، غرور و ی شخص آشکار میخمیدهشده و زانوان لرزان و نیمهشود. ترسی که از روی بدن مچالهمی

شده در اثر پایین افتادن شود، و شرمندگی نمایانقدرتی که از راست بودن قامت و باال گرفتن سر درك می

 اما این شیوه هم به دلیل ساختار ارتباطی هستند. یهایی از بقایای این شیوهسر و قوز کردن، همگی نمونه

 ها، در این راسته پیچیدگی فراوانی پیدا کرده است.ی نخستیبدنی ویژه

ء به جزء منقبض شان زیاد است و به دلیل جزها از معدود جانورانی هستند که تعداد عضالت چهرهنخستی

شان فراهم است. ارزش بیانگری چهره شدن این عضالت، امکان نمایش دادن الگوهای رفتاری متنوعی برای

های بزرگ مهم بوده است که موی صورت در این جانوران از بین رفته و پوست چهره به قدری برای میمون

مو بودن صورت شامپانزه، است. بیشده برهنه  ،گونهاش در برابر چشم افراد همبرای نمایش انقباضات عضالنی

 اند. اوتان از این کارکرد سرچشمه گرفتهگوریل و اورانگ

هایی ثابت در سر وجود دارند که دهان و چشم و گوش شود. بخشبه خوبی در انسان هم دیده میالگو این 

های به ظاهر ستند. این بخشهایی از آن ههای بینی نمونهو باال و پشت جمجمه و محل قرارگیری سوراخ

دستور »نوعی هستند که هایی ی سطح صورت، شاخصثابت، در ترکیب با طیف وسیعی از عضالت پوشاننده

های مشخصی دارد که از همین نقاط ثابت تشکیل گاه. این دستور زبان، تکیهآورندرا پدید می «زبان چهره
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های ثابت ایجاد گاهالگوهایی ریختی را بر روی این تکیهاند. تغییر شکل چهره در اثر انقباض عضالت، شده

های طبیعی های معنادار، هر یک در زبانهای معناداری خوانده شوند. این نشانهتوانند مانند نشانهکند که میمی

ترس، غم، تعجب، خشم ، ها ــ که نشانگر شادی، تنفرهفت تا از این نشانه، 878نامی دارند. بنابر دیدگاه اِکمن

. شوندی ما محسوب میو بنابراین ویژگی گونه های انسانی وجود دارندو عالقه هستند ــ در تمام جمعیت

تا  های افرادی اروپایی ــ با این هفت حالِت چهره ــ را به مردمانی بومی کهاکمن در آزمونی فراگیر عکس

ها به آن لحظه فرد اروپایی، و اصوالً عکس ندیده بودند، نشان داد و مشاهده کرد که حالت تمام این چهره

 شوند.درستی شناسایی می

 879:کنندها تقسیم میحرکتی بدن انسان را به این بخش نشانگانبر مبنای الگوی انقباض عضالت چهره و بدن، 

ای با چند بخش هستند. این رفتارها در عین رساندن که رفتارهای حرکتی پیچیده 880هاسازگارکننده .الف

های مشهور آن عبارتند کنند. نمونهمیشناختی هم با محیط ایجاد به طرف مقابل، نوعی سازگاری زیست پیامی

 از جوریدن، جنگیدن، تهدید کردن و حتی رانندگی کردن.

 شود. مثل چشمک زدن،که رفتارهایی با کدهای مشخص و دارای معنای محدود را شامل می 881هاعالمت .ب

 .ناشنوایانسر تکان دادن، حالت چهره و عالیم زبان 

                      
878- Ekman 
879 Hinde,1974. 

880- Adaptors 

881- Emblems 
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 زایشی /گیرد. با اتکا به قواعد گشتاریشده در قالب زبانی را در بر میی نشانگان کدبندیهمه 882بیانگرها .پ

های بیانگر از نظر عملی نامتناهی پذیر توسط پیامرسد که حجم اطالعات انتقالمورد نظر چامسکی، به نظر می

 باشد. 

مثل شکل نگاه کردن  ،کنندها را تنظیم میهایی هستند که چارچوب ظهور باقی نشانهنشانه 883گرهاتنظیم .ت

 کند.گذاری میحرکات سر و گردن که آغاز و قطع کالم را نشانه و

اند. مصریان باستان پیدایش زبان را مدیون خدایانی ی زبان کنجکاو بودهآدمیان از دیرباز در مورد سرچشمه

رهایی غریب و جادویی دانستند. به همین ترتیب، اقوام دیگر نیز خط و گفتار را پدیدامانند توت و پتاح می

ی جستند. در یونان باستان بحث و کشاکش در مورد سرچشمهها میرا در آسمان خاستگاهشپنداشتند، و می

توانیم بازیابیم. فیثاغورث، در شش قرن پیش از میالد پیدایش زبان را انسانی یا الهی زبان را در متون کهن می

زبان را دارای منشأ  (پ.م. 465فوت در ) یسخولوسو پس از او آ به خدایان یا داناترینِ مردمان نسبت داد،

ی انسانی که هوادار سرچشمهرو شد، روبه (پ.م. 362فوت در )خدایی دانست و با مخالفت دموکریتوس 

است که در آن زبان روزمره و زبان  اوستاسرودهای گاهان در زبان بود. اولین اثر مدون در مورد منشأ زبان، 

مقدس )مانترَه( از هم تفکیک شده و خاستگاه دومی جهان مینویی دانسته شده است. گفتمان مهم دیگری که 

آثار بوداست که زبان را در ارتباط با پرداخت، ی دوران هخامنشی پدید آمد و به خاستگاه زبان میدر میانه

دانست. اش میکرد و میل به کامجویی را یکی از علل برسازندهدانستگی و شکلِ چیزها )دَرمَه( بررسی می

                      
882- Illustrators 

883- Requlators 
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ترین متن چون کهنروپایی به نادرست همرا داریم که در متون اافالتون  884ی کراتولوسِرسالهکمی بعدتر، 

سقراط منشأ زبان را طبیعت آمده که در آن بحثی  این رسالهدر  .استی خاستگاه زبان شهرت یافته درباره

ی اختراعی و قراردادی بودن زبان است. ارسطو نیز در این هوادار نظریهنامی هرموگِنِس در مقابلش داند و می

داند. اپیکور در این موارد با او موافق هایی دارد و منشأ زبان را قرارداد و ابداع خودِ آدمیان میمورد حرف

 های طبیعی باور داشته است. بود، اما به وجود نوعی شباهت موسیقایی بین زبان و پدیده

و  شودــ مربوط می در دوران مادها ــ فرعون مصر کپسامتیبه آزمایش تجربی در مورد منشأ زبان،  نخستین

فرعون که در مورد نخستین زبان بشری کنجکاو این  885هرودوت خواند. تواریختوان در گزارش آن را می

ای که از سخن گفتن منع شده بود با بود، دستور داد دو کودك را از هنگام تولد از دیگران جدا کنند و دایه

 ی هرودوت، فرعون انتظار داشته کهها را بپرورد تا به سن زبان باز کردن برسند. به گفتهیاری دو بز شیرده آن

ترین زبان گیتی بود ــ صحبت کنند. اما اولین کودکان پس از بزرگ شدن به زبان مصری ــ که به نظرش کهن

 دهد. معنا می «نان»ای بوده که در زبان فریجیه «باکوس»، بر زبان راندندها حرفی که بچه

 در اواسط قرن ،886دومین آزمون از این دست توسط فردریک دوم، امپراتور پرجبروت خاندان هوهنشتافن

توجهی امتیک استفاده شد، اما کودکان به دلیل بیسسیزدهم میالدی انجام گرفت. در این آزمون از همان روش پ

 شان مردند!هایدایه

                      
884- Cratylus 

 .2. هرودوت، کتاب دوم، بند 885
886- Hohenstaufen 
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که به شدت به دیدگاه کتاب مقدس در مورد زبان و  .(،م 1493درگذشته در )م پادشاه اسکاتلند پنججیمز 

برج بابل باور داشت، تالش کرد تا بار دیگر این آزمون را تکرار کند. بر طبق روایت کتاب مقدس، تا پیش از 

اند. آزمون کردهشد عبری است ــ صحبت میی مردم دنیا به یک زبان ــ که فرض میفروریزی برج بابل همه

ها به بر گزارش تاریخی، بچه ی آزمایشگاهی کوچکی بوده است، چون بنا دچار خدشهم ظاهراًپنججیمز 

  887اند!زدهمحض زبان باز کردن به زبان عبری خالصی حرف می

امپراتور هند در اواخر  ،ــ اکبرشاه شان هم بودهترینآخرین آزمون از این دست را ــ که در ضمن درست

ها را چهار سال به حال خود رها هایی الل سپرد، و آنقرن شانزدهم میالدی انجام داد. او سی نوزاد را به دایه

ها، تنها همین در میان تمام این آزمون 888.زنندها به هیچ زبانی حرف نمیکرد. پس از آن معلوم شد که بچه

دانیم که کودکان اگر در سن بحرانی خاصی تا پیش از هفت سالگی در آخری صحت علمی دارد. امروز ما می

 دهند.مانند و این توانایی را از دست میمعرض زبان قرار نگیرند، از سخن گفتن باز می

 در درگذشته)های عجیب و غریب در مورد منشأ زبان داغ بود. اینیگو جونز در عصر روشنگری بازار دیدگاه

ی جهان چینی است. ترین زبان زندهکشتی نوح در چین فرود آمده و بنابراین قدیمی همعتقد بود ک .(م 1652

کرده تورات در واقع متنی است که از می هم این عقیده را باور داشته و فکر .(م 1677 در درگذشته)اسپینوزا 

 وندادعا کرده بود که زبان خدا 889ه شده است. در این میان یک دانشمند الهیات به نام کمپمزبان چینی ترج

 است! هبهشت فرانسوی بوددانمارکی و زبان مارِ فریبکار  اسپانیایی، زبان حضرت آدم

                      
887 Lindsay, 1728: 104. 
888 Wind, 1992. 
889- Kemp 
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کرده به منشأ طبیعی زبان باور داشته و فکر می .(م 1716درگذشته در ) سنیتتر، الیباز میان افراد جدی

کرده فکر می .(م 1733ر درگذشته د) 890اصواتی تقلیدشده از صداهای عادی طبیعی هستند. ماندویل ،واژگان

شوند باید بتوانند زبانی مخصوص به خود ابداع کنند. این حرف پس از دو که با هم بزرگ می که دو نوزاد

 گیری زبان در نوزادان دوقلو تأیید شد.های ویگوتسکی بر شکلقرن توسط پژوهش

ی گذشته بود که پیشرفت در دهه سههای منشأ زبان، تنها در ای چنین طوالنی در مورد نظریهبا وجود پیشینه

شناسی تکوینی امکان تحلیل منشأ زبان را به طور علمی برای ما فراهم کرد. شناسی و زیستهای عصبحوزه

دیدگاه سیانی و چیارِللی  زهم کرد که ای پیدایش زبان مدلی را پیشنهاد خوادر این نوشتار در مورد سرچشمه

  891.شده استوام گرفته 

ربرد ی نخست برای تغذیه کادانیم، زبان، به عنوان عضوی عضالنی و حسی که در مرحلههمانطور که می

عضالنی  /ها، زبانِ حسیدار است. در بیشتر زبانمهمی را عهدهگفتاری هم نقش  /داشته است، در کارکرد زبانی

 ثنا نیست. گیرند، و زبان فارسی در این مورد استو زبان گفتاری با واژگانی مشترك مورد اشاره قرار می

رود و به راستی از نظر خواهیم ادعا کنیم که این شباهت از سطح یکسان بودن واژگان فراتر میجا میدر این

 تکاملی نوعی ارتباط تنگاتنگ بین زبانِ عضالنی و زبانِ گفتاری وجود داشته است. 

 آغاز کنیم. (چشایی)ای با کارکرد حسی ویژه ترین جا، یعنی از زبان به عنوان عضلهبیایید بحث را از ساده

ی که تخت و مسطح نیست و در حفرهزبان انسان با زبان سایر پستانداران چند تفاوت عمده دارد. نخست این

گیرد. زبان انسان برعکس سایر پستانداران حالتی گوشتی و حجیم دارد و دهانی به صورت گسترده قرار نمی

                      
890- Mandeville 
891 CianiandChiarelli,1992. 
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قاً به همین دلیل، تحرك زبان گیرد. دقیی دهانی جای میخورده در داخل حفرهشده و چینبه صورت جمع

 تواند حرکات ارادی، دقیق و متنوعی را انجام دهد.انسان خیلی زیاد است و می

ین قرار گرفتن هایی دارد. نخستین تفاوت، به پایی دهانی انسان هم با سایر پستانداران تفاوتساختار حفره

های شان در بین مهرهها و پستانداران دیگر که حنجرهشود. بر خالف سایر میمونی انسانی مربوط میحنجره

تر قرار دارد و بنابراین که پاییندارد ای گرفته، انسان حنجرهجای ی غذایی اول تا سوم گردنی و در باالی لوله

پیدایش چهارراهی بر  ی این تغییر مکان،از دست داده است. نتیجه 892ی تنفسی بینیارتباط خود را با حفره

گلوت و ای مانند اپیکنندههای کنترلسر مسیر تغذیه و تنفس بوده است. این چهار راه، با وجود حضور اندام

کنند، باعث مهار تنفس به هنگام خوردن یا تنفسی جلوگیری می کوچک که از ورود غذا به مجرای زبان

ها . در دلفینها؛ دلفینبینیمی تکاملی دیگر نیز میشود. این تغییر مکان حنجره را در یک شاخهنوشیدن می

گیرد و برای تولید صداهای کند و در زیر فک پایین قرار میحنجره برعکسِ انسان به باال مهاجرت می

 893.گیردای مورد استفاده قرار میپیچیده

 

 

 

 

 ی جایگیری حنجره در انسان و شامپانزهمقایسه

                      
892- Nasopharynx 
893 Laitman,1992. 
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امروز  شد، اماوارگی تفسیر میها به عنوان نمودی از کودكی انسان برای مدتجایگیری متفاوت حنجره

نسان شباهت اجای حنجره و شکل زبان در نوزاد  ،انگارانه بوده است. در واقعبرداشت سادهدانیم که این می

کند و در امتداد ها دارد، و در طول زمان است که حنجره به سمت پایین مهاجرت میزیادی به سایر میمون

جنینی تشکیل  23ـ25ی هی انسان در هفتشناختی، حنجرهگیرد. از نظر جنینهای میانی گردن قرار میمهره

ز تولد ی جنینی ابتدا در باالی گردن است، و این جایگیری تا سال نخست پس اشود. مکان این حنجرهمی

 شود.حفظ می

کند و در هفت زمان با تکمیل رشد حجمی مغز، حنجره به سمت پایین مهاجرت میپس از تولد نوزاد، هم

رود تر هم میی غضروفی پایینرسد. تا هنگام بلوغ، این جعبهمیهای سوم، چهارم و پنج گردن سالگی به مهره

که در اجداد انسان حنجره وضعیت  دانیمبر مبنای مدارك فسیلی، می 894.کندنشینی میی هفتم عقبو تا مهره

های تفاوت چندانی با میمون گرفته و از نظر ظاهریو زیر فک پایین قرار میکنونی را نداشته و در باالی نای 

 کنونی نداشته است.

شناسانه برای هایی استخوانشناسان از برگههایی نرم و ناپایدار هستند، دیریناز آنجا که زبان و حنجره بافت

کنند. یکی از ابزارهای تحلیلی سودمند برای شده استفاده میهای منقرضبازسازی مکان حنجره در گونه

ی جمجمه است. وجود همبستگی بین این دو خود دلیلی گیری خمیدگی پایهتخمین محل این عضو، اندازه

های جنوبی میمون یهای موجود در مورد جمجمهداده است بر اهمیت رشد حجمی مغز در مهاجرت حنجره.

اند و قادر به سخن گفتن نبودهاین موجودات قرار داشته است. پس دهد که حنجره در باالی حلق نشان می

                      
894 Laitman,1992. 
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قامت حالتی نسان راستدر ا 895بینیم شباهت داشته است.ها میشان با آنچه در شامپانزهاحتماالً نظام ارتباطی

و  896و بنابراین احتماالً زبان او چیزی میان صداهای شامپانزه و زبانِ انسانی بوده است بینابینی ایجاد شده،

یعنی این انسان هم قادر به ت. ی تنفسی قرار داشته اسها هم حنجره هنوز در باالی لولهحتی در نئاندرتال

ی این گونهنخستین را شاید بتوان انسان خردمند  ،به این ترتیبتولید آواهای متنوع زبان انسانی نبوده است. 

 897ی کنونی را داراست.سیستم زبانی پیشرفتهتبار دانست که 

دانند. یک نیرو باعث مهاجرت حنجره را ناشی از کشمکش دو نیروی متضاد می ،کالسیک تکاملینظریات 

تر را تسهیل کند. تولید این شده تا به دست آوردن توانایی تکلم و تولید صداهای متنوعپایین رفتن حنجره می

شان اثر زیستی صاحبشان در زندگی اجتماعی، بر شایستگی تردید به دلیل نقش ارتباطی مهمصداها بی

  898.زیادی داشته است

ر باالی نای شده و تمایل داشته حنجره را دای وارد میدومین فشار تکاملی، از سوی دستگاه تنفسی و تغذیه

ا در گلو و کرده و از پریدن غذرا ممکن می نگه دارد. این باال بودن حنجره جدا شدن مسیر تغذیه و تنفس

برد با برد کرده است. بنابر دیدگاه کالسیک، این نی دستگاه تنفسی جلوگیری میخطرهای دیگرِ تهدیدکننده

 .مان قرار داردپایین گلوی در مای حنجرهرونده خاتمه یافته و امروز گرایشِ پایین

ی یادشده، که در جریان تکامل به صورت غالب برندهبنابر شواهدی که پیش از این دیدیم، نیروی پایین

توان تغییر مکان حنجره به پایین ی مغز بوده و به این ترتیب میبازتابی از افزایش اندازه ،در واقع ،درآمده

                      
895 Arcadi, 2000: 205-223. 
896 Ruhlen, 1994: 3. 
897 Aronoff and Rees-Miller, 2001: 1–18. 
898 Marshack,1976. 
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جا برای ما اهمیت دارد، پیامدهای این شدن مغز دانست. آنچه در اینحلق را یکی از پیامدهای فرعی بزرگ 

 مهاجرت است.

ها و از بین رفتن زمان چهره منتهی شد و با کاهش اندازه و تعداد دنداندیدیم که رشد مغز، به تحلیل رفتن هم

زمانی های همونیهای کام شکلی جدید به انسان بخشید. این تغییرات، با دگرگپوزه و کوتاه شدن استخوان

توان به طبیعت این تغییرات ها، نمیاند و بدون در نظر گرفتن آنتر جمجمه همراه بودههای درونیدر بافت

 به درستی پی برد.

دهان در زیر جمجمه، و جمع  نیکی از پیامدهای اساسی کوتاه شدن چهره و از بین رفتن پوزه، قرار گرفت

های جنوبی ــ به دلیل رژیم بود. این همان زبانی است که در عصر میمونی دهانی شدن زبان به داخل حفره

های گیاهی برای جدا کردن شن و سنگریزه از دانهتا بتواند شان ــ بزرگ و عضالنی شده بود غذایی ویژه

رو وبهی انسانی با زبانی رخوراکی، حرکاتی دقیق و ارادی انجام دهد. بنابراین ما در پایان روند تحلیل چهره

اش زبان به دلیل کارکرد ویژهاین گرفته است. می یی دهانی جاهستیم که حجیم بوده و به سختی در حفره

تر شدن را نداشته، و بنابراین از کوتاه شده ــ امکان کوچکای را شامل میــ که در ابتدا فقط نقش تغذیه

ای آن برای رکرد اصلی زبان نقش تغذیهشدن پوزه پیروی نکرده است. در واقع حتی در حال حاضر هم کا

کارکرد بلع بیشتر  899ی غذا و هدایت آن به داخل مری است. در بیماری فقدان مادرزادی زبانشناسایی مزه

 بان است. ای زشود و این نشانگر برجستگی نقش تغذیهاز تکلم دچار اشکال می

                      
899- Aglossia 
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ی دهانی، با فشاری همیشگی بر ساختارهای زیرین حلقی همراه است. زبان جایگیری عمیق زبان در حفره

تر گردن را به پایین بفشارد. این، تر و پایینهای داخلیکه برای خود جا باز کند، ناچار است بافتبرای این

شود، ی که این فشار بر حنجره وارد نمیدلیل اصلی مهاجرت حنجره به پایین گلو است. در موارد خاص

گیرد. چنین حالتی کند و در جایگاهی باالتر از حد معمول قرار میبینیم که جایگیری این عضو هم تغییر میمی

، به شیرخوارشود. به ویژه در نوزاد نوزادان به روشنی دیده می و در 900در افراد مبتال به نبودِ مادرزادی زبان

وضعیت به قرار گرفته که وجود جای کافی برای آن در زبان، حنجره در جایگاهی  زبان وکوچک بودن دلیل 

با رشد زمان بعد از سپری شدن دوران شیرخوارگی، هم. زبان نوزادان، است های بالغ بسیار نزدیکمیمون

راند. البته اش، حنجره را به پایین میایتر شدن زبان و آغاز شدن نقش تغذیهداخلی گلو و بزرگهای بافت

 وجود ی ژنتیکی هم برای چنین تغییریاین رانش حنجره تنها دلیل مهاجرت این عضو نیست و نوعی برنامه

 901.دارد

ترین عامل، ای از عوامل گوناگون تعیین شده است. مهمبه این ترتیب، مکان کنونی حنجره، توسط مجموعه

ی مغز است که به کوچک شدن و چرخیدن چهره انجامیده و زبان و دهان را در داخل جمجمه فرو اندازه

حنجره ــ به پایین کشیده  هایی از دستگاه تنفس ــ از جملهبرده است. همین فشار مکانیکی، باعث شده بخش

تر شدن زبان و فشار آمدن بر حنجره و تغییر مکان آن، پدیدارهایی هستند که در شوند. روند رشد مغز، بزرگ

                      
900- Aglossia 
901 CianiandChiarelli,1992. 
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ی مشهور ارنست شوند و به این ترتیب یکی از موارد صدقِ جملهیک انسان نوزاد معمولی به روشنی دیده می

 تواند همین باشد.ــ می 902«کندرا تکرار میرشد جنینی روند تکامل دودمانی »هکل ــ 

تولید بیشتر از صد نوع واج ی عضالت پرشمار گردنی قرار داده و بنابراین آن را در میانهپایین آمدن حنجره، 

د این، نباید افزاری زبان را پدید آورده است. با وجوی سخترا برای ما ممکن کرده و به این ترتیب شالوده

این عضو  ه است. پایین بودن جایگاهشدپنداشت که به دست آوردن این توانایی بدون پرداخت هزینه ممکن 

از این روست  .که غذا به داخل نای بروددامن زده این خطر به ی بینی، در انسان، و جدا شدن حنجره از حفره

دلیل همین  ی انسان است. در هر سال، صدها هزار نفر بهی گونهای ویژهه داخل گلو، عارضهپریدن غذا بکه 

توانایی زبان  توان نتیجه گرفته که بزرگ شدن مغز و به دست آوردنمیرند. با توجه به این امر، میحادثه می

 برایش پرداخت شود. چنین بزرگ ارزیده بهایی قدر ارزشمند بوده که میاین

ی کنونی درآورده، اما نباید ین آمدن حنجره، هرچند پیدایش زبان را تسریع کرده و آن را به شکل پیچیدهپای

به عنوان تنها عامل مؤثر در پیدایش زبان تلقی شود. تولید صدا، کارکردی است که تا حدود زیادی مستقل از 

کنند و ستند هم به خوبی صدا تولید میی زبرین ههایی که دارای حنجرهپذیرد. میمونمکان حنجره انجام می

دهند. تأکید بر این نکته، برای بیان این مدعاست که تنوع چشمگیری را هم در این زمینه از خود نشان می

دار و هدفمند در نظر گرفت. در واقع آنچه ی تکامل جهتپایین رفتن حنجره را نباید به عنوان نوعی نشانه

های فراوان دیگری هم دارد ــ بروز یک تغییر سازشی است که کارکردی مثال رخ داده ــ و در جریان تکامل

های شبیه به این در جهان جانوران و بدن خودمان فراوان است. نو به تدریج بر آن سوار شده است. مثال

                      
 Onthogeny recapitulates phylogenyی مشهور هکل: ای غیردقیق از جملهترجمه .903
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هایی از خشداران اولیه بگیرند، در اجداد مهرههای ما که امروز برای غذا خوردن مورد استفاده قرار میآرواره

 هایی که امروز برای ما اینقدر ارزشمندچنین دستاند. همای داشتهاند و کارکرد تغذیهقوس آبششی بوده

مانندمان قرار ی اجداد ماهیهای ساحلی مورد استفادههای تکیه کردن بر گِلند، روزگاری به عنوان اندامهست

به دلیلی  ،افزاری ایجادشدهی سختکارکردی پیچیده بر زمینهی سوار شدن بعدی اند. پس این پدیدهگرفتهمی

 ای تکراری است که در مورد پیدایش زبان هم اجرا شده است.نمایشنامه ،کامالً متفاوت

ی صدا در انسان، به جایگاه کنونی خود رسید. ی صوتی اصلی تولیدکنندهحنجره به عنوان جعبهبا این روند، 

ه به تنهایی برای پیدایش زبان کافی نبود. در متون مربوط به تکامل زبان، معموالً اما این تغییر مکان حنجر

مان در که بحثشود. برای اینگیری زبان نادیده انگاشته مینقش مهم و بنیادی تکامل سیستم تنفسی در شکل

یبان حنجره ــ ای هم به سیستم پشتافزار فیزیکی تولید صوت در انسان کامل باشد، باید اشارهمورد سخت

شان، و گیریها، شکل عصبپیش از این گفتیم، ساختار تشریحی شش کهها ــ داشته باشیم. چنانیعنی شش

ی توخالی ها، به شکلی تکامل یافته که کنترل دقیق آمد و شدِ هوا در این کیسهآنه عضالت تنفسی متصل ب

ی بادی است. به همین دلیل هم تنظیم جریان هی بستچون دستگاه صوتی انسان در اصل یک لولهممکن شود. 

 کند، مبنای فیزیکیِ تولید گفتار است.هوایی که از حنجره عبور می

های گردنی دارای عرض ، مهره(قامتمثل انسان ابزارساز و راست)های اولیه های جنوبی و انساندر میمون

شان توسط مغز شدنای و دقت کنترلسینه /رسانی به عضالت گردنیکم بودند و این بدان معناست که عصب

های گردنی چندان زیاد نبوده است. در انسان نئاندرتال و انسان خردمند، افزایش مشخصی را در عرض مهره

که این بینیم، و این شاهدی است مبنی بر اینهای گردن و سینه میو تغییر شکل آشکاری را در استخوان

ای و گردنی خود ــ که کارکرد تنفسی داشته ــ کارآتر به عضالت سینه تر وها، با نظامی پیچیدهانسان

 اند. کردهرسانی میعصب
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شتیبانِ نظریات گوناگونی در مورد علت این تغییر شکل وجود دارد. گروهی این سازش را نوعی سیستمِ پ

ا حدودی در یدگاه هرچند تکرده است. این ددانند، که به راه رفتن دوپا کمک میی تنه میدارندهعضالت نگه

نیاکان دانیم یشناختی یادشده نیست، چرا که مانسان کنونی مصداق دارد، اما توجیه خوبی برای تغییرات فسیل

 /های عضالنیازشاند. ولی این سرفتهشان راه میبه خوبی روی دوپایبه بعد های جنوبی میمونما از 

 شود. دیده نمیمت قامیمون جنوبی و انسان راستاستخوانی در 

ت تنفس سازشی بوده در راستای بیشتر کردن عمق و قدر ،رسانیگروهی دیگر معتقدند که این افزایش عصب

ر اجداد دوپای د تردید مهم است، اما باید قاعدتاًو بنابراین کارآمدتر کردن عمل دویدن. این کارکرد هم بی

 دور انسان نیز دارای اهمیتی مشابه بوده باشد.

ینه و داند و حبس کردن هوا در سی آبزی بودن انسان میدیدگاهی دیگر، این سازش را مربوط به مرحله

 وجب شده است. مداند که این تغییر ریختی را ی تکاملی اصلی میتر تنفس را رانهکنترل دقیق

توانند کنند، و میمیها بخشی از شواهد را در مورد تکامل سیستم تنفسی انسان تفسیر هر یک از این دیدگاه

گیرد، اهمیت تکاملی همگی تا حدودی درست باشند. اما آنچه در این زمینه به ندرت مورد اشاره قرار می

که در جریان این تغییرات  ،زمانی پیدایش آن با تغییرات یادشده است. عضالت شکمی و میانی سینهزبان و هم

ی کنترل تنفس به هنگام حرف زدن کاربرد دارند، و به این اند، به طور خاص براتر شدهنیرومندتر و دقیق

افزایش توانایی ارتباط  903.ترتیب باید تغییرات یادشده را نوعی سازش برای تکمیل دستگاه تولید زبان دانست

قدر برای اند، آنجمعی درگیر بودهر کنشی پیچیده مانند شکارِ دستهخانواده که دنوعان و افراد همبا سایر هم

                      
903 MacLarnonetal,1999. 
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اجداد دور ما اهمیت داشته، که پیدایش سیستمی کارآمد برای تنظیم تنفس و تولید صدا را در ایشان موجب 

همان است که ما امروز در قالب ساختار عضالنی متصل به دستگاه تنفسی در بدن خودمان  ،این .شده است

 کنیم. اش میتجربه

یزی که از آن چگیری اندام تولید صدا به تنهایی برای پیدایش زبان کافی نبوده است. ناگفته پیداست که شکل

رسد که این شناختی الزم برای تولید صدا و درك کدهای صوتی است. به نظر میتر است، ساختار عصبمهم

تفاوت مایی ی هر یک کارکردهرچشمهدو کارکرد هم به طور مستقل در قشر مخ انسان تکامل یافته باشند، و س

 بوده باشد.

که مغز در واقع بر این نکته تأکید دارد است،  یشناسعصب پردازانِنظریهدارترین نامخانم چرچلند، که از 

ی کارکردهای مغز، و درست است. همه باعصفیزیولوژی ااین برداشت از منظر  904.عضوی حرکتی است

تر و کارآمدتر کردن آن اصوالً کارکردهای سیستم عصبی، از نظر تکاملی به حرکت دادن بدن جانور و دقیق

چنین گیاهان، هرگز اند. شاید به همین دلیل باشد که جانورانِ فاقد توانایی حرکت، و هماختصاص یافته

 اند.ـ مانند دستگاه عصبی ــ نشدهای ـصاحب سیستم کنترلی پیچیده

ترین های حرکتی قابل تحویل است. حتی پیچیدهگرایی فلسفی، به توانشکارکرد پردازشی مغز، با کمی کل

هایی برای توانند به عنوان رهیافتهای شناختی ــ مثل تشخیص الگوهای تصویری و حافظه ــ میتوانایی

 شود.ب میبه یک معنا، زبان هم رفتاری از این دست محسو شوند. بهینه کردن حرکت در فضا در نظر گرفته

                      
904 Churchland and Sejnowski,1992. 
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خاب غذای پذیر و پیچیده که کارکرد مهمی را در انتای انعطافابزار تولید زبان، زبان است. یعنی عضله

های گیاهی از انهجانورانی مانند اجداد انسان که نیازمند جدا کردن د کند و به ویژه دراستفاده بازی میقابل

کرده است. دیدیم که این زبان، در اثر اند، این عضو اهمیت بیشتری پیدا میریزهای غیرخوراکی بودهخرده

صداهایی  ما تولیدارشد مغز به ابزاری پیچیده مانند حنجره مسلح شد، و این امکان را یافت تا صدا تولید کند. 

طلبد که در نگاه اول با پیچیدگی زبان انسانی، توالی فشرده و سریعی از حرکات بسیار متنوع و بغرنج را می

 نمایند.نشدنی میانجام

گیرد که یمزند، تعداد زیادی از عضالت مرتبط با تولید صدا را به کار انسانی که با سرعت عادی حرف می

اید این بشان هستند. در عین حال، فرد مورد نظر ترینای تنها مهمسینهزبان و عضالت تنفسی و گردنی و 

م دهد، وگرنه ای از حرکات به هم پیوسته انجاترکیب پیچیده از عضالت را با سرعتی زیاد و در جریان سلسله

 شده شکل نخواهند گرفت.کدهای صوتی از هم گسسته خواهند شد و واژگان و زبان به شکل شناخته

ب پیشانی است شود. بروکا، بخشی از لوای از مغز به نام بروکا سازماندهی میکارکرد پیوسته، در منطقهاین 

ی در نظر تواند به عنوان بخشی رشدیافته از قشر حرکتست و از نظر تکاملی میا ی شیار حرکتیکه همسایه

 دهد. را نیز انجام میارکردهایی مشابه ها هم وجود دارد و کاین ناحیه در میمونگرفته شود. 

 شود.جا هم رفتار گفتاری کدگذاری میتر از راست است و در همانی چپ بزرگکرهبخش بروکا در نیم

توان با بررسی اش را میاست که اندازه 905ی عصبیِ زیرزبانیکند، رشتهعصبی که حرکات زبان را کنترل می

دهد که این عصب تا سیصد هزار سال پیش شناختی نشان میهای گردن به دست آورد. شواهد دیریناستخوان

                      
905 Hypoglossal nerve 
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بوده، اما بعد از آن دستخوش تغییر شده و  وضعیتی ابتدایی داشته و کمابیش با عصب زیرزبانی شامپانزه برابر

  906به شکل کنونی دگردیسی یافته است.

ــ  ــ مانند راه رفتن یا پرتاب کردن چیزی 907ایتواند در رفتارهای زنجیرهمنشأ تکاملی کارکرد یاد شده، می

هنگام انجام کنشی مانند راه رفتن بر روی دو پا، یا پرتاب کردن سنگی به هدف نیز مانند  ردیابی شود. ما به

ای از که رشتهبه طوری ،گیریمای پیاپی و فشرده به کار میای از عضالت را در دنبالهسخن گفتن مجموعه

ها، نامی دارند. مثالً گردد. هر یک از این بستهمیهای رفتاری مستقلی اجرا رفتارهای دنبال هم در بسته

جا کردنش در دست و پرتاب گیری با سنگ، رفتاری است که از کنش خم شدن، برداشتن سنگ، جابههدف

گیری ــ تشکیل شده است. راه رفتن و دویدن و بر زبان نشانه مانندحسی  یی رفتارهایکردنش ــ به عالوه

 ی تکاملی مشترکی دارند. یشهراندن یک واژه نیز رفتارهایی مشابه هستند و ظاهراً ر

 شان است. مند بودنیک ویژگی مهم رفتارهای پیاپی، یکپارچگی و برنامه

های ترین پاسخدر اثر تحریک دوك عضالنی، که یکی از سریع (مثل دست و پا)ی اندام بازتاب انقباض عضله

رتاب یک سنگ انجامد. این در حالی است که پهزارم ثانیه به طول می 110کند، حرکتی را در انسان ایجاد می

 د. هزارم ثانیه طول بکش 119تواند فقط ها عضله همراه است، میزمان دهکه با عملکرد هم

کنند و بازخورد حسی دریافت نمی ،از اعصابحرکت پرتابی این بدان معناست که عضالت در حین انجام 

کنند. چنین چیزی در صحبت کردن هم وجود دارد. یکپارچه بودن این جا اجرا میای را به طور یکبرنامه

ی شود که عاملی بیرونی اختاللی در این برنامههنگامی آشکار میبرنامه، و شکل ذخیره و اجرای آن به ویژه 

                      
906 Jungers, et al. 2003: 473–484. 
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ها که این همه مورد عالقه جا بیان کردن واژگان و واجهای کالمی و جابهاهشده ایجاد کند. اشتباز پیش تعیین

 هاست.ای از این اختاللو توجه فروید بود، نمونه

های مشخصی در عصبی انسان، ریشه /این رفتارهای حرکتی پیچیده هم مانند سایر کارکردهای رفتاری

ها و به ویژه در رفتار در سایر میمون ،رفتارهای پیاپیخویشاوندان نخستی دیگر ما دارند. به عنوان مثال، 

یک گردو یا گشودن ها در طی آن برای شود. این رفتاری است که شامپانزهکاری شامپانزه هم دیده میچکش

کاری هم مانند حرکات پیاپی انسانی در این چکش 908.کوبندی سخت دیگری، با سنگی بر روی آن میدانه

گیرد. این نکته که مرکز بروکای مغز در کنار مرکز وقفه از حرکات انجام میای به هم پیوسته و بیزنجیره

دالیل نظری کافی برای مربوط دانستن  ،به این ترتیبمربوط به حرکات پرتابی قرار گرفته هم معنادار است. 

تری افزاریتواند به همراه موارد سختای و پیاپی وجود دارد که میرفتارهای حرکتی زنجیرهتکامل زبان با 

 گیری زبان انسانی بیفکند.ی حنجره گفته شد، نوری بر ابهامات شکلکه درباره

ای عصبی نیز نیازمند ریزی حرکات تنفسی، سخن گفتن به برنامهبرای برنامه بنابراین، گذشته از توانایی عصبی

های مسؤول ها را ممکن سازد. به تازگی برخی از ژناست تا حرکات پیاپی دهان و زبان و تولید متوالیِ واج

ی پروتئینِ جعبه»ی شدهاست که کوتاه FOXP2ترین ژن در این میان، اند. احتماالً مهماین کار شناخته شده

این ژن در تمام پستاندارانی که  911و بر کروموزوم هفتم انسان قرار دارد. 910است 909«2سرچنگالیِ پی ـ 

ی شود، به رده. پروتئینی که توسط این ژن رمزگذاری میشان تا به حال رمزگشایی شده، وجود داردژنوم

                      
908 Calvin,1992. 
909 Forkhead box protein P2 
910 Lai et al., 2001: 519–23. 
911 Fisher et al., 1998: 168–70. 
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ها مربوط گونه دارد و کارکردش به تنظیم بیان سایر ژنسری چنگالتعلق دارد. یعنی  FOXهای پروتئین

همین ژن در پرندگان آواخوان نیز  912شود.ار منجر میشود. جهش این ژن در انسان به اختالل شدید گفتمی

ی پذیری شبکهدهد که کارکرد اصلی آن افزایش انعطافشواهد نشان می 913برای تولید آواز اهمیت دارد.

در پرندگان هنگام یادگیری آواز خواندن بیان  914های پیاپی از صدا را تولید کند.عصبی است تا بتواند توالی

که جالب آن 915ست.ها تولید آوازهای نو نیز با افزایش فعالیت این ژن همراه ایابد. در قناریاین ژن شدت می

 916اند.شان نشان دادهها هم تأثیر این ژن را در رادار صوتییابد. در خفاشاین ژن به فهم گفتار نیز ارتباط می

ی این ژن به خانوادهنام دارد.  CNTNAP2شود کنترل می FOXP2هایی که توسط یکی از ژن

که خودِ جالب این 918کند.و در ایجاد مدارهای عصبی مربوط به گفتار نقش ایفا میتعلق دارد  917هانورکسین

FOXP2 ها نیز تاثیر دارد. عالوه بر تسهیل ایجاد مدارهای عصبی در مغز، در رشد جنینی شش 

ثابتی دارد و  کردند که توالیها گمان میشود و برای مدتداران یافت میبسیاری از مهره در FOXP2ژن 

های این ژن در در جریان تکامل تغییری ناچیز یافته است. با وجود این، شواهد تازه نشان داده که توالی

دو اسیدآمینه با هم تفاوت ها تنوع زیادی دارد. پروتئینِ برخاسته از این ژن در انسان و شامپانزه در خفاش

، هرچند انتقادهایی 919داننددارند و برخی از پژوهشگران همین عامل را در پیدایش زبان در انسان موثر می

                      
912 MacDermot, 2005: 1074–80. 
913 Haesler et al,. 2007: e321. 
914 Fisher and Scharff, 2009: 166–77. 
915 Haesler et al., 2004: 3164–3175. 
916 Li G et al., 2007: e900. 
917 neurexin 
918 Vernes et al., 2008: 2337–45. 
919 Enard et al., 2002: 869–872. 
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زمان با تکامل شود احتماالً همهای خاصی که در انسان دیده میتوالی 920بر این برداشت وارد است.هم 

ای از این ژن انی ما ظاهر شده است. انسان نئاندرتال دقیقاً همان نسخهی دودمی انسان )هومو( در شاخهگونه

شده از های استخراجتر است و ژنن توالی کهنی ایاما سابقه 921شود.را داشته که در انسان امروزین دیده می

ای همسان با انسان امروزین دهد که این گونه نیز دارای توالیشده در غار دِنیسوودا نشان میاسکلت یافته

  922بوده است.

های دودمانی گوناگون متفاوت است. در کل، این ژن در شاخه در FOXP2ها در ژن سرعت تحول توالی

نماید که کارکرد آن کارتر بوده است. از این رو، چنین میمسیر تکاملی انسان کندتر تغییر کرده و محافظه

  923کرده است.با فشارهای انتخاب طبیعی برقرار میاهمیت داشته و ارتباطی مستقیم 

های مخ کرهکه در مورد تکامل زبان انسان وجود دارد، به شکست تقارن در کارکردهای نیمی دیگری برگه

دهند. در ی مخ انسان، کارکردهای مشابهی را انجام نمیکرهاشاره کردیم، دو نیم کهشود. چنانمربوط می

دهد، رشد انجام می تری رایافتهانگارِ تخصصتجزیه /تحلیلی هایی چپ، ساختار زیرین که کارکردکرهنیم

های ریاضی ــ را پشتیبانی بیشتری یافته و فرآیندهای مربوط به پردازش تحلیلی ــ مانند درك زبان و توانش

پیشانی همراه است. در  /ی گیجگاهیی عصبی ناحیهکند. این کارکرد با رشد زیاد و تخصصی شدن شبکهمی

رو هستیم که کارکردهای روبه ایدر بخش آهیانهتری فتهبا ساختار زبرین رشد یا ،ی راست، برعکسکرهنیم

                      
920 Webb and Zhang, 2005: 212–6. 
921 Krause et al., 2007: 1908–1912. 
922 Reich, et al., 2010: 1053–1060, 
923 Zhang et al., 2002: 1825–1835. 
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دهد و به همین دلیل هم فرآیندهایی مانند درك موسیقی یا ارتباطات فضایی گرا را انجام میترکیبی و کل

 924.شوندبینایی در این بخش بیشتر کدگذاری می

 

 توانش زبانی توانش حرکتی سن )سال(

5/0 
نشستن، حفظ تعادل به کمک دست، دراز کردن 

 دست برای گرفتن چیزی

های های نوزادانه به بلغور کردن و تولید واجتبدیل جیغ

 پراکنده

1 
برخاستن، راه رفتن با تکیه به یک دست که در 

 دست والد است

استفاده از کلمات ، ها، درك واژگانتقلید و بازتولید واج

 خودساخته برای اشاره به افراد و اشیا

5/1 
ن، تکمیل توانایی گرفتن و رها کردن اشیا، تاتی کرد

 ها پایین آمدنبا پشت از پله

کلمه که هنوز در  3ــ  50ی واژگانی در حدود خزانه

اند، توانایی درك جمالت و تولید عبارات ترکیب نشده

 های معنادارجملهشبه

2 
ها باال رفتن با برداشتن یک پای منفرد دویدن، از پله

 و توقف متناوب در هر گام 

کلمه، تولید عبارات دو یا سه  50ی واژگانی بیش از خزانه

 واژگانی، پایان بلغور کردن، عالقه به گفت وگو

5/2 
جفت پا پریدن، برای یک ثانیه روی یک پا 

 ایستادن، با شش مکعب برجی عمودی ساختن

روز واژگان جدید آموختن، ساختن عباراتی با بیش از  هر

 های دستوری، درك کامل حرف دیگرانسه واژه با اشتباه

3 

متر سانتی 90سه متر پاورچین راه رفتن، در حدود 

ها باال ساالن با هر دو پا از پلهپریدن، مثل بزرگ

 رفتن

ی واژگان بیش از هزار کلمه، فهمیدن هشتاد درصد خزانه

ها، دستور زبان نزدیک به افراد بالغ، اشکاالت ی حرفهمه

 یافتهبینی و سازماندستوری قابل پیش

5/4 
لی کردن، روی یک خط راه از طناب باال رفتن، لی

 رفتن

های دستوری محدود به ترکیبات ناآشنا انسجام زبانی، اشتباه

 و ادبی
 

 اشهای حرکتینسبت به توانایی های زبانی نوزادایِ رشد تواناییجدول مقایسه

 

                      
924 Eccles,1991. 
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اران نیز مغز پستاند ،شکست تقارن در هر سیستم زیستی، نمود افزایش پیچیدگی در آن است. به این ترتیب

فاوت به ی مشخصی از پیچیدگی این شکست تقارن را تجربه کرده و کارکردهایی متپس از گذشتن از آستانه

های مختلف میدان دست بودن یا توجه نامتقارن به بخشاند. راستگرفتهکره جای درجاتی گوناگون در دو نیم

ی اق شالودهچپِ مغز هستند، و در اعمو  راستمیان ای بینایی، نمودهای رفتاری کوچکی از این تمایز ریشه

های حرکتی پیاپی مربوط جانبی شدن حرکات مربوط به گلو و حنجره و تمرکز برنامهعصبی مغز جای دارند. 

 دهد. دی است که تخصصی شدن مغز را نشان میی چپ نیز یکی از موارکرهبه زبان در نیم

نخستین  .شودیتر از انسان هم دیده می جانوران سادهعدم تقارنی از این دست، در بسیاری از رفتارهای پایه

ن ابزارمند یعنی انسا( مدارك فسیلی از عدم تقارن دستگاه عصبی، به اولین وابستگان به جنس انسان )هومو

، نشان ی تورکانای آفریقا کشف شده استشود. تحلیل دقیق ابزارهای این انسان، که در منطقهمربوط می

به کار گرفته شوند که توسط دست راست اند و برای اینها با دست راست تراشیده شدهی آندهد که همهمی

 انسانه جنس ی چپ ــ در تمام وابستگان بکرهی نیمدستی ــ و بنابراین غلبهاند. این راستطراحی شده بوده

آمیزتر و ان، شکلی اغراقتر شدن ساخت دستگاه عصبی انسی مغز و پیچیدهشود و با افزایش اندازهدید می

 گیرد. تر به خود میبرجسته

گیری ها و الگوی جانبی شدن رفتار زبانی و شکلکرهیافتگی نیمدر مورد روند این افزایش تدریجی تخصص

که  ،925ل وایتندَشناسی تکاملی وجود دارد. بنابر نظر رَزیرساخت زبان طبیعی، نظریات گوناگونی در انسان

فیزیکی تولید  شناختی وافزار عصبگیری زبان است، سختنظر در مورد شکلشناسان صاحبیکی از دیرین

                      
925- Randall White 
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ه زمان با پیدایش انسان خردمند ــ در اجداد انسان وجود داشتصدا از حدود صد هزار سال پیش ــ یعنی هم

ای را طی گیری زبان به عنوان کارکردی ارتباطی و تا این حد پیچیده، مسیر تکاملی طوالنیاست. اما شکل

تر شدن جوامع انسانی به شکل امروزین خود در آمده است. به کرده است و به تدریج در طی رشد و پیچیده

و کاربردی شدن واقعی  (سال پیش صد هزار)افزار پشتیبان زبان عبارت دیگر، وایت بین زمان پیدایش سخت

نوعی گسست زمانی و شکاف رفتارشناختی  (حدود سی و پنج هزار سال پیش)های انسانی آن در جمعیت

بر نظر وایت، تفاوت اصلی انسان خردمند و نئاندرتال، که در نهایت منجر به انقراض  دهد. بناتشخیص می

های مغزش کرهن نئاندرتال را ــ با وجود عدم تقارن در نیمدومی هم شد، همین زبان بوده است. یعنی او انسا

دیدگاه مشابهی را استیون میتِن پیشنهاد کرده است. از دید او، حتی انسان خردمند  داند.ــ فاقد زبان طبیعی می

میتن کرده است. زایشی نداشته و به شکلی ابتدایی با همنوع خود ارتباط برقرار می باستانی نیز زبان گشتاری/

هاست: ی این عبارترا ابداع کرده که در اصل سرواژه 926برای توصیف زبان این موجودات، اصطالح هْممممم

)یعنی محتوای سخن پیشنهاد یا دستور باشد، نه توصیف و  928و فرمانی و غیرترکیبی، دستوری 927گراکل

و  930رکات بدن(، موسیقاییزمان با حالت چهره و ح)یعنی استفاده از صدا هم 929انتزاع(، چندبُعدی

                      
926 Hmmmmm 

927 holistic 

928 manipulative 

929 multi-modal 
930 musical 

http://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_music
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ساخته مان را از ما متمایز می)منش فرهنگی(. از دید او این شش صفت زبان نیاکان 931ی مِمدهندهانتقال

 932است.

 ی تکامل زبان است که دیدگاهی متفاوت رایکی دیگر از پژوهشگران متخصص در زمینه 933رالف هالووی

انسان نئاندرتال، که تفاوت چندانی با مغز انسان کنونی نداشته، و کند. به نظر او حجم زیاد مغز پیشنهاد می

. ی گشتاری/ زایشی داشته استزباندلیلی کافی است تا فرض کنیم که او نیز ی آن، یافتگی پیچیدهسازمان

هالووی به تکامل تدریجی زبان معتقد است و شواهد کالبدشناختی چندی هم برای تأیید حرف خود دارد. او 

کند و این حقیقت را مورد تأکید قامت تا انسان خردمند اشاره میی مغز از انسان راستد تدریجی اندازهبه رش

قامت میلیون سال پیش در انسان راست 8/1که مرکز عصبی تکلم است، از  ،ی بروکادهد که ناحیهقرار می

 وجود داشته است. 

و  متخصص کالبدشناسی عصبی است که 934الیتمنفکران هالووی، دانشمندی است به نام جفری یکی از هم

قامت متمرکز کرده است. خمیدگی پشت های راستی انساندقتش را بر شکل خمیدگی پشت سر جمجمه

ی گیجگاهی ــ که حیهمخ را در نا ی رشدیافتگی قشرکه گذشت، شاخصی مهم است که درجهسر، چنان

های دهد. الیتمن نشان داده که خمیدگی سر انسانمربوط به پردازش صداها و تولید زبان است ــ نشان می

باید  ،بینیم کمابیش یکسان است. به این ترتیبی انسانی میقامت با آنچه امروز در کودکان شش سالهراست

                      
931 memetic 

932 Mithen, 2006. 
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ی مندی را برای تولید صداهای متنوع داشته است. نکتهقامت سیستم عصبی توانقضاوت کرد که انسان راست

رسد که نوعی تکامل معکوس در یابد و به نظر میکه این خمیدگی در انسان نئاندرتال کاهش میجالب این

 قشر گیجگاهی این انسان صورت گرفته باشد.

 شناس دیگری است که در این زمینه نظر داده است. به نظر او، انسان نئاندرتال همعصب 935فیلیپ لیبرمان

ای مانند دارای توانایی تولید صدا بوده و به نوعی زبان ابتدایی و ساده مجهز بوده است. اما زبان طبیعی پیچیده

گی هم باعث شکست خوردنش از ماندبینیم، در او وجود نداشته و همین عقبآنچه در انسان امروزین می

ی امروزین در انسان نئاندرتال، به وجود انسان خردمند شده است. لیبرمان با وجود نفی ساخت زبانی پیچیده

 ها قائل است.حرکتی مربوط به چهره در آن /زبان اشاره و زبان صوتی

مسیری موازی  ،ی در جریان تکاملرسد که نشانگان صوتی مورد استفاده در زبان گفتارناگفته نماند به نظر می

گیری و مراکز عصبی هایی که بر شکلبا نشانگان عالمتی ناشی از حاالت چهره را طی کرده باشد. بررسی

وازی و تا حدودی مستقل را ی این دو نوع دستگاه ارتباطی انجام گرفته است، وجود دو سیستم مکدکننده

اند و در نهایت دو سیستمی که در عین توازی با یکدیگر، با هم اندرکنش بغرنجی هم داشته 936؛کنداثبات می

ها ــ و زبان صوتی ژستدو سیستم مجزای ارتباطی از راه نشانگان حرکتی مربوط به عضالت چهره ــ 

 اند.مان را ایجاد کردهآشنای

انگار است که به پیوستهیا  هالووی، نمودی دیگر از دو نگرش کالنِ گسستهدر برابر  ی مقابلِ وایتدو نظریه

ی خروج ناگهانی یا تدریجی بودن تغییرات تکاملی معتقد است و نمود دیگر آن را در کشاکش بین دو نظریه

                      
935- Philip Lieberman 
936 VonRaffler-Engel,1992. 
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و چندمرکزی دیدیم. سرمشق مشابهی هم در مورد نظریاتی که ارتباط زبان انسانی و زبان سایر از آفریقا 

های صوتی موجود در سایر کنند وجود دارد. یعنی در مورد ارتباط زبان انسانی با عالمتجانوران را بیان می

رهبری گروهی را بر عهده دارد که زبان انسانی را از  937کیمورا ی متفاوت وجود دارد.ها هم دو نظریهمیمون

افزار تولید ساختار مشترك عصبی، و عدم تقارن موجود در سخت داند. او با توجه بهها مشتق میزبان میمون

ها به زبان تقال از زبان صوتی میمونکند که انردیابی است، ادعا میهای بزرگ دیگر هم قابلزبان که در میمون

های بزرگ با گذار از یک گفتاری کنونی، مسیری پیوسته را طی کرده است. به نظر کیمورا، زبان صوتی میمون

هایی ای، به زبان گفتاری انسان کنونی تبدیل شده است. کیمورا برای تأیید دیدگاه خود به آزمونی اشارهمرحله

  938.های بزرگ نشان داده شده استآموزی در میمونها توانایی چشمگیر زبانکند که در آناشاره می

اعتقاد  940دنبال او گولده و ب 939دارد. چامسکی ایبلندآوازههم هواداران انگاری این پیوستهدیدگاه مقابل 

ها نحیوانی تفاوتی ذاتی با هم دارند و به نوعی جهش زبانی معتقدند که زبان میمو انسانی و هایدارند که زبان

شده از سوی این ترین دلیل ارائهمهم .را با گذر از شکافی کارکردگرایانه به گفتار انسانی تبدیل کرده است

ها و به ی افرادی که در جنگلهای چشمگیر بین زبان انسان و میمون است. با توجه به تجربهگروه، تفاوت

نیست و بدون حضور آموزگار، در انسان ایجاد  دانیم که زبان انسانی غریزیاند، میدور از مردم بزرگ شده

ایجاد  نیزاند ی خود را ندیدهگونههم های بزرگ حتی در نوزادانی که میمونِشود. در مقابل، زبان میموننمی

ی دیگر، به مخرج اصوات مربوط . تفاوت عمدهکندی ژنتیکی پیروی میاز یک برنامهشود و تا حدودی می

                      
937- Kimura 
938 GardnerandGardner,1992. 

939- Chomski 

940- Gould 
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کنند، ولی زنند و تنها از عبور هوا از حلق برای تولید صدا استفاده میها در واقع جیغ میمیمون .شودمی

 شود.های زبان انسانی توسط عبور ترکیبی هوا از حلق، کام و زبان تولید میواج

ی مربوط زایشی بودن زبان انسان /ترین تفاوت زبان انسان و میمون، به گشتاریباالخره، به نظر چامسکی مهم

شمار تواند با تولید بیشود. این بدان معناست که زبان انسانی قادر به بازنمایی جهان خارج است و میمی

ها شود و در آنهای جانوران دیده نمیای در زبانگذاری کند. اما چنین تواناییرمزرا معنایی ترکیب زبانی، هر 

کند. ما در این نتقل میممعانی محدودی را در زبان  تنهاموقعیت را شاهد هستیم که  /نوعی تناظر عالمت

ی میمون و هابر نظر چامسکی، جیغ ایم، وگرنه بناتر و ساختارشناختی زبان استفاده کردهنوشتار از مفهوم عام

از  شوند.زایشی، اصوالً زبان محسوب نمی /ها به دلیل فاقد بودن ساختار دستوری گشتاریصداهای دلفین

زبان انسانی در حدود صد هزار سال پیش به دنبال یک جهش یکتا، که توانایی شناختی انسان نظر چامسکی 

  941ی انسان خردمند پدیدار آمده است.را دگرگون ساخت، در گونه

گردد. ان باز میتفاوت دیگر در میان زبان انسان و سایر جانوران، به متمرکز شدن این کارکرد در قشر مخ انس

ر دارند. این شوند که به ویژه در مغز میانی قراگذاری میرمزعمل تولید صدا در جانوران دیگر، در مراکزی 

درك زبان اهمیت فراوان دارند. به  لید وای مخ در انسان برای تودر حالی است که قشر گیجگاهی و آهیانه

این،  است. با وجود هعبارت دیگر زبان در انسان قشری شده و به همین دلیل هم خصلتی خودآگاه یافت

مهار مراکز  ی تنفس را دگرگون کنند، باعثتوانند شیوهکارکردهای زیرقشری مانند بلع، خنده و گریه که می

 کنند.لبه میشوند و به نوعی بر آن غتکلم می

                      
941 Chomsky, 2004: 379-405. 
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ها، آن است که در زبان انسانی هر واحد زمانی از صوت ی دیگر میان زبان انسان و سایر نخستیتمایز عمده

های در نظامکه دهد، در حالیها( به یک رده از چیزها یا رخدادها ارجاع می)یعنی یک واج یا ترکیب واج

های صوتی، بسته به نمادها وجود ندارد و عالمتهای مجزایی از ها، چنین بستهارتباطی سایر نخستی

ها شوند. این بدان معناست که زبان میمونشان، معنادار میشان و موقعیت بدنِ تولیدکنندهشدت

شده، شده، تقطیعبندیزبان انسانی بخشکه دار و وابسته به موقعیت است، در حالیشده، طیفبندیدرجه

  942کند.ا را حمل میانتزاعی و مستقل از شرایط، معن

گرایان وجود دارد، انگاران و گسستهآموختنی بودنِ زبان انسانی باعث شده تا گذشته از تمایزی که میان پیوسته

گردد که خاستگاه زبان را باز میپردازان پدید آید و آن به این مسأله ی دیگر نیز در میان نظریهدو جبهه

ای اجتماعی و مستقل از سطح زیستی در نظر بگیریم. این زاد و ژنتیکی بدانیم، یا آن را فرآوردهای درونبرنامه

در  943دانستند.زاد میزاد، یا اکتسابی و برونهمان کشمکش قدیمی میان کسانی است که زبان را ذاتی و درون

پذیرند، بیشتر به تحول تدریجی و آرام آن باور دارند و زبان انسان این میان کسانی که ذاتی بودن زبان را می

ی شناختی انشمندانی مانند اولبایک قرار دارند که بر جنبهدر مقابل، د 944کنند.ریخت قلمداد میو میمون را هم

های شناختی انسان ی جهشی در سطح پیچیدگی جوامع انسانی و تواناییکنند و آن را نتیجهزبان تأکید می

ر خاستگاه اجتماعی زبان تأکید دارند، بر این نکته پافشاری برخی از دانشمندانی که ب 945دانند.خردمند می

دارند که زبان از الگوهای حرکتیِ بیان احساسات و انتقال معنا از راه انقباض عضالت چهره مشتق شده و 

                      
942 Goodall, 1986: 125. 
943 Ulbaek, 1998: 30–43. 
944 Pinker, 1994. 
945 Ulbaek, 1998: 30-43. 
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پردازان راپاپورت، که یکی از نظریه 946دانند.ای میحتی نقش دستگاه صوتی در تکامل آن را فرعی و حاشیه

نامدار در این مورد است، کتابی نوشته و در آن پیچیده شدن جوامع انسانی و افزایش چشمگیر اعتماد به 

ـ برنده را دیگری و رواج بازی عاملی دانسته که مهار تکاملی و محدودیت رفتاری حاکم بر محتوای های برنده 

از دید  947ای را در قالب زبان ممکن ساخته است.ژنومی را برداشته و ظهور اشکال ارتباطی تازه و خالقانه

که جانورانی مانند شامپانزه با وجود توانایی چشمگیرشان در یادگیری زبان انسانی، این این گروه، این

گیرند، از تأثیر این مهار و محدودیت های نمادین پیچیده را در طبیعت و حالت وحشی به کار نمیدستگاه

بخش نیست که ها به قدری پیچیده و امنیتهای این میمونار قبیلهشناختی ناشی شده است. یعنی ساختبوم

به کارکردهایی از این دست دامن بزند. از این رو، توانایی یاد شده به شکلی جنینی و نهفته در جانور باقی 

  948ماند.می

تواند به عنوان ابزاری ها دارد، میی زبان، عالوه بر اهمیتی که در بازسازی آغاز تکامل منششناسایی سرچشمه

در چند سال  949.ها هم کاربرد یابدهای گوناگون منشگسترش بومسازی پراکنش و اتکا در مدلکمکی و قابل

شناسی های انسانی، دیریناند که برای ردگیری پویایی جمعیتای ابداع شدهرشتههایی میانگذشته، روش

 دهند.کننده را در این زمینه به دست میکنند و نتایجی خیرهیب میشناسی تطبیقی را با هم ترکانسانی و زبان

                      
946 Tomasello, 1996: 275-307. 
947 Rappaport, 1999. 
948 Savage-Rumbaugh and McDonald, 1988: 224-237. 
949 Goldman and Barton,1992. 
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رویکردی تازه را اسفورزا با همکاری چند نفر دیگر  -آمریکایی به نام کاوالی یدانشمند .م 1973در سال 

های پردامنه و دقیقش بر او پیش از این هم به دلیل پژوهش 950برای تحلیل سیر تکامل انسان پیشنهاد کرد.

ای که در این سال منتشر کرد، پیشنهاد کرد از روابط خویشاوندی نژادهای انسانی شهرت داشت و در مقاله

های او درختهای انسانی استفاده شود. قاق جمعیتزبان به عنوان شاخصی برای تشخیص زمان اشت

های انسانی را که بر مبنای مطالعات مولکولی و آمده در مورد جمعیتدستی بهخویشاوندی پیچیده

های انسانی را بررسی سانی که خویشاوندی زبانشناهای زبانیافتههای ژنومی ساخته شده بود، با دستشباهت

دهند. تطابقی چشمگیر را از خود نشان می ،نامهکردند مقایسه کرد، و به این نتیجه رسید که این دو شجرهمی

ها، موازی و با تکیه بر های زبانیِ پشتیبان حفظ و تکثیر منشکه خوشهنشان داده شد  ،به این ترتیب

 اند.های انسانی تکامل یافتهای تنوع ژنتیکی در جمعیتهافزاری از خوشهسخت

توان بر مبنای ها را میدر حال حاضر، بین پنج تا شش هزار زبان مجزا در جوامع انسانی رواج دارند. این زبان

ی زبانی خانوادهروبندی و ترکیب آوایی، در دویست های ساختاری در دستور زبان عمومی و واژهشباهت

ی نژادهای همه توان چنین نتیجه گرفت کهبندی کرد. با توجه به برتری دیدگاه خروج از آفریقا، میدستهمجزا 

اند. به ودهباند ــ دارای زبان مشترکی هم طور که از جمعیت باستانی یکتایی سرچشمه گرفتهکنونی ــ همان

 ی مشترك را بازسازی کرد.شاید بتوان این ریشه ،این ترتیب

ی ها، و بازسازی این زبان اولیه، به نام روش مقایسههای مشترك زبانهای رایج در بازیابی ریشهروش یکی از

بندی جانوری کاربرد دارد ای شبیه به آنچه در ردهاز ابزارهای تحلیلی شهرت دارد. این روش 951چندسویه

                      
950 Cavalli-Sforza, 1991. 

951- Multilateral copmarison 
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شان های مشتركِ میانها نسبت به یکدیگر و تعیین شاخصای تشخیص معیارهای نزدیکی و دوری زبانبر

 کند.استفاده می

فراهم آورده ها، امکان روشن کردن جزئیات زیادی را در مورد این زبان مشترك اولیه گیری از این شیوهبهره

ی ابرخانواده»قراردادی، با عنوان  یای مشترك بین تمام اقوام کنونی، به عنوان ناماست. زبان ریشه

 های خردمند رواجشهرت یافته است. این زبان نزدیک به پانزده هزار سال پیش در بین انسان 952«نوسترادیک

ـ دراویدی953ای، آلتاییهای زبانی هندواروپایی، کرهی مشترك خانوادهداشته و ریشه  955وِلی، کورت954، اِالمو 

 های مشترکی برای عناصر پایهنام های زبانی دارایی این خانوادهشود. همهدانسته می 956و آفریقایی ـ آسیایی

های مختلف های مربوط به بخشهای عام طبیعی و اعداد کوچک هستند. ضمایری مانند من و تو، و نامپدیده

ها ها مشترك هستند، اما نام حیوانات و گیاهان اهلی در آنبدن و آب و برخی از درختان هم در این زبان

فت که این زبان نوسترادیکِ باستانی، پیش از پیدایش کشاورزی و توان نتیجه گرمشترك نیست. یعنی می

 957ند.اشاخه شدهدامداری شاخه

                      
952- Nostradic superfamily 

953- Altaic 

954- Elamo - Dravidian 

955- Kortvelian 

956 Afro - Asian 
957 Cavalli-Sforza,1991. 
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های دهد که نیای مشترك زبانهای انسانی با ضریب قطعیت باالیی نشان میبازسازی درخت تکاملی زبان

ی زیر صحرای بزرگ آفریقا زاده شده است، ی صد تا دویست هزار سال پیش در منطقهدر فاصلهامروزین، 

  958ی انسان خردمند نیز هست.و این همان زمان و مکانی است که زادگاه گونه

های مختلف به اشکالی گوناگون های گوناگون و بومدر قارههای گوناگون زبان نوسترادیک انشعاب شاخه

توانند در صد زبان مختلف بومی وجود دارد که میی آمریکا ششدر قاره ،صورت گرفته است. به عنوان مثال

اند، که ها را در خود جای دادهها بیشترین زبانبندی شوند. در این میان سه تا از خانوادهخانواده تقسیم 155

 های این خانواده به قدریهاست. تنوع زبانی و پراکنش جغرافیایی زبانیکی از آن 959ی زبانی آمریندانخانواده

هاجرت ــ یعنی زمان م زایی در آن بسیار بیشتر از مرز کلوویسرسد زمان آغاز شاخهباالست که به نظر می

های این خانواده را به سی تا چهل هزار سال پیش مربوط باشد. تاریخ واگرایی زبانها به آمریکا ــ آسیایی

 دانند. می

مرز )هزار سال پیش ه تری که برش تاریخی دوازدشناختی دیدگاه قدیمیمبنای همین شواهد زبان امروز، بر

گرفت، رد شده است. ی آمریکا در نظر میرا به عنوان تاریخ ورود انسان خردمند به قاره (کلوویس

هزار سال  سیگیرند. اولی در حدود ی آمریکا را در نظر میشناسان کنونی سه موج مهاجرت به قارهباستان

به آمریکا وارد کرد. این مردم به زودی در  960پوستان باستانی را از راه پل خشکی بِرینگپیش رخ داد و سرخ

                      
958 Botha and Knight, 2009. 

959- Amerindan 

960- Berring 
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ی آمریندان بود و قاره پراکنده شدند و بیشتر در آمریکای جنوبی متمرکز شدند. زبان این مردم از خانواده کل

 تر شد.پیچیده های خود افزود وهایی که پس از آن گذشت، این خانواده بر شاخهدر طی هزاره

 را به شمال آمریکای شمالی 961موج دوم، در حدود بیست هزار سال پیش آغاز شد و مردمی از نژاد آلوت

آغاز شد و ها اجداد اسکیموهای شمال کانادا بودند. موج سوم حدود پانزده هزار سال پیش وارد کرد. این

این همان موجی است  962.غربی و مرکزی کردی زبانی نا ـ دِن را وارد آمریکای شمالوابستگان به خانواده

  تر با نام مرز کلوویس شناخته شده است.که معموالً در متون قدیمی

ها ترسیم کرد و از آن برای دستیابی به نتایج فرعی دیگری استفاده ی قارهتوان برای همهمیی مشابهی را نقشه

پوستان صد زبان مختلف را در میان قبایل گوناگون سیاهتوان هفتکرد. در شرق آفریقا، از سنگال تا کامرون، می

توانیم با دقتی باال ی نشان دهیم، میاها را در واحد سطح زمین بر روی نقشهمشاهده کرد. اگر تراکم این زبان

ی این دو شاخص ــ یعنی چگالی دهد. مقایسهادعا کنیم که همان نقشه، میزان بارش سالیانه را هم نشان می

دهد که در نقاط دارای بارش زیاد، قبایل همسایه به زبان بر سطح زمین و میزان بارش سالیانه ــ نشان می

های شوند و بنابراین تعداد زبانشان کمتر با یکدیگر آمیخته مینده بودن زندگیدلیل فراوانی منابع و خودبس

  963.یابدمستقل بیشتری در طول زمان در واحد سطح تکامل می

                      
961- Aleut 
962 Lewin,1993. 
963 Glauswitz,1997. 
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نژادی موسوم به آریایی هم انجام گرفته ـ  ی گروه زبانیهای تبارشناختی مشابهی در مورد سرچشمهپژوهش

های شمالی اوراسیا به جنوب ها در حدود چهار هزار سال پیش از بخشاست. بر طبق شواهد تاریخی، آریایی

 های دراویدی هند و سامی خاورمیانه را به تدریج در طی پانزده قرن تسخیر کردند. هجوم آوردند و تمدن

ی ژنتیکی انسان خردمند کنونی به دو پنجم کل خزانهدانیم که در حدود یکمیبا توجه به شواهد ژنومی، 

شود. از آنجا که یک پنجم محتویات ژنتیکی میتوکندری انسان گروه کالنِ نژادی دراویدی و آریایی مربوط می

تعلق دارد، این بخش در مردم آریایی و اهالی اوراسیا مشترك است.  964به بخشی موسوم به گروه تکینه

ها و مردم اوراسیایی انجام شده، نشان داده ی میتوکندریایی هندیDNAهایی که بر بررسی بنابراین شواهد، و

ـ یعنی بسیار پیش از ی پلهراهه به حدود آخر دورهشده که زمان اشتقاق این دو خط ها هجوم آریاییایستوسن ـ

شان به جنوب هم در ها پیش از موج بزرگ مهاجرتباید فرض کنیم آریایی ،رسد. به این ترتیبــ می

ا هم مانند ها به جنوب ردور نیست که مهاجرت آریایی ،در واقع 965.اندتر آسیا وجود داشتههای مرکزیبخش

هایی که در ابتدا به شکلی خفیف و پوستان به امریکا، در چند موج پیاپی در نظر بگیریم. موجمهاجرت سرخ

ه و ظهور گونه درآمدبه شکلی متراکم و بهمنپیش از میالد ی چهارم گرفتند، و در هزارهنامشخص انجام می

 هند ممکن ساخته است. یقارههای هند و ایرانی را در فالت ایران و شبهدولت

تواند ها، میگذاری و تکوین منشی رسوبترین زمینهآید، زبان به عنوان مهمهای یادشده برمیاز مثال کهچنان

ی تکاملی به اشکال گوناگون مورد تحلیل قرار گیرد. تبارشناسی ساخت زبان طبیعی، و سشنای انساناز زاویه

هایی در خور پیدا کند، تواند در قالب زیستی کنونی انسان پاسخگیری آن، مییابی عوامل مؤثر در شکلریشه

                      
964- Haplogroup 
965 Kivisild et al,1999. 



430 

 

های ها و بومتر درمورد تبارشناسی منشهای جزئیگویی به پرسشهایی برای پاسخی خود روشو به نوبه

 های خاص ــ را به دست دهد. ها ــ یعنی زبانمنش

گیرند. های یادشده را در نظر میکنند، تمام دادهی خاستگاه زبان پژوهش میامروزه غالب دانشمندانی که درباره

کنند، و می ها توجه ساختار زبان ِهای انسانی و الگوی تکاملهای برآمده از خویشاوندی زبانیعنی هم به داده

بنا، در مگیرند. بر این های رفتارشناسی جانوری به کار میشناختی و ژنتیکی را در کنار دادههم شواهد دیرین

 جود دارد. و ی تکامل زبانی عمده دربارهپنج نظریهحال حاضر 

این نظریه بر محور مفهوم داروینیِ  967م. توسط فیچ ارائه شد. 2004در سال  966ی زبان مادرنظریه ـنخست 

ی ، استوار شده است. مسأله968هامیلتونی آن توسط شدهانتخاب خویشاوندی، و به ویژه شکل بازسازی

توان در آن دروغ هم گفت. مرکزی این نظریه، آن است که زبان همواره محتوایی راستگویانه ندارد و می

یابد که شنونده به راستیِ سخن مل میگیرد و تکاداشت فیچ آن است که زبان تنها در شرایطی شکل میپیش

گوینده باور داشته باشد. یعنی سود تکاملی زبان و افزایش شایستگی زیستی ناشی از آن تنها در شرایطی رخ 

دهد که محتوای زبان راست و درست باشد. به عبارت دیگر، اعتماد متقابل گوینده و شنونده به هم، و می

تکوین زبان است. از دید فیچ، چنین شرایطی تنها در میان خویشاوندان راستگویی گوینده شرط الزم برای 

گری به یکدیگر را به عنوان دهد و ایشان هستند که به خاطر محتوای ژنتیکی همسان، یارینزدیک رخ می

ر ی این ارتباط از دید فیچ به اندرکنش مادترین نمونهگزینند. خالصتدبیری برای تکثیر کد ژنتیکی خود برمی

                      
966 The 'mother tongues' hypothesis 
967 Fitch, 2004: 275-296. 
968 Hamilton, 1964: 1-52. 
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آید که بر آموزند، مدلی پدید میشان میگردد. از آنجا که فرزندان همواره زبان را از مادرانو فرزند بازمی

شان ابداع شده است. یعنی زبان اولیه ابزاری صوتی بوده مبنای آن زبان از ابتدا برای ارتباط مادران با فرزندان

از حضور خود مطمئن کند. این ارتباط صوتی ساده که  که مادر از حال فرزند خبردار شود و او رابرای آن

شود، به تدریج به ابزاری برای انتقال معناهای سودمند، های بسیار متنوعی دیده میمیان مادر و فرزند در گونه

ی زیستن تحول یافته و بعد از آن برای ارتباط با سایر اعضای بالغ قبیله نیز های پایهاز جمله آموزش مهارت

ی سودهای تکاملی زبان و محورِ تأثیرگذاری آن بر شک حقیقتی را دربارهرد یافته است. دیدگاه فیچ بیکارب

کند. با وجود این، فرض او که برای ارتباط زبانی مادر و فرزند تقدم زمانی قایل شایستگی زیستی بیان می

فتنی نیست. الگوی مشابهی در میان کند، پذیرها با هم را به دورانی جدیدتر منسوب میاست و ارتباط بالغ

گرایی و انتخاب خویشاوندی شود، در حالی که ایشان نیز بیشترین همها نیز دیده نمیها یا سایر میمونشامپانزه

زبان از همان ابتدای کار طبق الگویی مشابه با قبایل  نماید کهچنین می 969دهند.را میان مادر و فرزند نشان می

ی مرکزی سود تکاملی شامپانزه و گوریل میان تمام اعضای جامعه رواج داشته باشد، هر چند احتماالً هسته

 شده است. آن به ارتباط مادر و فرزند مربوط می

، نیز بر مبنای شکلی از انتخاب طبیعی داروینی تدوین شده 970ی اجباریی فداکاری دوجانبهنظریه ـدوم 

ی داروینی است. ایب اولبایک، که این نظریه را طرح کرده، بر این باور است که فداکاری و نیکخواهی دوجانبه

گونه، اگر مدام با هم در ی همبرای توضیح خاستگاه زبان بسنده است. در شرایط عادی، اعضای یک دسته

گری متکی باشد. یابند که بر اعتماد متقابل و یارید به تدریج به سوی قواعدی رفتاری گرایش میتماس باشن

                      
969 Tallerman, 2011. 
970 The 'obligatory reciprocal altruism' hypothesis 
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این، از آن روست که در میان الگوهای متفاوتِ اندرکنش دو بازیگر، تنها الگوی برنده ـ برنده است که از نظر 

های بر این مبنا، اولبایک فرض کرده که جماعت 971ماند.تکاملی پایدار است و بنابراین در درازمدت باقی می

ی الزم ی امن و راستگویانهاند و بنابراین زمینهی نیاکان انسان از ابتدا به نوعی دستگاه اخالقی مجهز بودهاولیه

ایراد این نظریه آن است که سازوکارهای روشنی برای ظهور  972اند.برای تکامل زبان را پیشاپیش دارا بوده

ی کاربرد زبان طبیعی در جوامع کند و در ضمن با انبوه شواهد موجود دربارهاین دستگاه اخالقی پیشنهاد نمی

گیرند، دهد که مردمان به شکلی ایثارگرانه زبان را به کار نمیمیانسانی تعارض دارد. چون تمام شواهد نشان 

های کنند و بخشی توانایی و صالحیت شخصی خویش مخابره میآمیز دربارههایی اغراقو برعکس، مدام داده

  973کنند.شان ذخیره میی خود و نزدیکانی معنا را برای استفادهکنندهارزشمند و تعیین

. بر اساس این نظریه، زبان جانشینی برای رفتار جوریدن در 974پردازیی جوریدن و شایعهنظریه ـسوم 

نظریه را پیشنهاد کرده، بر این باور است که ظهور  شود. روبین دونبار که اینهای عالی محسوب مینخستی

نی هزینه و کارآمد برای جوریدنِ دوستان بوده است. جوریدن، یعزبان در ابتدای کار جایگزینی کم

های ی میمونهای خارجی مثل شپش و کنه، بخش مهمی از وقت روزانهوجوی بدن و کشتن انگلجست

هاست. از ی میمونی تعادل اجتماعی و نظم رفتاری در قبیلهکنندهظیمترین تنکند و مهمبزرگ را اشغال می

ی آشنایان و دوستان با دست ممکن ی جوامع انسانی اولیه، جوریدن بدن همهدید دونبار، با بزرگ شدن اندازه

                      
971 Trivers, 1971: 35-57. 
972 Ulbaek, 1998: 30-43. 
973 Dessalles, 1998: 130-147. 
974 gossip and grooming hypothesis 



433 

 

ید دونبار بایست رفتاری جایگزین این شیوه از ابراز دوستی و نمایش نیکخواهی شود. از دنبود، و بنابراین می

تولید صداهای خوشامدگویانه، هشداردهنده و یا نوازشگرانه ابداعی جدید بود که برای حل این مشکل پدید 

ساده بودنِ هزینه بودنِ گفتار و این نظریه امروز چندان مورد قبول متخصصان نیست. از سویی کم 975آمد.

دهد و از استوار شدن مورد نظر دوبنار را کاهش می« جوریدنِ صوتی»تولید صدا عاملی است که ارزشِ 

کند. از سوی دیگر، این نظریه چگونگی گذار از جوریدنِ پیوندهای اجتماعی در این زمینه جلوگیری می

دهد و در کل دلیل و ی را نشان نمیهای شناختی و رفتاریِ متصل به زبان گشتاری/ زایشصوتی به توانایی

  976گذارد.ضرورت پیدایش زبان امروزین را مبهم باقی می

های بدنی نظریه، زبان گفتاری از ادا و اطوارهای ریختی و ژست. بر اساس این 977ی اداهانظریه ـچهارم 

ی ناشنوایان بوده است. دو رده از گرفته شده و از این رو خاستگاهش چیزی نزدیک به زبان حرکتیِ ویژه

که مدارهای عصبی مربوط به زبان و زبانِ اشاره در قشر کنند. نخست آنشواهد این برداشت را پشتیبانی می

های دیگر هم در که نخستیشود. دیگر آنو آسیبِ یکی منجر به اختالل در دیگری نیز می 978استمخ یکی 

این مدارها و رفتارهای نمادین مربوط بدان با انسان شباهت دارند؛ یعنی، از مدارهای مشابهی برای ارسال 

ی تکاملی زبان را نشان دهد. طبق این نظریه، زبان تواند رگ و ریشهکنند و این میای مشابه استفاده میهپیام

ی ابزارمندی انسان و اشغال کرده، و بعد از توسعههای چهره عمل میدر ابتدای کار با حرکت دست و حالت

                      
975 Dunbar, 1996. 
976 Power, 1998: 111-129. 
977 Gestural theory 
978 Newman, et al. 2002: 76–80. 
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این  979نیاکان انسان پدید آمد. ها بود که گرایش بیشتری برای تولید صدا و ارتباط کالمی درشدن دست

دهد. ایراد نظریه، به همین ترتیب، دست تکان دادن و تغییر حالت چهره هنگام سخن گفتن را نیز توضیح می

های اولیه وجود داشته و دلیلی نخستی اصلی این نظریه آن است که ارتباط صوتی نیز از ابتدای کار در جوامع

 های ساده را، اثبات کند.ای، و نه همین صوتگرفتن زبان گفتاری از اداهای اشاره استوار طرح نشده که ریشه

 981ه را نخستین بار رُی راپاپورت پیشنهاد کرد. این دیدگا980زمان مناسک و گفتاری تکامل همنظریهـ  پنجم

ی نظریه»شناسان زیادی آن را بسط دادند. مبنای این نظریه آن است که اصوالً چیزی به نام و بعدتر انسان

تواند وجود داشته باشد، چون زبان چیزی مستقل و سازشی یکتا در مسیر تکامل نیست. نمی« خاستگاه زبان

هاست که روی هم رفته سازش از دید ایشان، زبان نمودی درونی و ذهنی از طیفی وسیع از رخدادها و

کل کارکردهای نمادین در نظام  982شناسایی شوند.« نظام نمادینِ فرهنگ انسانی»توانند با برچسبِ می

سازند رخدادها و روندها را برمی ای ازشان، شبکهها، به همراه پیامدهای رفتاری و اجتماعیهای نخستیارتباط

که زبان انسانی نمودی سطحی و انتخابی از آن است. تالش برای توضیح خاستگاه زبان بدون توجه به این 

جواب است. به تعبیر راپاپورت، کلمه کند که از همان آغاز مبهم و بیای را طرح میتر، مسألهی بزرگزمینه

ای اجتماعی تثبیت شوند. استقرار کلمه همواره در شرایطی شدن، در زمینه کار گرفتهو کالم باید پیش از به

دهنده به کننده و سازماندهد که امکانِ دروغ و فریب هم وجود دارد، و بنابراین سازوکارهای تصفیهرخ می

                      
979 Corballis, 2002: 161-179. 
980 ritual/speech coevolution theory 
981 Rappaport, 1999. 
982 Knight, 2010: 193-211. 
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 983ند.راست و دروغ، صداقت و فریبکاری، و اعتماد و بدبینی از همان آغاز در سپهر کاربرد زبان وجود دار

شده از گوینده به بنابراین زبان به تنهایی سود یا زیان تکاملی ندارد، و اگر به صورت رمزگانِ خالصِ ارسال

ی خاص منتهی مخاطب نگریسته شود، اصوالً با توجه به امکانِ دروغ بودنش ارزشی ندارد و به بروز رفتار

شده است که یک ای از اعتبار اجتماعی و با تکیه به اعتمادی نهادینهی اندوختهتنها با پشتوانه 984شود.نمی

خود به خود وجود نهادهای انجامد. این بدان معناست که کاربرد زبان، کالم به تغییر مسیر رفتاری شنونده می

کنند که نهادهای یادشده، هنجارها و قواعدی را به کاربرد زبان تحمیل می 985گیرد.فرض میاجتماعی را پیش

سازد. این نهادها ا در آن محدود میگویی و فریبکاری رآورد و مرزهای دروغآمیز درمیآن را به قالبی مناسک

به این  986اند.در جوامع گردآورنده و شکارچی باستانی کارکردی همتای نهادهای مذهبی و آموزشی داشته

ای و با تکیه به رشتهتنها با رویکردی میان ترتیب، هواداران این نظریه اعتقاد دارند پرداختن به خاستگاه زبان

های رایج، شهرت و اعتبار شناختی و تاریخی ممکن است. این نظریه امروز در میان دیدگاههای جامعهداده

ترین منتقد این برند. مهمبیشتری به دست آورده و بیشتر دانشمندان در این چارچوب بحث خود را پیش می

که از سویی به ماهیت مستقل و غیرسیستمی زبان باور دارد و آن را بخشی از  دیدگاه نوآم چامسکی است

آسای زبان در تاریخ بیند، و از سوی دیگر به ظهور ناگهانی و جهشتر ارتباط نمادین نمیی بزرگیک شبکه

                      
983 Rappaport, 1979: 210-211. 
984 Zahavi, 1993: 227-230. 
985 Searle, 1996. 
986 Durkheim, 1947 [1915]: 205-239. 
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را پاك مسأله تکامل انسان باور دارد. از دید او، این نظریه با دگرگون کردن مفهوم زبان، در عمل صورت

  987کند.می

 

 هنر

های رفتارشناختی در کل فرمانروی جانوران بر ترین پدیدهزمان با پیدایش انسان خردمند، یکی از عجیبهم

شود، ظهور هنر در انسان خردمند زمانی بهتر فهم می ی زمین آشکار شد. این پدیده، آفرینش هنری بود.صحنه

عبارت است از استقالل یافتن دو متغیر از زایی بازبینی شود. دوشاخه، 988زاییدوشاخهکه مفهوم سیستمیِ 

 ییش صفات جدید در جریان تکامل جانداران، نوعپیدا اند.یک سیستم، که در ابتدا با هم متحد بوده

اند، و های دیگری ریشه داشتهزایی است، چرا که هر یک از این صفات نوظهور در ابتدا در صفتدوشاخه

اند. مثالً پیدایش زبان گفتاری ها از هم استقالل یافتهتر شدن سیستم بوده که این شاخصتنها به دلیل پیچیده

ش انسان خردمند، یک دگرگونی یکتا ــ افزایش یزمان با پیداسته به مکان حنجره است. همدر انسان صفتی واب

تر شدن سیستم بدن بوده، به تغییر شکل جمجمه و مغز ــ که خود بخشی از روند عمومی پیچیده حجمِ

ساخته، پیدایش صفت جدیدی مانند زبان را ممکن  ،در نهایت ،مهاجرت حنجره انجامیده است. این دگرگونی

های دیگر صفات جدیدی ــ مانند نوع آوابندی زبان مادری، زاییو این صفت جدید خود به دنبال شاخه

های زنده ی نوشتن آن و... ــ را به ارمغان آورده است. به این ترتیب، افزایش پیچیدگی در سیستمشیوه

                      
987 Chomsky, 2011: 263-278. 

988- Bifurcation 
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های جدیدی راههی خطای پیاپی تجربههزاییپدیداری است بالنده و خودزاینده، که در هر گام به کمک شاخه

 سازد.ی مورد نظر، ممکن میرا در پویایی سامانه

دهد. بر های پیچیده رخ میی پویایی سیستمزایی، اتفاقی است که به طور مرتب در خمینهاین نوع دوشاخه

شود. بازنمایی می ی منفرد به دو یا چند خط واگرااراههروی فضای حالت، این امر به صورت تجزیه شدن خط

گذارند. سیستم در های جدید، امکان جدیدی را در فضای حالت سیستم به نمایش میهر یک از این خمینه

ها خواهد بود. فرآیندی که انتخاب یکی از چند مسیر پویایی خود تنها قادر به انتخاب یکی از این گزینه

ست ا شود. این بدان معنیخوانده می «تقارن شکست»سازد، رخدادی است که ی همسان را ممکن میگزینه

های همانند و متقارنِ پیش رویش را زایی ناچار خواهد شد تا یکی از گزینهکه سیستم در محل دوشاخه

های پیشارویش را از بقیه متمایز نماید، یا به عبارت دیگر تقارن آن را برگزیند و با این انتخاب یکی از امکان

 بشکند. 

تواند در مورد عناصر درونی یک سیستم ابرپیچیده هم مشاهده شود. در این حالت، آنچه زایی، میدوشاخه

ی یک روند یگانه به دو یا چند روند مستقل از هم است. این هم چیزی است که در تکامل دهد، تجزیهرخ می

زایی در رگ در تکامل نوعی دوشاخههای بزی گامهمه ،دهد و در واقعهای زیستی به فراوانی رخ میسازواره

های آبششی ماهیان اولیه به آرواره ی کماندارندههای نگهاند. تبدیل شدن استخواندرون ساختارهای زنده بوده

های گوش میانی در شان به استخوانهای جمجمه و تبدیل شدنتر، و تغییر شکل استخواندر ماهیان پیشرفته

 جسته از این پدیدارند.هایی برپستانداران، نمونه

دهد. برعکس، آشناترین نمودهای آن را در پویایی رفتار شناختی رخ نمیدر ابعاد ریخت زایی، تنهادوشاخه

 ،کنیم. پدیدارهای آشنایی مانند ابداع، نوآوری و حتی ادراك و ورود اطالعات به حافظهجانداران مشاهده می



438 

 

تواند در زایی میپس دوشاخه ی سیستم عصبی ما همراه هستند.هایی در پویایبه نوعی با پیدایش دوشاخه

 ابعاد رفتارشناختی هم نمود یابد و احتماالً پیدایش هنر یکی از نمودهای آن است.

ی کنندههای تعریفانگیز بوده که جدا شدن شاخصزایی شگفتآنچه در تکامل انسان رخ داده، نوعی دوشاخه

انگیز بودن این پدیدار از آنجا ی بقای ژنوم به دنبال داشته است. شگفتدهکننهای تعیینلذت را از شاخص

 بقای ژنوم بختِگرِ ترین شاخص تعیینشناختی، مهمافزاری عصبشود که لذت، به عنوان سختناشی می

جزای  وگذاری خاص سیستم پاداش کند، ارزشاست. در واقع آنچه رفتار جانداران را در نهایت تعیین می

ش تکاملی کند و به این ترتیب ارزز است، که به ازای هر رفتار خاصی، لذت و درد مشخصی را تولید میمغ

ر جانوران ای محکم است که الگوی کلی رفتای عصبی لذت، پایهفهماند. شبکهرفتار یادشده را به موجود می

ه خوردنش با تش شده است، همین گری پایدار ماندن و مرکزیکند و آنچه در این زمان دراز مایهرا تعیین می

های ارزش اند، خیلی ساده در آشفتگیی محکم مجهز نبودهمفهوم بقا بوده است. جانورانی که به این پایه

 اند.ناشی از غیاب معیاری تکاملی مانند لذت، منقرض شده

بودن یا جبری شدن ی عصبی لذت، به معنای خطاناپذیر ای مانند شبکهگذار طبیعیوجود دستگاه ارزش

هایی رفتاری را تجربه دوشاخه رفتارها نیست. موجوداتی که در حال اندرکنش با محیط خویش هستند، مرتباً

ـ و بنابراین تمام گزینهگویا رسند که هایی میکنند، یعنی به چندراهیمی های موجود در آن دارای ارزش لذت ـ

شود. تعبیر می تردیده در جانداری خودآگاه مانند انسان، به . این همان است کهستندضمانت بقای ــ برابر 
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 اختیارو  انتخاب آزادارزِ شکسته شدن تقارن رفتاری است، همان است که ها، که همانتخاب یکی از این گزینه

  989.شودخوانده می

انداران به طور به معنای بهینه بودن آن انتخاب نیست. برعکس، ج انتخاب در موجود زنده، لزوماً وجود امکان 

شوند، و این توانایی بقا را دارد، دچار اشتباه میـ  ای که به نظرشان بیشترین لذتمستمر در انتخاب گزینه

ا از دستگاه رتقالل نسبی رفتارش شان است. موجود با اشتباه کردنش، استرین نمود پیچیدگیاشتباه کردن مهم

ت که زایی است. جانوری پیچیده و خودمختار اسکند، و این خود نوعی دوشاخهگذار لذت اعالم میارزش

 توانایی انتخاب کردن ــ و در نتیجه اشتباه کردن ــ را داشته باشد.

سط ترکیباتی شیمیایی گردد. فرد معتاد توی اعتیاد باز میها در انسان، به پدیدهترین نمود این نوع اشتباهبرجسته

دهد که تحریک کند و این کار را بدون توجه به این حقیقت انجام میمراکز عصبی لذت خود را تحریک می

ش را شده در طول عمرشود و لذت کل تجربهبقای خودش می بختِیادشده در نهایت منجر به کاهش یافتن 

  دهد.کاهش می

داد انسان پدیدار ی بین لذت و بقای ژنوم، برای نخستین بار در اجیافتهاین تمایزِ سازمانداران در میان مهره

های موجود در آن هویتی مستقل و منش  ِشده است. دستگاه عصبی انسان به قدری پیچیده است که بوم

اند. هنر کردهاند و به این وسیله کل ساختار تعریف و درك لذت را دگرگون خودمختار به دست آوردهنیمه

 زایی است.یکی از نمودهای آشکار این دوشاخه

                      
 .]ب[ 1381وکیلی، .  989
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توان وجود برخی از رفتارهای دارای تضاد با بقای ژنوم در انسان را توجیه کرد. رفتار می ،به این ترتیب

معری که به دلیل  از ازدواج و تولید مثل خودداری کرد، یا ابوالعالءاش علمیی سینا، که به دلیل مشغلهبوعلی

دلیل چنین جنایتی را در این به  زادن یک انسان به معنای کشتن او هم هست وعقاید خاص خود معتقد بود 

ها که در ای از منشهایی از این پدیده هستند. در تمام این موارد، مجموعهحق کسی مرتکب نشد، نمونه

 گذاری رفتاری فردسیستم ارزشدستگاه عصبی فرد وجود دارند، به عنوانی ساختاری مستقل از بقای ژنوم بر 

  کنند.گذارند و الگوی رفتاری فرد را تعیین میمبنای لذت ــ اثر می برــ 

آفرینش هنری، و لذت بردن از آن، در انسان امروزی ظاهراً هیچ ارزش تکاملی خاصی ندارد. یک صحرانشین 

قدر امکان انتقال ژنومش به نسل بعد را دارد، که یک شاعر و هنرمندِ بدوی کامالً غریبه نسبت به هنر همان

و این دهد، مقیم همان قبیله. و حتی گاه این توانایی هنرمندانه شانس بقا و شایستگی زیستی را کاهش می

از چین کمونیست گرفته تا –شده بر مبنای اصول جمهور افالطون ریزیکه در جوامع برنامهالگویی است 

در حال حاضر تولید لذت از اثر هنری،  ،بینیم. به این ترتیبمیهایش را فراوان نمونه -ایتالیای فاشیست

 .ستهای مستقل از بقاکارکردی مستقل از بقای ژنوم است، و این مثالی خوب از لذت

که بر مبنای نوعی قوانین عام نخست این .ی دیگر هم داردری، دو ویژگی عمدهی هنگرانهرفتار آفرینش

ی یابند و در همهیابد، به طوری که هنرهایی مثل موسیقی و نقاشی خصلتی جهانی میشناختی سازمان می

شان به هنرها، وابستگی کنند. ویژگی مشترك دیگرِها از برخی قواعد عام ــ مثل تقارن ــ پیروی میفرهنگ

منطقی عام و فراگیر در تأثیر برخی از قواعد شبه که شکل آفرینش هنری زیرفرهنگ است. یعنی با وجود این

ها و بافت فرهنگی ی منششود و در نهایت شبکههای آن تعیین نمیکاریگیرد، ریزهی انسان شکل میگونه

 .دهدشان به جزئیات آن شکل میی زمینهویژه



441 

 

کاملی و از خورد. این گفته اگر در چارچوب تاز قول اسکار وایلد نقل شده که گفته: هنر به درد کسی نمی

ی یک اثر هنری، به ویژه دید زمان حال نگریسته شود، کامالً درست است. کارکرد هدفگرایانه و بازارمندانه

که عاملی در راستای باال بردن شانس بقا آنای مانند اروپای قرن نوزدهم نگریسته شود، بیش از اگر در جامعه

که بخش تلقی شود، شاخصی خطرناك و مرگبار محسوب خواهد شد. یک دلیل کوچک در تأیید این ادعا این

یا  ردندبه دلیل طرد شدن از سوی جامعه خودکشی کمیالدی مهمی از نقاشان اروپایی اواخر قرن نوزدهم 

 .زندگی نابسامانی را از سر گذراندند

تر کردن اند، و ما برای روشنی یکپارچه، روزی به هم متصل بودهی یک خمینهبا این وجود، هر دو شاخه

هد بیشتری داریم. مان در مورد ارتباط لذتِ ناشی از اثر هنری و لذت ناشی از انتقال ژنوم، نیاز به شواادعای

های منتهی به ه کند. به عبارت دیگر، منشای دور توجیشواهدی که یکتا بودن این دو کارکرد را در گذشته

ذت عمل زایی یادشده به شکلی خطرناك و ضدلرفتار هنرمندانه، هرچند در برخی از جوامع به دلیل شاخه

ین ادعا وجود کند، باید روزگاری با مفهوم لذت و بقا همتا بوده باشد. گویا شواهدی در راستای تأیید امی

 داشته باشد. 

شناختی فاقد های متمرکز بر تغییر دادن محیط که نوعی هماهنگی زیباییعنی انجام کنشآفرینش هنری، ی

های شناختی داشته باشند. با این تعبیر، آفرینش هنری منحصر به انسان نیست. بسیاری از میمونارزش زیست

ی مانند کنگو و های مشهورها شامپانزهکشند و از میان آنبزرگ به طور خودجوش و خودانگیخته نقاشی می

اوتانی به نام الکساندر، گوریلی به نام سوفیا و میمون دیگری به نام پابلو، شهرت بیشتری دارند. بتسی، اورانگ

شان کنند و با افزایش سنهای نقاش، همگی در سنین پایین بیشترین خالقیت خود را ابراز میاین میمون

های نقاشی هم تشکیل ها نمایشگاهند. برخی از این میموندهی خلق اثر هنری را از دست میکم انگیزهکم
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به نمایش  990ی سلطنتی لندنکم در مورد کنگوی شامپانزه، که آثارش در سالن جشنوارهاند، و دستداده

دانیم که تمام آثارشان اصر لندن چنین کاری را کرد، میی هنرهای معو بتسی که در موسسه گذاشته شده بود،

 با قیمتی گزاف به فروش رفتند.

اند شناختی تحلیل کردهها را از نظر روانشناسان انگلیسی آثار هنری این میموناز روان یکه گروهجالب این

شود ها با آنچه در بیماران شیزوفرنیک پارانوئید دیده میاند که الگوی کلی این نقاشیو به این نتیجه رسیده

 شباهت دارد! 

ها مطرح کرد، آن است که این موجودات تنها زیر تأثیر توان در مورد خالقیت هنری میمونایرادی که می

های جالب توجهی از این رفتار پردازند. اما نمونهآموزش و در ارتباط با فضاهای انسانی به فعالیت هنری می

 نسان ندارند. شود که هیچ ارتباطی با ادر جانوران دیگری دیده می

ی این پرنده بر بینیم. رفتار هنرمندانهمی 991ای برجسته از آفرینش هنری در جانوران را در مرغ آالچیقنمونه

رفتار کند. مرغ آالچیق نر های اهلی به طور خودجوش و کامالً مستقل از حضور انسان بروز میخالف میمون

ها آالچیقی کوچک ی نر در میان بوتهسازی است. در فصل جفتگیری، پرندهجالبی دارد که همانا آالچیق

آراید. این تزیین کردن، با چیدن اشیایی مانند ریزهای گوناگون آن را میسازد و بعد با جمع کردن خردهمی

انجامد که حتی در چشمان ای پیچیده میههای رنگی ریز و درشت همراه است و به ایجاد منظرپروانه و سنگ

ها، جفت خود را کند و با توجه به شکل آالچیقها را وارسی میانسان هم زیباست. مرغ ماده این حجله

 کند.انتخاب می

                      
990- London's Royal Festival Hall 

991- Bowerbird 
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کند؛ یعنی، پیدایش گذاری بیشتری بر تولیدمثل میبه یاد دارید که به طور کلی در جانوران، جنس ماده سرمایه

ی وابسته به تولیدمثل همراه بوده است. جنس نر معموالً برای نسیت با شکست تفارنی در هزینهو تکامل ج

تولید یک فرزند جدید مقدار اندکی ماده و انرژی ــ در حد یک سلول متحرك اسپرماتوزوئید ــ را 

ای بودن مراحل رهی غذایی و دوکه در جنس ماده تولید تخمکی پر از اندوختهکند، در حالیگذاری میسرمایه

فیزیولوژیک باروری با صرف ماده و انرژی بسیار بیشتری همراه است. به همین دلیل هم در کل جانوران، 

گذاری زیادی برای ایجاد یک سلول تخم ای که سرمایهالگوی غالب رفتار مادرانه را شاهد هستیم. جانور ماده

ی بیشتری را خواهد پرداخت، و این همان روندی صرف کرده، برای بزرگ کردن و حفاظت از او هم هزینه

 است که در جانورانی مانند پستانداران به تکامل رحم انجامیده است. 

شود. تقریباً تمام مواد غذایی گذار هم چنین الگویی دیده میدر پرندگان و حشرات و سایر موجودات تخم

بنابراین جنس ماده باید در انتخاب جفت وسواس شود و تولیدشده برای ایجاد تخم توسط بدن ماده تولید می

کند. یعنی نرها با نشان گذار، جنس ماده نر را انتخاب میبیشتری از خود نشان دهد. در بیشتر جانوران تخم

ها با بازدید از چنین گذارند و مادهشان را به نمایش میهاینقص بودن ژندادن توانایی خود کامل و بی

باید بهترین ژنوم را داشته باشد و شانس بقای  کنند. جفتی که قاعدتاًرا انتخاب می نمایشگاهی جفت خود

 تخم ارزشمند ماده را بیشینه کند.

تن در بزها و علفخواران دیگر، و خواندن قناری بهرفتارهایی مانند قلمروگیری در ماهیان و پرندگان، جنگ تن

جنسان خود درگیر تند. در تمام این موارد، نرها با همدرك هسو ملخ، همه و همه در چنین چارچوبی قابل

ای توانایی عضالنی، یا اندازه، یا پیچیدگی رفتار خود را به رخ حریف شوند و با انجام مسابقهرقابت می

کنند. ممکن است این رقابت در جنس که مورد توجه ماده قرار بگیرند با هم رقابت میکشند و برای اینمی
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ها هم بینجامد ــ مانند گوریل، انسان و دلفین ــ اما این فراطی شود که به خشونت بر ضد مادهنر به قدری ا

 شود.زایی جدید است، به ندرت دیده میکه در واقع نوعی دوشاخه ،پدیده

های خود را نمایش بینیم. مرغ نر با ساختن آالچیق در واقع دارد تواناییدر مرغ آالچیق هم چنین چیزی را می

های دهد. مرغی دارای ترکیب ژنتیکی توانمند است که قدرت عضالنی حمل اشیای گوناگون با وزنیم

های خوب است که سیستم حسی دقیقی چنین مرغی دارای ژنمختلف و اشکال گوناگون را داشته باشد. هم

یب توانایی انجام ها و فضاها را به خوبی تشخیص دهد، و به همین ترتها و حجمداشته باشد و بتواند رنگ

شده در واقع های ترکیبی بغرنجی را برای تزیین آالچیق داشته باشد. به این ترتیب، یک آالچیق تزیینفعالیت

های گوناگون است که نوعی بیانیه در مورد توانمندی ژنوم جانور نر است، و در رقابت تنگاتنگ آالچیق

با تصویر کالسیک عاشقی که های این پرنده ست که آالچیقناگفته پیداکنند. ها جفت خود را انتخاب میماده

 ی نمایان دارند.خواند شباهتزند و آواز میی معشوق گیتار میدر زیر پنجره

های کاریکه ریزههای دیگری هم با رفتارهای انسانی دارد. نخست اینی مرغ آالچیق شباهترفتار هنرمندانه

 تنیده در مغز پرنده وجود ندارد و در هری آالچیق، به صورت پیشی شکل کلکنندهشناختی تعیینزیبایی

گیرد. در برخی از مناطق مرغان آالچیق تزیینات آبی و آرام و مالیم را ترجیح محیطی شکلی خاص به خود می

 کنند. به بیان دیگر،درخشان و شلوغ استفاده می یهاهای تند و ترکیبدهند و در برخی نقاط دیگر از رنگمی

 های مختلف وجود دارد. های مربوط به محیطهای محلی گوناگونی در مورد شکل آالچیقسلیقه

آرایی و نقاشی کردن بر بدن بوده است. چنین هنری در اشکال ترین شکل هنر در انسان، تندانیم که ابتداییمی

و با اشکالی متفاوت در قبایل  شودی نو به شکلی چشمگیر دیده میتر هنوز هم در میان قبایل بومی گینهساده

تر و متجددتر این ماجرا هم در اشکال پیچیده شود.پوستان آفریقایی هم دیده میپوست آمریکایی و سیاهسرخ

های شوند. رنگ و نوع لباس، و دستور زبان خاصی که بر معانی لباسجوامع شهرنشین فراوان دیده می
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شوند. در واقع، جهان مدرن با روزگار کهن آرایی محسوب میی مستقیم هنر تندنبالهگوناگون حاکم است، 

. بخش شده و تنوع الگوها بیشتر شده استتر پیچیدهکه ساز و کارها از این نظر تفاوت چندانی نکرده، جز آن

یز دیگر متصل شده چ ای از جنس پارچه یا هرهای مالیده شده بر بدن بومیان اولیه، بر واسطهمهمی از رنگ

ها یا تزیینات هم هایی که فرد باید در جامعه بر عهده بگیرد، این لباستر شدن نقشاست و بسته به پیچیده

اند. از این روست که ما لباس خواب و لباس رسمی و لباس ورزشی و لباس راحتی تر شدهتر و چندگانهمتنوع

شان اجرا انگر نقشی اجتماعی هستند که ما به هنگام پوشیدنها، نشمتفاوتی داریم. هر یک از این نوع لباس

کنیم. استاد دانشگاهی که در سر کالس با لباس خواب ظاهر شود، قادر به ایفای نقش رسمی خود نخواهد می

شود. رو میرود احتماالً با اعتراض همسرش روبهچنین فردی که با لباس تمام رسمی به بستر میبود، و هم

ی اش، نوعی سلیقهشدههای متنوع و انتخابی نقش اجتماعی فرد است، که با ترکیبکنندهتنها تعیینلباس، نه 

پوش و بدلباس را به عنوان گذارد. به همین دلیل هم هست که افراد خوشهنری ساده را هم به نمایش می

 کنیم.یک مینمایندگان افراد توانا و ناتوان در اجرای این کنش هنری در جامعه از هم تفک

های رایج در جوامع اما لباس تمام ماجرا نیست. تزیینات پوستی دیگری نیز در انسان وجود دارند. از خالکوبی

روی با همان روش خالکوبی اما با هدف زیبایی هایی که تا نقاشیاند، که داللتی دینی و آیینی داشتهقدیمی 

تر خود به صورت رنگ و روغن مالیدن به تر و اصیلمیاین تزیینات در اشکال قدی .کشندبازو و گردن می

ها که در انسان با نوعی واژگونگی نقشی عجیب اینشود، و نکتهسر و صورت و رنگ کردن مو دیده می

رو شده است و در میان مردان کمتر از زنان رواج دارد. این الگو در معکوس شدن نقش اجتماعی دو روبه

شدنی که به موجود نر توانایی اعمال قدرت بیشتری را در معکوس ؛یشه داردهای بزرگ رجنس در میمون

 جامعه بخشیده و در نتیجه باعث شده تا مردان زنان را انتخاب کنند، و نه برعکس.
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سی و بنابراین ترین شکلِ آن ــ و رفتار جننوعی ارتباط تنگاتنگ و نزدیک بین هنر ــ در ساده ،به این شکل

که هنرمندان قرن نوزدهمی اروپا به مواد مخدر پناه ببرند و به صورت بینیم. پیش از اینبقای ژنوم را می

دلیل  ته که هنرمند بهتر وجود داشموجوداتی ولگرد و طردشده از سوی جامعه درآیند، دورانی طوالنی

کرده تری را کسب میتولیدمثل بیشتری داشته و پذیرش اجتماعی بیش بختی خود گرانههای آفرینشتوانایی

ی محبوبیتش در میان زیبارویان بخارا بنگریم و آن را با کافی است به شعر مشهور رودکی دربارهاست. 

قایسه کنیم، تا دریابیم هنر نقش خود را دیرزمانی در های شاعرانه در این زمینه می طوالنی فخریهسیاهه

 انتخاب جنسی حفظ کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

اند جانور فرور رفتههایی نمادین در بدن داری باردار که دوازده هزار سال قدمت دارد. نیزهشاخ آهوی دارای نقاشی جانور سم

های قمری و ی شمار ماهی نقش جادویی این اثر هنری باشند. احتماالً نقاط و خطوط باالی تصویر نشانهتوانند نشانهکه می

 (Lewin, 1998: 472) اند.نوعی تقویم بوده
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شده که با تصویر برجستهاگر در کل طول تاریخ به ماجرای نقش اجتماعی هنرمند نگاه کنیم، بیش از آن ،در واقع

رو شویم، با هنرمندانی آشنا خواهیم شد که به دلیل توانایی هنری خود آمیز هنرمندِ عصر صنعتی روبهو اغراق

صنعتی  هایی که در دوران انقالبآشفتگی نقشاند. بقای بیشتری در جامعه داشته بختِ منزلت باالتر و بنابراین

 . مدت است و نه تصویری پایداری کوتاهپردهدر اروپا شاهدش بودیم، در این تصویر نوعی میان

در بسیاری از جانوران، زیبایی بدن و کارکرد هنری یادشده با نوعی خطرپذیری همراه است. مشهورترین 

شود که با داشتن دم بلند مشهور خود، توانایی پرواز کردن و می مورد در این زمینه، به طاووس نر مربوط

شود. طاووس حرکت سریع بر روی زمین را از دست داده و بنابراین بیشتر از سوی شکارچیان تهدید می

 دهد که بر نیرومندتر بودنش، و بنابراین ارزشمندترماده، به این دلیل نرِ زیباتر و دارای دم بلندتر را ترجیح می

هایی به آن درخشانی و آشکاری شان آگاه است. طاووس یا قرقاولی که با دمی به آن درازی و رنگبودن ژنوم

به سن بلوغ برسد و از دست شکارچیان گوناگون جان سالم به در برده باشد، باید بسیار هوشیار و سریع و 

. در استشتاقِ انتقال آن به فرزندانش ای می مادهها صفاتی است که هر پرندهگوش به زنگ بوده باشد و این

 (مرغ آالچیق)و چه توسط بدنش تولید شود  (طاووس)هردو حالت ــ چه هنرِ موجود به بدنش متصل باشد 

تر بودن از نظر جفتگیری عمل ای برای داشتن ترکیب ژنتیکی مناسب و بنابراین جذابــ به عنوان نشانه

شناسانه متمایز و شاخص است، نه تنها شریکی نیرومند و ن شکلِ زیباییماده با انتخاب نری که به ای کند.می

گزیند، که به طور مستقیم فرزند خویش را از کد ژنتیکی نرِ نیرومند توانا برای گردآوری منابع غذایی را برمی

 سازد. نیز برخوردار می

 کند، در شاهنامه وجود دارد.که به خودآگاهانه بودنِ این اصل تکاملی داللت می هاییداستانبهترین نمونه از 

رو با زنی روبهکند، روایت میدر سمنگان را نخستین برخورد خصوصی تهمینه و رستم در آنجا که فردوسی 
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شایسته بیان  بقای فرزندش از راه درآمیختن با ژنومی بختِیم که آشکارا تمایل خود را برای باال بردن شومی

 کند.می

 نشاند یکی کودکم در کنار  و دیگر که از تو مگر کردگار  

 سپهرش دهد بهره کیوان و هور   مگر چون تو باشد به مردی و زور  

تر همان چیزی است که در جانوران دیگر هم دیده ی پیچیدهی منطقی و ادامهالگوهای رفتاری انسان، دنباله

جنگاوران و ماجراجویانِ مرد در نزد زنان، و به تازگی شایع شدن معکوس این حالت، شود. محبوبیت می

چنان زنده شود، و همنمودهایی از ارزشمند پنداشته شدن ژنوم کسی است که با خطرهای فراوانی رویارو می

 ماند.می

ی این حقیقت سایهتوان در وجود برخی از رفتارهای منحصر به فردِ به ظاهر مخالف با اصل بقا را می

کنند و کاران و جهانگردانِ ماجراجو از انجام آنچه میکه خطرسازان و بدلبازتعریف کرد. دلیل تکاملی این

های دور برند، در این حقیقت نهفته است که این رفتارها در زمانرو شدن با خطرات گوناگون لذت میروبه

فرد در میان اعضای جنس مخالف ــ و بنابراین بیشتر شدن اکنون ــ به افزایش محبوبیت ــ و تا حدودی هم

کس از حد خاصی  انجامد. این شاخص البته در جوامع امروزی که امکان تولید مثل هرمثل ــ می تولیدبخت 

زندگی به سبکی جز گردآوری و شکار امری شود. اما در نظر بگیریم که باالتر رفته، چندان مهم شمرده نمی

 گیرد. ی انسان را در بر میای کوتاه از عمر گونهست که تنها برههنوظهور و نوپا

تر وجود عملیات خطرناك و مرگباری که در مناسک اهلیت و گذار به سن بلوغ در بسیاری از جوامع ساده

اش به مردان بینیم، در واقع نمودی از همین پدیده است. آفریقایی جوانی که ناچار بوده برای اثبات مردیمی

شده، در واقع با نوعی آزمون شیری شکار کند و فقط پس از آن به محفل مردان بالغ پذیرفته می ،اشقبیله

کرده کرده که افراد ناتوان و ناقص را از دور جفتگیری و تولیدمثل خارج میتکاملی دست و پنجه نرم می
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لب تفسیر کرد. رواج جهانی توان در همین قاهای قدیم را هم میچنین ابراز رشادت در جنگاست. هم

ای از یک سنت تکاملی ماندهرفتارهای خطرپذیر و مرگبار در میان افراد جوان، و به ویژه در میان مردان، ته

بسیار کهن است که با تالش برای اثبات توانمندی آمیخته است. الگوهای رفتاری مدرن این پدیدار، از رانندگی 

سمی مانند مواد مخدر و سیگار، هم در این چارچوب تفسیرپذیر هستند.  با سرعت باال گرفته تا مصرف مواد

جدای از این حقیقت که این رفتارهای تغییرشکل یافته در حال حاضر کارکرد قدیمی و تکاملی خود را از 

اند، باید اذعان کرد که تمام این رفتارها به نوعی طبیعی اند و تا حدودی به ضد آن تبدیل شدهدست داده

 ای به شدت طبیعی است!مردن، پدیده کهچنانشوند. همسوب میمح

های زایی بین دو رفتار نمایشگری جنسی و تولید منشاز نظر تاریخی توانایی تولید اثر هنری، یعنی دوشاخه

چشمگیرترین  خالقانه به قصد لذت بردن، برای بار نخست در انسان خردمند به شکلی آشکار پدیدار شد.

ی های زیبایی است که بر دیواره، آثار هنری ایشان و به ویژه نقاشیخردمندهای جامانده از انسانبهنی باستاآثار 

اند و تفسیرهای یافت شده استاند. در اروپا بیشتر از دویست غار که دارای آثاری از این دست غارها کشیده

  992.ها پیشنهاد شده استی نقاشان و کارکرد اجتماعی این نقاشیگوناگونی از انگیزه

ها کارکرد جادویی ز کاشفان بزرگ این غارهاست، اعتقاد داشت که این نقاشیکه یکی ا ،993پدر هنری بروی

شناسی امروزی بود که اند. دلیل او برای این ادعا، شواهد مردمهای نخستین داشتهتوتمی برای انسان و

در جادوی  هاکرد. بنابر این تفسیر، این نقاشیکارکردی مشابه را در دیوارنگارهای بومیان استرالیا گزارش می

ها فاقد نظم اند. بنابراین دیدگاه، نقاشییافتههای مورد احترام قبیله اهمیت میشکار و به نمایش گذاشتن توتم

                      
992 Lewin, 1993: 137 – 159. 
993- Abbe Henri Breuill 
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های بومیان استرالیا به صورت تصادفی و ناگهانی بر نقاط دلخواه و سازماندهی مشخص بودند و مثل نقاشی

 اند.پوشاندهتر را نیز مییمیهای قدشدند و حتی گاه روی نقاشیغارها کشیده می

 ای دیگر به موضوع نگاه کردهپردازان در این زمینه است، از زاویه، که یکی دیگر از نظریه994آندره لُروا گوران

ی تصادفی ها تشخیص داد و فرضیهنقاشییافتگی مشخصی را در محتوا و شکل ترسیم ناست. او نظم و سازما

اند اند ــ و احتماالً توتم بودهشدهشان را رد کرد. او توانست نشان دهد که جانورانی که هرگز شکار نمیبودن

 توان مربوط دانست.ها را با مناسک شکار نمیاند. بنابراین این نقاشیشدهــ بیشتر تصویر می

 ها پیشنهاد کردهههم دیدگاه جذابی در مورد این دیوارنگار ،، ساختارگرای بزرگ فرانسوی995لوی اشتراوس

ها را به عنوان نوعی بیان آن ،داند. در مقابلها را به شکار مربوط نمیاست. او هم مانند گوران این نقاشی

کند. او به عنوان مثال به اند، تفسیر میکردههای نخستین از جهانی که در آن زندگی میتدایی انسانادراك اب

اکنون هم در جوامع انسانی رواج دارد. یکی از این تمایزها، به جدایی پردازد که همسازی میتمایزهای دوگانه

ها نشانگر ذات نرینگی، و برخی ششود. بر اساس این تفسیر، برخی از نقجنسیت نر از ماده مربوط می

 شوند.اند و ماموت و بوفالو ماده محسوب میها و بزهای کوهی نرینهنمایشگر مادینگی هستند. مثالً اسب

نقش  ،کنند. به عنوان مثالگوران ادعا کرده بود، از نظمی مشخص پیروی می کههم چنان ،هاجایگیری نقش

های مربوط به نرینگی و مادینگی را که ذکر شد در بینیم، و نقشغار میی ورودی گوزن را معموالً در آستانه

                      
994- Andre Lerai Gourhan 

995- Levy - Straus 
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شده است، و در تمام موارد خواران به ندرت نقاشی میکه تصویر گوشتیابیم. جالب اینسرسراهای اصلی می

  996گرفته است.قرار میهای غار ترین اتاقشان، در عمیقاستثنایی تصویر شدن

رهای دهد که برخی از غاهایی که در غارهای بزرگی مانند آلتامیرا در اسپانیا کشیده شده، نشان میبررسی نقش

دهد که ن میاند. تحلیل تصاویر این غار نشامدت بودهای کوتاهلهگاهِ قبییادشده چیزی فراتر از یک پرستش

زمان در این گذاری متفاوت به طور همو چارچوب معنایی و نشانه کم پانزده الگوی متفاوت نقاشیدست

های گوناگون انسان رسد که غار آلتامیرا نوعی محل همایش قبیلهبه نظر می ،اند. در واقعشدهغارها ترسیم می

مانده اقیب سالی یا شرایط نامساعد، مثل سایر جانوران در اطراف منابع آبِخردمند بوده که در فصول خشک

های قبایل ی هنری کمیابی از خالقیتاند. پدید آمدن چنین مجموعهشدههای بزرگ جمع میو دریاچه

 توان به این ترتیب توجیه کرد.گوناگون را در چنین غارهایی تنها می

 

 

 

 های هیوالگونه در غارای از نقشنمونه

 (Lewin,1993) سه برادر )فرانسه( 

 

                      
996 Bahn,1990. 
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غارها، وجود عناصر هندسی فراوان در آن است. پدر های باستانی های جالب توجه در نقاشییکی از ویژگی

ریزی تله تفسیر کرده بود، اما گوران در این مورد هایی برای شکار و طرحها را به عنوان نقشهبروی این نقش

کرد. به نظر او لوی اشتراوس درك می انگارِوگانهها را در قالب دیدگاه دهم با او مخالف بود و این نقش

های دارای نشانگر جنس نر و مثلثــ  چینثلث کشیده و خطهای نوك تیز و دراز ــ مثل خط، منقش

 ها نشانگر جنس ماده هستند.ها و مربعهای برابر و دایرهگوش

شود. می مربوط 997امزشناسی به نام دیوید لویس ویلیترین و جدیدترین تفسیر از این نقوش، به عصبجالب

بینند، پس از مصرف مواد مخدر میکه معتادان شده بر دیوار غارها را با آنچه این دانشمند الگوهای ترسیم

اند که زیر تأثیر مواد ردهها و جادوگرانی ترسیم کمقایسه کرد و به این نتیجه رسید که این تصاویر را شمن

  اند.مخدر بوده

ها پیش از ویلیامز توسط ای از دانش اعصاب است که مدتشناختی مواد مخدر، شاخهبررسی اثرات عصب

به طور جدی طرح شده بود. شواهد آزمایشگاهی حاکی از آن هستند که  998روانشناسی به نام تیموتی لیری

 . کنند، به سه مرحله قابل تقسیم استمصرف می 999زای افرادی که مواد توهمتجربه

حیط است و که هنوز هوشیاری کامالً از دست نرفته و فرد قادر به اندرکنش حرکتی با م ،ی نخستدر مرحله

شوند. این اشکال با آنچه ده میهایی هندسی دیمثالً امکان نقاشی کردن هم در جریان آن وجود دارد، شکل

 اند شباهت فراوانی دارند.های غارهای باستانی تصویر شدهبر دیواره

                      
997- David Lewis - Williams 

998- Timoty Leary 

999- Hallucinogen 
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ای شبیه به عبور از تونلی نورانی را ماند و تجربهحرکت باقی میحالتی است که فرد معموالً بیی دوم، مرحله

رسد که جادوگران تمایل ــ ها ندارد و به نظر نمیهگذراند. این تجربه ردپای مشخصی بر غارنگاراز سر می

ی ناشی ی خلسهترین مرحلهیقیا توانایی ــ زیادی برای ثبت کردن این تجربیات داشته باشند. سومین و عم

انجامد که بدن تغییرشکل یافته و به بدن جانوری دیگر تبدیل شده است. در از مواد مخدر، به این توهم می

بیند و فرد بدن خود را به شکل بدن جانوری خاص ــ که معموالً همان توتم قبیله است ــ می ،این حالت

های جا گذاشته است. احتماالً نقشاین مرحله هم آثاری را از خود به کهکند. جالب اینحرکات او را تقلید می

های دارای بدن جانوران برجای مانده است، یادگاری از تجربیات ذهنی فراوانی که از انسان 1000یهیوالگونه

 های قدیمی بوده است.شمن

  

                      
1000- Therianthropic images 
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 فصل دوم: نسل هيوال

 

 

ترین ی زمین زیسته، و یکی از پیچیدهاست که تا به حال بر کرهترین جانورانی یکی از عجیبانسان، 

 هایی است که بر فضای حالت زندگی کشیده شده است.راههخط

که در  ــ ها، موجودی بسیار خودبین است. به همین دلیل هم متونی از این دستی اینانسان، عالوه بر همه

اندك  ــ ی تحریر درآمدههای او به رشتهی انسان، به هدف توصیف انسان یا برای موشکافی در ویژگیزمینه

 ،شده در فرهنگ این موجود غریب، به سادگیشتهونیستند. بخش مهمی از متون ادبی، علمی و فلسفی ن

دمی در مورد خویش، بسیار اندیشیده، پذیرد و این همه بدان معناست که آشناسی را بر خود میبرچسب انسان

 گفته و نوشته است.

ی ورود به بحث دشوار شاید همین دلیل برای سردرگمی کنونی ما بسنده کند. در دو حالت یافتن نقطه

اولین نویسنده و خالق فرد، ی مورد نظر وجود نداشته باشد و شود. یکی، زمانی که هیچ متنی در زمینهمی

جاست بسیار در آن مورد اندیشیده و نوشته باشند و در این تردیگری هنگامی که پیش د.شبا د،اندیشآنچه می

و انگار که ما به هنگام بحث در مورد  شود؛گم میموضوع به سادگی  یکه از شدت انبوهی مفاهیم، سررشته

 رو باشیم. انسان با مشکلی از نوع دوم روبه
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شناختی ترسیم شناختی و دیرینهای زیستاز ابتدای متن تا به حال، حد و مرز بحث در بستری از دانسته

مان نگاه ی خاکیشد، و تالش در این راستا بود که به انسان به عنوان جانوری در میان سایر جانداران کره

ی یم کوشید تا در مقام ناظری بیرونی دربارهو خواهگیری داغ خواهد شد جا به بعد، بازار نتیجهکنیم. اما از این

 آدمی داوری کنیم.

بدین منظور، چنین عمل خواهیم کرد. چند برش معنایی گوناگون به مفهوم انسان خواهیم زد و هر برش را 

ی ما کنیم، تا امکان واسازی مفاهیم متصل به نام گونهمراتبی از پیچیدگی تعریف میدر یک سطح سلسله

را  آنو مفاهیم برآمده از  هها را به طور جداگانه مورد توجه قرار داد. سپس، هر یک از این برشفراهم گردد

شناختی، که آماج ماست، از برهم افتادن تمام این وارسی خواهیم کرد. تصویر انسان به عنوان جانداری زیست

ی ما بسته بدان که مورد استفادههای دانایی واها و خوشهشود. ناگفته پیداست که این برشتصاویر حاصل می

ی شناسانه بود ــ با این ترتیب و شیوهی خاص نگاه ما ــ که از ابتدا زیستقرار خواهد گرفت، به دلیل شیوه

رو با تصاویری دیگر از انسان روبه ،تردیدهای دانایی دیگر نگاه کنیم، بیشوند. اگر به خوشهویژه انتخاب می

شناختی از انسان، که در باورهای باستانی اقوام گوناگون وجود دارد، یکی از این رهخواهیم شد. تصویر اسطو

شناختی ــ اشاره کرد. های دیگر ــ از فلسفی گرفته تا غایتتوان به انگارهتصاویر است، و در همین راستا می

ای . پس به حوزهندارد وجودها جا زمان، تخصص و فضای کافی برای پرداختن به تمام این انگارهاما در این

کنیم که توسط دانش که از ابتدای کار انتخاب کردیم وفادار خواهیم ماند، و تصویری از انسان را توصیف می

 مان تولید شده و مورد توافق اندیشمندان پیشرو در این قلمرو باشد.تجربی امروزین
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 برداشت جانورشناختی

 و این نخستین دلیل گزینش دیدگاه خاص این نوشتار در 1001انسان بدون هیچ تردیدی نوعی جانور است!

های مورد وی بود. اگر بخواهیم در مورد انسان به دیدگاهی معقول دست یابیم، نیازمند حداقلی از اندوخته

دستیابی است. هر نگرشی از شناسی قابلدانش زیست علمی و فنی هستیم و این سطح کمینه، به خوبی در

هایی از حقایق وابسته به جانور و جاندار انسان که واقعیت زنده بودن او را نادیده انگارد، یا بکوشد تا بخش

آمیز منتهی نخواهد شد. تصویری که از چنین ی اغراقبودن انسان را از قلم بیندازد، به چیزی جز یک افسانه

ی کنندههای تعیینترین ویژگیایترین و پایهدست خواهد آمد، به دلیل نادیده گرفته شدن اصولی نگرشی به

تصاویری که شاید  ؛بازی شباهت خواهد یافت های شهرهستی انسان، به تصویرهای کاریکاتورمانند آیینه

 دار باشند، اما چندان حقیقی نیستند. داشتنی یا خندهکننده، دوستسرگرم

ه دگرگون چیز جانوری هوشمند است. موجودی است که با شتابی زیادشوند ین ترتیب، انسان پیش از هربه ا

دگی در انسان، اش دست یافته است. روند افزایش پیچیشده و با موتورهای نیرومندِ پیچیدگی به جایگاه کنونی

 مثل حجم مغز، تنوع ابزارها)ن یچیدگی انساپهای وابسته به حالتی نمایی داشت. اگر شاخص ،دیدیم کهچنان

بینیم، که ویش میای لگاریتمی را در برابر خای که نشانگر زمان باشد تصویر کنیم، خمینهرا بر منحنی (زبان و

 ده هزاره گیرنده که در چنددهد. روندی شتاببیشتر شدن سرعت دگرگونی انسان را در روند تاریخ نشان می

 ه است. قرار گرفتانسان خردمند ای به ظاهر پایدار با نام ه و در نقطهپیش به تعادلی نسبی دست یافت

                      
روست: گیاه، آغازی، قارچ یا باکتری بودن، ی دیگر روبه، تنها با چهار گزینهو یوکاریوت انسان به عنوان موجودی زنده .1002

 رسد!تر از همه به نظر میکه همان جانور بودن شرافتمندانه
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تر و فرعی انسان همواره خود را از سایر جانوران برتر و نیرومندتر دانسته و سایر جانوران را اشکالی پست

چیزی جز شناسی به این مدعا نگاه کنیم، بندی و بوماز زندگی در نظر گرفته است. اگر از دیدگاه دانش رده

ای در آن نخواهیم یافت. انسان، چه از نظر قدمت تاریخی و چه از نظر گونهغرور نژادی و خودخواهی درون

شناختی، انسان ی درخشانی ندارد. از دیدگاه دیرینی زمین ایفا کرده است، کارنامهکرهنقشی که در زیست

تر. های بسیار سالمندتر، و به ظاهر فروتنو گونهتر جانوری است نوزاد و نوظهور در میان جهانی بسیار قدیمی

اند که در هایی چنان موفق بودهلولند، گونههای برتر میی ما انسانی همهی حشراتی که در خانهبخش عمده

شان بر زمین ی زیستیتجربه ،اند و به عنوان یک گونهطول سیصد میلیون سال گذشته تغییر چندانی نکرده

ها بر ای مثل جلبکپا افتاده و عادیتر از ماست. اثری هم که موجودات به ظاهر پیشهزاران بار بیش

اکسیژن درصد  90گذارند، به هیچ عنوان قابل مقایسه با نقش انسان نیست. در حدود ی زمین میکرهزیست

یجاد شناختی زمین ضروری است، توسط این موجودات اکه برای باقی ماندن تعادل بوم ،موجود در جوّ

قدرها هم چشمگیر نیست. این نقش تنها در ی گیتی آننقش زیستی انسان بر صحنه ،شود. به این ترتیبمی

شناختی بدان خواهیم پرداخت. اما گذشته از آن موردِ نامطلوبِ یک مورد اهمیت دارد که در برداشت بوم

سازانی انی مانند گیاهان و پاكسازخاص، مدعای اهمیت انسان بر زمین، در برابر برجستگی نقش اکسیژن

 ها، چندان معقول نیست.مانند باکتری

شود و آن هم از نظر وزنی است. در جهانی که با وجود این، انسان در یک مورد جانوری بزرگ محسوب می

متر سانتی 170متر و واحد وزن رایج دهم گرم است، جانوری با متوسط طول جانوران در حدود یک سانتی

 شود.هفتاد کیلو وزن غولی بزرگ محسوب میقد و 

تر شدن موجود، روندی است که در زیر عنوان طرد رقابتی گفتیم، این بزرگ شدن اندازه و پیچیده کهچنان

یابند، درگیر رقابتی شان میهای متنوعبندی شود. جانوران بر سر منابع محدودی که در کنامتواند عنوانمی
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نیازهای خود را از منابعی که هوادار  ،ترتیب تمایل به این دارند که در مسیر تکاملشدید هستند و به این 

تر است به دست آورند. دسترسی به این منابع معموالً دشوار است و به کمتری دارد و رقابت بر سرش مالیم

هایی نامساعدتر شوند در بومخورند، ناچار میی تکاملی شکست میهایی که در این مسابقهاین ترتیب گونه

شان را به عنوان تر شدنو شرایطی دشوارتر به دنبال منابع مورد نیازشان بگردند و این روندی است که پیچیده

 کند.های جدید ایجاب میپاسخی برای زیستن در این محیط

دلیل هم ناچار شان کامیاب نبودند، و به همین کنامی همهای سادهای ما، در رقابت با نمونهیاختهاجداد تک

تر بگردند. تر به دنبال منابعی کمیابهایی خطرناكشان را ترك کنند و در محیطی رقیبانهای آسودهشدند کنام

روشی  ،دودمان در کنار هم و پیدایش جانور پرسلولیهای همتر شدن از راه باقی ماندن یاختهراهکار پیچیده

ی دیگری از محیط زیست جانوران اولیه وجود منابعی که در الیهبود برای گریز از این کشمکش و دستیابی به 

زی که ناچار شدند محیط همگن و مساعد دریا را برای یافتن غذا در خشکی داشتند. نخستین جانوران خشکی

شان نشد، نیرومندترشان ترك کنند هم به همین ترتیب بازندگانی بودند که به قول نیچه شکستی که باعث مرگ

 شان فراهم نمود.هایی نوظهور را برایامکان آفریدن کنامکرد، و 

ی پر سر و صدا و جنجالی شباهت دارد. برندگان اروند تکامل جانداران بر سطح زمین به مسابقه ،به این ترتیب

نیاز ی مسابقه بگریزند و ی خود بیارامند و از هیاهوی ادامههای امن و راحت اولیهاند تا در خانهاجازه یافته

وپنجه نرم کردن با خطرات های جدید و دستی بومبه تغییر را حس نکنند، و بازندگانی که جسارت تجربه

تر و هایی بزرگهایی از جواهر در سنگی سخت، از دل این کوه بیرون زدند و گونهتازه را داشتند، مانند رگه

ایجاد کردند و از این راه امکان افزایش یافتن تعداد هایی جدید را هایی که کنامگونه ؛تر را پدید آوردندپیچیده

 های مجاز اما تهی آن را فراهم آوردند.ابعاد فضای حالت، و پر شدن تدریجی بخش
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ها سال پیش از کمان زندگی پرتاب شد، ی اوج یکی از این تیرهای پرشتاب است که میلیونانسان هم نقطه

پذیر این نخستی اولیه، در ی شکلده و مرگبار مبارزه کرد. خمیرهشونو در تالش برای بقا با محیطی دگرگون

و گرمای متناوب پس از آن، تراشیده شد و شکل گرفت  برخورد با آسیای اعصار یخبندان و سوهان خشکی

کاره از دل آن بیرون آمد که هنری جز سازگار شدن نداشت. محصول آزمون و کاره و هیچو موجودی همه

اش را در مقابل مغزی ها و ابزارهای جنگی زیستیه بزرگ، جانوری بود که عضالت و دندانخطای این کارگا

ها به خود دیده بودند، به طبیعت واگذار کرد و مانند فاوست روح تر از هر آنچه تا آن هنگام نخستیبزرگ

 طبیعی خود را فروخت تا همه چیز را بداند.

ی درگیری دستگاه عصبی و این معرکه و های جدید،امخورده، این کاشف جسور کناین جانور شکست

شمار محیط زیست نام گرفت. آموخت که تخصص یافتن برای مبارزه با هر یک از دشمنان بی انسانعضالنی، 

شود، و به این ترتیب برگزید اش برای مبارزه با دشمنانی دیگر تمام میطبیعی، به قیمت از دست رفتن توانایی

انتزاعی به نام طبیعت مبارزه کند. برای جنگیدن با دشمنی چنین انتزاعی و نظری، مغزی بزرگ و تا با دشمنی 

افزارهای دیگرش کارآمد مورد نیاز بود، و انسان بهای این مغز بزرگ را با واگذار کردن بسیاری از جنگ

 پرداخت.

آسا ای از جانوران غولپستانداران، که ردهی با این مقدمه بود که انسان بر صحنه پدیدار شد. جانوری از رده

ای از گیرد. ردهمی اطالعات باال در بر انرژی/ و جوان را با پیچیدگی زیاد و سرعت پردازش ماده/

ی شود، و انسان، مدعی آن است که مایههای جوان را شامل میخوردگان که تعدادی اندك از غولشکست

ترین پدیدار جهانِ که پیچیدهدر این ادعا شکی هست؟ مگر نه اینافتخار این دودمان شده است. و مگر 

 ی پستانداران جای گرفته است؟ی این موجود در ردهبه بهانه ،شده، یعنی مغز انسانشناخته
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های سالخورده و به ای انباشته از گونهی ریز و درشت، در سیارهها گونه حشرهدر جهانی لبریز از میلیون

مراتب و باستانی، ناگهان آشوبی برخاست، و از دل این آشوب موجودی زاده شد که سلسلهی رسیدهتعادل

طرف مسکن حشرات بوده، هست خواند. در زمینی که از دید یک ناظر بیساختار کل هستی را به چالش می

زندگی  کنندههایش با سرعتی خیرهخورده که گونهاهمیت و شکستو خواهد بود، از دودمانی به ظاهر بی

میرند، موجودی پدیدار شد که ادعای کنند و در عمری اندك ــ به طور متوسط پنج میلیون سال ــ میمی

 ی انقراض بسیاری از سالخوردگان مقیم زمین را به دست خود فراهم کرد.جاودانگی داشت و زمینه

موجودی با مغز یک و  ؛بود هیوالاین جانور جدید، از دید هر ناظر خارجی آشنا به الگوهای زیستی، نوعی 

ی مرتبط با آن را با داد و بهای داشتن رفتارهای پیچیدهبیستم وزن بدنش را تشکیل مینیم کیلویی که یک

شده در بدنش را وقف مغز پنجم کل انرژی مصرفموجودی که یک ؛اش پرداخته بوددگردیسی شکل ظاهری

مانند و گرد پیدا کرده بود و ای گلولهداده بود، جمجمهاش را از دست جانوری که پوزهعظیمش کرده بود؛ 

موجودی که برای تبدیل شدن به جانوری جنسی و به تعادل رسیدن در  ؛موی بدنش را از دست داده بود

موجودی که مانند  ؛آمیزی را بر بدنش حمل کندهای تناسلی اغراقساختاری اجتماعی، ناچار شده بود اندام

های اجدادی جنگیدن با کارگیری مداوم سیستم عصبی لذت، روشوت و فرسوده از بهرومیان باستان، فرت

کور و خشمناك مخالفان و رقیبان را در  کن کردنِدشمنان طبیعی را فراموش کرده بود، و مانند مغوالن، ریشه

 ی انتخاب طبیعی برگزیده بود.عرصه

مدیون مغزی متورم و سرطانی بود. هیوالیی بود انسان، هیوالیی بود که شکل ناهنجار و غیرعادی خود را 

آمیزی بزرگ شود، مغزی عظیم پیدا کرده اش به طرز اغراقکه گردن و بینیمانند زرافه و فیل، منتها به جای آن

 شوند؟ها، به کاریکاتوری از مفهوم زندگی تبدیل میرویی این زیادهکه در نهایت هر سهبود، و مگر نه این



461 

 

قدر به سر بزرگ و سن کم و تعریف شد و در میان سایر جانوران تشخص یافت. آن ،ین ترتیبانسان، به ا

و طعم تلخ حضور مخربش را به کام سایر جانداران  اش نازید، که در میان جانداران مشهور شدنهاشور جوان

، ساکن 1003دار دیگری نامی زندهای زنده در میان دو و نیم میلیون گونهگونه ،Homo Ecce1002 آشنا کرد.

ی کهکشان، و بازیگری که تازه به صحنه وارد شده، اما مدعی یدك کشیدن ای از میلیاردها سیارهناچیز سیاره

 !نسل هیوالنقشی بزرگ و پرشکوه است: 

  

                      
 ای که پیالتوس هنگام تصلیب در مورد مسیح گفته بود. ، جمله«این است انسان»به التین یعنی  .1003

های توان به کمک روشاند، اما تنوع زیستی کلی جانداران را میتنها دو و نیم میلیون گونه از این میان شناسایی شده .1004

 مولکولی تخمین زد. 
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 برداشت رفتارشناختی

 

 دژی است برساخته از استخوان و اندوده با گوشت و خون؛ در او نشسته پیری و مرگ، منی و فریب.کهن

 )بودا(

یافته بر ترین دستگاه عصبی تکاملرفتارشناختی موجودی یگانه است. موجودی که پیچیدهانسان، از دیدگاه 

ی تنوع و پیچیدگی رفتار باشد، و به استثنایی در زمینه ی سر خود حمل کند، باید قاعدتاًزمین را در کاسه

دهد، ترین و پویاترین الگوی رفتاری در جهان جانوران را از خود نشان میراستی نیز چنین است. انسان پرتنوع

 الگوی رفتار را داراست.ناپذیرترین بینیو به این ترتیب، پیش

ی بدن موجود تنیده و اولیهساختار پیش ،بسته است: نخستی رفتار یک جانور، به دو عامل اصلی واشالوده

اش ــ که بیشتر زیر تأثیر حرکتی ویژه های حسی، نظام پردازنده و ساخت عضالنی/ــ به همراه دستگاه

ی رشد جنین و کودك، به شدت نسبت به تغییرات محیطی گیرد و در سنین اولیهاطالعات ژنومی شکل می

هایی است که از جهان خارج ی دادهدوم، مجموعه ؛شودبا شرایط گوناگون سازگار میدهد و واکنش نشان می

شود و رفتار خاص و مناسبی را در هر برهه از ی موجود سرازیر میگیرندهبه سوی سیستم پردازنده و تصمیم

ات بیرونی و اطالع ،شده و ساختاری ژنومیزند. این دو عامل، یعنی اطالعات درونی تعیینزمان رقم می

ی شان شکل ویژهشدننامعین و حسی محیطی، مانند یین و یانگی جادویی با هم اندرکنش دارند و به هم تنیده

 دهد.هستی هر موجود را نتیجه می
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العات را چرا که انباشتی استثنایی و چشمگیر از اط ،در این چارچوب، انسان موجودی منحصر به فرد است

به خود  افزا را در دو محور ازدهد و در نتیجه شکل خاصی از الگوهای هممیدر سیستم زیستی خود نشان 

 :دگذارمی نمایش

های داد ژننخستین محور پیچیدگی آدمی، به عنوان فرد، ناشی از پیچیدگی ساختار ژنومی انسان است. تعـ 

های بزرگ ندارد. اما شکل از نظر کمی تفاوت چندانی با میمون ،دیدیم کهانسان و ساخت ژنتیکی وی، چنان

تر ــ حتی ست که نسبت به جانوران سادها ایبازآرایی و ترکیب خاص اطالعات ژنومی در انسان به گونه

اختی وابسته به این کالبدشن شناسی/آورد. نتایج ریختهای دیگر ــ حالتی خاص را پدید میپستانداران راسته

ی اضافی هم تهدیدیم، اما برای بیشتر دانستن در این زمینه، باید به چند نک پیشین بخشژنومی را در ساخت 

 اشاره کرد.

شود و به این نامیده می« ایگونهضریب تغییرات ژنومی درون»ها متغیری وجود دارد که در ژنتیک جمعیت

آن هنوز به یک گونه متعلق دانسته  ی تغییر مُجازی که موجودات در داخلشود: دامنهشکل تعریف می

های یک گونه است، که ای از تغییرات ژنومی در داخل جمعیتشوند. یعنی این ضریب نشانگر حد آستانهمی

جانوران و گیاهان مختلف تفاوت رو خواهیم بود. این ضریب در ای جدید روبهاگر از آن فراتر برویم، با گونه

اند که احتماالً علت باال بودنش ناتوانی ما در تمیز درصد تخمین زده 4/13دار را مُهرگان، این مقکند. در بیمی

داران ضریبی رسد، و مهرهدرصد می 6/4ای است. در گیاهان این مقدار به های شبیه به همِ چندگونهجمعیت

 1004شود.درصد بالغ می 7/6درصد را دارا هستند. این ضریب برای انسان به  6برابر با 

                      
 .1369آیاال،  1004
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انگاری این طور فرض کرد توان با کمی سادهکه انسان دارای سی تا پنجاه هزار ژن است، میبا توجه به این

ی ی گونهژن در یک فرد به معنای خروج او از دایره  ٪( 7/6×  50000) 3350که به طور متوسط تغییر در 

-1008خواهد بود که با  2-3350ی انسان،گونههای ممکن در درونانسان خواهد بود. به این ترتیب، انواع گامت

( بسیار بیشتر است. در نتیجه، احتمال 7610کل ذرات جهان ) برابر است، و این مقدار از تعداد تقریبی 10

به این  ای کامالً مشابه باشند تقریباً صفر است.که دو فرد انسانی به طور تصادفی دارای کدهای ژنتیکیاین

 همتاست.اش، منحصر به فرد و بیژنتیکیترتیب، هر موجود انسانی به لحاظ ساخت 

ای گونهنالبته آشکار است که حساب و کتابی که انجام شد، برای تمام جانورانِ دارای ضریب تغییرات درو

های بزرگ ــ هم قابل تکرار است و به این معنا های زیادِ مشابه ــ مثالً میمونانسان و تعداد ژنبه نزدیک 

 پستانداران پیچیده را دارای ساخت ژنتیکی منحصر به فرد دانست.توان تمام می

شود. محور دوم برای پیچیدگی انسان، به ساخت دستگاه عصبی مرکزی و سازماندهی عصبی رفتار مربوط میـ 

ده هزار سیناپس با  توسط میانگینانسان در مغز خود دارای شصت میلیارد نورون است که هر یک به طور 

کنند. به این ترتیب سیستم عصبی انسان به قدری پیچیده است که الگوی یگر ارتباط برقرار میهای دنورون

ها کلی ساختاربندی آن، و پویایی اطالعات در درونش باید منحصر به فرد فرض شود. یادگیری، پردازش داده

پدیداری را به وجود  ،ی اطالعاتیخوردهی درهم گرهرفتاری، در این هنگامه های حرکتی/و انتخاب گزینه

دیم و وجودش را در پویایی عصبی انسان دلیل و همتای نهازایی دوشاخهرا آورند که پیش از این نامش می

 مفهوم اختیار دانستیم.

شمارِ محیط زیست افراد در نظر گرفته شود، الگویی گاه که در کنار عناصر بیاین پویایی بغرنج اطالعاتی، آن

دهد که به سادگی یکتا بودن شخصیت روانی و ذهنی هر فرد انسانی را محیط را به دست می یگانه از مغز/

ی کنندهانگیز الگوهای ممکن، و انباشت خیرهگوید که غنای شگفتدهد. قوانین پیچیدگی به ما مینتیجه می
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رانِ تا این حد پیچیده، ی پویایی عصبی انسان و سایر جانورفتار، بر خمینه اطالعات در دوقلوی باستانی مغز/

 یافتن راه منطبق با بیشترین سازگاری/ .کنندهای پیاپی تولید میزاییشماری را در اثر دوشاخههای بیچهارراه

 کنند.های ممکن، هدفی است که تمام جانداران دنبال میشایستگی زیستی در این جنگل انبوهِ راه

ارز است، و این مورد دوم خود بقای ژنوم هم بختِی بیشینه گفتیم، با کهی شایستگی زیستی، چنانبیشینه

بیشینه شدن تعداد . 2 ؛تداوم زندگی فردِ حامل این ژنوم. 1: تواند به دو عامل تحویل شودمفهومی است که می

ای در نظر گرفت که هدف نهادین توان بقا را به عنوان کلیدواژهمی ،ی آن. به این ترتیبهای تکثیرشدهنسخه

 شان انسان ــ است.جانداران ــ و در میان

ای پیچیده، این امکان را به ما داده است تا شواهد کافی در مورد های زنده به عنوان سامانهتحلیل سیستم

تنها تفاوت  ،های زنده به دست آوریم. به ظاهرسازوارهدر کل را ریختی این الگوی تداوم اطالعات ژنومی هم

آمیب و انسان در این چارچوب تحلیلی، تفاوتی کمّی در انباشت اطالعات و پیچیدگی است، و البته خودِ 

تر وبغرنجتر های فرگشتهمراتب را در کارکرد سیستمهمین عامل است که پیدایش سطوح جدیدی از سلسله

های این درخت تنومند و پرشاخه، ممکن ای مانند انسان را در یکی از سرشاخهپدیده زند و پیدایشرقم می

 سازد. می

های پیچیده ی گسترده از تنوع پویایی سیستمتواند به عنوان هدفی نهایی و مشترك در تمام این پهنهبقا، می

اند و آنان که اند باقی ماندهبودههایی که به اصل مقدس بقا پایبند در نظر گرفته شود. در مسیر تکامل، گونه

اند، از ی پررقابت نبرد برای زیستن و تکثیر کردن الگوی زیستن خود، شکست را پذیرفتهفروتنانه در مسابقه

 اند.ی روزگار محو شدهصحنه

کند ای که آن را بازنمایی نشانه جانداران، همگی از سطح پیچیدگی الزم برای درك معنای بقا ــ و نه لزوماً

توان یافت. ای یا پرسلولی ــ مییاختهاند. به عبارت دیگر، هدف بقا را در تمام جانداران ــ تکــ گذشته
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قدر پیچیده شده باشد که بتواند این هدف را با نشانگانی کدگذاری کند و مانند ممکن است خودِ موجود آن

کند، اما مستقل از این توانایی، کارکردی به  نوشتاری از این دست آن را در سطح معنایی و عالمتی بازنمایی

زنیم، به شکلی که حرفش را می ،نشانگر این معنا در تمام جانداران وجود دارد. بقا نام بقا و انسجام رفتاریِ

ی های معناکنندهزاییاند که یدك کشیدن دوشاخهقدر پیچیده شدهشود که آنهایی یافت میتنها در سازواره

ی ربه کنند. یعنی جاندارانی که باید برای حفظ بقای خود ــ یعنی تداوم اطالعات زیستی پیکرهاختیار را تج

های پیاپی ــ تالش کنند، ناچارند برای شان ــ یعنی تداوم این اطالعات در مسیر نسلخود ــ و بقای ژنوم

پیچیدگی ساختار خودشان تعیین شان توسط هایی که دامنهسازگار شدن با محیطی همیشه متغیر، از بین گزینه

که این انتخاب بر اساس چه معیاری انجام شود، پرسشی دشوار و حیاتی شود، دست به انتخاب بزنند. اینمی

 است که الزم بوده در ابتدای پیدایش حیات بر زمین، به شکلی پاسخ داده شود.

 ناشی از شرایط زیستی گوناگون حل ها و اشکال متنوعِموجود زنده، ماشینی است که پرسش بقا را در رنگ

دم پیدایش حیات چنین راه کند و برای این پرسش کلیدی اولیه ــ یعنی معیار انتخاب ــ نیز در سپیدهمی

حلی یافت شد. سازمان بیوشیمیایی زنده، خیلی زود در پگاه پیدایش جانداران دگرگوارِ متحرك ــ یعنی 

مراتب سان کردن انتخاب یافت، و به کمک سطحی جدید از سلسلهجانوران ــ راه مولکولی خاصی برای آ

ی اولیه، سیستمی ای سادهیاختهپردازش اطالعات، این چیستان را حل کرد. خیلی زود، در جانوران تک

مولکولی تکامل یافت که کارش نمادین کردن ارزش زیستی رفتارهای گوناگون بود. رفتارهایی که شایستگی 

شان کدگذاری شدند و در های خاصای به گیرندههای ویژها اتصال مولکولدادند، بمی زیستی را افزایش

کند. به این شکل، بیشتر تضمین مینتیجه جانور توانست بفهمد که کدام رفتار به نفعش است و بقایش را 

گوشزد کرده است، که بودا بدبینانه چنان رفتارهای مفید با لذت، و رفتارهای خطرناك با رنج پیوند خوردند.



467 

 

نظام درك لذت و رنج، نخستین دستگاه نمادینی است که بسیار زودتر از زبان آدمیان بر سطح زمین پدیدار 

 گذاری رخدادها و چیزها را ممکن ساخت.شد و نشانه

بی موجود و یا بر تجربیات اکتسا این سیستم مولکولی، اولین شکل تکاملی دستگاه پاداش بود. رفتاری که بنا

ای بیوشیمیایی هم داد باعث به کار افتادن چرخهبقا را افزایش می بختشده در ژنوم جانور اطالعات ذخیره

ای به تدریج به عنوان نشانه ای از آن بود، و این حلقهشان حلقههایها به گیرندهشد که اتصال این مولکولمی

وب خه برداشت درونی موجود از رفتار چند همیش برای خوب بودن و درست بودن رفتار معنا یافت. هر

ه خطا بی محدودی بود، به تدریج همین راهکار آغشته شدهمحدود و وابسته به اطالعات ژنومی و آموخته

تر ارزش زیستی رفتارها را تشخیص داد. این روند خیلی زود با تر و شفافتر و هدفمندتر شد و دقیقپیچیده

های پردازش ع نوعی مقدمه بر نظامکه خود در واق ها پیوند خورد، چراآن های عصبی اولیه باپیدایش دستگاه

یایی خود اطالعات را شیم ها بتوانند در ساخت الکتریکی/که نورونها پیش از ایناطالعاتی عصبی بود. مدت

 دادند.هایی که مورد نظرمان هستند این کار را انجام میکدگذاری و بازنمایی کنند، مولکول

و  1006و انکفالین 1005هایی عصبی مانند آندورفینشوند و ناقلها امروز نوروپپتید نامیده میمولکولاین 

گیرند. سیستم کناری دیگری که به این کارکردها مربوط است، سیستم دوپامینرژیک را در بر می 1007دینورفین

ای که کارکردهای زیستی پایه ــ مانند خوردن و خفتن های عصبی ویژهبه آن اشاره شد. گره قبالً مغز است که

. ساختار یادشده، طور مستقیم با این ساختارهای بیوشیمیایی ارتباط دارند کنند، بهــ را کنترل میجفتگیری و 

                      
1005- Endorphin 

1006- Enkephalin 

1007- Dynorphin 
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بندی کردن لذت تخصص یافته است. این آورد که برای صورتی جانوران دستگاهی را پدید میدر مغز همه

 اش هم درکالبدشناختی کند و ریختی جانوران با ساختار مولکولی ویژه و مشابهی کار میدستگاه در همه

 داران مشابه است. ی مهرههمه

دهند که اگر به کمک ابزارهایی مصنوعی ــ تحریک الکتریکی یا مواد شیمیایی شواهد آزمایشگاهی نشان می

ی چنین تجربهشود. هممخدر ــ این مراکز مغزی تحریک شوند، شکلی از لذت توسط موجود تجربه می

عصبی نیرومند مرکزی ی روست که این شبکهشود. از اینها منجر میبخش به فعالیت این بخشامری لذت

تری مانند حل نامند؛ سیستمی که در مورد رفتارهای پیچیدههم می« سیستم پاداش»یا « ی لذتشبکه»را 

 کند. خودآگاه مسایل و آفرینش هنری هم نقشی فعال را ایفا می

اند. تهی زندگی داشکمی برای ادامه بختِجانورانی که در این ساختار بیوشیمیایی دچار اختالل بودند 

ی درست در این موجودات دچار آسیب شده و در نتیجه خیلی ترین کارکردهای وابسته به انتخاب گزینهساده

تری داشتند، از دور تکامل حذف شدند. تر و دقیقدهندگانی که سیستم پاداش منظمزود در رقابت با مسابقه

تکاملی از پایدارترین مواد نسبت به جهش و های ویژه، از نظر شاید به همین دلیل هم هست که این مولکول

ها ــ مثل ی آندارندهاطالعات و ساختارهای نگه حد خودِ مواد وراثتی ناقلِ  شوند و درتغییر محسوب می

 اند.نخورده باقی ماندهها ــ در طول تکامل دستهیستون

ماشینی بغرنج در نظر گرفته شود که  تواند به عنوانی جانداران دیگر، میهمهچون به این ترتیب، انسان، هم

ای در هر لحظه مشغول حل معمای بقا است. اما این موجود خاص به دلیل اطالعات ژنتیکی حجیم و پردازنده

چنین هیوالگونه از سایر جانوران ممتاز گشته و الگوهایی بسیار متنوع و گاه غیرمنتظره از رفتار از خود نشان 

های چون سایر جانوران همواره با پرسش بقا دست به گریبان است و صحت پاسخای که همدهد؛ سازوارهمی

ی راههقدر زیاد بوده که استقالل خطچشمگیر این موجود، آنزند. پیچیدگی ی لذت محک میخود را با نمره
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و هستیم ربا انسانی روبهپویایی پاداش را از تداوم اطالعات ژنتیکی ممکن ساخته است، و به این ترتیب ما 

 دهد.بقای خود را کاهش می بختِبیشتر، که برای اندوختن لذت 

داده و به همین بقا را در اجداد ما افزایش می بختِآموختن و دانستن و فهمیدن، به عنوان کارکردی اطالعاتی، 

خیامی که دلیل هم کارکردهای وابسته بدان در تمام جانوران با سیستم پاداش پیوند خورده است. ابن سینا و 

کردند و از ازدواج و تولیدمثل  صرف هایی گوناگونشمار برای پرسشهایی بیعمر خود را در پی یافتن پاسخ

زیبایی کرد و به همین شیوه تداوم  چشم پوشیدند، یا داوینچی نقاش که عمر خود را صرف لذتِ آفریدنِ

شان را کاهش ژنوم خود را نادیده گرفت، افرادی هستند که به بهای بیشینه کردن لذت خود، احتمال بقای ژنوم

ای مانند اسکندر گشایان باستانیدوستان مشهور، و حتی جنگاوران و جهاندادند. هنرمندان بزرگ، نوابغ، انسان

شناختی پشت پا زدند، افرادی طلبانه به بقای زیستبخش و عظمتن به رفتاری لذتکه هر یک از راه پرداخت

بقا، لذت را برگزیدند و به این ترتیب برای نخستین بار در  ی لذت/ی تازه پدیدارشدهبودند که بر سر دوراهه

بدیهی  اردند.طول مسیر تکامل زندگی بر سطح زمین، شکلی موفق از طغیان بر ضد اصل بقا را به نمایش گذ

شده از آن ندارد. ممکن ی جدید، ربطی به پیامدها و محتوای نتیجهراههاست که حقیقت انتخاب این خط

طلبانه و ویرانگر برگزیند و به هیتلر یا تیمور تبدیل شود، یا غایتی ای را با هدفی جاهاست یک نفر چنین گزینه

ی دانشمندان و هنرمندان و ادیبان بزرگ باشد و به جرگه دوستانه و روشنفکرانه را در پیش رو داشتهانسان

های ژنومی از بیشینه کردن شمار نسخه»شود، سرکشی در برابر قانون بپیوندد. آنچه در تمام این افراد دیده می

 ، و ترجیح دادن جفت همزاد معنا/ لذت بر بقا است. «خویش

ی لذت راههجا هم با ترجیح خطحرك قرار دارند. در اینو م ، معتادان به مواد مخدراین معادله سوی دیگردر 

ی عصبی، در دهندهاعتیاد در هر شکلی که باشد، عبارت است از خطای سیستم پاداشرو هستیم. بر بقا روبه

ی مواد مخدر ــ مثل کنند. بخش عمدهی پاداش را تحریک میهایی که به طور مصنوعی شبکهبرابر محرك
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کنند، و برخی دیگر ــ مانند الکل ــ ساختار دوپامینرژیک مغز های نوروپپتیدها را تقلید میمورفین ــ کارکرد

 انگیزند. را برمی

ابداع و نوآوری و آفرینش هنری هم  کهفرآیند اعتیاد، کارکردی است که به انسان منحصر نیست، همچنان

ترند ــ شان حشرات اجتماعی شاخصمیان ی حقیقی ــ که درچنین حالتی ندارد. تمام جانوران دارای جامعه

توانند معتاد شوند. اعتیاد در این جانوران هم مانند انسان با خطایی عجیب همراه است، و مقدار کلی پاداشِ می

 دهد.زمان کاهش میبقا را به طور هم بختِممکن در طول عمر و 

مخدر ــ مثل شاهدانه ــ وجود دارد. رفتاری  های دارای موادی زنبورها از گلشواهد زیادی در مورد استفاده

هایش ایالنهانجامد، و جالب این که منجر به طرد شدن وی از سوی همکه به تغییر رفتار زنبور و گیجی او می

ی زنبورها هم مانند جوامع انسانی، نگهبانانی برای دور کردن معتادان از افراد فعال و شود. یعنی در النهمی

تر از اعتیاد را تجربه تر و مهیبمورچگان شکلی تخصص یافته ،معه وجود دارند. در این میانی جاپاکیزه

ی حشرات اجتماعی بر زمین را ــ با بیش از دوازده هزار ترین خانوادهدانیم که مورچگان، متنوعکنند. میمی

شان به فراوانی شاورزی در میانداری و دامداری و کدهند و رفتارهایی پیچیده مانند بردهگونه ــ تشکیل می

زیست با جوامع اند که به حالت همشود. در حدود سه هزار گونه از حشرات دیگر یافت شدهدیده می

کنند که شان ترشحاتی تولید میها انگل هستند و در غدد شکمیکنند. برخی از این گونهمورچگان زندگی می

 شود. این حشرات، که قاب بالِ شان میو باعث مست شدنشود ی مورچه خورده میتوسط نگهبانان النه

شوند و از تخم و نوزاد ی مورچگان میشان است، به این ترتیب وارد النهمشهورترین 1008آتِمِلِس پوبیکولیس

                      
1008 Atemeles pubicolis 
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شان گذارند و از سوی میزبانان معتاد و گیج اطرافشان تخم میهای میزبانکنند و در پرورشگاهها تغذیه میآن

موریانگان نیز رفتارهایی مشابه را از خود نشان  ،تر و با بسامدی کمتردر سطحی ساده 1009.بینندآزاری نمی

 دهند. به این ترتیب، شاید بتوان اعتیاد را رفتاری دانست که از پیچیدگی باالی ساخت اجتماعی/می

شود و به خطایی فاحش در تخمین مقدار پاداش به دست آمده منتهی شناختی جانوران ناشی میعصب

 شود.می

ی ترجیح لذت بر بقا هستند. در یکی، عاملی شیمیایی، ذلت اعتیاد و عظمت آفرینش معنا و قدرت، دو سویه

ی کند و در دیگری ارادهمی چون نوعی بیماری عصبی، به شکلی اجباری و مرگبار این ترجیح را ایجادهم

گیرد. در یکی تالش برای بقا با آلوده شدن دستگاه لذت به آزاد موجودی پیچیده و مختار چنین تصمیمی می

رود، و در دیگری با ارتقا یافتنش به سطحی معنایی و استعالیی، دچار دگردیسی سمی شیمیایی رو به زوال می

  1010شود.می

ی استقالل یافتن پیچیدگی رفتار در مغز انسان، ما با روند عموم مراتبِبه این ترتیب، در سطوح باالیی سلسله

، الگوی نابغهبینیم. نخست رو هستیم، و دو الگوی رفتاری ویژه را در این زمینه میپاداش از بقای ژنوم روبه

ر تخمین که از اشتباهی د الگوی معتادشود، و دوم، ی لذت بر بقا ناشی میکه از ترجیح درست و سنجیده

های ركی پاداش و محو ایجاد اتصال کوتاه میان شبکهمقدار لذت به دست آمده در اثر تحریک شیمیایی 

 شود. شیمیایی حاصل می

                      
1009 Wilson,1990. 

 .]ب[ 1381وکیلی، .  1010
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آمده در برش زمانی حال کردن مقدار پاداش به دستدر هر دو حالت، راهکاری خودانگیخته برای بیشینه 

شود. شود که در مورد نابغه به پردازش اطالعات، و در مورد معتاد به داروهای مخدر مربوط میبرگزیده می

اندازی در چشمتوجیه هستند اما روشن است که مدل معتاد قابل ،با توجه به استقالل لذت از بقا ،هر دو گزینه

ای ی لذتش به مادهکند. معتاد، در واقع، به قیمت اتصال شبکهخود سیستمِ لذت عمل می زمانی به ضرر

شود که برای مصرف دایمی مواد ــ تا زمان مرگ ــ زدوده تبدیل میمحرك، به دستگاهی ساده و هویت

 تخصص یافته است. 

ناپذیر پردازش اطالعات ــ به افقی اشباعاز سوی دیگر، نابغه با یافتن روشی تازه برای لذت بردن ــ مبتنی بر 

گشایان گرفته تا طلبی جهانیابد. امکاناتی ــ از عظمتیابنده از امکانات جدید لذت دست میو گسترش

های اخالقی، برای فرد لذتی دیرپا را به ارمغان ظرافت شاعران ــ که مستقل از محتوای مفهومی و داوری

 شود. تر و سودآورتر میهارت فرد در پردازش اطالعات و زایش معنا غنیآورد؛ افقی که با افزایش ممی
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 شناسیجامعهبرداشت 

 

موجود زنده، در ابعاد کالن، سیستمی تشکیل یافته از سه عنصر ماده، انرژی و اطالعات است که در رهگذر 

کند و به این وسیله امکان بازتولید پویایی بغرنج این سه عامل، اطالعاتی ویژه به نام ژنوم را بازتولید می

های اطالعاتی جدیدِ یادشده را دیگر نسخهکند تا آن ساختار بار را فراهم می (کالبد)ساختاری بیوشیمیایی 

 تکثیر کند و...

انرژیایی دارد. اطالعات در  های مادی/تر، پیوندی ناگسستنی با ساختپویایی اطالعات در موجودات ساده

تعریفی ساده، عبارت است از شکل قرارگیری ماده و انرژی در یک سیستم، و به این ترتیب کمیتی است که 

هایی از ماده و انرژی سوار است. در جانداران ساده و ابتدایی، این ماده و انرژی هستند که همواره بر ساخت

کنند و پویایی ی یادشده را در سیستم موجود هدایت میگانهروندهای اصلی زیستی و پویایی عناصر سه

 کنند.حیاتی جاندار را تعیین می

کم ساختارهایی گیرد. کمتدریج الگویی جدید شکل می با این همه، با افزایش پیچیدگی در روند تکامل، به

که تا پیش از این حفظ و انتقال اطالعات تنها بخشی از کارکردشان بود، بیش از پیش برای انجام این کار 

 شود.یابند و نقش اطالعات در تعیین پویایی موسوم به زندگی، بیش از پیش برجسته میتخصص می

های اسید نوکلئیکی یافته برای حفظ و پردازش اطالعات، مولکولساختار تخصصترین مشهورترین و قدیمی

ای که از های خودهمانندساز اولیهآنزیمهایی مارپیچی و جفت که از شبههستند. مولکول DNAموسوم به 

ی دوم ی پشتیبان خود ــ رشتهاند، و به دلیل حفظ بهتر اطالعات در نسخهاند مشتق شدهبوده RNAجنس 
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، DNAاند. مولکول ی اطالعات ژنومی را بر عهده گرفتهلی فراگیر نقش حفظ و ذخیرهمارپیچ ــ به شک

 های بیوشیمیایی است که در خدمت اطالعات درآمده است. یافته و موفق از دستگاهنخستین شکل تعمیم

به  .است کار و پایدار مورد نیازی محافظهDNAتر و پویاتر از تر وجود ساختاری پیچیدهدر جانوران پیچیده

بینیم که در جانوران ــ که به دلیل متحرك بودن نیازمند حجم باالیی از پردازش اطالعات می ،این ترتیب

پردازی به این شکل بر یابد، و دادههستند ــ سیستمی به نام دستگاه عصبی برای انجام این مهم تخصص می

ها ــ بیشترین اش ــ نورونبافتی که واحدهای سازنده ؛شودی بافتی غریب به نام بافت عصبی محول میعهده

های دیگر ــ جز ی سلولاز همهکنند و بیشتر را تجربه میدرصد(  85حدود )حجم بیان اطالعات ژنتیکی 

 کنند.های سیستم ایمنی ــ عمر میبرخی سلول

یی است که در محل هاراههپیچیدگی قوانین خاص خود را دارد و یکی از این قوانین، انشعاب خط

شوند. حتی سه مفهوم ماده، انرژی و اطالعات نیز، اگر از دید فیزیک کوانتومی ها از هم جدا میزاییدوشاخه

ناپذیر است. این سه شکل، نگریسته شود، سه برداشت ذهنی ماکروسکوپی صِرف از واقعیتی یکه و توصیف

 های پیچیده است.ن در سازوکار سیستمسه الگوی تخصص یافتن هستی برای نمود یافت ،در واقع

تر شدن ساختار و باالخره همان چیزی که با نام تکامل مشهور شده است، افزایش محتوای اطالعاتی، بغرنج

های تر شدن مولکولشود. پیچیدهیابد و دگرگون میروندی است که در هر یک از این سه شاخه رشد می

شان از یکدیگر، ها و مشتق شدنهای پروتئینی و آنزیمدن مولکولتر شتر و تخصصیاسید نوکلئیکی، بزرگ

 شود، نمود این فرگشتِ مادی است.و باالخره آنچه تکامل مولکولی نامیده می

همین فرگرد مورد بررسی قرار در های پردازش انرژی، پدیداری است که راههافزایش حجم و تنوع در خط

 کند.انرژیایی را معنا میگرفت. این روندی عام است که فرگشت 
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های پردازنده افزاری، افزایش پیچیدگی و حجم سیستماز نظر سخت اما فرگشت اطالعاتی، داستانی دیگر دارد.

شته باشد. ی اطالعات در دودمان جانوری، موضوعی نیست که نیاز به بحث و استدالل زیادی دادارندهو نگه

قرار گرفت.  انسان است که در همین کتاب مورد وارسیی تکاملی راهههای این روند در خطیکی از نمونه

هایی از ماند، سنگوارهشناسان باقی میشناسان و زیستآنچه در طول زمان برای چشمان کنجکاو دیرین

ر اصل تکامل یافتن مستقل پیچیدگی بتوانند شاهدی ها هر چند میها و ابزارهای سنگی است و اینجمجمه

 سازی الگوی این تکامل بسنده نیستند.انوران باشند، اما برای مدلاطالعات در ج

ی دور، ساخت پردازش اطالعاتی در مغز آدمی به قدری پیچیده شد که آنچه مسلم است، زمانی در گذشته

این همان است که امروز  .معنایی ویژه و مستقلی را برای حفظ و منظم کردنش ایجاب کرد ساختار نمادین/

نظران ــ مانند چامسکی ــ وجه تمایز انسان از شود و به گمان برخی از صاحبخوانده می «طبیعیزبان »

شناختی جانوران، داستانی طوالنی و بزرگ است که  /سایر جانوران است. پویایی اطالعات در ساخت عصبی

پدیداری مهم و نقطه  البته که این گره خوردن، تنها به تازگی با مفهوم زبان طبیعی گره خورده است و صد

  1011.عطفی در تحول اطالعات بوده است

ی دارای دستگاه عصبی پیچیده ــ که در جانوران پیچیده تر سخن بگوییم.بیایید کمی به عقب برگردیم و عام

های آن هستند ــ پویایی اطالعات تا حدود زیادی بر راههن خطداران و بندپایان و سرپایان مشهورتریمهره

نوع سازماندهی شده است. یعنی این موجودات توانایی تشخیص هم ها به دیگر افرادِمبنای امکان انتقال داده

                      
1011 Fabro, 1992. 
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گزینش خویشاوندی را هم درك  1012ی خود را دارند، و به طور وراثتی قوانین ریچاردسونیِ گونهافراد هم

 کنند. می

های مورد نیاز برای سازگار شدن با محیط است و جانوری که به اطالعات ترین شاخصاطالعات، یکی از مهم

ته باشد، از نظر تکاملی برنده است. اشدهای بهتری برای پردازش آن بیشتری دسترسی داشته باشد و روش

ی این گزاره توان در سایهعصبی جانوران اعمال شده است، می فشار تکاملی شدیدی را که بر دستگاه حسی/

هایی که اشکالی از زندگی گونه ــ به ویژه آنشناختی تکامل، جانوران همبهتر فهمید. بر مبنای قواعد جمعیت

 کنند.  نوعان خود کوششبقای ژنوم هم بختِاید برای بیشتر کردن متقابل ــ ب هستنداجتماعی را دارا 

های دارای برد که تعداد گونهبرنده به قدری در جهان زنده شایستگی زیستی را باال میـ  این بازی برنده

و  هاهای دارای زندگی گروهی بسیار اندك است و تنها در بومگیرانه و منزوی نسبت به گونهزندگی گوشه

ترین دهد که در میان مهمی کوچک نشان میچنین یک مقایسهشود. همای و خاص دیده میهای حاشیهکنام

اند و به اصول هایی که زندگی اجتماعی حقیقی داشتهی تکاملی جانوری زمین ــ یعنی حشرات ــ آنشاخه

ست ا ه عنوان یک آمار کوچک، کافیاند. ببیشتری برای بقا داشته بختِاند، این بازی گروهی وفادار بوده

ی موجود، چیزی در حدود یک پنجم ی مورچههای پرباران استوایی، چندصد گونهبدانیم که در جنگل

                      
 ند تا بخشینوعان خود کمک کطور ریاضی نشان داد از نظر تکاملی به نفع یک جانور است تا به همدانشمندی که به .1012

وامع حقیقی در جن ریچادسون به ویژه در مورد توضیح تکامل یشان را به نسل بعد منتقل کند. قواناز اطالعات وراثتی مشترك

 کاربرد زیادی دارد.  ،گیردکه مورچگان و زنبورها را در بر می ،(Hymenoptera)باالن ی نازكراسته
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که کمک کردن به  دهند. به این شکل، آشکار استحشرات موجود در بوم را تشکیل می کل 1013یتودهزی

 شود.نوع کلیدی طالیی برای بقای ژنوم محسوب میهم

ترین ترین و صرفه جویانهای در بر دارد و طبیعت همواره کوتاهکمک به دیگران، برای هر جانور هزینه

ا انرژی یکند. از آنجا که شریک شدن در اطالعات نسبت به شرکت در ماده راهکارهای ممکن را انتخاب می

شود. این ی همکاری محسوب میترین شیوهنوعان دیگر رایجتر است، عالمت دادن به همتر و کم هزینهساده

ها و گاوهای زیست ــ مثل بابونهای غیریکسان همشیوه به قدری موفق بوده است که حتی در میان گونه

 شود.وحشی یا گله و زنبورها ــ هم دیده می

نده و گیرنده معنایی است که در هر دو موجودِ فرست زمند سیستمی نشانگانی/نوع، نیاانتقال اطالعات به هم

ای در بسیاری مشترك باشد و توانایی بازنمایی پدیدارهای جهان خارج را هم داشته باشد. چنین شرایط پایه

متنوع ای چنین از جانوران تکامل یافته، و به این دلیل است که به هنگام ورود به یک جنگل شلوغ مجموعه

 یابیم.ها و صداها را در پیش چشم خود باز میاز رنگ

که اصل قضیه است،  ،هایی حسی ممکن است و خودِ پیامگفتیم، از مجرای محرك کهانتقال اطالعات، چنان

ای با رمزگانی تکرارپذیر و قابل واگشایی طراحی شود. چنین اتفاقی ی اطالعاتی فشردهباید به صورت بسته

های های گوناگون جانوران و گیاهان تکامل یافته است و دستگاهمگیر و باورنکردنی در شاخهبا تنوع چش

ها مشترك است، نمادهایی شماری را پدید آورده است. آنچه در تمام این دستگاهمعنای موازی بی نشانگان/

ل موجود صیقل خورده اند و در جریان روند تکامقراردادی است که بر مبنای کارکردهایی زیستی شکل گرفته

                      
1013- Biomass 
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کنند. این نمادها اند و معناهایی مربوط به جهان خارج را در دستگاه عصبی جاندار بازنمایی میو دگرگون شده

ی خود زیرفضای مجاز مشخص و شوند و بر فضای حالت ویژهای با هم ترکیب میبا قوانین دستوری ویژه

ای قلمرو ممکن است. قواعد دستوری یادشده، کدهای نشانهدهند که ارتباط تنها در آن محدودی را تشکیل می

ی ها همراه با پویایی سیستم زنده در طول عمرش، و در جریان تکامل گونهمورد اشاره و معانی متصل به آن

شوند و برای خود روند مستقلی از تکامل را ــ البته در ارتباط تنگاتنگ با مورد نظر دستخوش تغییر می

 کنند.طی ــ تولید میهای محیشاخص

شان دارای معنا هستند، و شوند، تنها در زمان تولید شدنهایی که بر مبنای این قواعد دستوری ساخته میپیام

شان ی مجاز مورد بحث، خود محتوای معناییهمراه با دگرگون شدن ریخت فضای حالت یادشده و محدوده

 آورند.میدهند و معانی جدیدی را به دست را از دست می

ی خود بر شود و به نوبهها در اثر واگشایی رمزگان پیام در مغز گیرنده آفریده میمعنای هر یک از این پیام

تواند باال بردن شایستگی زیستی فرستنده، گیرنده یا گذارد. هدف از تولید پیام، میالگوی رفتار گیرنده اثر می

کند، مشغول تولید پیامی ای را از ترس فلج میشیری که با غریدن وحشتناکش آهوی غافلگیرشده دو باشد. هر

خواند و ماده را برای ی نری که میاست که برای گیرنده خطرناك، و برای خودش سودمند است. زنجره

کند، و میمونی که با را برای خودش و گیرنده تولید میکند، پیامی با ارزش زیستی مثبت جفتگیری جلب می

خرد، پیامی به نفع گیرنده و کشد و خطر جلب توجه عقاب به سوی خود را به جان میدیدن عقاب جیغ می

های رایج در جهان زنده، است که به طور عام، برآیند آماری تمام پیام این کند. مهمبه ضرر خود را تولید می

ژنوم فرستنده است. در انسان هم مثل سایر جانوران، ساختاری برای تولید، انتقال و درك پیام به نفع بقای 

 شده بر سطح زمین است.های شناختهترین نمونهداریم، و این ساختار یکی از پیچیده
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د و بتواند های ارتباطی بین افراد یک گروه تبادل شوی اطالعاتی نمادینی که بتواند از مجرای این نظامهر بسته

منش، مفهومی است که در نوشتاری هاست. ی منشترین سازندهاست. انسان برجسته منشمعنا حمل کند، یک 

جا کامل مان در اینکه بحثاما برای این ،1014تعریف شده و مورد موشکافی قرار گرفته است دیگر مفصالً

  .دهیمباشد، تعریفی ساده از این واژه را به دست می

بسته و منسجم ی اطالعاتی همعصبی طبیعی به صورت یک بسته یی یک شبکهمنش پیامی است که در زمینه

ها سپهری منش قابل تولید، انتقال و درك باشد و احتمال بروز رفتارهای گیرنده یا فرستنده را دگرگون کند.

هایی کنند. این واحدهای اطالعاتی، به صورت بستهشان تولید میانی میزباناطالعاتی در مغز و سیستم زنده

شان ــ معموالً شوند و از راه اثرگذاری بر سیستم تولید لذت میزباناطالعاتی، از مغزی به مغز دیگر منتقل می

ها منشدهند. شان توسط مغز میزبان را افزایش میاز راه بیشتر کردن شایستگی زیستی ــ احتمال تکثیر شدن

بقای موجود را افزایش  بختِهایی مفید و ارزشمند که کنند، اما ویروسای عمل میهایی رایانهمانند ویروس

زیست مانند هایی همهایی زیانبار مانند آبله قابل مقایسه باشند، به سازوارهکه با ویروسدهند و بیشتر از اینمی

هایی خودکامه و مرگبار مانند آماری است و هر کس که با فرقهای البته این قاعده میتوکندری شباهت دارند.

 ها هم در این میان وجود دارند. های زیانباری از منشداند که نمونهآشنا باشد، می 1015«معبد مردم»

                      
 .]الف[ 1381وکیلی،  1014

طور گروهی های گویان بهدر جنگل ،رورند جیم جونز ،مراه رهبرشانهم. به  1978ای با نهصد عضو که در سال فرقه .1015

 خودکشی کردند. 
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های نشانگانی، خطاپذیر بودن، و بنابراین امکان جهش شان از مجرای پیامها، به دلیل تکثیرپذیریمنش

گذارند، نوعی سیستم تکاملی شان میتأثیرات متفاوتی که بر شایستگی زیستی مغزهای میزبانشان، و کردن

های رقیب و کنیم که در آن جنگلی از منشهستند. هر یک از ما، در مغزمان زیستگاهی پیچیده را حمل می

 1016.یابنده وجود داردتکامل

های انسانی، در های جانوری شناخته شده است. منشترین ساخت منشترین و متنوعانسان، دارای پیچیده

ازنمایی شدن شوند و این دوباره بمراتب ــ که همان زبان طبیعی باشد ــ بازنمایی میسطح جدیدی از سلسله

ان برای ارتباط زب تواند به عنوان کارکرد ارتباطیِکند. خودآگاهی در انسان میاست که خودآگاهی را تولید می

شود که به نمادگذاری هایی معنایی در پردازش اطالعات مغز انسان تولید میمغز با خودش فهمیده شود. چرخه

صویرسازی گوی درونی یا توشود، و این همان است که به گفتمفاهیمِ مورد توجه مغز برای خودش منتهی می

 دهد.ی اندیشیدن خودآگاه را تشکیل میترین شیوهو شایعانجامد ذهنی می

شود. اطالعاتی تجزیه می ی بیوشیمیایی/بافتهی درهمشناختی انسان به دو الیهبه این ترتیب، هویت زیست

شکافی  ؛ی اطالعات و تولید معناستی عصبی پردازندهشکاف بین این دو، شکاف ساخت ژنتیکی و شبکه

 1017.شودای از پویایی اطالعات در مغزهای ما منجر میهناافزایکه به پیدایش سطح جدید و هم

افزاری یکی مولکول اسیدنوکلئیک و دیگری نورون است، این دو غالف اطالعاتی، که آجرهای سخت

سازند. پیدایش انسان، جهشی بوده در فربه شدن غالف کنش اطالعات وراثتی و آموختنی را ممکن میبرهم

                      
1016 Dawkins, 1989. 

 .157ـ169: 1370مورن، .  1017
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انی است که دوران ی ترازو انجامیده است. نتیجه، انسعصبی، و روندی بوده که به عدم تعادل این دو کفه

 1018.ترین اصل ژنومی، که بقاستکودکی درازمدتی دارد، با انعطاف رفتاری بسیار زیاد و امکان نفی بدیهی

های مادی را نهای اطالعاتی بر سطح بدی تکاملی منشترین شکل چیرگی الیهدر واقع، در انسان افراطی

 بینیم.می

کند، توانایی عصیان ها که در مغزش حمل میاز منش انبوهیای است که به دلیل غنای به بیانی، انسان گونه

و  اندیشد، هستکه میی تکامل، انسان به دلیل آنبر ضد قانون آهنین بقا را به دست آورده است. در حوزه

 گویا به همین دلیل، جز برای مدتی کوتاه نخواهد بود. 

  

                      
1018 Feldman, 1996. 
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 شناختیبرداشت بوم

 

واردی است که به جهانی قدیمی و سالمند گام نهاده است. زمینی که چهار میلیارد سال سن دارد انسان تازه

گذرد. و انسان تازه صد هزار سال است که بر زمین اش میکم سه میلیارد سال از عمر زندگی بر پهنهو دست

 پدیدار شده است. 

وان افتخارآفرین نیست. بسیاری ادعای برجسته بودن نقش هیچ عننقشی که انسان در این مدت ایفا کرده، به

یک زمینه راست است، و آن یک  گفتیم، این ادعا تنها در کهچنان ؛اندانسان در سازوکار زندگی زمینی را کرده

  :افتخارآمیز نیست وجههیچ مورد یگانه هم به

 است.شده بر سطح زمین ی شناختهترین گونهترین و مخربانسان، خطرناك

ای ی زمین را به شکلی ریشهکرهشناختی ــ تعادل زیستکیهان در تاریخ زندگی بر زمین، وقایعی ــ عموماً

های عمومی شهرت شان بر جهان زنده، با نام انقراضاند. این وقایع، با توجه به بازتاب مخربدگرگون کرده

متناوب و در سطوحی متفاوت از شدت بروز های عمومی رخدادهایی هستند که به شکلی انقراضاند. یافته

 کنند.می

شناختی ی بوموجود سطوح متفاوتی از انقراض عمومی، بدان معناست که تار و پود بافت ظریفی که شبکه

های متفاوتی از هم گسیخته شود. تواند در اثر عوامل درونی یا بیرونی با شدتدهد، میزنده را تشکیل می

ی خاص، ای در آن حوزهگونهی ارتباطات بینکوچک، و از هم گسیخته شدن شبکهنابودی یک بوم خُرد و 

ی زمین نیز به از هم کند. بحرانی کالن در سطح کل کرهنوعی انقراض عمومی را در سطحی خرد ایجاد می
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پایدارتر تر و با پیامدهایی ای مشابه را در سطحی گستردهانجامد و پدیدهمی کرهزیستی کل گسیختگی شالوده

شده های منقرضی درصد گونهتوان با محاسبههای عمومی را میشود. شدت انقراضتر موجب میو عمیق

های زنده بر سطح زمین منقرض شوند، این درصد گونه 5اندازه گرفت. یعنی اگر در یک مقطع تاریخی تنها 

بین بروند، با انقراض عمومی  ها ازدرصد گونه 75نوعی انقراض عمومی کوچک و موضعی است، ولی اگر 

های خرد و کالن با هم دهد که ضرباهنگ ظهور این انقراضرو هستیم. شواهد نشان میبزرگ و مهمی روبه

که برای ترمیم کنند. هر چه شدت انقراض عمومی کمتر باشد، بسامد و شمار آن بیشتر است و زمانیفرق می

ها( وجود درصد گونه 5های کوچکی )در حد ای که بین انقراضآن مورد نیاز است هم کمتر خواهد بود. وقفه

درصد مرگ و  70های بزرگ )با حدود دارد، در حدود یک میلیون سال است. اما مقدار مشابه برای انقراض

 1019شود.ها( به صد میلیون سال بالغ میمیر گونه

نماید شود. چنین میشناختی نتیجه میهای فسیلهای عمومی، خصلتی است که از دادهمتناوب بودن انقراض

شناسانی به نام که نظم مشخصی در زمان بروز این رخدادها وجود داشته باشد. بر مبنای تحلیلی که دیرین

دهند. تنها میلیون ساله رخ می 27هایی با تناوب های کالن در دورهاند، انقراضرواپ و سپکوسکی انجام داده

توان برای چنین نظمی ارائه کرد، رخدادهای نجومی است. در واقع، این دو دانشمند هم اعتقاد دلیلی که می

سنگی و برخوردهای اجرامی از این ای زمین از میان کمربندهای شهابدارند که حوادثی مانند گذر دوره

یکی از شواهدی که این نظریه را پشتیبانی  1020ها هستند.قراضترین دلیل این انمهم کرهزیستدست به 

                      
1019 Raup, 1995 :121. 
1020 Raup, 1991:193-208. 
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شود. این انقراض عمومی که در حدود شصت و پنج میلیون سال کند، به انقراض آخر کرتاسه مربوط میمی

م. معلوم شد که رسوبات  1979یی پستانداران منتهی شد. در سال زاپیش رخ داد، به نابودی دایناسورها و شاخه

ی زمین عنصری کمیاب است، اما در مربوط به این دوره تراکم باالیی از ایریدیوم دارند. این ماده در پوسته

های شود و به همین دلیل هم به عنوان شاخصی برای ردیابی بارشها به فراوانی یافت میگسنشهاب

ای ارائه کرده که بر مبنای آن بارش شهابی در انتهای گی کاربرد دارد. دانشمندی به نام آلوارز، فرضیهنسشهاب

بینید، این شواهد با دیدگاه راوپ و که میچنان 1021عصر کرتاسه دلیل اصلی انقراض دایناسورها بوده است.

خوانی دارند. دیدگاه این دانشمندان، با وجود جذابیتی که دارد، و شواهد پشتیبانی که به دست سپکوسکی هم

های عمومی ن است. یکی از دالیل دیگری که برای انقراضآورده، هنوز مورد تردید و نقد بسیاری از متخصصا

 1022ی زمین است.ها و ناپایداری پوستهای آتشفشانپیشنهاد شده است، فعالیت دوره

ای بسیار دور، در شود، در گذشتهشده، که معموالً در موردش حرفی زده نمینخستین انقراض عمومی شناخته

پوشی در مورد این انقراض اولیه، این باشد که در آن حدود سه میلیارد سال پیش رخ داد. شاید علت پرده

های زنده را پدید آورد. این گونه مورد هم یک شاخه از زندگی بر زمین بود که موجبات نابودی انبوه سایر

ای نورگوار یاختهآمیز، با تکامل یافتن و پدیدار شدن نخستین موجودات تکانقراض انبوه فاجعه

که توانایی استفاده از نور خورشید و تولید اکسیژن را داشتند، آغاز شد. فعالیت زیستی این  (فتوسنتزکننده)

اند، ترکیب جو زمین را تغییر داد و درصد اران آن دوران دریازی بودهموجودات که احتماالً مانند سایر جاند

                      
1021 Alvarez and Asaro, 1990. 
1022 Courtillot, 1990. 
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ای که اکسیژن آن را به شکلی خطرناك افزایش داد. باال رفتن مقدار اکسیژن جو، برای جانداران ناشناخته

 انرژی/ های ماده/چرخه (شیمیوسنتز)های شیمیایی اند و از راه واکنشتردید در آن زمان وجود داشتهبی

کردند، اثری مرگبار داشت. این موجودات در معرض سمی اکسیدکننده ــ اطالعات درونی خود را تنظیم می

های موجود درآن زمان ــ به جز اکسیژن ــ قرار گرفتند و نابود شدند، و احتماالً این انقراض انبوه تمام گونه

هایی دور لم به در بردند که توانستند به محیطهایی جان ساتنها پروکاریوتنورگواران ــ را نابود کرده باشد. 

شناسیم که به درون ها را میها و کلروپالستاز اکسیژن بگریزند. از این بازماندگان فراری، میتوکندری

اند و ارکی باکترها را که به اعماق خاك گریختند و دمای زیاد و شرایط های دیگر پناه بردهسیتوپالسم سلول

 ق را تاب آوردند. نامساعد این مناط

های بیوشیمیایی مربوط به معمای آشتی چرخه .زندگی معمایی است که طبیعت در حال حل کردنش است

وساز وابسته به اکسیژن هم معمایی بود که با پیدایش نخستین نورگوارها حل شده همانندسازها با سوخت

های های ویرانگر به رقابت با یکدیگر پرداختند و در روندی آشنا که تکامل سیستماین یاخته ،بود. به این ترتیب

ی های دورافتادهتر شدن و پر کردن بخشزایی و پیچیدهکند، شاخهپیچیده هرباره به همان شکل تکرارش می

ها، و در زیها، خشکیها، پرسلولییوکاریوتفضای حالت زندگی را تجربه کردند. به این ترتیب بود که 

ای دورافتاده از این درخت تنومند ــ نیز امکان هستی یافت. کالف زندگی، با سرعتی انسان ــ شاخهنهایت 

ی شد و مزههایی که در اثر دگرگون شدن محیط ایجاد میروزافزون گشوده شد و هر از چندگاهی با وقفه

 ماند.از حرکت باز می چشاند،نابودی انبوه را به نابودگران دیروزی می

ی ای هم هست، به انتهای دورهشده در مدارك سنگوارهدومین انقراض عمومی، که نخستین موردِ ثبت

های زنده منقرض کل خانوادهدرصد  12شود. در این واقعه مربوط می (میلیون سال پیش 460)اردویسین 

میلیون سال طول کشید تا بار دیگر تنوع زیستی زمین تا سطح پیش از فاجعه ترمیم شود. انقراض  25شدند، و 
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ها از بین خانوادهدرصد  12رخ داد و این بار هم حدود  (میلیون سال پیش 365)ی دونین بعدی در آخر دوره

شد. انقراض عمومی  کره زمان صرفرفتند. این بار سی میلیون سال برای ترمیم خسارت وارده بر زیست

های موجود منقرض انوادهدرصد خ 54رخ داد و در آن  (میلیون سال پیش 245)ی پرمین بعدی در آخر دوره

ای به تمام معنی بود و نظریات گوناگونی در مورد دلیل پیدایش آن وجود دارد. فاجعه ،شدند. این انقراض

ترین عوامل ها و سرد شدن تدریجی زمین را از مهمنظریاتی که عواملی مانند تغییر در ترکیب آب اقیانوس

های دریازی بود، درصد کل گونه 77ـ96 آنچه در این واقعه رخ داد، انقراض ،دانند. در نهایتاین انقراض می

شد. صد میلیون سال طول کشید تا این خسارت جبران شود. که در نوع خود رکوردی محسوب می

میلیون سال  210)ی تریاس شناختی انطباق دارند. در آخر دورههای زمینهای بعدی هم با نام دورهانقراض

این انقراض آخری،  رو هستیم.ی طبیعی بزرگی روبهباز هم با فاجعه (میلیون سال پیش 65)و کرتاسه  (پیش

زایی پستانداران همان بود که زمین را از خزندگان بزرگی مانند دایناسورها خالی کرد و زمینه را برای شاخه

 فراهم کرد. 

اثر  درشده قرار داریم، و این آخرین مورد هم ــ مثل اولی ــ امروز، ما در قلب آخرین انقراض انبوه شناخته

ترین جانور پدیدارشده بر سطح زمین است. این ادعا انسان، خطرناك ی منفردِ زنده آغاز شده است.یک گونه

برای  نوعانش، و نه به دلیل توانایی شگرفشرا نه به دلیل تخصص و ورزیدگی انسان در قلع و قمع کردن هم

که عمدی کنیم. دلیل، به سادگی این است که انسان ــ گاه بدون اینهای رقیب یا دشمن، بیان میغلبه بر گونه

 کند.ی موجود در آن را تهدید میهای زندهدر کار باشد ــ محیط زیست خود را تخریب و گونه

ایستوسن ی پلهش انسان، انسان بوده است. از آخر دورهیداران بزرگ، پس از پیداترین عامل انقراض مهرهمهم

های ساکن آمریکای گونهدرصد  80 و ی قدیمکل پستانداران بزرگ ساکن سه قارهدرصد  70تا به حال، 

های پرندگان به دلیل فعالیت انسان در طول دو هزار سال گذشته، یک پنجم گونه اند. درجنوبی منقرض شده
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 درصد 11گونه کاهش یافته است. در این بین،  9040شان از یازده هزار گونه به و تنوعاند زمین منقرض شده

ترین دلیل انقراض این جانوران، تخریب ی کنونی هم در خطر انقراض قرار دارند. مهمماندههای باقیگونه

ونگار، و پرنقشانِ بزرگ های کشاورزی است. روندی که عالوه بر پرندگها به زمینها و تبدیل آنجنگل

که توسط بشر شناسایی شوند ــ سروصدا را هم ــ پیش از آننشین و بیهزاران گونه حشره و بندپای حاشیه

 کند.نابود می

انهدام  خ.( 1320ـ1370)ی بیست تا شصتِ قرن خورشیدی کنونی گذشت در چهل سالی که بین دهه

ی خانواده)سان ای پرندگان گنجشکتراکم گونه های هند غربی، آمریکای جنوبی و مرکزی و مکزیکجنگل

های ترین فون حلزونرا تا نصف کاهش داده است. روندی مشابه در ایاالت متحده ــ که غنی( 1023پَسِریفورم

دیگر را در نزدیک خط خطر قرار درصد  20تنان را منقرض کرده و های نرمگونهدرصد  12جهان را دارد ــ 

 داده است. 

یت در مورد شکل غالب زندگی بر سطح زمین ــ یعنی حشرات ــ هم به همین شکل است. در آلمان وضع

 13741و در انگلستان از درصد  22گونه  9694در اتریش از درصد،  34شده ی شناختهگونه حشره 1029از 

اند. در ترین جانداران هم از این بال در امان نماندهدر خطر انقراض قرار دارند. حتی مقاومدرصد  17گونه 

 1024.اندهای بومی اروپای غربی در اثر فعالیت انسانی منقرض شدهقارچدرصد  40ـ50شصت سال گذشته 

ی انسان خردمند، اگر به گونه ی انسان به همین درخشش است.ی گونهها هم کارنامهگلدر مورد تخریب جن

انرژی درصد  20ـ40اش مورد محاسبه قرار گیرد، های زیر کشت و منابع طبیعی مورد استفادههمراه زمین

                      
1023 Passeriformes 

 .294ـ298، 1376ویلسون، .  1024



488 

 

دهد، و این غارتِ انرژی های بیوشیمیایی را به خود اختصاص میه صورت مولکولشده بخورشیدی تثبیت

شود بسیار فراتر است. این استعمارِ بومِ گیاهی، به بهای تخریب خورشیدی از آنچه در سایر جانوران دیده می

 ها و مراتع ــ ممکن شده است.های طبیعی اولیه ــ و به ویژه جنگلبوم

ها در چهار ایالت پنجاه هزار کیلومتر مربع جنگل، تن .م 1987از سال  (ژوئیه تا اکتبر)ه تنها در طول چهارما

ی النهبرزیل در اطراف رود آمازون توسط انسان آتش زده شد و سوخت. این تخریب، بخشی از انهدام سا

درصد  8/1شود. این مقدار برابر است با هزار کیلومتر مربع بر سال بالغ می 142های جهان است که به جنگل

 های موجود. دانستن این نکته آموزنده است که این مقدار، تقریباً برابر است با تخریباز کل مساحت جنگل

اعمال هایی کنی شتابنده در مورد بومجنگلی با مساحت یک زمین فوتبال بزرگ، در یک ثانیه، و این ریشه

ن روند پرشتاب است که در شان وقت صرف شده است. به دلیل همیها سال برای پیدایششود که میلیونمی

پیش از تاریخ ــ در  ی زمین به نصف مقداری که در زمانهای پرباران کرهمساحت جنگل .م 1989سال 

های شمال ایران بازدید ز جنگلهای اخیر اکه در سالکسانی هزار سال پیش ــ وجود داشته، کاهش یافت.ده

ی انسان ن عضوی از گونههای سرسبز آن منطقه را دیده باشند، به عنواانگیز محیطکرده باشند و ویرانی غم

ی مرگبار برای نابود کردن ذخایر خردمند به این واقعیت افتخار خواهند کرد که کشورشان در این مسابقه

 ای جهانی عقب نیست!زیست محیطی، به هیچ عنوان از معیاره

تخریب جنگل، تنها نابودی بخشی از درختان و تخریب خاك نیست، که به معنای نابودی و انقراض کل 

شده، تراشیی ــ مقیم آن محیط است. با هر کیلومترمربع جنگل سوخته یا پاكهای ــ معموالً ناشناختهگونه

ها، به روند. انهدام جنگلها از بین میگرفته در آنپناه هایشوند و گونههزاران کنام غیرقابل تجدید نابود می

کند. سرعت عادی انقراض های زنده بر زمین را نابود میاز کل گونهدرصد  5/0طور متوسط در هر سال 
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های زمینی، یک گونه بر میلیون سال است، و این روند با دخالت انسان بین هزار تا ده هزار برابر تسریع گونه

 1025.شده است

های ی زمینی توسعهی انسانی، و به بهانهیابنده و مهارگسیختهها به دلیل گرسنگی جمعیت رشدی اینو همه

تغییر های شود. در مقابل این کشتار جمعی بزرگ، انسان تنها گروهی اندك از گونهکشاورزی انجام می

ی گیاهی شده را جایگزین تنوع زیستی چشمگیر قدیمی کرده است. در کل، سی هزار گونهیافته و اهلیشکل

ی کشاورزی، ی انسان مناسب هستند. در جریان هفت هزار سال تجربهبر زمین وجود دارند که برای تغذیه

ها از گونهدرصد  20ازه در آن میان هم رده است که تکها را شناسایی و کاشت بشر تنها هفت هزار گونه از آن

لید انبوه های دارای توترین گونهاند. گندم، جو و برنج مهمکردهجمعیت جهان را تغذیه میدرصد  90حدود 

 هستند.

های یادشده در حال های گیاهی دارای ارزش غذایی باالتر از این سه گیاه، در جریان تخریببسیاری از گونه

های هترین گونهببا  به عبارت دیگر، رژیم غذایی انسان که بر اثر تصادف شکل گرفته و لزوماًکنی هستند. ریشه

 های طبیعی رسمیت یافته است.خوانی ندارد، به عنوان معیاری برای نابود کردن بومکشت همقابل

ی شکارهای خود ی شکارچی که همهتنها گونهی زمین است. شده بر کرهی شناختهترین گونهانسان خطرناك

زیست با غذای خویش را های گیاهی همخواری که بافت گونهکند و تنها گیاهرا تا حد انقراض نابود می

یافته دست به کشتار و تخریب که به طور منظم و سازمانای است کند، انسان است. انسان گونهکن میریشه

های های انسانی دیگرِ ساکن محیطبه جمعیتزند، و در این میان های مقیم آن میعیتممحیط زیست و ج
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بینی و خطی مشغول نابود پیشای با رفتار کامالً نامعقول که با روندی قابلکند. گونههمسایه هم رحم نمی

 های خود و خود است. گونهی اطراف خود، همهای زندهگونهکردن بافت 

های طبیعی شده است که با قابلیتی چنین باال و بازدهی چنین چشمگیر زیستگاهی شناختهانسان، تنها گونه

 شود. تر میبرد، و هر لحظه به قیامتِ انقراض عمومی نزدیکاطراف خود را از بین می
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 1026شناختیبرداشت آينده

 

 آمدنش ناگهانی است

 شودمیرد و گم میچنان شتابان میو هم

 بنگر که در چشم بر هم زدنی

 گردد. )ای چینگ(طرد می

 ای خواهد داشت؟ی زنده چه آیندهانسان به عنوان یک گونه

 

ر مورد توان پرسید، و به ویژه دای میشناسی تکاملی در مورد هر گونهاین پرسشی است که در قالب بوم

چند )و بلند  (چند قرنی)زمانی کوتاه  یبازههای احتمالی روشنی دارد. پاسخ به این پرسش، در انسان پاسخ

 ممکن است. (ایهزاره

ی انسان به شناختی گونهرسد ترکیب جمعیتبه نظر می مدت، عناصری آشکار را در خود دارد.اسخ کوتاهپ

نژادی گوناگون، به سرعت در حال همگن شدن و ترکیب  های قومی/های پردامنه و سریع گروهدلیل مهاجرت

ی انسان با شدت امروز با هم های فرعی گونهجمعیت ،شدن با یکدیگر باشد. در هیچ مقطع تاریخی دیگری

شدند. به این شان این چنین بدون مانع و محدودیت با هم ترکیب نمیهای ژنومیتماس نداشتند و خزانه

                      
1026- Futurologic 
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های جمعیتی گوناگون با جوشی خوشهمدت انسان، همی کوتاهپذیر در آیندهبینیترتیب، نخستین الگوی پیش

 شناختی است.تر از نظر جمعیتتر و همگونریختیکدیگر، و پیدایش بستری هم

های زمان با افزایش تماسها آغاز شده است. همی منشگردد که در زمینهند مشابهی برمیالگوی دوم، به رو

مشهورتر  کهها ــ یا چنانهای متفاوت منشهای گوناگون با یکدیگر، خوشهشناختی جمعیتفیزیکی و زیست

ها، گیریوامهای گوناگون ــ نیز با یکدیگر برخورد کرده و در جریان روندی پیچیده از است، فرهنگ

تر از فرهنگِ انسانی را پدید ریختتر و همای متنوعافزا، زمینههای همتفسیرهای بینافرهنگی، و جرح و تعدیل

 آورند.می

های انسانی های ژنومی متفاوتِ متعلق به جمعیتخزانهزمان با نشت کردن محتویات به این ترتیب، هم

های مختلف هم با یکدیگر منش های مربوط به بومراههانسانی، خطی جهانی نوین گوناگون به داخل جامعه

آورند. این روند، های انسانی را پدید میتر از بافت منششمولتر و جهاندستای یکمتحد شده و مجموعه

 شود.خوانده می «جهانی شدن»همان است که بُعدِ فرهنگی 

ی انسان از که گونهی مهم پای فشرد، و آن هم ایننکته با وجود برجسته بودن دو روند یادشده، باید بر یک

بینی است. زمانی در اوایل قرن بیستم اروپاییان چنین عد رفتارشناختی موجودی آشوبناك و غیرقابل پیشبُ

اندیشیدند که پیروزی عقالنیت مدرن بر جهان کامل شده و جهانِ متمدنِ غربی دیگر هرگز طعم جنگ و می

واهد چشید، و تنها چند سال بعد بود که جنگ جهانی اول و دوم همین مردم عقالنی و متمدن برادرکشی را نخ

 ترین ابعاد ممکن پدید آورد.ای انسانی را در کالنرا به خاك و خون کشید و فاجعه

تر باشد، معنای ی انسان، اگر از حد خاصی ریزتر و دقیقی گونهبه همین ترتیب، پیشگویی در مورد آینده 

علمی خود را از دست خواهد داد. تنها چیزی که در این برش زمانی خاص قابل ادعاست، تعمیم روند کنونی 

ی های جدیدی است که شاید زمانی در برابر این خمینهراههپویایی رفتاری انسان به آینده، و حدس خط
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منشی  پذیر ژنومی/الهای انتقآشوبناك و ناپایدار پدیدار شود. در این چارچوب، جوش خوردن بافت

 مدت انسان است.ی کوتاهترین پیشگویی ممکن در مورد آیندههای مختلف انسانی به یکدیگر، دقیقجمعیت

ای که مانند انسان دست به تری ممکن است. هر گونههای دقیقهای زمانی درازتر، برداشتازهباما در مورد 

دار از ارتباط دوجانبه با زیستگاه خویش را به نمایش تخریب محیط زیست خود بزند و الگویی چنین ناپای

شود. ای با عمر اندك و حالت آشوبناك شناخته میشناسی تکاملی به عنوان گونهگذارد، در قاموس زیست

ی خود ای است با وضعیت بحرانی، که در طول عمر اندك صد هزار سالهانسان نیز، در این چارچوب، گونه

 است. ی زمین آغاز کردهکرههای ویرانگر را در زیستگونیروندی شتابناك از دگر

خوریم، دو امکان متفاوت را ی انسان برمیای با رفتار غیرعادی و آشوبگونهوقتی در طبیعت به گونه معموالً

ی نامتعادل ی مزبور به انقراض گونهراههکه خطدهیم. ایناش تشخیص میی تکاملیراههی خطدر ادامه

ی کرهمزبور در فضای حالت زیست که اطالعات ژنومی موجودای نیست، اما اینانجامد راز چندان ناشناختهمی

 زمین به شکلی تداوم خواهد یافت یا نه، پرسشی است که باید با دقت بیشتری پاسخ داده شود. 

ی گذشته روند گزینش طبیعی در انسان متوقف شده و جنس آدم توانسته است با حمایت در طول چند هزاره

بقا  بختِی خود هم الخلقهنوزادان ناتوان و ناقص از خویشاوندانش در برابر اثرات انتخابگر محیطی، به

ی انسان ببخشد. به این ترتیب، نگرانی دانشمندانی که روند انتخاب طبیعی و به این ترتیب تکامل را در گونه

های جاست که این توقفدار است. اما نکته در ایندانند، به گمان من معنیکنونی، ایستا و فاقد اهمیت می

شناختی منحصر ای با رفتار بومها همواره موقت و زودگذر است. انسان، گونهوند پویایی گونهموضعی در ر

های زمین را مطیع خود سازد و فشاری ای از بومبه فرد است که توانسته در مدتی به نسبت کوتاه بخش عمده

ای، ختم شود. چنین گونهاش وارد کند که به نوعی انقراض عمومی های همسایهچنان شدید بر سایر گونهآن

حتی اگر برای مدت کوتاهی هم از نظر ساخت ژنومی ثابت و پایدار جلوه کند، عمر چندان زیادی نخواهد 
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ای به دست آورده که در نهایت ی بسترِ زیستیداشت، چرا که این پایداری موضعی را در مقابل زوال شتابزده

 است.« بریدیکی بر سر شاخ بن می»ود ترین نمانسان، روشنباید پشتیبان خودش باشد. 

ای هراهی انسان را در فضای حالتش بررسی کنیم، به خطبه این ترتیب، اگر بخواهیم روند دگرگونی گونه

رسیم که خواصی مانند ایستایی، پایداری و حرکتِ نوظهور به سوی بافت یکنواخت جمعیتی جوان و نوپا می

ها را به قیمت نامساعدتر کردن روزافزون جهان پیرامونی برای خود ویژگیدهد، ولی این را از خود نشان می

ی یادشده، با توجه به این روند پیرامونی، رو به انقراض دارد و هر نگاه آشنا به خرد. خمینهبه جان می

 ی زمانی کوتاهی تشخیص دهد.تواند قطع شدن خط آن را در بازهشناسی تکاملی میبوم

شود. عمر شناختی فهمیده میی قبلی، در چارچوب معیارهای زمینی کوتاه در گزارهه واژهناگفته پیداست ک

مثل )، یا حتی چند میلیون سال (مانند حشرات)هایی با چند صد میلیون سال قدمت انسان در مقایسه با گونه

ی توان گونهکه می بسیار اندك است، و این اندك بودن، در زبان تکاملی، بدان معناست (سایر پستانداران

های پستانداران که هر یک به طور واسط شناسایی کرد. در جهانی از گونه حد یانسان را به عنوان نوعی گونه

ای با عمر چند صد هزار ساله مانند انسان، با وجود تمام کنند، حضور گونهمتوسط چند میلیون سال عمر می

شود. و تازه آسا و گذرا فهمیده میه صورت نوعی حضور برقاثرات خطرناك و مخربی که داشته است، تنها ب

 بینانه است.دیدگاهی خوش (ها تا چند صد هزار سال دیگر دوام آورندکه انسان)همین تخمین هم 

تواند به چند ی انسان در جهان زنده است، میکوتاه و گذرا، که نمایشگر تغییرات ژنومی گونهی راههخطاین 

  شکل ادامه یابد.

تر است، این باور است که انسان در آنچه در نزد خودِ آدمیان ــ شاید به دلیل امیدهایی که دارند ــ رایج

ی زمین به تعادل خواهد رسید و از عمر طبیعی چند میلیون ساله ــ و بلکه بیشتر ــ کرهنهایت با زیست

رسد و نگارنده بیش از حد خوشبینانه میبرخوردار خواهد شد. به دالیلی که عنوان شد، این دیدگاه به نظر 
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قدر پیچیده است که ای آناندازد. انسان، گونهی انسان از قلم میواقعیاتی چشمگیر را در تاریخ طبیعی گونه

انجامد. ای گسترده ــ از نبوغ تا جنون ــ میسابقه در دامنهی آزادی رفتارش به بروز پدیدارهایی بیدرجه

شناختی اجتماعی شود، به زورِ ضرورت که مانند حشرات اجتماعی به صورت زیستاینموجودی که پیش از 

ای شهرهای امروزین متراکم شده است. گونهو بنابر انتخاب خویش در واحدهایی با فشردگی باورنکردنی کالن

ترین اصول دهد، و بدیهیاش را از خود نشان میگونهکه شدیدترین اشکال تهاجم و خشونت بر ضد افراد هم

ای به است فرض کنیم چنین گونهه نابینکند. خوشزیستی مورد پذیرش تمام جانداران دیگر را نقض میهم

اش دست خواهد یافت، چرا که گویا حتی همین حاال هم برای آمیز و پایدار با جهان پیرامونیتعادلی صلح

 دستیابی به چنین مقصودی دیر شده است.

پذیرند. اما در مورد ی آدمی را میهستند، انقراض سریع انسان و حدواسط بودن گونه بینآنان که کمتر خوش

ای که با ین گونه دو برداشت متفاوت دارند. گروهی، در تداوم بدبینیه ای ژنومی وابسته بسرنوشت خزانه

ند. موجودی که مثل داندنباله میای ابتر و بینماید، انسان را گونهی ما طبیعی میی گونهنگاه به گذشته

ی حدواسط دیگر، در مدتی بسیار کوتاه بر زمین زیسته و به دلیل ناتوانی در سازگار شدن با ها گونهمیلیون

ی زمین شود. در دید این افراد، گذشته از بحرانی که حضور این موجود گذرا بر پهنهمحیط خود منقرض می

چنان ادامه خواهد یافت و پس از گذشت چند ده ن همی زمیکرهایجاد کرده، روند پویایی طبیعی زیست

 .نگرش سومی هم وجود دارد بار دیگر ترمیم خواهد شد. ،میلیون سال

ی اطالعات بر ماده و انرژی در این ی غلبهکنندهی انسان، و الگوی خیرهی گونهسابقهبا توجه به پیچیدگی بی

راهه با شرایط ی این خطرسد که احتمال زیادی برای سازگار شدن بازماندهی تکاملی، چنین به نظر میگره

ه شرایط مورد بحث چه خواهد بود و شکل کجدیدِ پدیدآمده پس از انقراض انسان وجود داشته باشد. این
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بینی نیست، اما همین امکان پیدایش پیش ی پساانسانی حاصله با آن چگونه خواهد بود، قابلسازگاری گونه

 تواند جدی گرفته شود.چنین الگویی، امیدی است که می

 م. ود میدان دهیترِ پساانسان کمی به تخیل خی متعادلبگذارید برای ترسیم شکل تقریبی این گونه

تواند در این ببا هم شاید   آنهای میالدی، دو حادثه در جهان علم رخ داد که جمع بستنِدر اواخر قرن گذشته

 راه به ما کمک کند. 

زانه که شود. طرحی بلندپروامربوط می «ی ژنومپروژه»ی جهانی و بزرگ به نام مورد نخست، به یک پروژه

های انسانی ترش در جمعیتهای کمیابقرار است در جریان آن تمام محتوای اطالعاتی ژنوم انسانی و ترکیب

ی ژنوم شان کدگشایی گردد. در حدود یک دهه از آغاز پروژهگوناگون خوانده شوند و ساخت اطالعاتی

 کننده بوده است.دلگرم گذرد، و در این فاصله پیشرفت کارمی

 شود. این روش عبارت است ازخوانده می 1027سازیشبیهمورد دوم، به تکنیکی در ژنتیک ارتباط دارد که 

های بدنی از سلولشده. این کدهای ژنتیکی ممکن است بازتولید یک جنین، بر مبنای کدهای ژنتیکی تعیین

تر به طور مصنوعی از سرهم های پیچیدهــ و نه جنسی ــ یک والد مجازی به دست آمده باشند، یا از روش

 شده تولید شده باشند. های گوناگون ژنوم و با اطالعات ژنتیکی گزینشکردن بخش

ی میالدی گذشته، دانشمندان آمریکایی موفق شدند برای نخستین بار یک گوسفند های هزارهدر واپسین سال

شد. با سازی کنند. این بار اول بود که چنین روشی با موفقیت در مورد یک پستاندار به کار گرفته میشبیهرا 

جهان برخاست و این گروه پژوهشگر گرایانِ سراسر هایی که از سوی اخالقها و محکومیتوجود اعتراض

                      
1027- Cloning 
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ی کمی بر روی پستانداران دیگر هم تکرار شد و به عنوان نوعی را آماجِ خود ساخت، این آزمایش به فاصله

 جاافتاده مورد پذیرش قرار گرفت. روش

 سازییهشببا توجه به نزدیکی محتوا و ساخت ژنومی انسان و سایر پستانداران، کسی در این امر تردید ندارد که 

های حقوقی و با وجود نگرانی پذیر است.شده ــ به سادگی امکانهایی طبیعی یا دستکاریانسان ــ با ژن

روش دیر یا  ای وجود دارد، تقریباً مسلم است که ایناخالقی فراوانی که در مورد پیامدهای رواج چنین شیوه

 اکنون هم چنین کاربردی را یافته باشد.و چه بسا که هم ،زود بر روی انسان هم به کار گرفته خواهد شد

 .حاال بیایید دو خبر باال را با هم جمع کنیم

اش دار شود، ولی آنقدر خودخواه است که تمایل دارد بچهمند است بچهکسی را در نظر بگیرید که عالقه

کننده برایش قانع (ای عادییعنی بچه)های یکی از والدینش ودش باشد، و فرزندی با نیمِ صفترونوشتی از خ

ی چندقلو از شمار نسخهتواند بی، میسازیشبیهنیست. فرد مورد نظر در صورت دسترسی داشتن به روش 

واگشایی کدهای ژنومی خود قدر ثروتمند و مقتدر است که امکان آن اوخود را بازتولید کند. حاال فرض کنید 

است که چنین کسی تمایل خواهد داشت  بدیهیبرداری کند. هتواند ژنوم خود را نقشمی ،یعنی ؛را هم دارد

های معیوب و صفات ناخوشایندِ ژنتیکی باشد. در این حالت طبیعی است ی ژنتیکی فرزندش فاقد ژننسخه

شده و پاکیزه تنظیم شود، و در صورت شده، دستکاریاالیششده از این فرد، به شکلی پ سازیشبیهی که نسخه

 های اضافی دارای صفات برجسته و قدرتمند را هم به طور مصنوعی دارا باشد.نیاز ژن

عیب هایی بیبه این ترتیب، فرد مقتدر مورد نظر ما، چه دیکتاتوری خونخوار باشد یا ثروتمندی زیرك، نسخه

بسا تفاوت محتوای ژنتیکی هایی پاکیزه و سالم و نیرومند، که چهنسخه ؛کردو نقص از خود را تکثیر خواهد 

ای را در نظر مجسم کنیم که ای هم بیشتر باشد. بیایید آیندهگونهآن با ژنوم والدش، از ضریب تغییرات درون

ی ژنتیکِ امروزی، عادی و عمومی شود. این عمومی شدن، با توجه به سادگی خدماتی از این نوع، مثل مشاوره



498 

 

مان قرار ندان هم دور از ذهن نیست. عظمت تصویری را که در پیش رویابزارهای مورد نیاز برای این کار، چ

 کنید؟دارد درك می

ای ای بر سطح زمین، از انباشت اطالعاتی چنان گسترده، و ابزارهای پردازندهاین نخستین بار است که گونه

آورده است. برای  چنان پیچیده برخوردار شده است که توانایی بازخوانی و دستکاری ژنوم خود را به دست

ای و تصادفی های ژنومی از حالت کاتورهی ما، دگرگونیکرهنخستین بار در تاریخ تکامل زندگی بر زیست

عطفی در تاریخ تکامل نقطه ،خارج شده و به اراده و خواستِ دارندگانِ همین ژنوم وابسته شده است. این

 ی ماست.زندگی بر سیاره

ای تخیلی با ما از چنین قابی بگذرد. شاید آن پساانسانی که قرار است در آیندهی ی گونهشاید تصویر آینده

شده از این دست باشد. در این حالت، ما با نخستین ی زمین به تعادل برسد، ابرانسانی دستکاریکرهزیست

مربوط  نژادیِبه ای متفاوت از گزینش نژاد وزاییگونه ؛رو خواهیم بودی زمین روبهزایی مصنوعی بر کرهگونه

ی ماست که دگرگون خواهد زیست، که خودِ گونههای همپروری و کشاورزی. چرا که در اینجا، نه گونهبه دام

 شد.

های معیوب از ژنوم یک انسان، حتی در این تصویر هم انسان کنونی محکوم به نابودی است. حذف کل ژن

هد داد، و این یک درصد احتماالً تغییراتی چشمگیر را بیش از یک درصد از محتوای ژنومی او را تغییر خوا

ترِ ی قدیمیکه، با نوعی جدایی جنسی از گونهشناختی بدن پدید خواهد آورد. نتیجه ایندر ساخت زیست

نیست، اما فراموش نکنیم که تفاوت ژنوم انسان و شامپانزه  بینیپیش هد شد یا نه، قابلاانسان خردمند جدا خو

 هم در حدود همین یک درصد است. 
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کره و تنوع زیستی و ی او، اگر از دید زیستتاریخی کوتاه بر زمین دارد. کارنامه ،انسان، به عنوان یک گونه

رسد با پایانی به همان نظر میسایر همسایگان جاندارمان نگریسته شود، درخشان و خوشایند نبوده است، و به 

 رو خواهد بود.آمیز هم روبهنسبت شتابزده و بحران

ی اندك بسیاری از مرزهای سنتی مربوط به ی انسان، موجودی بوده که در این فاصلهبا این همه، همین گونه

وار شد، بسیاری از ترین بدن سگاه که بر هیوالگونهمغز، آن نتریجهان جانداران را درنوردیده است. پیچیده

ی جسور و طغیانگر یکی از این هدایای هنوز ی این گونههای دیگر را هم به ارمغان آورد، و آینده«ترین »...

 ناگشوده است.

ی ژنوم و ی انسان پیشنهاد شد، کامالً تخیلی است. گذشته از پروژهتصویری که در این گفتار در مورد آینده

ولی  اند، دلیلی برای تأیید آنچه مجسم شد نداریم.که تاکنون انجام گرفته ازیسشبیههای مربوط به آزمایش

 ؟، و شاید کمی امیدواری باقی مانده استزنیمگر در مورد آینده کاری جز حدس و گمانه

  خواهد بود. «نسل هیوال»آینده، آبستن سرنوشت 
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