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.ir نکريپ يشناختست بوم يز يياکار يه ينظر: شدن يهوش، زبان و اجتماع ِيهم تکامل  
(يتکامل يروانشناسد گاه يد)  

*ديسجاد رش-2  دل کاظم خرم-1  
.شيراز ايران. شيراز( س)موسسه آموزش عالي غير انتفاعي غير دولتي فاطميه. گروه روان شناسي. دکتراي تخصصي روان شناسي-1  

.اردبيل ايران. ، گروه روان شناسي دانشگاه محقق اردبيلي ينيروان شناسي بال يکارشناس يدانشجو -2  

:مقدمه  
 يکه ط ياسازگارانه  يشود که رفتار ها يکه بر اساس آن تالش م استن يدارو يتکامل يه يبرخواسته از نظر يدگاهيد يتکامل يروانشناس

ق تر و جامع تر از يعم يافته ها درکين يا يجه ينت(. 2112، (Plomin)نيپالم)شود يو سبب شناس يايشناس ،رخ داده است يند تکامليفرا
نطور مشخص کردن يو هم د مثليتول، ش احتمال بقا يافزا يمختلف برا يط هايآن ها با مح يها يريانطباق پذ يو نحوه ودات ت موجيماه

 يد ميپد؛ استخودمان  يت گونه يشتر و بهتر ماهيدرک ب يبرا يضرور يکه امر ،ر گونه هايما با سا ياديبن يزان شباهت ها و تفاوت هايم
جامعه ست يز»با چاپ کتاب  يعلوم رفتار يشتر رشته هايدر ب يتکامل همانند تفکر يتکامل يروانشناس(. 1581، (Darwin)نيدارو)آورد

جستجو  ين از روانشناسيتوان در تفکرات دارو يآن را م يشه هايهر چند که ر(. 1198، (Wilson)لسونيو)آغاز گشت «نيق نويتلف:يشناس
 يذهن يها ييان گذاشته خواهد شد که در آن به کسب توانايبن ينينو يه هايبر پا ين معتقد بود که روانشناسيدارو(. 2118، (Buss)باس)کرد

 يانواع در مورد تکامل رفتار و بررس از کتاب منشاء ينگارش فصل کامل(. 1581ن، يدارو)توجه خواهد شد يجيبا گذشت زمان و به صورت تدر
(. 2112؛ باس، 2112ن، يپالم)دگاه اوستين ديد اييمو يذهن ياز حالت ها يبرخ يابيشه يرشد کودکان، احساسات، عواطف و ر يعلم يها

ر ارفت يده هاياز پد يق علميحات دقيز توضين يتکامل يروانشناس گونه ها، يستيز-يتکامل يشناخت  ساختار ها فراوان در  يشرفت هايضمن پ
ر يان افراد غيمتقابل در م ينوع دوست( 1198لسون، ي؛ و1191، (Hamilton)لتونيهم)ريفراگ يسازگار نوع انسان از جمله ياجتماع

و حسادت  ينيحات جفت گزيترج( 1191ورز، يتر)فرزند-تعارض والد( 1192ورز، يتر)ينيوالد يه گذاريسرما( 1191،(Trivers)ورزيتر)شاونديخو
علل دروغ ( 2119، (Gardenfors)؛ گاردنفرس2118،(Geary)يگر)علل تفکر در انسان( 2111باس، )علل قتل( 1112باس، )يعاطف/يجنس

 يعلل تفاوت شناخت (2118، (Cantor)کنتور)يروان يب پس از سانحه يعلل رنج بردن از اختالل آس (2111، (Smith)سياسم)در انسان ييگو
موضوعات  يا حتيو  ( 1118، (Decatanzaro)کاتانزارو يد)يخودکش( 2119د، يدل و رش خرم)ن زنان و مردانيره کردن بيدر اختالل ذخ

د فرزندان يچرا با يا حتيو ( 2119، (Saad)ساد)ميکن يد ميخر چرا( 2112، (Pinker)نکريپ)ميعالقه دار به هنرما  ر چرايکامال متفاوت نظ
 .ه داده استيارا (2111، (Caplan)کاپالن)ميداشته باش يشتريب
به نحو نه يزمن يو ا کرده استح علل آن ها يشروع به توض يتکامل يند که روانشناسسته  ياز مسائل ين موضوعات تنها مجموعه کوچکيا

. باشد يمر قابل اجتناب يو غ يضرور يامر يدر علوم رفتار يوجود نگرش تکامل (2111)در واقع به قول باس.ش استيدر حال افزا يريچشمگ
ر که به ير پذييتغ يانطباق يرفتار يمصرف به الگو يخشک و ب يده ياز پد يز را بعد از ظهور رفتار گرايبود که غرا يدگاه تکاملين دينطور ايهم

 (.2118، (Huebner)بنراه)دف کريتعرباز کند  يبروز م يتکامل يات هيسهولت و بر اساس محدود
(.  2111نکر، يپ)باشد يزبان م شه دارديدر آن رنکر يشدن پ يهوش و اجتماع يها دهيپد يتکامل همه ينظرز که ين غراياز جمله ا 

 يتکامل يزم هايتوان با مکان يهوش را نم يده يمعتقد بود که پد  ن،يمستقل از دارو يعيند انتخاب طبي،کاشف همزمان فرا(Wallace)واالس
ن امر به يا.( 1591واالس، )ه کننديند که بتوانند وجود هوش را توجسته ار کند تر از آن يند ها بسين فرايرا ايح داد زيتوض يعياز جمله انتخاب طب

ح هوش را يت توضيقابل يتکامل يزم هاين به شدت معتقد بود مکانيبود که دارو ين در حاليا. شدمشهور  1تناقض آشکار واالس يده يپد
به شدت  يط هايد هوش در اجدادمان که در محيکه چرا باموضوع ن يبر سر ا يامر سبب شد که مجادالتن ين حال ايبا ا (.2111نکر، يپ)دارند
 .زديابد؟ بپا خيکردند رشد  يم يبه غذا زندگ يمتک

به  يختشنا يزم هايکه مکان  ندمعتقد يروانشناسان تکامل يبه طور کل. برند ير سوال ميرا ز «تناقض آشکار واالس»د به شدت يجد يافته هاي 
که اجدادمان با آن رو به رو بودند وجود  يتکامل يط هايمح يحل مشکالت سازگارانه  يبرا ،در ذهن بشر يا افتهيشدت تخصص 

؛ 1119، 1111نکر، ي؛ پ2112، (Palmer & plamer)؛ پالمر و پالمر1159،(Cosmides & Tooby)يدز و تابيکاسم)دارد
 يان ميسخن به م يزم هوش عمومياز وجود مکان يگر از روانشناسان تکامليد يبرخن يهمچن. (2118، باس، 2111، (Shettleworth)شتلورث

                                                           
 
 Wallace’s apparent paradox 
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.ir  يکه تاکنون آن را تجربه نکرده اند استفاده م يااز به حل مشکالت تازه يد که نيجد يط هايآورند که طبق آن افراد در مح
پر از مشکالت  يطيد با محيد که فرد بايجدکه در عصر  است ين معنيبدن يا.( 2112، (Kanazawa)؛ کانازاوا2118، (Chippe)ياپيچا)کنند
که  يافراد اما. نداشته باشند يبا هم فرق ينيجفت گزحات يترج رينظ ياختصاص يزم هاياز لحاظ مکان ممکن است که افراد ؛کند يارويد رويجد

ر به وجود ياخ يشرفت هايپ يجه يکه در نت يکيو تکنولوژ يان فردي، ميبا مشکالت اجتماع يارويرو يبرا يباالتر ياز سطح هوش عموم
گام را فراتر  افراد يبرخ يحت(. 2112کانازاوا، .)دندا کنيپط اطراف خود يبا مح يدر سازگار يشتريت بياحتمال موفق باشند آماده است برخوردار 

ط يبا محاز ما  يافته تريتکامل  يانسان هاش يدايپ يمدع يو با مدارک تجرب  يند تکامليبه فرا يهنگفر يزم هاينهاده و با افزودن مکان
 يبه زبان آموز بمنجر ين نکته را مورد توجه قرار داد که هوش کليد اياما با (.2111، (Last)الست)هستندک ينزد ينده يآدر د يجد يفرهنگ

تعامل  يبرا ينشيگز يفشار هاکه  ين معنيبد ؛تر است يمنطق ،رش عکس آنيدر واقع پذ. ستين يهوش کل يجانب يده ينشده است و زبان پد
ن والد و فرزند، استدالل و انتقال دانش به نسل بعد سبب تکامل زبان ياز به تعامل در مواقع خطر، تعامل بيانسان ها، از جمله ن ياجتماع يها

که  ندمعتقد( 1111)نکريو پ(1151، (Chomosky)يچون چامسک يه پردازانيدر واقع نظر(. 2112ن، ي؛ پالم2119، (Kalat)کاالت)گشته است
 يت ميهدا يتکامل-يفطر يزم هايانطباق انسان ها افزوده شده است که توسط مکان يبرا يزم تخصصيو مکان يک واحد اضافيزبان به عنوان 

 زمستان سرد»ه ير نظرينظ يگريات ديرنظست بلکه ين يش هوش عموميدايپ يح دهنده يه توضيزبان تنها نظر يريگاه فرياما فرض .شود
ازمند يدا شد که اجداد انسان نيپ يسازگار يا، دو مشکل عمده ياوراس يقا به نواحياز آفر يکه با مهاجرت اجداد انسان است يمدع( 1111) 2«ونيل

انتخاب هوش عمل کردند  يبرا ياجبار يرو هاين مشکالت به عنوان نيکه در واقع ا. گرم ماندن و به دست آوردن غذا: حل کردن آن ها بودند
ن يباالتر خود تواستند ا يز که با استفاده از هوش عمومين يکه قادر به حل مشکالت نبودند منقرض شدند و آن دسته از اجداد انسان يلذا افراد

، (Dunbar)دانبار)2يمغز اجتماع يه يکه فرض يدر حال. منتقل کردند يخود را به نسل بعد يژگين ويمشکالت را حل کنند زنده ماندند و ا
اجتماع آن ها  يها با اندازه  ينين مغز نخستيکه ب است يمدع ،ونيه زمستان سرد لير فرضينظ يطيست محيز يه هايبر خالف فرض( 1115
اداره روابط  ين هوش و مغز بزرگتر برايکه ا استمغز  ياز اندازه  يتابع خط ،گروه يدر واقع اندازه ،  دوجود دار (يعدد)1يکم يرابطه 
ش بهره يافزا يها برا ينين نخستيدر اجتماعات در ب يگر زندگيد يا به عبارتيها به وجود آمده است و  ينينخست ير عاديچده و غيپ ياجتماع

 يها هباز جنرا هوش ند ه اکردگر تالش يات ديکه فرض يدر حال.ش هوش و اندازه مغز شده استيفزاامنجر به داشتن  يو احساس اجتماع يور
ن که يا يا حتيو  (2111، (Barret & Tooby)يببارات، تا)9يه تبادالت اجتماعيا نظري( 2111، (Miller)لريم)8ير فشار انتخاب جنسيگر نظيد

عالوه  .ح دهنديتوض( 2115، (Rozsa)رزسا)باشد يطيمح يها يماريب افراد در مقابلشتر يو مقاومت ب يکيت ژنتيتواند نشان مرغوب يهوش م
ت باالتر يفيبا ک يهمسرح ياز ترج يتواند جستار يز ميمتفاوت ن يبا بو يح زوجير ترجينظ يگريد يها يژگيون مشخص شده است که يبر ا
ز بر اساس يات نياز نظر يگرين ها تعداد ديعالوه بر ا .(1118و همکاران، (Wedekind)نديکايود)باشد يطيمح يها يماريدر مقابل ب يکيژنت

ن يتوان گفت ا يت ميکه به قطع يزيل هوش تنها چيتشک يطه يدر ح يات تکاملينظرا يضمن گوناگون. ل شده انديتشکات متفاوت يفرض
 نيتر يو جنجال نيرترياز اخ يکينکر در يپ ن روياز ا (.2111نکر، يپ)است يعيانتخاب طب يجه يدگاه واالس هوش نتيکه بر خالف د است

ر ينظ يطيمح يرات موقتييا تغيخاص و  يها يژگيو يک سري يبه جا يمسائل شناخت يه يبر پاه يبه ارائه دو فرض( 2111)مقاالت خود
ت آزمون يو قابل يست شناسيو ز يعلوم روانشناس يافته هاين يدتريه استوار بودن آن بر جدين نظريت ايپرداخته است اهم يرات آب و هواييتغ
گر توجه به مسائل يد يژنوم انسان ها است از سو يبر رو يعياثرات انتخاب طب يابي يو به خصوص توال يرفتار يافته هايق يآن از طر يريپذ

صرفا  يتواند انسان را از موجود يت آن ها ميو درک ماه ياجتماع يرات آن ها در بروز رفتار هايجه تاثير هوش، زبان و در نتينظ يشناخت
زم يآن استفاده از مکان يجه يل کند که نتيتبدها ط ير گذار بر محيفعال و تاث يدبه موجو يو کنون يتکامل يط هايرفته از محير پذيمنفعل و تاث

ک خرده يدر تواند  يم... و ن ، خانواده يجامعه، قانون، د يزبان از سو ينشين شکل که فشار گزيبد ر روابط استيبهبود سا يبرا يروان يها
 يعتريتواند در سطح وس يم يو حت ر قرار دهديد را تحت تاثافراو هوش  ياجتماع يرفتار ها ،يشناخت يالگو، يکنون يدر جامعه فرهنگ خاص 

به % 51تا  يرين توارث پذيش سن ايو با افزا% 81 يغرب يينوجوانان و کودکان دوقلو يبرا هوش يريتوارث پذ در ضمن .از جامعه استفاده شود

                                                           
 
 Lynn’s cold winter theory 
 
 Social brain hypothesis 
 
 Quantitative 
 
 Sexual Selection 
 
 Social exchange theory 
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.ir افراد  يکيموجود در ساختار ژنت يکه تفاوت ها ن معنا استيبد نيا که(. 2112ن، يپالم)فعال بزرگساالن گزارش شده است يل سبک رفتاريدل
 11قات در يهست که تحق ين در حاليا. کند يه ميرا توج افراد درصد تفاوت در هوش 51تا  يدرصد و در بزرگسال 81تا  يو نوجوانا يدر کودک

از  ين عوامل حاکياز ا يمجموعه . (1159، (Flynn)نيفل)باشد ير مياخ يش معنا دار نمره متوسط هوشبهر در سال هاياز افزا يکشور حاک
 يجه ينت. ش هوشبهر هستنديدر افزا ينشيگز يبه عنوان فشار ها ياجتماع و نوع روابط يبه خصوص سبک زبان يشناختعوامل رات يت تاثياهم

به  يو شناخت يزبان يها ييبهبود روابط، هوش و توانا يبرا يرات سبک زندگيياز تغ يمعنا دار يتواند الگو يزم ها مين مکانيشناخت بهتر ا
 .ار درمانگران و پژوهشگران قرار بدهديدر اخت يجانيو ه يروان يب هايدچار آس افرادخصوص در 

 روش
 .است  تحليلي -يفيک نوشتار کيحاضر  ي مطالعه

 ,Spinger, NCBIر ينظ يمنابع مختلف ،دهد يل ميرا تشکمطالعه  ن يا يکه محور اصل( 2111)نکريون پياست ياصل يعالوه بر مقاله  

Scopus, Science Direct, Pub med يدر رابطه با تکامل هوش، زبان و اجتماع ياز لحاظ وجود مقالت ک و منظميستماتيبه طور س 
 .از استخراج شوديمشخص و مطالب مورد نطه ين حير مطالعات موجود در ايتا سا ندقرار گرفت يمورد بررس شدن

 تايجن
 يطيمح-ستيدر علوم ز ست بوميز ييکارا نکر الهام گرفته از مفهوميپ يشناخت ست بوم يز ييکارا: 9نکريپ يشناختست بوم يز ييکاراه ينظر

 يو د يتاب)ط خود عهده دار استيمح-ستيدر ز سميکه هر ارگان است يبه مفهوم نقش يست شناسيدر ز  يست بوميز ييکارا. است
ن که جاندار بتواند با استفاده از ياحتمال ااست از  عبارت يطيست محيدر هر ز يشناخت ست بوميز ييکارا(.1159، (Tooby & De vore)ور

و  يکيزيف يها يژگياز و يمجموعه  ياز اطالعات و استدالالت را به جا يمجموعه  ،زيمشارکت آم يت هايو فعال يمعلول-استدالل علت
خود  ير جانداران سبقت گرفته و منابع در دسترس آن ها را تصاحب و برايت شده سايثب يدفاع يزم هايمکاناز  گسترش دهد تا بتواند  ييمايش

جاد ارتباط يار اختراع ابزاراالت، يدانش نظ يها يامکان استفاده از فن آور يبر اساس مدل ذهن ،يشناخت يشدستين پيا يجه ينت. محافظت کند
 يژن استراتيدر واقع ا. کند يرا فراهم مسم يک سوپر ارگانيافراد به شکل  يت دست جمعيسرانجام فعالق زبان و يگر از طريکديموثرتر با 

ن، يازشان را تدويمورد ن يخود مدل ها شناخت يطيمح-ستيط زيموجود و شرا يدهد که متناسب با الگوها ين امکان را ميبه افراد ا يشناخت
 ين نسل منجرب به سازگاريچند يباشند که ط يآهسته ا  يند انتخابياد منتظر فراست که افرين يازين حالت نيو آزمون کنند که در ا يطراح

 يتکامل يزم هايدهد که در کنار مکان ين امکان را ميبه افراد ا است يتکامل يزم هايجه مکانيکه نت يبلکه استفاده از مدل شناخت شود يافراد م
 .اطراف خود بزنند طيبا مح يسازگار يعتر برايرات سرييدست به تغ

د يا تقلياز کشف است  دانش که عبارت يفن آور-1:داند يت مير موجودات حائز اهميانسان بر سا ي غلبهسه عامل را در  ،نکرين پين بياز ا 
 يبرا يير ابزار هاينظ ؛ط اطراف خود داشته باشديبا مح يشتريب يدهد که سازگار ين امکان را مياز ابزار ها که به فرد ا ياستفاده از مجموعه 

 يم يبانيپشت يست شناسيو ز ي، روانشناختيشهود يها هين عامل با نظريا. سم يا جدا سازير جانداران، استخراج دارو و يکشتن سا
ن افراد يب يهمکار-2 (.2119، 1119نکر، ي؛ پ2119، (Carey)ي؛ کر1112و همکاران،  (Spelke)ي؛ اسپلک1111، (Leslie)ايلزل)شود

 يهمکار يگران دست به تبادل کاال، اطالعات و حتياز روابط بتواند با د يع تريدهد که در سطح وس ين امکان را ميشاوند که به افراد ايرخويغ
ش يب ياحتمال وجود دارد که افراد در هنگام شکار ها نيد ايجد يافته هايبر اساس که  يبه نحو. (1111، (Wright)تي؛ را1191ورز، يتر)بزند
دادند تا از اتالف و فاسد  ين مساعدت توسط آن ها وجود دارد ميدانستند احتمال بازگرداندن ا يکه م ير افرادياز آن را به سا يبخش ازياز ن

 ين تبادل و همکاريدر ضمن ا(. 2112باس، )ز استفاده کننديک نينده نزديآن ها در آ يکنند و در ضمن بتوانند از همکار يريشدن غذا ها جلوگ
، (Kanwisher)شريکان و)افراد ييار شناسينظ يشناخت يها ياز سازگار يازمند مجموعه يشاوند نير خوين افراد غيدر ب يفرد نيب يها

 يز و تعامل گرانه يخشونت آم يز رفتار هاييتم ييو توانا (2112، (Klein)نيکل)به خاطر آوردن اعمال آن ها يبرا ي، داشتن حافظه ضمن(2111
ر اعتماد، احساس گناه، ينظ ياز عواطف اخالق يد مجموعه ين روابط بايدر ضمن در ا .است (1112 ،2111، (Cosmide)يکاسما)آن ها
، (Hadidt)دتي؛ ها1191ورز، يتر)دنه بکنيله گران را تنبيق و حيرا تشو يبه همکاربند يدار شده باشد تا افراد پايز پديت و شفقت نيعصبان
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.ir ن و يريارتباط با سا يبرقرار يط مختلف برايت را متناسب با شراينها يق و بيم دقيد مفاهيکه امکان تول ،يزبان دستور-2سرانجام.(2112
 (. 1111نکر، يپ)کند يفراهم م يم و ارتباطات منعطف اجتماعيق مفاهيم دقينگران کننده، تعم يها چون رخداد يميرساندن مفاه

ق استفاده از دست در يمهارت دق-1:نقش داشته استان يانسانسان يشناخت ست بوم يز يند تکامليفرا يطدر ز يگر نين حال سه عنصر ديبا ا
-2 (.2111وود، )دارد يميمستق يمغز رابطه  ين مهارت ها با اندازه يا يدگيچيو پ يو گسترش ابزاراالت متعدد که در واقع گستردگ يطراح
منابع خام  ياس با گرد آوريدر ق يشتريازمند تالش و هوش بيباشد ن يمکه شامل گوشت  انسان يگونه  نيسرشار از پروتئ ييغذا حاتيترج

 يکه به اعضاباشد  يبا پسخوراند مثبت م يجتماعا ياحتماال زندگ ييعامل نها-2نطوريو هم( 2111، ( Wrangham)ورانگام)باشد يم ياهيگ
 .(2111نکر، يپ)رندياد بگيآن ها را  يمهارت هام کند و يگران تقسيکسب شده را با د يدهد که مهارت ها ين اجازه را ميگروه ا
ان يدر م يق زبان برايش ارتباطات از طرينه تر از ابزاراالت و افزايبه يو استفاده  ياجتماع يط هايرات در محيياز تغ يجه مجموعه يدر نت

انتخاب افراد سازگار تر عمل کرده  يبرا يتکامل ينشيگز يرو هايآنان، به شکل ن ير افراد و کسب مهارت هايگذاشتن تجارب و اطاعات با سا
 يبروز تکامل شناخت ،دهين پديا يجه ينت .گر همراه بوده استيدو عامل د ينشيگزت ياز آن ها با تقو يکيش يکه احتمال افزا ن شکليبد است

 نيب يهمکار وع روابط يدر تسر يديزبان نقش کلرو،  ين ياز ا .بوده است يطيرات محييافراد در مقابل تغ يريش انطباق پذيافزا يتو در تو برا
درون  يند اجتماعير فرايز به شدت تحت تاثين حال زبان نيبر عهده داشته است اما با ا يزه و مفهوم و هدف همکاريافراد با فراهم آوردن انگ

 ير گذاريهر عامل با تاث ينشيگز يرو هاين جه در طول زمان مجموعهيدر نت!.ندارد يده يم اطالعات با دشمنان فايبوده است چون تقس يگروه
 .ن سه عامل شده استيا يجيگر سبب بروز تکامل تدريبر دو عامل د

 :بحث و نتيجه گيري
 يشناخت ست بوم يز ييکارا ، يده يپدن که يه اين فرضينخست :را حل کرد يخيتار ين معمايتوان ا يه ميکه با دو فرض استنکر معتقد يپ
تا  افته اندي، لذ انسان ها تکامل است ياجتماع يو همکار يق استدالل عليط از طريمح يدستکار يو بقا و با مشخصه  يسازگار يبرا يمدل،

دهد که  يکه به آن ها اجازه م هستند 5يهيتشبانتزاع  يها ييتوانا يکه انسان ها دارا استن يه اين فرضيدوم. پر کنندده را ين پديخالء ا
اعمال کرده و  يموضوعات انتزاع يو بر رو ،افته اند انتخابيتکامل  ياجتماع يو هماهنگ يکيزيحل مشکالت ف يرا که اصالتا برا ييها ييتوانا

  .دارد يزبان يها ييشه در توانايدگاه ريهر دو د .بزنند مسائل و موضوعات ينيب و باز آفريبه طور خالقانه دست به ترک
 يافته هايکه توسط  يو زبان ي، اجتماعي، عاطفيشناخت يزم هايمکانبر  که  استن يادر ح ذهن انسان يتوض يبرا( 2111)نکريدگاه پيت ديمز

 يرا در بر م يو اجتماع ي،شناختيطيمح-يستيمختلف ز يدگاه جنبه هاين ديو در ضمن ا باشد يمدرن به دست آمده است استوار م يروانشناس
 يانسان وجود داشته و نه صرف مجموعه  يگونه  يدوران تکامل يکه ط است يعوامل درون د آن بريدگاه تاکين ديگر ايت ديمز .رديگ

دگاه ين دينطور ايهم؛ يپرتاب ير سالح هايخاص نظ ياز رفتار ها يا مجموعه ير آب و هوا و يير تغينظ يطيمح-ستيرات زيياز تغ يداريناپا
منحصر به  يبا الگو ها يفرهنگ ي، تفاوت هاييو وسعت منابع غذا يعادات، بهرورع يوس ير محدوده ينظ يمختلف يده هايح پديت توضيقابل

ن که يا نطوريهمو  باشد يرا دارا م... و يشناخت يانتزاع يها يژگيو، ظهور دانش و يش طول عمر و دوران کودکي، افزاينيوالد يروگذاريفرد، ن
ش قرار يق مورد آزمايو دق يبه صورت تجرب ها ژنوم انسان ياز رو يعيطب انتخاب يل نشانه هايه و تحليتجزق يتوان از طر يه را مين فرضيا

ن عوامل سخت هستند هر چند يبه علت ا يو پاسخ قطع يدر تکامل بازساز يگريد يه ينکر همچون هر نظريدگاه پيد يت هايدر کنار مز .داد
دگاه ين ديکه از ا يدر کنار پژوهش ها. قابل اجرا هست يو رفتار يک مولکوليژنت يق پژوهش هاياز آن از طر يکه درک بهتر و کامل تر

استفاده ازابزاراالت توسط اجدادمان، استخراج دارو و  ير چگونگينظ يو روانشناخت يکيست بوم شناختانه، ژنتيت زيشتر ماهيکنند که ب يت ميحما
ر ينظ يکيو ژنت يشناخت يها يژگيرد به همراه ويگ يمانده از آن ها صورت م يو شواهد باق يق جمجمه هايها که معموال از طر يژگير ويسا

 يکسان در فرهنگ هاي يها يژگيو يداريپد يالگو يدر انسان، بررس يزبان يها يژگيعملکرد مغز، و يمغز، چگونگ ياختصاص يزم هايمکان
ر يا سايو  يها که بر اساس اطالعات به دست آمده از جوامع کنون يژگير ويدر ژنوم انسان ها و سا يعيطبانتخاب  ينشانه ها يريگي، پمتفاوت

 يشنهاد مين رو ما پياز ا .ه پرداختين فرضيا يد جانبيياز مداخالت به منظور تا يتوان به مجموعه  يک به دست آمده است؛ ميجانداران نزد
. رديصورت بگ يو عاد ينيبال ينمونه ها ن سه عامل دريا نيب ينشيگز يرويو ن ير هم تکاملياز مداخالت با فرض تاث يم که  مجموعه يکن
ت کننده يتواند هم از نوع تقو يم يعنيعمل کند،  ينشيند گزيعکس فرا اي تواند در جهت و يکه م)خاص  ياز روابط اجتماع ير ارائه الگوينظ
ش و يآزما يدر گروه ها(باشد(يانفراد يبر رفتار ها ديو تاک ياجتماع يت هايکاهش فعال)وهم از نوع خاموش کننده ( يش روابط اجتماعيافزا)
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.ir  يو هوش يزبان يج پس از آزمون آن ها در مهارت هايرد و نتايصورت بگ شيمورد نظر در گروه آزما يبه جز ارائه الگو کسانيط يکنترل با شرا
 يدر مهارت ها يباالتر يافت کرده است از گروه کنترل نمره يرا در يتيتقو يکه الگو يشيآزما يارود که گروه يار مانتظ. سه شوديبا هم مقا

خاموش را  يکه الگو يشيدر مقابل گروه آزما .خود به دست آورند يطيمح-يط اجتماعيرابا ش يريار مهم تر در انطباق پذيسو ب يهوشو  يزبان
آن ها صورت نگرفته باشد  يريدر سازگار پذ يرييکه تغ يواز گروه کنترل برخوردار باشند به نح يا کمتريافت کرده اند از نمرات همسان و يدر
ارائه داد  يا هوشيو  يزبان ياز مهارت ها يتوان الگو ينطور ميهم .دا کرده باشدياس با گروه کنترل کاهش پيط در قيآن ها با مح يا سازگاريو 

ن يضمن تبتواند  يم مداخالتن ياز ا يمجموعه . رنديو آزمون قرار بگ يمورد بررس جهات مختلفدر  ندين فرآير گذار بر ايتاث تا عوامل مختلف
ت يجمع يها يژگيدر ور عوامل يشتر آن بر سايب ير گذاريک عامل و تاثيشتر يرشد ب يعلل احتمال يبه بررسن عوامل يروابط ا

 .ها بپردازد يژگين ويدر ا يفرهنگ يها نطور علل تفاوتيو هم...( و  ي، صعود و نزول اجتماعياجتماع يت، طبقه يجنس:رينظ)يشناخت
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