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مقدمه

دیرین انسان شناسی که در اصل دانش مطالعه روند تطور انسان ( )Human Evolutionاست از
زمره هیجان انگیز ترین علوم و جالب اینکه خود در چند دهه گذشته دچار تطوری بسیار سریع گشته است.
با کشف هر سنگواره جدید از گونه های مختلف انسانی ،مسیر فرضیات و نظریات دستخوش تحولی بعضا
ساختاری گشته و در برخی موارد این تغییرات به حدی سریع بوده که دانشمندان را ناگزیر به تجدید چاپ
چند باره کتب خود نموده است.
نیاز به کتب مربوط به دیرین انسان شناسی در انتشارات علمی ایران دیر زمانی است که احساس می
شده است .نگارنده نیک به یاد دارد که در سالهای دانشجویی در اوایل دهه  70شمسی در دانشکده علوم
دانشگاه تهران ،تنها منبع به زبان فارسی در این خصوص ،ترجمه کتابی بود از دانشمند روسی میخائیل نستورخ
که قریب به  50سال از نگارش آن و  40سال از ترجمه آن می گذشت .در چند سال گذشته صرفنظر از برخی
تالشهای قابل تقدیر در خصوص ترجمه کتاب های مرتبط با انسان شناسی پیش از تاریخ که زمرگی از نوشته
های افراد سرشناس در این حوزه بودند ،برخی کوششها نیز برای به تالیف منابع فارسی در این زمینه انجام
گرفت که هیچکدام نتوانستند به درستی حق مطلب را ادا نمایند و در بهترین حالت جمع آوری وصله پینه
شده ای از تصاویر بی کیفیت اینترنتی و منابع دست چندم و خارج از رده غیر فارسی بودند .ضعف بنیادین
این کتابها به حدی است که نگارنده این سطور پروای معرفی آنها را به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
خود داشته و دارد.

6

بی تردید می توان ادعا نمود که کتاب فرگشت انسان تالیف دوست ارجمندم دکتر شروین وکیلی
تنها استثنا در این خصوص است .اشراف ایشان به کلیت موضوع و بهره گیری از منابع روزآمد و معتبر در
عرصه دیرین انسان شناسی در کنار نثر فرهیخته و روان متن از زمره بارز ترین نکات قوت این کتاب است.
با یک نگاه به فهرست مراجع می توان دریافت که نگارنده محترم سعی وافی و کافی در گردآوری و استفاده
از بیشتر منابع موجود داشته و بی شک دست به کاری بزرگ زده است.
برای نگارنده باعث بسی خوشحالی و خوشبختی است که به دعوت ایشان مقدمه ای ناچیز بر این
سطور گرانقدر نوشته و از این طریق قدردان زحمات دکتر وکیلی باشم .امید که عالقمندان به مبحث تطور
انسان در کل و دانشجویان و عالقمندان به علم انسان شناسی و باستان شناسی پیش از تاریخ به طور خاص
بتوانند پاسخ پرسشهای بی شمار خود در این حیطه پهناور و شگرف را در ورای کلمات این کتاب یافته و به
مدد اندیشمندانی همچون دکتر وکیلی و خیل عالقمندان ،علم دیرین انسان شناسی به زودی از انزوای فعلی
خود در ایران خارج گردد.
به امید آن روز
حامد وحدتی نسب ،شهریور 1391
دکتری انسان شناسی
استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
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ديباچه
امروز نیز ،همچون همیشه ،انسان مسأله است .انسان مسألهای است علمی که باید در پرتو شواهد تجربی
و قواعد منطقی بدان پرداخت و فهمش کرد؛ و در ضمن مسألهای است فلسفی که باید همچون کلیدواژهای
انباشته از جنبههای بحثبرانگیز بدان اندیشید .انسان ،به همین شکل ،مسألهای اخالقی و زیباییشناسانه نیز
هست.
در این روزگارِ سردرگمیِ معانی و شکنندگیِ تعاریف ،مفهوم انسان نیز با نوسانی چشمگیر و ابهامی عمیق
دست به گریبان است .از این روست که بازگشت به برخی از دادههای محکم و تفسیرهای استوار علمی،
برای آغاز کردنِ دوبارهی فهمِ انسان ،ضروری مینماید .نیاز به این تکیهگاه به ویژه در جامعهی ایرانی بیشتر
احساس میشود ،چرا که بسیاری از مفاهیم و عناصر هویتی ما باید به شکلی روزآمد از نو اندیشیده شوند؛
شکلی نظاممندتر و عقالنیتر از شیوهی ولنگار و سستی که امروزه در جامعهمان رواج یافته است.
این کتاب برای نخستین بار ده سال پیش نوشته شد .مخاطب آن دانشجویانِ کالس تکامل نگارنده در
دانشگاه تهران بودند که با فقر منابع جدیدِ فارسی در این زمینه روبهرو بودند .کوششهای ارزندهی استادان
پیشکسوت ایرانی برای تدوین و انتشار نظریههای جدید دربارهی سیر تکامل زیستی انسان ،که در دوران
خود سزاوار و شایسته بود ،در حال و هوای امروزین بسنده نمینمود .از این رو ،این کتاب نگاشته شد تا
شواهد انسانشناسانه و رفتارشناسانهی مربوط به تکامل گونهی انسان در متنی فشرده به دانشجویان منتقل
شود .این کتاب را در آن هنگام دانشجویان به نام «نسل هیوال» میشناختند ،و این را از استعارهای کالسی وام
گرفته بودند؛ چرا که در گفتاری گونهی انسان را نوعی هیوال خوانده بودم.
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پس از آن ،این نوشتار به خاطر نابسامانی کارِ ناشرانی گوناگون همچنان در مرحلهی پیش از چاپ باقی
ماند .تخصصی بودن موضوع و خاص بودن مخاطبان از سویی ،و داغ بودن مضمون و گسترده بودن دایرهی
عالقهمندان از سوی دیگر ،دستیابی به لحن و روایتی شایسته را دشوار میساخت .از این رو ،چند سال بعد
این کتاب بازنویسی شد و این بار با نام «تبارشناسی انسان» مشهور شد و دو بار با پیشقدم شدنِ ناشرانی
نامدار تا پای چاپ نیز رفت .اما باز دست روزگار و واگرایی خواستهای آدمیان از این مهم جلوگیری کرد.
تا آنکه ،در نهایت ،آن را به عنوان متنی آغازین برای مجموعهی کتابهایی که به تاریخ ایرانزمین میپردازد
شایسته تشخیص دادیم و به این ترتیب ،نشر شورآفرین مسؤولیت انتشار آن را بر عهده گرفت.
اما گنجانده شدنِ این کتاب در مجموعهای که به تاریخ اختصاص یافته ،و آغاز شدن دورهی تاریخ
ایرانزمین با کتابی که به تکامل زیستی گونهی آدم میپردازد ،نیازمند توضیحی است .حقیقت آن است که
پژوهشهای تاریخی در کل ،و به ویژه پژوهشهای تاریخی انجامشده در کشورمان و آنچه به نام تاریخ
ایرانزمین اعتبار و حیثیت یافته ،در خأل علمی و بیخبری کاملی از دستاوردهای علوم تجربی تحول یافته و
به جایگاه امروزین رسیده است .این بدان معناست که در کتابهای تاریخی بسیار به گزارهها و برداشتها و
باورهایی برمیخوریم که تنها با نیمنگاهی به علوم تجربی و دانشهای دقیق ،مردود بودنشان نمایان و بدیهی
مینماید.
از همان ابتدای کار ،که به نگارش تاریخ ظهور و تحول منِ ایرانی دست فراز بردم ،این نیاز احساس
میشد که دانستههای فنیتر و یافتههای علمیِ برآمده از دانش زیستشناسی و پژوهشهای مربوط به تکامل
انسان در اختیار خوانندهی ایرانی قرار گیرد؛ به شکلی که بخشی از خأل یادشده جبران گردد .این امر به ویژه
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زمانی ضرورت یافت که دیدگاه سیستمی الزم برای پرداختنِ میانرشتهای به تاریخ تدوین و منتشر شد 1،و
در نتیجه زیربنای روششناسانهی الزم برای ترکیب دادههای زیستشناختی ـ انسانشناختی و تاریخی فراهم
آمد.
بر این مبنا ،کتاب فرگشت انسان را سرآغازی برای نگارش تاریخ تمدن ایرانی قرار دادیم .جریانهای این
کتاب به تاریخی بسیار دورتر از ظهور تمدن ایرانی باز میگردند .بنابراین باید آن را بنیادی دانست که ظهور
و تکامل انسانِ هوشمند و عناصر اصلی برسازندهی تمدن را روایت میکند ،و به این ترتیب قالبی مفهومی و
ظرفی زیستشناختی برای پیدایش و دگردیسی اشکالِ دیرآیندترِ پیچیدگی ،از جمله تمدن یکجانشینِ ایرانی،
را فراهم میآورد.

 .1چارچوب نظری نگارنده در این مورد در مجموعه کتابهای زروان منتشر شده که چهار کتاب را در بر میگیرد :نظریهی
سیستمهای پیچیده ،روانشناسی خودانگاره ،نظریهی قدرت و نظریهی منشها (شورآفرین.)1389 ،
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پیشگفتار

انسان پیش از هر چیز باید جانور خوبی باشد
اسپنسر

 .1انسان ،پیچیدهترین جانداری است که امروز بر روی زمین زندگی میکند .موجودی که ،از زوایای گوناگون،
میتوان جنبههای زیبا یا زشت سرشت بغرنجش را دید و آن را ــ همچون ابن سینا ــ «اشرف مخلوقات» یا
ــ مانند پاسکال ــ «کِرمِ احمقِ زمین» نامید.
آدمی ،موجودی چنان الیهالیه و چندسویه است که هر پژوهشگر تازهکاری به محض عالقهمند شدن به آن،
خود را با هوارِ انبوهی از دادههای معتبر و به ظاهر بیربط روبهرو میبیند .هزارتوی دانشِ حجیم و پارهپارهی
ما از انسان آنقدر پرشاخه و بغرنج است که سردرگم شدن در آن ،سرنوشت معمولِ ماجراجویانی است که
بدان گام مینهند.
انسان ــ مانند هر پدیدهی دیگری ــ میتواند ،در سطوح مشاهداتی گوناگون ،با مقیاسهای درشتنمایی
متفاوت و با ابزارهای تحلیلی مختلف مورد وارسی قرار گیرد .میتوان با لحنی علمی از ساختار دستگاههای
فیزیولوژیک بدن انسان سخن گفت ،یا به ابعاد روانشناختیاش پرداخت و بر فرآیندهای ذهنی وی متمرکز
شد .میتوان در یک سرِ طیفِ دانشِ رسمی از نظریههای جامعهشناسانه و فلسفیِ گوناگونی سخن گفت که
به ماهیت انسان میپردازند ،یا آنکه در انتهای دیگر این طیف تنها به ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی
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بدن آدمی پرداخت .انسان موضوعی است که میتوان در گسترهای وسیع دربارهاش نظر داد و شواهد مربوط
به آن را در شاخههایی گوناگون از علمِ رسمی صورتبندی کرد.
اشاره به این زمینهی وسیع از باورها ،پنداشتهها ،حدسها و دانستهها در مورد انسان ،آماج این کتاب نیست.
در این نوشتار ،سرِ آن ندارم که از تمام این شاخههای دانایی برای تصویر کردن طرحی از چهرهی انسان سود
گیرم؛ چرا که گردآوردن نظریهها و مدلهای یادشده در یک متن انسانشناسانه ،به شکلی که همه وزنی یکسان
داشته باشند ،نه ممکن است و نه مطلوب .محصول چنین تالشی ــ اگر که موفقیتآمیز باشد ــ کشکولی از
اطالعات جسته و گریخته در مورد آدمی خواهد بود .کشکولی که از هدف این نوشتار ــ یعنی دستیابی به
یک تبارشناسی زیستشناسانه دربارهی انسان ــ بسیار فاصله خواهد داشت.

 .2هدف این کتاب ،به دست دادن تصویری عقالنی و سازگار از انسان به مثابه سیستمی زنده است .تصویری
که با شواهد تجربی و یافتههای علمی دهههای اخیر پشتیبانی شود ،و فرزانگی الزم برای تحلیل شرایط کنونی
خودمان را نیز برایمان فراهم آورد .دستیابی به این هدف تنها زمانی ممکن میشود که قلمروی مورد توجهمان
در زمینهی دانشهای انسانمحور مشخص باشد ،و راهی برای میانبر زدن از میان شواهد و دادههای غیرمهم
را در دست داشته باشیم.
همواره مرز بین آنچه در پژوهشی خاص مورد توجه است با آنچه بیربط تلقی میشود ،توسط پرسشهایی
تعیین میشود که انگیزهی اولیهی ورود به این هزارتوهای عظیم از دانایی هستند .اگر پرسشهایی شفاف و
روشن دربارهی انسان داشته باشیم ،در انبوه دانستهها و نظریههای مربوط به آدمی سردرگم نخواهیم شد ،و با
یاری این قطبنمای معجزهآسا راهی را برای گردشگری در این قلمرو جذاب به دست خواهیم آورد .به این
شکل ،تنها راه پرهیز از حیرانی و غرق شدن در اطالعات جستهوگریخته و سطحی ،آن است که به پرسشهای
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کلیدیمان از انسان وفادار بمانیم و حوزهای از اطالعات را که به پاسخهایمان ارتباط دارند از میان بیشمار
گزینهی پیش رویمان ،برگزینیم.
پرسش مرکزی نوشتار کنونی این است« :انسان ،به عنوان گونهای از جانداران ،چه جایگاهی را در تاریخ
تکامل زندگی بر زمین اشغال میکند؟ و چه شده که گونهی انسان ویژگیهای کنونیاش را به دست آورده
است؟» .این پرسش کلیدی به سه پرسش جزئیتر و ریزبینانهتر منتهی میشود که عبارتاند از:
الف .مسیر تکاملی منتهی به انسان چه بوده است و انسان در درخت خویشاوندی راستهی نخستیها چه
جایگاهی دارد؟
ب .ویژگیهای ریختی و رفتاری آدمیان در اثر کدام نیازهای زیستی و فشارهای تکاملی شکل گرفته است ،و
چگونه میتوان خصوصیات انسان امروزین را با پشتوانهی اطالعات زیستشناختی تبیین کرد؟
پ .نیروهای تکاملی و روندهای زیستشناختیای که به پیدایش تمدنهای انسانی منتهی شدند ،چه بودهاند
و چگونه با ویژگیهای رفتاری خاص انسان پیوند میخورند؟
به این ترتیب ،حوزههای ضروری برای فهم فرگشت انسان عبارتاند از :زیستشناسی تکاملی ،ردهبندی
نخستیها ،دیرینشناسی جانوری و شاخههای دیگرِ وابسته به این موارد؛ مانند ژنتیک مولکولی ،رفتارشناسی
و ریختشناسی.

 .3این پرسشهای مرکزی ،نه تنها اطالعات مربوط و آنچه را آماجِ سخن است مشخص میسازد ،بلکه مفاهیم
بیربط و دادههای خارج از دایرهی بحث را نیز مرزبندی میکند .باید پیش از آغاز این نوشتار ،به آنچه
نمیخواهم بگویم هم اشارهای کنم.
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ـ نخست آنکه در این نوشتار ،نمیخواهم در مورد مفاهیم استعالیی و چشماندازهای فراطبیعی مربوط به
انسان بحث کنم .کتاب به قلمرو انسانشناسی زیستی مربوط میشود و به همین زمینه هم محدود میماند .اگر
در جایی مستندی یا شاهدی برای پاسخگویی به پرسش محوری متن وجود داشته باشد در بهره بردن از آن
درنگ نخواهم کرد ،اما پرسش مرکزی خویش را تا پایان حفظ نموده و بهای این کار را با عبور از روی صدها
موضوع جذاب و پرسش فلسفی یا غایتشناسانهی مهم پرداخت میکنم.
ـ در این متن ،در پی داوری اخالقی دربارهی آدمی نیستم .خواننده ،احتماالً ،پیش از مطالعهی این کتاب هم
بر این حقیقت که آدمیان موجوداتی مخرب و ویرانگر هستند آگاه بوده و بحران زیستمحیطی ناشی از
فعالیتهای انسانی را لمس نموده است .در این متن ،برخی از جنبههای درگیری انسان و محیط زیستش ،با
هدفِ روشنتر کردن جایگاه آدمی بر زمین ،روایت شده؛ اما این امر را نباید به معنای طرح داوریهای اخالقی
در نظر گرفت .ناگفته پیداست که نگارنده ،مانند هر ناظر دیگری ،دربارهی این رخدادها و الگوهای رفتاری
مشابه با آن داوری اخالقی خاص خود را دارد ،اما در سراسر متن تالش شده که این ارزشگذاریها به مفاهیم
علمی تعمیم پیدا نکند و تنها ،در مقام توصیف ،به دادههایی در این زمینه پرداختهام .شاید که به کمکشان
درکی عمیقتر از پیامدهای حضور آدمی بر زمین بهدست آید.
ـ در این کتاب تمام دانستههای مربوط به انسانشناسی زیستی را نیاوردهام ،و اصوالً در پی نگارش متن
مرجعی که تمام نظریهها و شواهد مربوط به انسان را در بر گیرد نبودهام .تنها به نقل مواردی پرداختهام که در
ترسیم طرحی دقیقتر از انسان کارآمد بودهاند و ناگزیر از انبوهی از اطالعات جالب و مفاهیم دلکش
چشمپوشی کردهام .با وجود این ،کوشیدهام تا تصویری به نسبت جامع از مهمترین نظریهها و چشماندازهای
معتبر دربارهی انسانشناسی جدید را روایت کنم ،و بینشِ موجود در آنها را به مختصرترین شکلِ ممکن به
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خوانندهی ایرانی منتقل نمایم .پس با تمام تالشی که برای کامل بودن ساخت نظری این کتاب داشتهام ،کتابی
مرجع دربارهی نظریههای تکاملی را منظور نداشتهام.
 .4با توجه به آنچه گذشت ،چنین مینماید که متنی خستهکننده و تخصصی را با حد و مرزهای سخت و
انعطافناپذیرِ مفهومی در دست داشته باشید .شاید اشاره به زمینهی نظری طرح پرسش مرکزیمان تا حدودی
این برداشت ناخوشایند را دگرگون نماید .نوشته شدن این کتاب ،معلولِ همگرا شدن چند عامل بود که به
نیازی برای دستیابی به مدلی چندجانبه و فراگیر از موقعیت تاریخی انسان انجامید .آشنایی با این عوامل،
میتواند معنای پرسشهای مرکزی یادشده را نیز روشنتر نماید:
ـ نخستین عامل ،قحطی فراگیر متون مربوط به تکامل انسان و انسانشناسی زیستی در ایران بود که اگر از
توهم توطئه بگذریم ،دستکم بر کوتاهی گذشتگانمان داللت دارد .زمانی که این کتاب در ده سال پیش
نوشته میشد ،چیزی که بتوان عنوان «کتاب جدید انسانشناسی زیستشناختی» را بدان اطالق کرد در دسترس
دانشجویان و عالقهمندان فارسیزبان قرار نداشت .کتابهای انگشتشماری که در این زمینه یافت میشدند
یا ترجمههایی از متون قدیمی روسی و فرانسوی بودند و یا تألیفهایی کمیاب ــ که با وجود زحمات
نویسندگان و تسلطشان بر مطالب ،معموالً ،مرجعی را که از دههی هشتاد میالدی جدیدتر باشد در خود
نداشتند .حاال که ویراست تازهی این کتاب به چاپ میرسد ،خوشبختانه اوضاع دگرگون شده است .به ویژه
در چند سال گذشته چند کتاب جدی تکاملی با مراجعی شایسته و مربوط به سالهای  2000میالدی به بعد
ترجمه شدهاند که باید کوشش مترجمان و پشتیبانان انتشارشان را ارج نهاد.
با وجود ارجمند بودنِ این تالشها ،فقر منابع پارسی به این زمینه محدود نیست و کل قلمرو زیستشناسی
تکاملی را شامل میشود .اصوالً مفاهیم پایهی دیدگاههای تکاملی جدید به زبان فارسی برگردانده نشدهاند و
به این ترتیب ،خوشهی دانایی مربوط به تکامل زیستی ،و به ویژه تبارشناسی انسان ،در ادبیات علمی ما وجود
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ندارد .بنابراین شاید بتوان نخستین انگیزه برای تدوین این کتاب را معرفی مجموعهای از یافتههای جدید و
نظریههای عمیق و کارگشا در این حوزه دانست.
ـ عامل دوم ،به منزوی ماندن شاخهای بالنده و گسترشیافته از علوم میانرشتهای مربوط میشود که «نظریهی
سیستمهای پیچیده» نام گرفته است .این دانش ،در جامعهی دانشگاهی ما ــ جز در قلمرو فنی و مهندسی ــ
ناشناخته مانده ،و این در حالی است که بخش عمدهی مفاهیم مربوط به نظریههای تکاملی و بینشهای ناشی
از آن ،تنها ،در زمینهی این نظریه قابلدرك هستند .نوشتن این کتاب ،فرصتی بود تا کاربرد نظریهی سیستمها
را در زمینهای از علوم پایه معرفی نماییم و به این ترتیب ،سودمندی و فراگیری شیوههای تحلیلی آن مورد
توجه قرار گیرد.
ـ سومین عامل ،دغدغهای نظری بود که در حلقههای دانشگاهی با نام «نظریهی زروان» شهرت یافته است.
این نظریه ،یک مدلسازی تحلیلی از انسان در اتصال با نهادهای اجتماعی و ارتباطهایش با پویایی فرهنگ
است .این مدل در قالب نظریهی سیستمهای پیچیده پرداخته شده و یکی از کاربردهای قابل انتظارِ آن به
قلمرو تاریخ فرهنگ مربوط میشود .وسوسهی ترسیم نمایی از تاریخ تکامل فرهنگ به کمک این قالب نظری
جدید چیزی بود که از آغازِ صورتبندی این مدل ،در کنار دغدغههای نظریتر ،حضور داشت.
پس از چند پژوهش مقدماتی و تجربی که ،به صورت موضعی ،پویایی فرهنگ را در برشهای تاریخی ـ
جغرافیایی محدود تحلیل میکرد ،وسوسهی یادشده به دغدغهی نگارش تاریخ فرهنگ ایرانزمین از زاویهی
دید نظریهی زروان منتهی شد .در آن هنگام ،وقتی به دنبال نقطهی شروعی برای آغاز تبارشناسی فرهنگ
میگشتم دریافتم که برای دستیابی به آغازگاهی مستحکم و مطمئن ،باید به تکامل زیستی گونهی انسان و
روندهای حاکم بر پیدایش زبان و دستورزی پرداخت.
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پس کتاب کنونی ،ترکیبی است از سه رویکرد؛ رویکرد زیستشناختی جدید ،مفاهیم راهگشای نظریهی
سیستمهای پیچیده و چارچوب تاریخ تمدن .در مورد رویکرد نخست ،چند کتاب قدیمی در زبان فارسی ،و
انبوهی از متون جدید به زبان انگلیسی در دسترس هستند که نشانی برخی از آنها را در کتابنامه خواهید
یافت .در مورد روششناسی نظریهی سیستمهای پیچیده ،مراجع زیادی به زبان فارسی وجود ندارد .پس تنها
به معرفی چند کتاب ساده و مرجع بسنده کردهام .سومین رویکرد ،یعنی نظریهی زروان به صورت یک
مجموعه کتاب منتشر شده است.
بنابراین مدلِ ارائهشده در این نوشتار ،با وجود همخوانی با چارچوب علمی پذیرفتهشده در مورد تکامل
انسان ،نتیجهگیریها و استنتاجهای ویژهی ناشی از کاربست «نظریهی منشها» و «مدلهای سیستمهای پیچیده»
را نیز شامل میشود .نتایجی که مانند تمام مفاهیم علمی دیگر نقدپذیر و بحثبرانگیز هستند ،و باید با گذر
زمان و در عمل اعتبار و کارآیی خود را اثبات نمایند.
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كلیات

2

ماده /انرژی /اطالعات
در یک نگاه کلی ،میتوان موضوع کل دانش تجربی را به سه قلمرو ماده ،انرژی و اطالعات تقسیم کرد .از
آنجا که تمام پدیدارهای شناختهشده برای ما به صورت ترکیبی از این سه عنصر وجود دارند ،الزم است کمی
بیشتر در مورد آنها بدانیم.
ماده قدیمیترین و مشهورترین شکل از عناصر سازندهی پدیدارهاست .ماده آن عاملی است که با جرم
نمایندگی میشود و توسط واحد گِرَم شمارشپذیر میگردد .مدلها و نظریههای تفسیرکنندهی ماده از قدمتی
بسیار برخوردارند و طیف وسیعی از دیدگاهها را ــ از تالس تا انیشتین ــ در بر میگیرند .ماده را از دیرباز
به عنوان واحد وجود داشتنِ عناصر ــ و گاه به عنوان تنها تجلی وجودها ــ در نظر میگرفتهاند .به همین

 .1مفاهیم این گفتار به شکلی بسیار فشرده تنظیم شدهاند .خوانندگانی که با نظریهی سیستمهای پیچیده آشنایی ندارند میتوانند
از این فصل بگذرند .برای آشنایی با این نظریه نگاه کنید به (وکیلی ] 1389الف[)
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دلیل هم ترازو ،که یکی از مشتقات جرم ــ یعنی وزن ــ را میسنجد ،یکی از آشناترین و معتبرترین ابزارهای
سنجش در تمدنهای باستانی بوده است ،تا بدان حد که فرشتهی عدالت نیز معموالً با ترازویی در دست
تصویر میشود .با وجود این سابقهی طوالنی ،تا زمان گالیله تالش موفقی برای صورتبندی ریاضی مفهوم
ماده انجام نشد و تنها در عصر نیوتون بود که اولین صورتبندی موفق این مفهوم به اندیشمندان معرفی شد.
اگر از دیدگاههای اساطیری و انسانواره 3بگذریم ،میبینیم که قدمت مفهوم علمی انرژی بسیار کمتر از ماده
است .نخستین نظریههایی که انرژی را به عنوان عامل دگرگونی در ماده صورتبندی میکردند ،در جریان
عصر روشنگری شکل گرفتند .اگر از صورتهای سادهانگارانهی تفسیر این مفهوم ــ مانند نظریهی فلوژیستون
ــ بگذریم ،باید تبار این واژه را در نورشناسی نیوتون و نظریهی میدانی /ذرهای برق جستوجو کنیم .مکانیک
نیوتونی و معادالت ماکسول نخستین تالشهای موفق برای ریاضیگونه کردن مفهوم انرژی بودهاند .واحد
اندازهگیری انرژی در زیستشناسی کالری است که با مقدار انرژی الزم برای یک درجه گرم کردن یک گرم
آب برابر دانسته میشود .بنابراین ،از ابتدا انرژی را بر مبنای دگرگونی در ماده میسنجیدند.
اطالعات جدیدترین مفهوم از بین این سه است .این مفهوم به عنوان کلیدواژهای با بار معنایی غنی در بسیاری
از فرهنگها وجود داشته است ،اما نخستین صورتبندی ریاضی آن و اولین تالش برای کمی کردن آن در
اواسط قرن گذشته توسط ویوِر و شانون 4انجام گرفت .اطالعات بر مبنای وضعیت چیده شدن ماده و انرژی

2. anthropomorphic
Weaver and shanon, 1951
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در یک سیستم تعریف میشود .این مفهوم را با واحد بیت (  )bi tــ کوتاه شدهی عبارت «واحد دوتایی» 5ــ
کمّی میکنند یک بیت مقدار اطالعاتی است که برای انتخاب یک گزینه از بین دو حالت همسان الزم است.
در یک بیان ساده انگارانه ،باید ماده را به عنوان شکل بدیهی و ملموس هستی ــ یعنی آنچه جرم دارد ــ در
نظر گرفت ،و انرژی را به عنوان توانایی تغییر ماده بر مبنای آن تعریف کرد .به این ترتیب ،اطالعات هم بر
اساس ارتباطات بین ماده و انرژی تعریفپذیر میشود .جدای از آنکه این تعریف تنها در سطح خاصی از
توصیف (سطح کالن) معنا دارد ،و گذشته از اینکه در فیزیک جدید معانی کامالً متفاوت و گاه متحدشوندهای
به این سه عنصر منسوب میشود ،همین تعبیر ساده را کافی فرض میکنیم و سه کلیدواژهی یادشده را به
همین ترتیب به کار میگیریم .به این ترتیب در علم ،هر پدیدار تجربهپذیر که مشاهده میشود آمیختهای از
این سه عنصر است.

پیچیدگی

6

پویایی ماده ،انرژی و اطالعات سازندهی چیزی است که ما به نام جهان تجربی میشناسیم .جهان ،با تمام
پدیدههای زیرمجموعهاش ،از پویایی این سه عنصر ایجاد میشود و شناسایی روندهای حاکم بر این سه عنصر
کلیدی و روابط میانشان خشت پایهی شناسایی ماهیت پدیدارها محسوب میشود .مهمترین ویژگی یک
پدیده حد و مرز ــ فیزیکی یا معنایی ــ ماده /انرژی /اطالعات مربوط به آن با محیط خارج است .به این
ترتیب ،میتوان هر واحد متشکل و در هم پیوسته از ماده /انرژی /اطالعات را که مرزی طبیعی یا قراردادی

Binary Digit
complexity
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با جهان پیرامونش دارد به عنوان یک «سیستم» یا «سامانه» در نظر گرفت .واژهی سیستم 7از ریشهی یونانی

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

هم به معنای نظم و سامانیافتگی است .با این توضیح ،میتوان هر چیزی را که در نظام شناختی ما به عنوان
یک پدیده در نظر گرفته میشود نوعی سیستم دانست .دانش تجربی و کالسیک ،بهتازگی ،مفهوم سیستم را
به دامنهی واژگان تحلیلی و تخصصی حوزهی علوم دقیق وارد کرده است و از کاربرد و نظریهپردازی در
مورد این واژه کمتر از یک قرن میگذرد.
امروز ،ابزارهای ریاضی و تحلیلی گوناگونی در قالب «نظریهی عمومی سیستمها» ( 8)GSTبرای بررسی
پویایی ماده /انرژی /اطالعات در سیستمها ابداع شده است؛ ابزارهایی که میکوشند تا از روش سادهی تجزیه
و تحویل کردن 9رخدادها به اجزای خردترشان چشمپوشی کنند و کل رفتار سیستم را به صورتی کلگرا
تفسیر نمایند.

10

اگر با این ابزارهای تحلیلی به روابط سه عنصر یادشده بپردازیم ،دیر یا زود به عامل مهم و تعیینکنندهای به
نام «پیچیدگی» برخورد میکنیم .پیچیدگی ،میتواند با دو شاخص تعریف شود .نخست؛ تعداد عناصر موجود
در یک سیستم (یعنی تعداد واحدهای تفکیکشدنی یا شمارشپذیرِ مادی ،انرژیایی و اطالعاتی موجود در
سیستم) ،و دوم؛ تعداد روابط بینابینی موجود در میان این عناصر .در یک تصور نمایهای ،چگالشِ گرههای

7

system
8. General Systems Theory
9. Reduction
10. Jantsch, 1980.
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معرف عناصر سیستم ،و انبوهیِ خطوطی که نشانگر روابط بین این عناصر هستند ،پیچیدگی سیستم را نشان
میدهند.
پیچیدگی یک سیستم با تعداد شاخصهایی که برای صورتبندی کردن رفتارش مورد نیاز است ارتباط مستقیم
دارد .یعنی هرچه تعداد متغیرهای مورد نیاز برای پیشبینی رفتار یک سیستم بیشتر باشند ،آن سیستم پیچیدهتر
است.

سلسلهمراتب

11

اگر سیستمها را بر اساس درجهی پیچیدگیشان مرتب کنیم به یک نظام الیهبندی میرسیم که هر سیستمی،
بر اساس درجهی پیچیدگیاش ،جایگاهی در آن مییابد .با توجه به اینکه یکی از شاخصهای تعریف
پیچیدگی تعداد عناصر درونی سیستم بود ،این ساختار الیهبندی تا حدودی با اندازهی سیستمها (یعنی مقدار
کّمی ماده /انرژی /اطالعات در آنها) همخوانی پیدا میکند .به این ترتیب ،میتوان الیههای موجود در این
سلسلهمراتب پیچیدگی را بر اساس اندازهی سیستمها مرتب کرد و با کمی سادهانگاری پیچیدگی را به محور
اندازه تحویل کرد .به این شکل ،سلسلهمراتب پیچیدگی به صورت سیستمهایی که در درجات بزرگنمایی
گوناگون قابل مشاهده هستند جلوه میکند .به این ترتیب ،از سطح ابعاد پالنکی (10-40متر) و پدیدارهای
کوانتومی به سطح مگاپارسکها و پدیدارهای کیهانشناختی میرسیم .نکتهی جالب اینکه نظام دانایی ما نیز
در طول محوری مشابه با این الیهبندیِ پیچیدگی شکل گرفته است و شاخههای گوناگون علم تجربی (فیزیک،

11. hierarchy
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شیمی ،زیستشناسی و )...را میتوان به عنوان نظامهای دانایی متمرکز بر سطوح گوناگون پیچیدگی در نظر
گرفت.

همافزايی

12

صورتبندی سنتی علم تجربی تا اواسط قرن بیستم ،بر پیشفرض تحویلانگاری 13استوار بود .این پیشفرض
چنین بیان میکرد که قوانین رفتار سیستمها در سطوح گوناگون پیچیدگی یکسان است و پدیدارهای قابل
مشاهده در سطوح باالترِ سلسلهمراتب پیچیدگی ،همتاهایی با ماهیت هستیشناختی یکسان در سطوح پایینتر
هم دارند .به این ترتیب ،تالش میشد تا تمام پدیدارهای موجود در سطوح باالترِ پیچیدگی به پایینترین
سطح مشاهده ــ یعنی فیزیک ــ تحویل شود .این انگاره ،از روابط کلگرا و چندگانهی موجود در بین عناصر
یک سیستم ،به نفع روابط دو به دو چشمپوشی میکرد و تنها بر صورتبندی ارتباطهای دوتایی متمرکز شده
بود .مکانیک نیوتونی نمونهای مشهور از این نگرش است و امروز هم ردپای این رویکرد را در روششناسی
مکانیستی برخی از علوم میبینیم .چنانکه آشکار است ،این روش ماده ــ و تا حدودی انرژی ــ را با دقت
مورد بررسی قرار میداد ،اما از پرداختن به اطالعات عاجز بود؛ چرا که شالودهی اصلی اطالعات ــ یعنی
روابط ــ در جریان شکسته شدن عناصر سیستم به جفتهای دوتایی از هم میگسیخت و از بین میرفت.

12. synergetics
13. reductionism
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در دههی هفتاد قرن گذشتهی میالدی ،برخی از دانشمندان زیستشناس و فیزیکدان که از «نظریهی عمومی
سیستمها» 14و نگرش دانشمندی به نام فون برتالنفی 15تأثیر پذیرفته بودند ،دیدگاهی به نام «همافزایی» را
ایجاد کردند .فیزیکدانی به نام هرمان هاکن 16ــ که مشهورترینِ این افراد بود ــ از نظریهی نوپای خود برای
تحلیل شواهد زیستشناختی ،شیمیایی و فیزیکی استفاده کرد و لزوم نگرشی کلگرا و تحلیلی را گوشزد
کرد 17.نگرشی که کل روابط موجود در میان عناصر یک سیستم پیچیده را همزمان تحلیل کند و در برابر
رفتارهای نوظهورِ ناشی از پیچیدگی نابینا نباشد .در «نظریهی همافزایی» ،مجموعهی عناصر یک سیستم هویتی
فراتر از حاصلجمع روابط یک به یکشان دارند و رفتارهایی نوظهور را در سطوح باالتر پیچیدگی ایجاد
میکنند که در سطوح پایینی سابقه نداشتهاند .این پدید آمدن رفتارها و پدیدارهای نو را «زایش» 18مینامند.

19

امروز «نظریهی همافزایی» و «نظریهی سیستمهای پیچیده» ( 20)CSTبخشی از بالندهترین اطالعات در مورد
رفتار و پویایی نظامهای پیچیده را تولید میکنند.

خودسازماندهی

 .14فون برتالنفی.1366 ،
15. Von Bertalanfy
16. Herman Haken
17. Haken, 1990
18. emergence
19. Bushev, 1994
20. Complex Systems Theory
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بر طبق قانون دوم ترمودینامیک ،تمام سیستمهای بسته در طول زمان به سوی تعادل گرمایی با محیطشان
پیش میروند .این بدان معناست که سیر طبیعی تحول در عناصر یک سیستم بسته ،با گذر زمان بینظمی
(آنتروپی) را زیاد میکند و از نظم و ساختاریافتگی میکاهد .قانون دوم ترمودینامیک ،با وجود اهمیت بنیادینش
در ترمودینامیک کالسیک ،در مورد سیستمهای باز مصداق ندارد .در واقع ،ما در بسیاری از سیستمهای باز با
عکس این قاعده ــ یعنی بیشتر شدن نظم در طول زمان ــ روبهرو هستیم .یکی از شاخههای مهم دانش
همافزایی ــ مکتب روسی ــ تحلیل همین افزایش پیچیدگی در برخی از سیستمهای باز را وجههی همت
خود قرار داده است.
امروز ما میدانیم که در تمام سیستمهای بازِ پیچیده امکان نقض موضعی قانون دوم ترمودینامیک وجود دارد.
این سیستمها در برشهایی از زمان ــ یا در محدودیتهای مکانی مشخص ــ با اصل دوم ترمودینامیک
مخالفت میکنند و پیچیدگی درونی خود را افزایش میدهند .این افزایش پیچیدگی ،در قالب بیشتر شدن
اطالعات در داخل سیستم نمود مییابد .اگر این اطالعات و یا خاطرهی مسیرهای منتهی به تولیدشان در
ساختار مادی سیستم تبلور یابد ،زمینه برای پیدایش سیستمهای تکاملی فراهم میآید.
با این حساب ،خودسازماندهی عبارت است از توانایی سیستم باز ،برای اینکه اطالعات درونی خود را به
طور موقت در طول زمان افزایش دهد .این توانایی در بسیاری از سیستمهای غیرزنده هم دیده میشود ،ولی
بهترینِ نمود خود را در ساختارهای زنده مییابد .خودسازماندهی شکلی خاصی از پویایی سیستم است که
در آن مسیرهای دگرگونی ماده و انرژی توسط اطالعاتِ انباشتهشده در سیستم کنترل میشود و بخشی از
انرژی گرمایی تلفشده را برای بیشتر کردن سازمانیافتگی درونی به داخل سیستم باز میگرداند .سادهترین

26

اشکال خودسازماندهی را میتوان در پدیدههایی فیزیکی مانند سلولهای بِنارد 21بازیافت 22.در «نظریهی
سیستمهای پیچیده» میتوان مفهوم پیچیدگی و نظم را به شکلی صورتبندی کرد که تعارض ظاهری پدیدهی
خودسازماندهی با قانون دوم ترمودینامیک از میان برود.
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سیستم تكاملی
سیستم پیچیدهی خودسازماندهی که سه ویژگی زیر را داشته باشد سیستمی تکاملی است:
نخست اینکه توانایی تکثیر و همانندسازی اطالعات درون ساختار خود را داشته باشد؛ دوم اینکه این تکثیر
را با دقت کامل و مطلق انجام ندهد ،یعنی در جریان کار خطاهایی را هم مرتکب شود؛ و سوم اینکه در
محیطی حضور داشته باشد که بخت تکثیر برخی از این نسخههای همانندسازیشدهی آغشته به خطا از بقیه
بیشتر باشد .این شرطها ،برای زیستشناسان آشناست ،چون آنها را به ترتیب با نامهای تولید مثل ،جهش،
و انتخاب طبیعی نامگذاری کردهاند.
همهی سیستمهای تکاملی خودسازمانده هم هستند ،چرا که در طول زمان امکان بروز جهشهای منتهی به
پیچیدهتر شدن سیستم وجود دارد و این جهشها میتوانند در شرایط خاصی ــ مثالً وقتی رقابت بر سر منابع
وجود داشته باشد ــ انتخاب شوند .با وجود این ،همهی سیستمهای خودسازمانده تکامل نمییابند و بخش

21. Benard
 .22اگر الیهای نازك از مایعی مانند آب را بر سطحی که از زیر بهطور یکنواخت گرم میشود قرار دهند ،جریانهای همرفتی
درون مایع به شکل سلولهای شش ضلعی منظمی درمیآید که به نام سلولهای بنارد شهرت دارند.
 .23وکیلی] 1377 ،الف[

27

مهمی از آنها این توانایی افزایش اطالعات درونی را تنها برای برههای از زمان در خود آشکار میکنند و
خیلی زود به حالت پایهی غیرخودسازماندهشان بازگشت میکنند.

فضای حالت
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اگر به ازای هر متغیرِ مؤثر در پویایی یک سیستم پیچیده محوری فرض کنیم ،به طوری که بخشهای مختلف
این محور مقادیر متفاوتی از متغیر مورد نظر ما را نشان دهد ،میتوان به ازای هر سیستمِ دارای  Nمتغیر،
فضایی  Nبُعدی تصور کرد که هر بعد آن یکی از محورهای مزبور باشد .به این ترتیب ،میتوانیم هر حالت
سیستم را با یک نقطه بر این فضا نمایش دهیم .این مدل چندبعدی را در نظریهی سیستمها فضای حالت
مینامند.
اگر یکی از محورهای فضای حالت ما زمان باشد ،میتوان به ازای تغییرات سیستم در طول زمان ،خطی را بر
فضای حالتش ترسیم کرد که در واقع از به هم پیوستن نقاط پیاپی معرف حاالت متوالی سیستم تشکیل یافته
است .این خط را «خطراهه» یا «خمینهی 26پویایی» سیستم مینامند .در سیستمهای سادهای که رفتار خطی و
پیشبینیپذیر دارند ،شکل این خمینه ساده است و میتواند با معادالت ریاضی سادهای بیان شود .در برابر،
خمینهی پویایی دستگاههای پیچیدهتر ممکن است آشوبناك 27یا دارای چند شاخه 28باشد .خمینهی سیستمها

 .24وکیلی] 1377 ،الف[.
25. phase space
26. trajectory
27. chaotic
28. bifurcation
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نقاط یا خطوطی به نام «بستر جذب» یا «جذبکننده» 29را در خود دارند که به عنوان مناسبترین و پایدارترین
حالت در میان نقاط مجاور شناخته میشود و نقطهی نمایشگر حالت سیستم اگر در همسایگی این نقاط باشد،
به سوی این خط یا نقطهی جذبکننده کشیده میشود.
در سیستمهای تکاملی پیچیده رفتارهای آشوبناك و غیرقابل پیشبینی زیاد دیده میشوند .این رفتارها ،با
وجود خمینهی بغرنج و به ظاهر نامنظمشان ،از قواعدی پیروی میکنند .بستر جذب این سیستمها ساده و
خطی نیست ،اما قانونمندی و نظم خاص خود را دارد .معموالً بستر جذب این سیستمها از مسیرهایی منشعب
و بغرنج تشکیل یافتهاند که دو ویژگی دیفرانسیلناپذیری 30و خودهمانندی 31را دارا هستند .این بدان معناست
که بستر جذب این سیستمها را نمیتوان در قالب معادلهی دیفرانسیلی ساده بیان کرد و بخشهای مختلف
این بستر جذب ،بسته به درجهی درشتنماییاش ،الگوهایی مشابه را در سطوح مختلف سلسلهمراتب تکرار
میکنند .اشکالی که این دو ویژگی را داشته باشند در شاخهای ویژه از ریاضیات به نام هندسهی برخالی

32

مورد وارسی قرار میگیرند .اگر بخواهیم به زبان ریاضی سخن بگوییم باید بگوییم سیستمهای آشوبناك
سیستمهایی هستند که بستر جذبشان برخالی است.
بخشهایی از فضای حالت که شاخصهای تعیینکنندهی سیستم در آن ،وضعیت مناسبی را برای پیدایش
پویایی خاصی داشته باشند« ،فضای مجاز» آن پویایی نامیده میشوند .به عنوان مثال ،یک سیستم زنده پویاییِ
خاص موسوم به زندگی را در عناصر خود نشان میدهد .این پویایی در دامنهی مشخصی از متغیرهای

29. attractor
30. indifferenciablity
31. self-similarity
32. fractal geometry
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تعیینکنندهی وضعیت سیستم ممکن است .به عنوان مثال در شرایطی که دما ،فشار و ...در خارج از دامنهی
مجاز تغییر کنند پویاییِ مربوط به موجود زنده امکان تداوم نخواهد داشت .بخشهایی از فضای حالت که
این متغیرها را در دامنهی قابلتحمل برای پویاییِ خاصی مشخص میکنند ،فضای مجازِ آن حالت نامیده
میشوند .مثالً فضای مجازِ پویایی زندگی ،دمای بین  40ـ  0درجهی سانتیگراد را در بر میگیرد.
تمام پدیدارهای قابل مشاهده در یک سیستم ،در داخل فضای مجاز ویژهای رخ میدهند که شرطهای اولیهی
ظهور آن پدیده را برآورده میکنند .به عبارت دیگر ،کل پدیدههایی که ما میبینیم برشهایی زمانی از بخشهای
گوناگون خمینهی پویایی سیستمِ هستی هستند ،که در شرایط امکانِ (فضای مجاز) ویژهای تعریفپذیرند و
در همان چارچوب هم مشاهده و تفسیر میشوند.
با توجه به آنچه گذشت ،میتوان هر سطح از ردهبندی جانوران را به عنوان سیستمی تکاملی در نظر گرفت
که در سطوح سلسلهمراتبی متفاوتِ مولکولی ،فیزیولوژیک ،رفتارشناختی و بومشناختی ،رفتاری همافزا را از
خود بروز میدهد؛ در فضای حالتی بسطیابنده دچار شاخهزایی میشود؛ و گونههای جدیدی را پدید میآورد.
فضای حالت حضور هر گونه را در سطح بومشناسانه «کنام» 33مینامند.

33. niche
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تكامل زيستی

سیستم جاندار
سیستمهای تکاملی زنده اطالعات درونی خود را در جریان شبکهای تودرتو از کنش و واکنشهای شیمیایی
چرخهای تداوم میبخشند .در سیارهی ما تنها شکل زندگی طبیعی بر بستری از فعل و انفعاالت شیمیایی رشد
کرده که بر محور مولکولهای آلی کربنی و آب استوار شدهاند .به این ترتیب ،ذخیره ،حفظ و بازتولید اطالعات
در سیستمهای زندهی معمولی در قالب مولکولهای آلیای انجام میگیرد که توانایی همانندسازی را دارند.
تمام جانداران در این معنا دارای ساختار شیمیایی همگنی هستند .مولکولهای نگهدارنده و تکثیرکنندهی
اطالعات ( RNAو  ،)DNAمولکولهای نگهدارندهی انرژی و ساختار مادی (عمدتاً قندها و چربیها) و
مولکولهای عملگر و کنترلکنندهی پویایی سیستم (پروتئینها) در تمام شاخههای متنوع حیات ماهیت
شیمیایی یکسانی دارند و حتی از نظر کدهای اطالعات ژنتیکی و معنای پروتئینی و کارکردیشان هم
خویشاوندی نزدیکی را با هم نشان میدهند.
بر اساس شواهد زیستشناسی مولکولی ،آنچه امروز به عنوان تنوع زیستی چشمگیری شاهدش هستیم چیزی
جز بسط و گسترش یک شکل اولیه و منفرد حیات دیرینه نیست .این گسترش در اصل همان شاخهشاخه
شدنِ خمینههای همسایهی پویایی سیستمهای زنده ،در فضای حالت مجازشان است .عبارت التینِ
 evolvereکه واژهی تکامل ( )evolutionاز آن مشتق شده است ،در اصل ،به معنای از هم باز شدن و
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گشودگی معنا میداده است 34.این عبارت ،در معنای اولیهاش ،به خوبی فرآیند تحول حیات بر زمین را متبلور
میکند .تکامل حیات ،در واقع ،چیزی جز همین واگشودگی قالی زندگی در زمانی به درازای چند میلیارد
سال نیست .تکامل ،باز شدن کالف پیچیده و فشردهی یک سیستم خودسازماندهی اولیه است ،به رشتههایی
واگرا که گام به گام پیچیدگیشان افزون میشود ،و این فرآیندی است که تنها در جریان چند میلیارد سال
آزمون و خطا امکانپذیر است.
کل جهانِ زنده ،تودهای از ترکیبات بیوشیمیایی است که در جریان کنشها و واکنشهای پیچیده و درهمبافتهی
متابولیک برسطح سیارهی ما بسط مییابد و در مراکزی که از نظر مادی /انرژیایی شرط تداومش را برآورده
نمایند ،گسترده میشود .آنچه ما یک موجود زندهی منفرد میدانیم ،در واقع ،تکهای از این روند فراگیر است
که به عنوان یک واحد همانندساز در پی تکثیر اطالعات درونی خویش است.
به این ترتیب  ،موجود زنده سیستمی باز ،پیچیده و خودسازمانده است که مانند تمام سیستمهای دیگر از در
هم آمیختن ماده ،انرژی و اطالعات پدید آمده است .سیستم زنده ،به دلیل باز بودنش ،نسبت به بخشی از
تحوالت محیط خویش گشوده است .این بدان معنا است که همواره بخشی از نوسانات و دگرگونیهای محیط
جاندار به داخل حد و مرزهای آن نشت میکند و تعادل آن را بر هم میزند .مرز بدن یک جاندار با محیط
پیرامونش ،آن آستانهای است که پویایی ترمودینامیکی ،غیرزنده و سادهی محیط از تحوالت بغرنج و
خودسازمانده درونِ سیستم زنده جدا میشود .این حد و مرز ،پویایی درون و بیرون بدن موجود زنده را از
هم متمایز میکند و تقارن قبلیای را که در روندهای ترمودینامیکی محیط وجود داشت میشکند.

 .34این واژه از دو بخشِ  =( exبه بیرون) و  =( volereپیچیدن و چرخیدن) ساخته شده ،و در ابتدا دربارهی کالفهای نخِ
ریسیدهشده و تار و پود پارچه کاربرد داشته است.
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مفهوم این حد و مرز را میتوان با مثالی ساده روشنتر کرد .یک تکه سنگ را در نظر بگیرید .این سنگ ،به
عنوان یک سیستم ،حد و مرزی ملموس و فیزیکی با جهان خارج دارد .حد و مرزی که مثالً توسط ساختار
بلوری ویژهاش ،یا چگالیاش ،و یا خواص فیزیکوشیمیایی دیگرش تعیین میشود .اگر پویایی عناصر
سهگانهمان را در این مرز پیگیری کنیم ،میبینیم که پویایی درونی و بیرونی این مرز ،تفاوت چشمگیری از
نظر ماهیت با هم ندارند .ممکن است رسانایی گرمایی سنگ کم باشد و دیرتر از هوای اطرافش گرم شود ،یا
حد خارجی شبکهی بلوری گرد و غباری را که بر روی سنگ مینشیند در دام اندازد .اما در نهایت جریان
ماده ،انرژی و اطالعات در داخل و خارج سنگ ،آنقدر با هم تفاوت ندارند که پیدایش پدیدارهای جدید و
همافزایانهای را در اثر نظم درونی اجزای سنگ پدید آورند .بنابراین وقتی به پویایی درونی و بیرونی یک
سنگ نگاه میکنیم نوعی تقارن را در دو سوی این حد و مرز حاکم میبینیم؛ تقارنی که به معنای یکجور
بودن و همریختی پویایی یادشده در دو سوی حد و مرز تعریفکنندهی سنگ است.
البته ناگفته پیداست که تشخیص این پدیدارهای خودزای جدید بستگی کامل به معیار سنجش ما و
شاخصهای مشاهداتی ما دارد .پدیدارهای جدیدی که در اینجا مورد نظرند ،حوادثی پردامنه و برجسته مانند
رفتارهای همافزا و خودسازماندهی هستند که در سنگ دیده نمیشود .بدیهی است که باالخره عناصر درونی
یک تکه سنگ هم رفتارهایی سیستمی از خود نشان میدهند .اثر پیزوالکتریک برای برخی از سنگها که
ترکیبات خاصی دارند یک نمونهی کوچک از این رفتارهاست.
اما قضایا در مورد یک سیستم زنده شکلی دیگر به خود میگیرد .موجود زنده در سادهترین شکل خود ــ
یعنی یک سلول یکتا ــ مجموعهای از عناصر را در بر میگیرد که حد و مرزی مشخص با جهان خارج دارد.
پویایی عناصر محیطی در برخورد با این حد و مرز تغییر شکل مییابند ،تصفیه میشوند ،تشدید میگردند و
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به شکلی پاالیششده در داخل سیستم زنده بازنمایی 35میشوند .رفتار درونی سیستم زنده الگویی متفاوت با
پویایی خارجی را از خود نشان میدهد و به نوعی ،تقارن قبلی موجود در پویایی محیط را میشکند.
حد و مرز درون و بیرون بدن موجود زنده در مسیر تکامل پیچیدهتر شده است و کارکردهایی بغرنجتر را در
درون خود تولید کرده است .این حد و مرز در سطح میکروسکوپی همان غشای سلول یا غشاهای دیگر را
در بر میگیرد .در ابعاد کالنتر ،ما بافت پوششی را داریم که کارکردی مشابه را برای بدن جانداران پرسلولی
انجام میدهد .غشای سلول ،یک ساختار پیچیدهی بیوشیمیایی است که برای کنترل کردن دروندادهای 36وارد
شده به درون سیستم زنده تخصص یافته است 37.مواد از راه کانالها و مجراهای تخصصیافته و مشخصی
وارد سیستم سلولی میشوند ،و بخش عمدهی موادی که عبورشان از این مرز پیشبینی نشده موفق به عبور
از غشا نمیشوند .انرژی هم به همین ترتیب با عبور از مجاری خاصی به سلول وارد میشود ،و سودمندترین
مجرا برای انتقال آن مولکولهایی است که پیوندهای سستِ پرانرژی دارند و میتوانند آن را با تغییر شکل و
تجزیهی خود آزاد کنند .از سوی دیگر ،اطالعات هم از راه گیرندههایی پروتئینی که پیامهای خاصی را با
معانی مشخص درك میکنند ،وارد سیستم میشود.
در یک سلول ،عدم تقارنی میان پویایی بیرونی و درونی وجود دارد .انرژی ورودی ،برخالف آنچه در سنگ
دیدیم ،رخدادهای منتشر ،نامنظم و کاتورهای محیط اطراف را در داخل سیستم بازتولید نمیکند .برعکس ،در

35. Represent
36. lnputs
37. Bonner, 1988.
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مجاری کنترلشده و از پیش تعیینشدهای جاری میشود ،تا سازمانیافتگی و نظم درونی سیستم ــ و به این
ترتیب اطالعات آن را ــ افزایش دهد.
بدن یک موجود زنده گرهای در پویایی محیط است؛ گرهای که جریانهای محیطی ماده /انرژی /اطالعات در
برخورد با آن تغییر شکل مییابند ،و به طور موضعی نظم و اطالعات را افزایش داده و از آنتروپی سیستم
میکاهند .به بیانی دیگر ،این پویاییِ ویژهی درونی بدن موجود زنده را میتوان به موجی ترمودینامیکی تشبیه
کرد .موجی که بر منحنی نمایش آنتروپی بر زمان ایجاد میشود و افزایش یافتن اطالعات سیستم را برای
مدتی کوتاه به تصویر میکشد .اطالعات درونی یک سیستم زنده ،پویایی محیط پیرامون خود را تغییر شکل
میدهد ،و آن را برای افزودن بر مقدار اطالعات درونی خود مصرف میکند .سیستمی که در حالت عادی
باید نظم داخلی خود را به تدریج از دست بدهد و با محیط بیجان خود به تعادل ترمودینامیک برسد ،به دلیل
سازمانیافتگی چشمگیر خود ،برای لحظهای با این سرنوشت محتوم مقابله میکند و پویایی اطالعات در
بازهی زمانی کوچکی بر جریان ماده و انرژی غلبه میکند .این تمایز یافتن از محیط ،و این زایش خودجوشِ
پیچیدگی درونی سیستم زنده ،حادثهی همافزایانهای است که گهگاه از چگالش باالی اطالعاتِ متبلورشده در
ساختار یک سیستم پیچیده ناشی میشود.
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نظارت اطالعات بر مجاری حرکت و دگرگونی ماده و انرژی ،میتواند آنقدر بغرنج باشد که سیستم زنده
پیش از سپری شدن این لحظهی کوتاهِ رهایی از بند قانون دوم ترمودینامیک ،نسخهای فشرده و خالصهشده
از اطالعات درونی خود را بازتولید کند .این نسخهی دوم ،بذری است که پس از فرونشستن موج اولیه و

38. Brooks and Wiley, 1988.
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مرگ سیستم والد ،بار دیگر امکان تکرار همان الگوی قبلی را فراهم میآورد و میتواند پویایی ویژهی سیستم
زندهی قبلی را بار دیگر بازتولید و یا تکثیر نماید .با این همه ،این نسخهبرداری از اطالعات والد ،هرگز دقتی
در حد کمال پیدا نمیکند و ،مانند هر فرآیند مادی دیگر ،با خطا و اشتباه آغشته میشود و همین اشتباهآمیز
بودن تکثیرِ خود است که زمینه را برای پیدایش فرزندانی پیچیدهتر از والدین هموار میسازد.
زندگی در واقع نوعی پویایی زنجیرهای ،درازمدت و دگرگونشونده است .پویایی پیوسته و تکاملیابندهای
که هر قدم از مسیرش ،یکی از این موجهای نابودشونده و خودتکثیرکننده است .هر یک از این گامها ،یک
موجود زنده نامیده میشود .از آنجا که خودِ ما نمونههایی از آن هستیم ،اصالت این واحدها در نگاهمان بیش
از اهمیت کل مسیر زندگی است .عمر ما ،چیزی جز همان لحظهی کوتاه مخالفت با پویایی جهان خارج
نیست .لحظهای کوتاه که به دلیل خالصه شدن کل زندگیمان در آن ،به نظرمان درازمدت و مهم میرسد.
روزها و سالهایی که با آن دوام و حضور خویش بر زمین را میشماریم ،در واقع جز لحظههایی گذرا بر این
موجِ کوچک نیستند که ما برای اغراق در تداوم خود اختراعشان کردهایم.

تكامل در سیستمهای زنده
موجود زنده ،سیستمی باز است که بر زمینهای از ماده /انرژی /اطالعات میچرخد و نظم درونی خود را تا
سطح بحرانی الزم برای تولیدمثل باال میبرد .وقتی موجود به این مرحلهی بحرانی رسید ،نظم درونی
ساختارش عمری درازتر از خودِ ساختارش پیدا میکند و این امکان را مییابد که پس از نابود شدن سیستم
نخستین ،در قالب جدیدِ سیستم فرزندی به بقا ادامه دهد .این تناسخ پیاپی اطالعات در زنجیرهی کالبدهای
خودسازماندهِ کوتاه عمر ،جریانی پایدار در طول زمان را رقم میزند که آن را همان پویایی جهان زنده مینامیم.
این زنجیرهی رویدادهای بیوشیمیایی میتواند با تمرکز بر هر یک از زوایای گوناگونش به اشکال گوناگون
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معنا شود .میتوان موجودات زنده را ماشینهایی ساختهشده از مواد آلی دانست که توسط هستهای مرکزی از
اطالعات جاویدان ــ ولی نه تغییرناپذیرِ ــ کدشده در  DNAبرای تکثیر همین اطالعات بهکار گرفته میشود.
و میتوان از سوی دیگر ژنوم را بهانهای برای پیدایش فردی جدید در نظر گرفت که در برههی کوتاه موج
عمر زندگی میکند و به بسط اطالعات اکتسابی و میرای مخصوص به خود میپردازد.
افزایش اطالعات درونی سیستم تا سطحی که به تکثیر خودِ سیستم بینجامد ،به منابعی وابسته است که تغذیه
شدن سیستم توسط ماده /انرژی /اطالعات را تضمین نمایند .مقدار مشخصی انرژی ،نوع تخصصیافتهای از
ماده و حجمی مشخص از اطالعات باید در محیط وجود داشته باشد تا سیستم زنده بتواند در تکثیر خود
کامیاب شود .به عبارت دیگر ،تکثیر موجود زنده نیازمند صرف هزینهای از سوی محیط است .شرایط اولیهی
موجود بر کرهی زمین در چهار میلیارد سال پیش برای پرداخت چنین هزینهای مناسب بود و به همین دلیل
هم نخستین جانداران در قالب مولکولهای همانندسازی پدیدار شدند که نظم درونی خود را در قالب
مولکولهایی شبیه با خود بازتولید میکردند .تکثیر این موجودات ،در شرایط مساعد محیطی به شکلی نامحدود
ادامه مییافت تا آنجا که منابع موجود در محیط برای پشتیبانی از تمام نسخههای تکثیرشده بسنده نباشد.
نخستین چالشِ موجود بر سر سیستمهای زنده ،این بود که با زیاد شدن تعداد همانندسازهای فرزند ،منابع
موجود برای حفظ و تغذیهی همهشان وجود نداشت .به این شکل بود که قدرت دستیابی به منابع،
تعیینکنندهی بخت همانندسازی ــ و بنابراین بقا ــ شد و انتخاب طبیعی ــ یعنی سومین شرط سیستمهای
تکاملی ــ ظهور کرد .قحطی ،در این سادهترین شکلش ،نخستین رانهی تکاملی است ،چرا که رقابت بین
همانندسازها را ممکن میکند و به این ترتیب همانندسازهایی را که نمیتوانند با بازده و توانایی بیشتر تولیدمثل
کنند از دور مسابقهی تکاملی حذف میکند.
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رقابت بر سر منابع ،و انقراضهای اجتنابناپذیرِ ناشی از آن ،آنگاه که با جهشپذیری اطالعات درونی سیستم
زنده ترکیب شود ،شانس پیچیدهتر شدن موجود زنده را فراهم میکند 39.همانندسازها در تالش برای بهینه
کردن سرعت تولیدمثل خود و بیشینه کردن تعداد نسخههای تکثیرشده از اطالعات درونیشان ناچار میشوند
تغییر کنند .جهشیافتگانی که تواناییشان در بیشتر تکثیر شدن ،بهتر صرف کردن منابع یا کمتر کردن انرژی
هدر رفته ،اندکی بیشتر از دیگران این امکان را دارند که فرزندانِ خود را به تدریج جایگزین فرزندان
همانندسازهای دیگر کنند ،و به این ترتیب ترکیب اطالعاتِ ژنومی در جمعیتهای گوناگون مرتب دگرگون
میشود .از آنجا که این مسابقهی تکاملی در بین گونههای دارای روابط پیچیده با یکدیگر صورت میپذیرد،
ما با تغییراتی در بافت جمعیتی بومهای گوناگون روبهرو هستیم ،و نه با همانندسازهایی که در خأل با هم
رقابت کنند .روابط گوناگون همانندسازها ــ از شکارگری گرفته تا همزیستی ــ شبکههایی به هم پیوسته از
همانندسازهای مختلف را پدید میآورد که به یکدیگر تبدیل میشوند ،توسط اشکال نوظهوری جایگزین
میشوند و در نهایت ،همگی به نوبهی خود منقرض میگردند.

40

موجوداتی که در مسابقهی دستیابی به منابع شکست میخورند میتوانند دو سرنوشت پیدا کنند .سادهترین و
رایجترین امکان ،آن است که منقرض شوند و جای خود را به گونهها و نسخههای ژنومی تواناتر دهند .این،
اتفاقی است که دیر یا زود رخ میدهد .یعنی به عنوان یک قاعده ،اگر به اندازهی کافی صبر کنیم ،همهی
گونهها منقرض میشوند.

39. Meynard-Smith and Freeman,1995.
40. Krebs and Davis, 1993.
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اما یک امکان دیگر هم برای سیستمهای شکست خورده وجود دارد .سیستمهایی که در رقابت ناکام ماندهاند
و از دستیابی به منابع مورد نیازشان محروم ماندهاند ،میتوانند نمایشنامهی کهنسالِ خودسازماندهی را در
تماشاخانهای بزرگ تر به پرده برند و به جای نابود شدن ،نیازهای خود را دگرگون سازند و با منابعی جدید
سازش یابند و پشتیبانی بخشهایی ناشناخته از محیط را به دست آورند.
به این ترتیب ،شکستخوردگان مرتب به دنبال منابعی جدید و فضاهایی تازه برای زیستن میگردند .در این
میان ،آن جاندارانی پیروز میشوند که اطالعات درونیشان امکان سازگار شدن با محیطهای جدید را برایشان
فراهم نماید .کدهای ژنتیکی ،که به طور تصادفی جهش میکنند ،امکان پدیدار ساختن الگوهایی نوظهور از
ساختاربندی موجودات زنده را به دست میدهند .این ساختارهای نوظهور معموالً در بخشهای غیرمجاز از
فضای حالت سیستم قرار میگیرند و به همین دلیل جهشها معموالً به مرگ فرزندانِ ناهنجار منتهی میشود؛
اما همین تحوالت تصادفی گهگاه امکان تجربهی بخشهایی مجاز ــ اما ناشناخته ــ از فضای حالت را برای
سیستم زنده فراهم میکند .در چنین شرایطی فرزندان جهش یافته میتوانند در صورت مساعد بودن شرایط
محیطی ،به فتح بومهایی نو و تسخیر فضاهایی دستنخورده از محیط امیدوار باشند .فضاهایی که سرشار از
منابع سودمند و قابل استفاده هستند ،و تنها به دلیل بیسابقه بودن حضور همانندسازهای مصرفکنندهشان،
همچنان تجربهناشده باقی ماندهاند.
شرایط نوظهوری که موجود جهشیافته با آن دست و پنجه نرم میکند ،معموالً ،از محیطی که توسط والدین
شکست خوردهاش تجربه میشده دشوارتر است .بخشهای غنی ،آسانیاب و در دسترسِ محیط ،که منابع
مورد نیاز سیستم زنده را به سادگی برایش فراهم میکنند ،در مسیر تکامل زودتر تجربه میشوند و سریعتر
توسط همانندسازهای رقیب اشغال میگردند .آن جاندارانی که از این محیطهای مساعد و آرام رانده میشوند
و ورود به محیطی نو را بر انقراض ترجیح میدهند ،ناچارند با مجموعهای پیچیدهتر از شرایط دشوار محیطی
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رویارو شوند و چالشهایی بغرنجتر را حل نمایند .به همین دلیل هم معموالً جهشهایی بخت بقای
شکستخوردگان را زیاد میکند که به پیچیدگی بیشترشان بینجامد.
به این شکل ،همانندسازها در مسیر زمان برای دستیابی به بهرهوری باالتر از منابع موجود پیچیدهتر میشوند
تا منابعی را که در بخشهایی دشوارتر و دستنخوردهتر از فضای حالتشان قرار دارند ،مورد استفاده قرار
دهند .این رانده شدن تدریجی شکستخوردگانِ رقابت به محیطها و کنامهای دشوارتر و پیچیدهتر شدنشان
برای سازگاری با این محیطها را در بومشناسی تکاملی «طرد رقابتی» 41مینامند.
اصل طرد رقابتی ،جدایی تدریجی کنام موجوداتِ دارای منابع مورد نیاز یکسان را بیان میکند .بر این مبنا،
برخی از موجودات به دلیل غیرقابل تحمل شدن فشار رقابت بر سر منابع موردنیازشان مرتباً از محیط بهینهی
اولیهشان خارج میشوند .تکیاختهایهایی که روزگاری در دریاها از محیطی با رطوبت ،دما ،فشار اسمزی و
مواد غذایی دلخواه برخوردار بودند ،ناچار شدند برای دستیابی به کنامی که این شرایط را داشته باشد با هم
رقابت کنند.
برخی از رقیبانی که در این مسابقه شکست میخوردند ،موفق شدند به زندگی در شرایطی دشوارتر ــ مثالً
در خشکی ــ خو بگیرند و هزینهی باالی نامساعد بودن شرایط را با سودِ سبکتر بودنِ بار رقابت جبران
کنند .زیستن در شرایط دشوار به پیچیدگی بیشتری نیاز دارد و این پیچیدگی بیشتر خود موجب تشدید رقابت
در بومِ تازه فتحشده میشود .به این ترتیب ،چرخهی بستهی مقابل به بروز بازخوردی مثبت میانجامد که در

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

42

به عنوان یکی از روشهای تعریف پیچیدگی ،میتوان از تعداد متغیرهای مؤثر بر رفتار سیستم یاد کرد .هرچه
موجود پیچیدهتر باشد ،تعداد شاخصهای تعیینکنندهی پویایی آن نیز بیشتر خواهد شد .بنابراین باال رفتن
یک سیستم تکاملی از نردبان سلسلهمراتب پیچیدگی ،مترادف افزایش تعداد ابعاد فضای حالت آن هم محسوب
میشود .یک اسب از یک آمیب پیچیدهتر است و به همین دلیل هم شاخصهای بیشتری در تعیین رفتارش
نقش دارند .بنابراین اگر بخواهیم پویایی سیستم یک اسب را بر فضای حالتی نشان دهیم به تعداد بیشتری
بُعد نیازمند خواهیم بود .این حرف مترادف آن است که تعداد ابعاد فضای حالت سیستم اسب را از ابعاد
مشابه آمیب بیشتر بدانیم.
بنابراین ،وقتی میگوییم در مسیر تکامل ،و به دلیل کارکرد همزمان رقابت و انتخاب طبیعی ،پیچیدگی افزایش
می یابد در واقع مشغول بیان این نکته هستیم که در طول زمان تعداد ابعاد فضای حالت سیستمهای پیچیده
بیشتر میشود .تکامل ،در این معنا ،عبارت است از افزوده شدن تدریجی بر تعداد ابعاد فضای حالت موجودات

42. Bonner, 1988.
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زندهای که میکوشند تا به بخشهای مجاز ولی تسخیرناشدهی این فضا چنگ بیندازند و بخشهای جدیدی
از بوم را اشغال کنند.
روند تکثیر ،رقابت و انقراض به پیچیدهتر شدن موجودات در طول زمان میانجامد .پیچیدگی بیشتر به معنای
حساستر بودن به شرایط محیطی هم هست .موجودات پیچیدهتر در خطراههی پویایی سیستمهای زنده،
شاخههایی فرعیتر و دوردستتر را تشکیل میدهند .از آنجا که پیدایش یک بوم زیستشناختی تنها در
حضور شبکهی جاندارانی که آن را اشغال کردهاند تعریفشدنی است ،میتوان به سادگی به این نتیجه رسید
که جانداران تنها به اشغال کردن بومهای خالی نمیپردازند؛ بلکه آنها ،با تغییرات تصادفی ژنومشان و با به
دست آوردن امکان بهرهبرداری از منابعی که در محیطهایی متفاوت وجود دارند ،در واقع کنام و بوم مخصوص
به خود را میآفرینند.

43

جهان زنده ،شبکهای در هم تنیده از میلیونها گونهی زنده است .مجموعهی درهمبافتهای از الگوهای متنوع
ژنومی که حدود  3/7میلیارد سال پیش از یک نسخهی بسیار سادهی باستانی مشتق شدهاند و شاخههای
بیشماری را از آن بذر اولیه پدید آوردهاند.

44

این نیای مشترك اولیه را واپسین نیای عمومی ( 45)LUAیا واپسین نیای عمومی مشترك ()LUCA
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مینامند و داروین بود که برای نخستین بار به شکلی علمی از آن سخن به میان آورد 47.ردیابی تبار ژنتیکی

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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جانداران امروزین نشان میدهد که چنین نیای مشترکی به راستی وجود داشته و در دوران پالئوآرکین

48

میزیسته است 49.شباهت خزانهی ژنومی جانداران به قدری است که نشان میدهد همهی سیستمهای زندهی
کنونی خویشاوند هستند و ساختار اولیهی اطالعات وراثتی خود را از نیای مشترکی به ارث بردهاند.

50

برخی از دانشمندان قرن نوزدهم به وجود اجدادی متکثر باور داشتند و فکر میکردند شاخههای گوناگون
جانداران ــ مثالً باکتریهای پروکاریوت و پرسلولیهای یوکاریوت ــ از چند نیای متفاوت مشتق شده باشند،
اما امروز توافقی عمومی در مورد یکتا بودن این نیای مشترك وجود دارد .در واقع محاسبهها نشان میدهد که
احتمال دارا بودن نیای مشترك  102860بار بیشتر از تکامل موازی از چند نیای بیربط است! 51یعنی تقریباً
قطعی است که حیات بر زمین به درختی میماند که ساقه و ریشهی مشترکی در گذشتههای بسیار دور دارد.
تمام جاندارانی که امروز میبینیم ،نتیجهی تکثیر اطالعات ژنتیکی این نیای آغازین هستند و با یک خط
پیوستهی دودمانی به آن متصل میشوند 52،اما در گذر زمان چندان دگردیسی یافتهاند که دیگر شباهتی با آن
خاستگاهِ آغازین ندارند .یعنی آن نیای مشترك ،نیای هیچیک از گونههایی که امروز بر زمین حضور دارند
نبوده است .آزمونها و پژوهشهای فراوان نشان میدهد 53که آنچه ما در پیرامون خویش میبینیم شاخههای
روییده بر درختی کهن است که از ریشهاش بسیار فاصله دارد.

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.
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هر از چند گاه ،یکی از شاخههای این درخت تنومند جوانهای تازه پیدا میکند و گونهای نوظهور زیر فشار
رقابت با اطرافیانش به دامان بومی ناشناخته و دشوار پرتاب میشود .اگر این شاخههای تصادفی خطراههی
پویایی حیات زیر فشار شرایط محیطی نابود نشوند و پیچیدگی الزم برای جذب منابع از محیط را به دست
آورند ،این بخت را خواهند داشت که خود به مرتبهی شاخهای اصلی ارتقا یابند و به تدریج شاخههای
فرعیتر دیگری را به داخل قسمتهای دورافتادهتر فضای حالتشان گسیل سازند 54.حلقههایی از این بافتنی
شگفتانگیز ،که در رقابت با دیگران از خود ضعف نشان دهند ،به تدریج از کل بافت بومشناختی اطرافشان
حذف میشوند و این روند انتخابها و حذفهای پیاپی تکاملِ کلِ زیستکرهی 55سیارهی ما را رقم میزند.

 .54وکیلی] 1377 ،الف[
55. Biosphere
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درخت زندگی و شاخههایش بر مبنای خویشاوندی ژنتیکی دودمانها با

هم56

56. Ciccarelli, et al, 2006: 1283-7.
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فص
م
ت
ن
ل دوم :کا ل ا سان
پیشپا افتادهترین ،سرراستترین و غنیترین زاویهی نگاه به انسان نگاه زیستشناختی است .اگر بخواهیم با
چاقوی جراحی دانش تجربی برشی در مفهوم انسان ایجاد کنیم باید از جایگاه انسان در جهان زنده ،از
ویژگیهایش و از ارتباطاتش با دیگر جانداران آغاز کنیم .از آنجا که مقصودمان در این نوشتار به دست دادن
متنی مرجع در مورد تمام اطالعات موجود در زمینهی انسانشناسی زیستشناختی نیست در این بخش تنها
به مهمترین مواردی که در این زمینه مطرح است و به ویژه بر گرههایی معنایی ،که در تحلیل مورد نظرمان
ثمربخشاند ،میپردازیم.
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ردهبندی انسان
جايگاه انسان
امروزه سه رویکرد کلی برای ردهبندی جانداران وجود دارد .رویکرد سنتیتر ،آن است که جانداران را بر
مبنای ساخت خویشاوندیشان و ارتباطات اجدادیشان بر درختهای تکاملی مرتب کنیم و به این ترتیب،
عنصر خویشاوندی را مهمترین عامل جایگیری جانداران در یک درخت ردهبندی بدانیم .این روش را
کالدیستیک 57مینامند.
روش دوم ،آن است که عامل سازگاری را مبنا بگیریم و جانداران را بر مبنای سازشهایشان با شرایط
گوناگون دستهبندی کنیم .این روش به تمرکز بر ویژگیهای ریختی میانجامد و با نام دیدگاه فنتیک 58مشهور
است.
روش سوم ،آن است که شاخصهای مربوط به سازگاری و خویشاوندی را با هم ترکیب کنیم و به این ترتیب
مدلی فراگیرتر و دقیقتر را به دست آوریم .این روش تاکسونومی 59خوانده میشود .در این متن ،معیارهای
ردهبندی را با این روش سوم تطبیق دادهایم.
اسم علمی انسان  Homo sapiens sapiensاست .این نامگذاری بر مبنای روش دواسمی لینه 60تولید
شده است و یکی از نامهایی است که از نوشتههای خود لینه برای ما به یادگار مانده است .لینه هم ،به پیروی

57. Cladistic
58. Phenetic
59. Taxonomy
60. Linnean binominal nomenclature
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از سایر اندیشمندان عصر روشنگری ،این نام را از ریشهی التین گرفته است .اسم جنس انسان ()Homo
به معنای «انسان» بوده و از ریشهی التین  Humoگرفته شده که به معنای «خاك» است و به داستان آفرینش
انسان از خاك اشاره دارد .اسم گونه و زیرگونهی انسان مشابه است ( )sapiensو «خردمند» معنا میدهد.
پس اسم علمی همهی ما «انسان خردمند خردمند» است .نام هومو ساپینس را در سال  1758م .کارل لینه بر
گونهی انسان نهاد.

61

لینه نخستین کسی بود که درخت خویشاوندی انسان با سایر جانوران را رسم کرد و او را در طبقهای قرار داد
که ،عالوه بر انسان ،میمونها و برخی از پستانداران دیگر را هم در بر میگرفت .لینه به پیروی از «کتاب
مقدس» معتقد بود انسان نخستین آفریدهی روی زمین است و به همین دلیل هم این شاخهی ردهبندی را با
واژهی نخستیها ( )Primataنامید .به همین ترتیب ،او دو شاخهی دیگر از جانوران یعنی دومیها
( )Deuterataو سومیها ( )Tretiataرا هم برمبنای تفاوتهایشان با انسان نامگذاری کرد .در عصر
روشنگری ،لینه بزرگترین دانشمند ردهبندی بود که ،بر مبنای شاخصهای ریختشناختی و تجربی ،انسان
را در میان دیگر جانوران طبقهبندی نمود.
با وجود این ،لینه در مورد اهمیت گونهی انسان و قدمتش اشتباه میکرد .انسان ،در واقع ،یکی از جوانترین
گونههای پستاندارِ ساکن بر زیستکرهی زمین است و از چشم ناظری بیطرف میتواند به سادگی در ازدحام
گونههای متنوع و معموالً پرجمعیتتر و قدیمیت ِر دور و اطرافش گم شود .بنا بر تخمینهای بومشناختی ،بر
روی سیارهی ما بین ده تا صد میلیون گونهی جاندار وجود دارد .این تعداد کمتر از نیم درصد کل گونههایی

61. Stearn, 1959: 4.
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است که در طول تاریخ زمین بر این سیاره زیستهاند .از میان این تنوع زیستیِ خیرهکننده چیزی در حدود یک
میلیون و چهارصد هزار گونه شناسایی شدهاند که بیش از یک میلیون گونه از آن به فرمانروی (سلسلهی)
جانوران تعلق دارند و انسان خردمند یکی از این گونههاست.
پس از نظر ردهبندی ،انسان به فرمانروی جانوران 62ــ یعنی یوکاریوتهای مصرفکنندهی متحرك ــ وابسته
است .شاخهای که انسان در آن قرار میگیرد به نام طنابداران 63شهرت یافته است و با وجود در بر گرفتن
سنگینترین جانوران زمینی ،از تنوع زیستی چندانی برخوردار نیست .شاخهی طنابداران گروهی از جانوران
را شامل میشود که در دوران جنینی ستونی غضروفی و سخت در پشت دارند و طناب عصبیشان در پشت
لولهی گوارشی قرار گرفته است .این شاخه ،گروهی با تنوع اندك و جثهی بزرگ هستند که دستگاه عصبی
توسعهیافتهای دارند و همراه با حشرات از پیچیدهترین جانداران تکاملیافته بر سطح زمین محسوب میشوند.
موجوداتی که در الیههای باالیی سلسلهمراتب پیچیدگی جانداران قرار میگیرند و به دلیل اندازهی بزرگ و
محدودیت فراوانشان در یافتن کنام مناسب هرگز نتوانستهاند مانند شاخههای متنوعتر جانوری (مانند بندپایان)
گونهزایی کنند .شاخهی طنابداران در حدود هفتاد هزار گونه دارد .یعنی تنوعشان از برخی از راستههای
حشرات ــ مثالً سوسکهای قاببال یا پروانهها ــ کمتر است.
انسان به ردهی پستانداران تعلق دارد .ردهای از جانوران خشکیزی خونگرم با بدنِ پوشیده از مو که بزرگترین
و سنگینترین جانوران تکاملیافته بر سطح زمین را شامل میشود .خونگرم بودن پستانداران بدان معناست
که متابولیسم و سرعت سوختوساز در اعضای این رده چنان باالست که ثابت نگه داشتن دمای بدن را

62. Phylum Animalia
63. Chordata
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مستقل از شرایط محیطی ممکن می سازد .تا شصت و پنج میلیون سال پیش تعداد و تنوع پستانداران اینقدر
زیاد نبود ،اما پس از انقراض دایناسورها و خالی شدن کنامهایی که قبال توسط خزندگان اشغال شده بود این
موجودات بومهای بزرگ را فتح کردند .پستانداران بیش از چهار هزار گونه دارند .انسان به راستهی نخستیها
تعلق دارد .نامی که ،بنابر آنچه گذشت ،توسط لینه انتخاب شده بود .نخستیها جانورانی هستند که برای
شناختن دقیقتر انسان باید بیشتر در موردشان بدانیم.

ويژگیهای نخستیها
نخستیها راستهای از پستانداران هستند که به همراه راستههای جوندگان ،خرگوشان ،موشهای درختی ،64و
لمورهای پرنده

65

یا پوستباالن( 66خانوادهی سینوسِفالیده)

67

دودمانی به نام اوآرکونتوگلیرِس

میآورند .این دودمان یکی از چهار شاخهی اصلی مهرهدارانِ جفتدار

69

است.

70

68

را پدید

اعضای این گروه یک

دودمان تکاملی منسجم و مستقل از باقی گروهها را تشکیل میدهند و به خاطر داشتن ویژگیهای ژنومی
مانند «عناصر کوتاهِ پراکنده» ( ،71)SInEsکه نوعی ترانسپوزون است ،از بقیه متمایز هستند.

72

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.
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در نگاه نخست ،شش گروه بزرگ از جانوران هستند که در راستهی نخستیها جای میگیرند :لِمورها،73
لوریسها 74و گاالگوها ،75تارسیهها ،76میمونهای دنیای قدیم ،77میمونهای دنیای نو 78و میمونهای انساننما.
تعداد کل گونههای وابسته به این شش گروه ،به بیش از سیصد و پنجاه تا میرسد 79.با این توضیح آشکار
است که نخستیها راستهای با تعداد متوسط در میان پستانداران ،و بسیار کوچک در میان کل جانوران محسوب
میشوند .در مقام مقایسه ،در نظر داشته باشید که یک راستهی معمولی حشرات ــ یعنی نازكباالن ــ بیشتر
از صد و سی هزار گونه دارد .همهی این سیصد و پنجاه گونهی یاد شده از نظر تبارشناسی با راستههای
ابتداییتر پستانداران ــ به ویژه حشرهخواران 80ــ خویشاوندی دارند.

81

این گونهها را ،در علم ردهبندی جانوری ،با معیارها و شاخصهای متفاوتی دستهبندی میکنند و آنها را در
خانوادهها و جنسهای گوناگونی با روابط خویشاوندی متفاوت نسبت به هم میگنجانند .پیش از پرداختن به
شیوهی ردهبندی این جانوران ،نخست باید ببینیم ویژگیهای مشترکی که باعث جایگیری همهی این
موجودات در یک راستهی یگانه شده کدام است.

73. Lemurs
74. Lorises
75. Galagos
76. Tarsiers
 .77یعنی اروپا ،آسیا و آفریقا که تا پیش از عصر نوزایی برای اروپاییان شناخته شده بودند.
 .78یعنی آمریکا و استرالیا که پس از عصر نوزایی توسط اروپاییان شناخته شدند.
79. Groves, 2001.
80. Insectivora
81. Martin, 1990
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نخستیها در کل موجوداتی درختزی هستند .محیط زیست معمولِ آنها درختان جنگلهای انبوه است و به
جز چند گونهی استثنایی ،که برای زندگی در دشتها سازش یافتهاند ،بقیه ساختار ویژهی جانوران درختزی
را از خود نشان میدهند .ساده و به نسبت ابتدایی بودن استخوانبندی بدن یکی از این ویژگیهاست .چنانکه
میدانیم ،یکی از قواعد حاکم بر تکامل مهرهداران کاهش تدریجی تعداد استخوانهای بدن است .سازشهای
محیطی مهرهداران باعث شده که استخوانهای همکار و همسایه با هم جوش بخورند و به این ترتیب تعداد
کل استخوانهای بدن موجود را کاهش دهند .برجستهترین نمود این تلفیق استخوانها را در جمجمه میبینیم.
استخوانهای پرشماری که جمجمهی ماهیان اولیه را تشکیل میدادهاند ،امروز به دو استخوان جمجمه و فک
پایین در پستانداران و پرندگان و خزندگان تبدیل شدهاند.
بر خالف روند معمول در میان پستانداران ،در نخستیها استخوانهای کوچکتر اندامها و تنه به یکدیگر
جوش نمیخورند و استخوانهای درشتتر و معدودتری را تشکیل نمیدهند .این جدا باقی ماندن
استخوانهایی مانند زندِ زیرین و زبرین یا درشتنی و نازكنی ،قابلیت تحرك زیادی را برای نخستیها فراهم
میکند .این تحرك باال برای جانوری که در میان درختان زندگی میکند و به شیوهای آکروباتیک حرکت
مینماید ،آشکارا ارزش سازشی دارد.
ویژگی دیگر نخستیها ،تحلیل رفتن اندامهای بویایی و اهمیت یافتن حس بینایی در آنهاست .به این ترتیب،
بیشتر نخستیها پوزهی کوتاهی دارند و چشمانشان در کنار هم ــ و نه در دو سوی سر ــ قرار گرفته است.

52

بزرگ بودن نسبی مغز ویژگیِ دیگر نخستیهاست .در این موجودات مغز ــ به ویژه مخ 82ــ رشد زیادی
کرده و از جلو بر روی پیاز بویایی و از عقب بر مخچه سنگینی میکند.
دست و پای نخستیها هم برای افزایش درجهی آزادی حرکت ویژگی یافته و معموالً بلند و متحرك است.
این اندامهای حرکتی به انگشتانی ختم میشوند که در آن شست در مقابل سایر انگشتان قرار گرفته است.
این ریخت خاص دست و پا در میان تمام جانوران درختزی که ناچارند شاخههای درختان را با دست و پا
بگیرند دیده میشود .همچنین در بیشتر این موجودات پنجهی نوكتیز به ناخنی مسطح و صاف تبدیل شده
است و این خود عمل گرفتن را سادهتر میکند.
در مورد چگونگی پیدایش این صفات در نخستیها مدلها و نظریههای گوناگونی وجود دارد .مشهورترین
دیدگاه سنتی ــ نظریهی درختی 83ــ این صفات را به شیوهی زندگی درختی نسبت میدهد .در این نگرش
علتِ پدید آمدن تمام این صفتهای مشترك به محیط زیست نخستیها تحویل میگردد و به عنوان سازشی
نسبت به زندگی درختی در نظر گرفته میشود .مثالً کاهش یافتن اهمیت پیاز بویایی و کوچک شدن بخشهای
عصبی مربوط به این حس ،به کماهمیت بودن اطالعات بویایی در زندگی درختی نسبت داده میشود .بزرگی
چشمان و مغز هم با اشاره به ضرورت ادراك فضایی زیاد برای پردازش اطالعات حرکتی متنوع توضیح داده
میشود .هر چند برخی از جنبههای این تحلیل درست به نظر میرسد ،ولی این رویکرد برای تفسیر کل
صفات مشترك نخستیها توانایی کافی ندارد.

82. Telencephalon
83. Arboreal theory
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مهمترین ایرادی که به این دیدگاه وارد است ،به این حقیقت برمیگردد که سایر راستههای پستانداران
درختزی فاقد این صفات هستند .مثالً پیاز بویایی و پوزهی سنجاب تحلیل نرفته است و چشمانش در خط
میانی چهره قرار نگرفتهاند .زندگی درختی هم دلیل کافی برای بزرگ شدن مغز نیست ،چرا که وزن نسبی
مغز سنجاب از موش بیشتر نبوده و مغز کوآالی درختزی از مغز کیسهداران غیردرختزیِ هموزنش ــ مثل
وومبَت 84ــ درشتتر نیست.
دیدگاه دوم در مورد تکامل صفات مشترك نخستیها ،که جدیدتر هم هست ،با نامِ نظریهی شکار /بینایی

85

شهرت یافته است .نخستیها ،بر مبنای این دیدگاه ،یکی از راهکارهای حل مسائلی را به نمایش میگذارند
که در سایر پستانداران به اَشکالی دیگر حل شده است .به بیان دیگر ،نخستیها یکی از شاخههای خطراههی
پویایی زیستی را انتخاب کردهاند که موازی با سایر خطراهههای تکاملی است و مسألههایی مشابه را حل
میکند.

86

در این مدل شکل خاص نخستیها با توجه به محیط زیست درختی و شیوهی زندگی شکارگریِ گاه و
بیگاهشان توضیح داده میشود .یعنی دارا بودن چشمان بزرگ و کنار هم ــ که به چشمان گربه و جغد
شباهت دارد ــ به شکل تغذیهای مشابه ــ یعنی شکار در شب ــ منسوب میشود .با توجه به اینکه نخستیها
از نیاکانی حشرهخوار مشتق شدهاند ،و در خانوادههای ابتداییترشان این صفت را همچنان حفظ کردهاند ،این
تفسیر معقول به نظر میرسد .این دیدگاه شکل دندانبندی و طریقهی قرار گرفتن انگشت شست در برابر

84. Wombat
85. Visual-Predatory theory
86. Culotta, 1992
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 بینایی امروزه در محافل علمی از/ رویکرد شکار. توضیح میدهد، به همین ترتیب،بقیهی انگشتان را هم
.پذیرش بیشتری برخوردار است
87

Subfamily زیرخانواده

: زیرراستهی پیشمیمونها: نخست،راستهی نخستیها دو زیرراسته دارد

Family خانواده

Superfamily روخانواده

Plesiadapidae

Infraorder
Plesiadapiformes

Paromonyidae
Carpolestidae
Picrodontidae
Microsyopidae
Saxonellidae
Adapinae
Notharctinae

Adapidae

Adapoidea

Lemurinae
Lepilemurinae

Lemuridae

Lemuroidea

Lemuriformes

Indridae
Doubentoniidae
Megaladapidae
Lorisinae
Galaginae

Lorisidae

Lorisoidea

Lorisiformes

Omomyinae
Microchoerinae

Omomyidae

Tarsioidea

tarsiiformes

Anaptomotphinae
Tarsiidae

87. Cambridge, 1992: 21.
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 زیرراستهی میمونها:دوم
زیرخانواده

خانواده

Subfamily
Cebinae

Family
Cebidae

Superfamily روخانواده
Ceboidea

Infraorder
Platyrrini

Cercopithecidae

Cercopithecoidea

Catarrhini

Oreopithecidae
Hylobatidae

Hominoidea

Aotinae
Atelinae
Alouattinae
Pitheciinae
Cebupithecinae
Callimiconinae
Callitrichidae
Parapithecinae
Victoriapithecinae
Cercopithecinae
Colobinae
Pliopithecinae
Hylobatinae
Dryopithecinae

Pongidae

Ponginae
Australopithecinae

Hominindae

Homininae
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ردهبندی نخستیها
ردهبندی فیلوژنیک ،نخستیها را به دو گروه پلسیاداپیفرم 88و نخستیهای راستین 89تقسیم میکند .گروه
نخست اجداد نخستیهای کنونی را در بر میگیرد که به لمورهای پرندهی کنونی (جنس دِرموپترا )90شباهت
داشتهاند و بر بدنی نازك و پوزه و دمی دراز را حمل میکردهاند .کهنترین نمونهی شناختهشده از نخستیها
جنسِ پلِسیاداپیس 91است که بین 59ـ 55میلیون سال پیش میزیسته است .نمایی از اسکلت این موجود را
در تصویر میبینید 92.با وجود این ،روش ساعت ژنتیکی نشان میدهد که نمونههای اولیهی نخستیها زودتر
از این نمونه و در حدود  85میلیون سال قبل از سایر راستهها جدا شدهاند 93.نخستیها به عنوان راستهای
مستقل بیشک از  65میلیون سال پیش بر زمین وجود داشتهاند.

94

اسکلت بازسازی شدهی Plesiadapis cuspidens

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.
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این گروه از نخستیهای اولیه در اواخر دورهی ائوسن 95منقرض شدند .گروه دوم ،که تمام وابستگان به
راستهی نخستیهای امروزی را در بر میگیرد ،به دو زیرراستهی پیشمیمونها
میشود.

96

و میمونها

97

تقسیم

98

پیشمیمونها :این زیرراسته ،خانوادههای ابتداییتر و قدیمیترِ نخستیها را در بر میگیرد.
تمام جانوران وابسته به این زیرراسته ،دارای این ویژگیهای مشترك هستند:
الف) بخش چپ و راست آروارهی پایینشان به هم جوش نخورده و با مفصلی در چانه به هم متصل شده
است .این شکل از جدایی دو نیمهی فک پایین ،وضعیتی ابتدایی است که در بسیاری از پستانداران دیگر ــ
مانند سمداران 99ــ هم دیده میشود.
ب) در این زیرراسته سیستم بویایی زیاد تحلیل نرفته و اهمیت خود را حفظ کرده است .به همین دلیل هم
پیاز بویایی و پوزهی آنها به نسبت بزرگ است و شبکهای از استخوانهای کوچک به نام اِتموتوربینال

100

پیاز بویایی و عصب اول مغزی را در خود جای میدهد.

96. Eocene
96. Prosimian
97. Simian
98. Goodman et al ., 1990: 260-266.
100. Ungulata
100. Ethmoturbinal
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پ) مغز این جانوران چندان بزرگ نیست .همچنین دستگاه عصبی پیشمیمونها برای زیستن در شب سازگار
شده و به همین دلیل هم شبکیهی چشمشان مانند سایر جانورانِ شبخیز فاقد لکهی زرد است و از پوششی
آیینهمانند 101پوشیده شده که نور خفیف شب را باز میتاباند.
ت) انگشت دوم دست در آنها فاقد ناخنِ تخت است و پنجهای تیز دارد که جانور برای خاراندن خود از
آن استفاده میکند.
ث) همچنین در بیشتر گونهها (به استثنای آیآی

102

و بعضی تارسیهها) دندانهای پیشینِ فک پایین رشد

کردهاند و به شکل شانههایی درآمدهاند .جانور از این دندانِ تخصصیافته برای تمیز کردن پوست خود استفاده
میکند.

نمونهای از پیشمیمونها :تارسیهی فیلیپینی

101. Tapenum lucidum
103. Aye-Aye
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خانوادههای مهم پیشمیمونها عبارتاند از:
 .1خانوادهی لِمور :103این نام از واژهی یونانی لِموروس ( )   به معنای روح گرفته شده است .لمورها
موجوداتی شبخیز ،پشمالو و گیاهخوار هستند که سری شبیه به روباه دارند و در ماداگاسکار به وفور یافت
میشوند .ماداگاسکار تکهای از خشکی است که از هفتاد میلیون سال پیش به این سو از نظر جغرافیایی از
سایر خشکیهای عمدهی زمین جدا بوده است و بنابراین دارای بافت بومشناختی ،تنوع زیستی و جریانهای
تکاملی خاصِ خود است .تا دو هزار سال پیش ،که نخستین انسانها خود را به ماداگاسکار رساندند ،لمورها
تنها نمایندگان ردهی پستانداران در این جزیرهی عظیم بودند .اعضای این خانواده در طول میلیونها سال
سکونتشان در ماداگاسکار شاخهزایی تکاملی فشردهای را از سر گذراندند و طیفی گسترده از کنامها را
اشغال نمودند.
تا همین چند هزار سال پیش ،در این جزیره انواع گوناگونی از لمورها زندگی میکردهاند .لمورهایی که
زیستگاههایی متنوع ــ از کنام گرگ گرفته تا میمون ــ را تسخیر کرده و نوعی شاخهزایی کالن را در تاریخ
خود تجربه نموده بودند .در تصویر ،جمجمهی لموری از گونهی فانِر فورسیفِر 104را میبینید که در آن شانهی
دندانی ــ که از رشد دندانهای پیشین و نیشِ پایینی ایجاد شده ــ به خوبی مشخص است.

103. Lemuridae
104. Phaner furcifer
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 .2خانوادهی ایندرا :105اعضای این خانواده برگخوار 106هستند و پاهایی بلند دارند .روش حرکتشان خیز
برداشتن در میان درختان است و در هند و آسیا زیاد دیده میشوند .این میمونها کمابیش به لمورها شباهت
دارند.
 .3خانوادهی آیآی :107این خانواده فقط یک گونهی بومی ماداگاسکار را شامل میشود که دوبِنتونیا
ماداگاسکارِنسیس

108

نامیده میشود و مردم محلی آن را به عنوان آیآی میشناسند .این میمون دندانهای

پیش بلندی شبیه به جوندگان دارد که در تمام طول عمر جانور به رشد خود ادامه میدهد و آیآی از آن برای
کندن خاك و شکار حشرات خاکزی استفاده میکند .انگشت سوم دست این حیوان بسیار دراز است و برای
بیرون کشیدن حشرات از حفرههای درون گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد .آیآی پوزهای بلند و گوشهایی
گرد و دراز دارد.
 .4خانوادهی کِیروگِلوس :109این پیشمیمونهای کوچک شبخیز دارای پنج جنس هستند که کِیروگِلوس

110

و میکروسِبوس 111در آن میان مشهورترند .جنس اخیر کوچکترین نخستیهای شناختهشده را در بر میگیرد.

105. Indridae
106. folivorous
107. Doubentonidae
108. Doubentonia madagascarensis
109. Cheirogaleidae
110. Cheirogaleus
111. Microcebus
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 .5خانوادهی لوریس :112پیشمیمونهایی کوچک و شبخیز را شامل میشود که خود در دو زیرخانواده
ردهبندی میشوند:
ـ زیرخانوادهی گاالگو 113که اندازهاش از موش تا گربه متغیر است ،بدنی پشمالو ،دمی دراز و پاهایی بلند
شبیه به پای خرگوش دارد .گوشهایش بزرگ است و شیوهی حرکتش جهیدن از روی شاخههای درختان
است.
ـ زیرخانوادهی لوریس

114

که تفاوتش با زیرخانوادهی قبلی ،نداشتن دم و غیرمتحرك و کوچک بودن

گوشهاست .این جانوران با احتیاط و کندی بر روی درختان حرکت میکنند و همیشه با دستانشان
تکیهگاهشان را محکم میگیرند و روی شاخههای افقی راه میروند.
 .6خانواده تارسیه :115فقط یک جنس به نام تارسیوس 116دارد که بومی فیلیپین ،سوماترا و برونئی است .این
موجودات هم کوچکاندام و شبخیز هستند و گوشهایی کوچک و چهرهای صاف و چشمانی بسیار درشت
دارند که فاقد الیهی آیینهای است و لکهی زرد بسیار کوچکی دارد .مثل لوریسها دست و پاهایی باریک و
ظریف دارند اما ،بر خالف آنها ،به صورت عمودی از شاخههای درختان باال و پایین میروند و در همان
وضعیت بر شاخهها استراحت میکنند .تارسیهها با بقیهی پیشمیمونها در چند مورد تفاوت دارند .در این
موجودات بینی و سیستم بویایی تحلیل رفته است و در مقابل دستگاه بینایی رشد زیادی نموده است .با وجود

112. Lorisidae
113. Galaginae
114. Lorisinae
115. Tarsiidae
116. Tarsius
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این ،هنوز مغز چندان بزرگ نیست و صفات مشترك پیشمیمونها ــ مثل فک زیرینِ دو تکه و شبخیز بودن
ــ در میانشان دیده میشود .تارسیهها از نظر جنینشناختی با بقیهی پیشمیمونها تفاوت دارند .جنین آنها
در حوضچههایی ،که توسط خون مادر محاصره شده ،رشد میکند .این الگو با لمورها و سایر پیشمیمونها،
که دارای پردهای بین جنین و خون هستند ،تفاوت میکند و به میمونهای عالی شباهت بیشتری دارد.
به این ترتیب ،برخی از متخصصان ردهبندی تارسیهها را در گروهی وابسته به میمونها ردهبندی میکنند و
معیاری متفاوت را برای تقسیمبندی نخستیها پیشنهاد میکنند.
گوشزد :یک راه دیگر هم برای ردهبندی نخستیها وجود دارد .در این راه دوم ،تمام پیشمیمونها ،به جز
تارسیهها ،در گروهی به نام استرپسیرینی

117

قرار میگیرند و تارسیه به همراه میمونها در گروهی به نام

هاپلورینی 118ردهبندی میشود .معیار این ردهبندی ،گسترشیافته بودن یا تحلیل رفتن سیستم بویایی ،اندازهی
پوزه و شکل جفت و الگوی رشد جنینی است .چنانکه دیدیم ،تارسیه با سایر پیشمیمونها در این مورد
تفاوت دارد .تفاوتهای دیگر بین تارسیهها و پیشمیمونها هم در این شیوه از ردهبندی تأثیر داشته است.

میمونها :جانورانی پیچیدهتر و بزرگتر هستند .مغزی بزرگ دارند و روزخیزند .فاقد پوشش براق شبکیه
برای دید در شب هستند و لکهی زرد مشخص دارند .میمونها به دو گروه عمده تقسیم میشوند:

117. Strepsirhini
118. Haplorhini
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گروه اول) پالتیرینی :119که بومی قارهی آمریکا و جهان نو هستند و به شکل باستانی و اجدادی میمونها
شباهت بیشتری دارند .نامشان را از ریشهی یونانی «پالتی» ( )به معنای پهن و صاف و «رینی»
( )به معنای بینی گرفتهاند و میتوان اسمشان را به میمونهای پهنبینی ترجمه کرد .این موجودات تنوع
زیادی دارند و در خوشههای خویشاوندی انبوه و فشردهای ردهبندی میشوند .مهمترین خانوادههای آن
عبارتند از:
 .1خانوادهی سِبوس :این بزرگترین خانوادهی میمونهای دنیای نو است .میمونهای بزرگی در آن قرار دارند
که در زیرخانوادههای متعددی تقسیم شدهاند .مهمترین زیرخانوادههای آن عبارتند از:
الف) آتِلینه 120که میمونهای عنکبوتی 121را شامل میشود ،زیرخانوادهای است با گونههای بزرگ که میتوانند
تا پانزده کیلوگرم وزن داشته باشند .ویژگی مشترك تمام میمونهای این گروه ،داشتن دمی دراز و متحرك
است که به عنوان دست پنجم میمون عمل میکند و حیوان میتواند به کمک آن به شاخهها بند شود .نوك
دم این میمونها سخت و شاخی شده و به پنجه شباهت پیدا کرده است.
ب) آلواتینه 122یا میمونهای زوزهکش 123که به زیرخانوادهی قبلی شباهت دارد و گاهی همراه با آنها در یک
زیرخانوادهی یگانه ردهبندی میشوند .این میمونها بزرگتر بوده و به ندرت از دمشان به شاخهها آویزان

119. Platyrrhini
120. Atelinae
121. spider monkeys
122. Aluattinae
123. howler monkeys
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میشوند .در بیشتر موارد به حالت چهار دست و پا روی شاخههای درختان حرکت میکنند و از این نظر
اختالفی اساسی با میمونهای عنکبوتی دارند.
پ) سِبینه 124که زیرخانوادهی اصلی سِبیده

125

است .میمونهای این گروه وزنی متوسط دارند و با وجود

داشتن دم بلند ،دست و پایشان برای شکل خاصی از حرکت تخصص پیدا نکرده است .مشهورترین جنس
در این دسته کاپوچین( 126جنس سِبوس )127است.
ت) سایمیرینه 128که وابستگان به این زیرخانواده شباهت زیادی با اعضای سِبینه 129دارند و گاه همراه با آنها
ردهبندی میشوند .مشهورترین نمونه در این گروه ،میمون سنجابی (جنس سایمیری )130است.
ث) پیتِسینِه

131

که میمونهای درشت و بزرگی را با دم کوتاه در بر میگیرد .مشهورترین نمونههای آن

اوآکاریها (جنس کاکاجائو )132هستند که جمجمهی سرخ و بدون مویشان با بدن پشمالویشان در تضاد
است .نمونهی دیگر ،جنس پیتِکیا 133است که زمانی در قارهی آمریکا فراوان بود.

124. Cebinae
125. Cebiidae
126. Capuchin
127. Cebus
128. Saimiriinae
129. Cebinae
130. Saimiri
131. Pithecinae
132. Cacajao
133. Pithecia
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ج) آئوتینه .134این زیرخانواده تنها میمون

135

شبخیز را در بر میگیرد .آئوتوس ،136که تنها جنسِ این

زیرخانواده است ،با نام میمون جغدی 137هم شناخته میشود چرا که مانند جغد چشمانی درشت و نزدیک
به هم دارد.
چ) کالیمیسنِه .138تنها یک گونه به نام کالیمیکو گولدی 139دارد .میمونی است که دندانهای آسیای کامل دارد
و در هر فصل یک بچه میزاید .به همین دلیل هم آن را در خانوادهی سِبیده ردهبندی میکنند ،هر چند برخی
از صفات دیگرش به وابستگان به خانوادهی کالیتریکیده شباهت دارد.
 .2خانوادهی کالیتریکده .140برخی از متخصصان این خانواده را به عنوان زیرخانوادهی کالیتریکینه

141

در

خانوادهی سبیده ردهبندی میکنند .ما در اینجا از ردهبندی منشعبتری 142که در دیرینشناسی انسانی رایجتر
است استفاده میکنیم و این سطح را به عنوان خانواده در نظر میگیریم .این خانواده میمونهای کوچکی مانند
مارموزتها

143

(جنسهای سِبوئِال

144

و کالیتریکس )145و تامارینها

146

(جنسهای لئونتوپیتِکوس

147

و

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
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ساگوینوس )148را شامل میشود .برخی از وابستگان به این خانواده ــ مثل مارموزتها ــ فقط صد گرم وزن
دارند و از کوچکترین نخستیهای شناختهشده محسوب میشوند .این میمونها همگی دوقلوزا هستند و
فرزندان در غیاب مادر توسط پدر یا سایر برادر و خواهران بزرگترشان حمل و تغذیه میشوند .غذای اصلی
این میمونها پوست درخت و برگ و میوه است و فاقد دندان آسیای سوم هستند .همهی انگشتان این میمونها
ــ بر خالف پیشمیمونها ــ دارای ناخن است ،هر چند اهمیت تکاملی آن معلوم نیست.

راست :بابون زیتونی (پاپیو آنوبیس) ،149میان :ماندریل (ماندریلوس
چپ :کاپوچین (سِبوس

اسفینکس)150

کاپوسینوس)151

148. Saguinus
149. Papio anubis
150. Mandrillus sphinx
151. Cebus capucinus
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گروه دوم) کاتارینی :152میمونهای جهان کهن را در بر میگیرد .این میمونها به دلیل داشتن تیغهی بینی
نازكتر به این نام خوانده شدهاند ،چرا که در زبان یونانی
(rhini ) 

«کاتا» (cata)

به معنای باریک و «رینی»

به معنای بینی است .میمونهای جهان کهن ،به دو روخانوادهی بزرگ تقسیم میشوند:

 .1سِرکوپیتِکوئیدِه :153میمونهایی دمدار هستند و در نشیمنگاهشان دارای پینهی پوستی 154بیمویی هستند
که برای نشستن سازش یافته است .این میمونها دارای دندانهای آسیای نوكداری هستند که تاج بلند و
مرتفعی دارد .دندان نیشِ فک باالی این میمونها بسیار رشد کرده و به عنوان ابزار دفاعی نیرومندی کاربرد
یافته است .اولین پیشآسیای فک پایین ،برای اینکه جا را برای قرار گرفتن این دندان نیش بزرگ باز کند،
تغییر شکل داده و به تیغهای شبیه شده است .دندانهای این میمونها برای خوردن برگ سازش یافتهاند.
مهمترین زیرگروههای این روخانواده عبارتاند از:
الف) زیرخانوادهی کولوبینِه :155این جانوران برگخوار هستند و انگشت شستشان کوچک شده یا تحلیل
رفته است .معدهای چندبخشی و پر از باکتریهای تجزیهکننده ،مثل معدهی نشخوارکنندگان ،دارند .با وجود
اینکه رفتار تاب خوردن در بین شاخهها را از خود نشان نمیدهند ،دستها و پاهایی الغر و بلند دارند که

152. Catarhini
153. Cercopithecoidea
154. Ischial callosities
155. Colobinae
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برای این نوع حرکت بسیار مناسب است .چهرهی این میمونها ظریف و طاق ابروانشان برجسته است ،دم
بلندی دارند و پاهایشان از دستانشان بلندتر است .میمون دماغدراز 156نمونهای مشهور از این گروه است.
ب) زیرخانوادهی سِرکوپیتِسینِه :157بزرگترین و مشهورترین زیرخانوادهی سِرکوپیتِکوئیده

158

است.

میمونهای بزرگ میوهخواری در این گروه قرار میگیرند که مانند جوندگان کیسهای در پشت گونههایشان
دارند و میتوانند به هنگام فراوانی ،غذا را در دهانشان انبار کنند و بعداً سر فرصت آن را بجوند و ببلعند.
معموالً در میان درختان زندگی میکنند ،اما نمونههای ساکن دشت ــ مانند بابون ــ هم در میانشان دیده
میشود .جنسهای مشهور آن عبارتند از :بابون ،159ماندریل 160که شبیه به بابون است و جنس نر آن تزئینات
آبی و قرمز چشمگیری بر چهرهاش دارد ،سِرکوپیتِکوس 161که در جنگلهای گرمسیری آفریقا زندگی میکند،
و میمون ماکاك 162که تنها نمونهی بومی آسیاست و اصالً در آفریقا یافت نمیشود.
 .2هومینوئیدِه :163میمونهایی بزرگ و سنگین را شامل میشود که معموالً در میان درختان زندگی میکنند،
اما قادر به حرکت و فعالیت بر روی زمین هم هستند .از نظر تکاملی ،به جز گونهی انسان ،سایر گونههای

156. Nasalis larvatus
157. Cercopithecinae
158. Cercopithecoidea
159. Papio
160. Mandrillus
161. Cercopithecus
162. Macaca
163. Hominoidaea
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این روخانواده چندان موفق نبودهاند و معموالً توسط گونههای روخانوادهی سرکوپیتکوئیده جایگزین شدهاند.
این گروه دارای سه خانوادهی مهم است:

راست :یک خانواده ماکاك دممُهری (ماکاکا آرکتیودِس) 164و چپ :یک جفت ژیبون (هیلوباتِس

الر)165

الف) هیلوباتیدِه 166که همان خانوادهی ژیبونهاست .این گروه میمونهایی بزرگ و ظریف را در بر میگیرد
که دست و پایی بسیار دراز دارند و با پریدن از شاخهای به شاخهی دیگر در میان درختان حرکت میکنند.
ب) پونتیدِه ،167خانوادهای است که اورانگاوتانها را در بر میگیرد .اینها میمونهای بزرگ و هوشمندی
هستند که با دو یا چهار دست و پا حرکت میکنند و در درختها و روی زمین زندگی میکنند .زیستشناسانِ
قدیمی شامپانزه و گوریل را هم به دلیل پرمو بودن بدنشان و شیوهی زندگی درختزیشان در این خانواده
قرار میدادند .اورانگاوتانها نام خود را از اسمِ سوماتراییِ این جانور گرفتهاند که «مرد جنگلی» معنی میدهد.

164. Macaca arctoides
165. Hylobates lar
166. Hylobatidae
167. Pongidae
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این جانور دو گونهی سوماترایی (پونگو پیگمایئوس)

168

و بورنئویی (پونگو آبِلی)

169

دارد که برخی از

جانورشناسان آن را در خانوادهی هومینیده میگنجانند.
پ) هومینیدِه :170خانوادهای است که بنا بر ردهبندی قدیمی گونهای منفرد یعنی هوموساپینس را شامل میشود.
اما زیستشناسان امروزین شامپانزه و گوریل را هم در این خانواده قرار میدهند 171.شامپانزهها دو گونهی
معمولی (پان تروگلوتیدس) 172و کوتوله (بونوبو یا پان پانیسکوس) 173دارند و گوریلها هم به دو نوع غربی
(گوریال گوریال) 174و شرقی (گوریال گراوِری) 175تقسیم میشوند .معموالً دو وابستهی غیرانسانِ این خانواده
(شامپانزه و گوریل) را به همراه اورانگاوتانها با نام عمومی میمونهای بزرگ 176میشناسند.

177

شیوهی زندگی نخستیها
چنانکه گفتیم ،سیستم استخوانبندی نخستیها بسیار ابتدایی است و استخوانهای همسایه به یکدیگر جوش
نخوردهاند .این الگوی مشترك را در تمام پستانداران درختزی میتوان یافت و گویا نوعی سازش برای
افزودن بر درجهی آزادی حرکت اندامهاست .نخستیها ،به دلیل شیوهی زندگی خاصشان ،سوختوساز

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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باالیی دارند و بنابراین نسبت به نوع غذایی که میخورند سازشهایی یافتهاند .بیشتر نخستیها (به استثنای
انسان و شامپانزه که تا حدودی گوشتخوار است) گیاهخوار یا حشرهخوار هستند و معموالً به طور انتخابی
از بخشهای گوناگون گیاهان استفاده میکنند .نمونههای حشرهخوار هم همچنان از رژیم غذایی اجدادیشان
پیروی میکنند و تخصصهایی مشابه را در مورد حشرات درختزی یافتهاند.
الف) اندازه و تغذیه :تفاوت اندازه در میان بزرگترین و کوچکترین نخستیها کامالً چشمگیر است .یک
گوریل کوهستانی نر میتواند تا  117کیلوگرم وزن داشته باشد ،و این حدود هزار و هشتصد بار سنگینتر
از سبکترین نخستی ــ مثالً گاالگو دِمیدووی 178و میکروسبوس مورینوس 179ــ است که حدود  65گرم
وزن دارند.

180

چنین دامنهی نوسان وزنی در میان میمونها 181به همین شدت دیده میشود .گوریل سنگینترین ،و مارموزت
کوتوله( 182سِبوئِال پیگمِئا) 183با  72گرم وزن سبکترین میمون شناخته شده است .اما در میان پیشمیمونها
تغییرات وزن بدن به این شدت نیست .ایندری ایندری ،184که بزرگترین پیشمیمون است ،شش کیلوگرم
وزن دارد که فقط  92بار از سبکترین پیشمیمون ــ گاالگو دِمیدووی ــ سنگینتر است.

178. Galago demidovi
179. Microcebus murinus
180. Martin,1990.
181. Simian
182. Pygmy marmoset
183. Cebuella pygmaea
184. Indri indri
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اگر وزن نخستیها را با شیوهی زندگیشان مقایسه کنیم ،به الگوهای فراگیری دست خواهیم یافت .تمام
نخستیهای شبخیز (به جز آیآی) بزرگ هستند و بیشتر از یک کیلوگرم وزن دارند .همچنین تمام
حشرهخواران کوچک هستند و وزنشان کمتر از  250گرم است.

185

اصلی در فیزیولوژی جانوری وجود دارد که به نام قانون کالیبرگ

186

شهرت یافته است .این قانون نشان

میدهد که سرعت سوختوساز پایهی جانورانِ خونگرم با وزنشان نسبتی نمایی دارد .به عبارت دیگر:
BMR  KWb0/ 75

که در آن  BMRبرابر با سرعت سوختوساز پایه Wb ،187عبارت از وزن بدن و  Kضریبی

ثابت است .با توجه به اینکه سرعت سوختوساز با توان کوچکتر از واحدِ وزن بدن نسبت دارد ،میتوان
چنین نتیجه گرفت که شدت متابولیسم پایهی واحد وزن یک جانور کوچک از مقدار مشابه برای جانوری
بزرگ بیشتر است .به همین ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت که انرژی ــ یا مقدار غذای ــ مورد نیاز برای زنده
نگهداشتن یک واحد وزنی از بدن جانوری کوچک بیشتر از موجودی بزرگتر است.
یک گونه ،دو راه برای باال بردن مقدار انرژی دریافتشده در رژیم غذاییاش دارد .نخست اینکه حجم مواد
غذایی دریافتشده را زیاد کند و دیگر اینکه کیفیت غذا و ارزش و محتوای انرژی خوراکش را باال ببرد .در
نخستیها هر دو این راهکارها دیده میشود.
در شکل ،نمودار سهبعدی رژیم غذایی پیشمیمونها و میمونها را بر اساس جایگاهشان در ردهبندی نخستیها
میبینید .هر گوشِ این مثلث ،نمایانگر یکی از سه حالت حشره /گوشتخواری ،برگ /گلخواری و میوه/

185. Cambridge,1992.
186. Kleiberg's law
187. Basic Metabolic Rate
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دانهخواری است .چنانکه میبینید ،سه خطراههی تکاملی مستقل برای استفادهی بهینه از این غذاهای خاص
تخصص یافته است.

188

چنانکه دیدیم ،نخستیهایی که اندازهی کوچک دارند از رژیم غذایی غنی حشرهخواری بهره میبرند .این
رژیم احتماالً در نیاکان کوچکاندامترِ نخستیها هم وجود داشته است و چنانکه گفته شد ،یکی از نظریات

188. Cambridge, 1992: 61
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مربوط به چگونگی تکامل نخستیها را تشکیل میدهد 189.نخستیهایی که اندازهای متوسط دارند بیشتر از
میوه و پوست درختان تغذیه میکنند و نمونههای بزرگتری مانند گوریل و اورانگاوتان بیشتر برگخوار
هستند .در این میان یک چرخش رفتاری مشخص در شامپانزهها و انسان دیده میشود .در این گونهها اندازهی
بزرگی و هوشمندی ،گوشتخواری را ممکن ساخته است .شامپانزهها ،به ویژه در فصل جفتگیری که ماده
برای تغذیهی جنین به مواد غذایی اضافی نیاز دارد ،به شکار جوندگان و میمونهای دیگر میپردازند و
میمونهای کوچکتر جنس کولوبوس 190را میخورند .در انسان این رفتار شکارگری بیشتر نهادینه شده است
و میتواند در تمام فصول سال انجام گیرد .چنین به نظر میرسد که افزایش وزن بدن ،به همراه هوشمندتر
شدن و رشد رفتار گروهی در میان اجداد انسان ،خطراههی تکاملی جدیدی را در شیوهی زیست انسان ایجاد
کرده باشد ،و این همان خطی است که انسان امروزی را به شکل کنونی رسانده و چنانکه خواهیم دید ،بقای
انسان در عصر یخبندان را ممکن ساخته است.

191

رفتار انسان هم بنا بر رژیم غذایی گوشتخواریاش تغییر کرده است 192.گوشتخواران ،بر خالف گیاهخواران،
غذایی کمحجم و غنی از نظر مواد پروردهشده را میگوارند و بنابراین مدفوعشان کمحجم و مملو از
باکتریهای رودهی بزرگ است که میتواند برای خود حیوان بیماریزا باشد .جانوران گیاهخواری که حجم
زیادی مدفوع کمگواردهشده و نیمههضمشده را دفع میکنند ،در واقع محیط زیستی برای کودرستها و

189. Milton, 1993.
190. Colobus
191. Milton, 1993.
 . 192موریس.1364 ،
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مدفوعخواران گیاهی گوناگون ایجاد میکنند که آسیبی به خودشان نمیرسانند و خاصیت بیماریزایی ندارند.
اما در مورد مدفوع گوشتخواران چنین حرفی مصداق ندارد .به همین دلیل هم ،بیشتر گوشتخواران رفتار
دفعی ویژه دارند .گوشتخواران متحرك و مهاجری مانند سگسانان نگرانی کمتری در مورد آلودگی
مدفوعشان دارند ،اما آنهایی که در جای مشخصی النه میکنند مدفوعشان را در نقاطی دورافتاده میریزند و
یا آن را خاك میکنند .این رفتارِ خاك کردنِ مدفوع چیزی است که در گربهی خانگی هم باقی مانده است و
به شکلی دیگر در انسان هم وجود دارد .یکی از پیامدهای وجود مدفوع گوشتخوارانه ،باال رفتن شانس
بقای انگلهایی است که بر مدفوع تخمریزی میکنند و به دلیل بافت مدفوع گوشتخوارانه ،نوزادان خود را
بر مدفوع میزبانانشان رشد میدهند .یک نمونهی مشهور از این انگلها کک است که انگل بسیاری از گونههای
گوشتخوار است ،اما در نخستیها ــ به استثنای انسان ــ دیده نمیشود .برخی از نظریهپردازان ،برهنه شدن
آدم و از بین رفتن موی بدن را نیز نوعی ترفند تکاملی ضدانگلی دانستهاند ،چرا که بخش مهمی از این انگلها
زیر پوشش مو زندگی میکنند.
ب) شیوهی حرکت :نخستیها از نظر شیوهی حرکت حاالت گوناگونی را به نمایش میگذارند .پنج نوع اصلی
حرکت در نخستیها عبارت است از:

193

 .1آویزان شدن 194که در میمونهایی مانند ژیبونها به طور برجسته دیده میشود .دراز شدن دستها ،متحرك
بودن مفصلهای بازو ،بلند بودن استخوان ران ،سبک شدن بدن و معموالً نبودِ دم از سازشهای رایج برای

193. Cambridge,1992:76.
194. hanging
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این نوع حرکت هستند .در این جانوران استخوان کتف بیشتر در پشت قرار میگیرد و تنه حالتی فشرده و
جمع شده پیدا میکند.
 .2پریدن ،195که در گاالگوها زیاد دیده میشود ،به بدنی سبک و دست و پایی بلند با پنجههایی متحرك نیاز
دارد .همچنین ستون مهرهها و عضالت چرخانندهی تنه هم باید تحرك باالی بدن را تضمین کنند.
 .3چهارپایی درختی 196در بسیاری از میمونها و پیشمیمونها دیده میشود .در این موجودات استخوان کتف
به کنارههای پشت رانده شده است ،اندازهی دست و پا تقریباً برابر است و هر دو دارای پنجههایی گیرنده
هستند که شستشان در برابر سایر انگشتان قرار میگیرد و امکان گرفتن شاخهها را به آنها میدهد .بیشتر
این میمونها دارای دم بلندی هستند که به حفظ تعادلشان کمک میکند.
 .4چهارپایی زمینی ،197که به طور برجسته در بابونها دیده میشود و دارای این ویژگیهاست :دست و پای
بلند و هماندازه ،انگشتان کوتاه ،دم کوتاه و مفصل کتفِ جمعشده و دارای تحرك کم.
 .5دوپایی زمینی 198که فقط در انسان و اجداد منقرضشدهاش دیده میشود .سازشهای مربوط به این نوع
از حرکت عبارتند از :ستون مهرههای خمیده و شبیه  ،Sسوراخ زیر جمجمه 199که در زیر سر قرار گرفته،
لگن خاصرهی باریک و فشرده ،پاهای بلند و کشیده ،پاشنهی بزرگ و انگشتان پای کوتاه و همراستا.

195. leaping
196. Arboreal quadripedal
197. Terrestrial quadripedal
198. Terrestrial bipedal
 Foramen magnum .200سوراخی است که مغز از راه آن با نخاع اتصال مییابد.
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اندازهی بدن ،در انتخاب نوع حرکت هم نقشی تعیینکننده دارد .مقدار انرژی الزم برای حرکت بر مبنای
معادلهی

M  0/ 533Wb0/ 316

با وزن بدن تناسب دارد ،که  Mدر آن برابر است با مقدار سانتیمتر مکعب

اکسیژن مصرفشده برای یک متر حرکت دادنِ یک کیلوگرم از وزن بدن .با توجه به اینکه ما در اینجا هم با
نوعی ارتباط نمایی روبهرو هستیم ،و باز با توجه به اینکه حرکت کردن در میان درختان (سه نوع اولِ حرکت
کردن) معموالً با جابهجایی عمودی بدن در میان شاخهها همراه است ،میتوان به این نتیجه رسید که برای
نخستیهای درشتهیکل حرکت کردن بر زمین سادهتر است .شاید به همین دلیل باشد که همهی میمونهای
دارای وزن بیشتر از ده کیلوگرم زمینزی هستند و بر درختان زندگی نمیکنند.
شیوهی حرکت نخستیها ،عالوه بر ارتباط با عوامل یادشده ،با دو شاخص دیگر نیز مربوط است .عامل
نخست رژیم غذایی است ،که گفتیم با وزن بدن هم رابطه دارد .به این ترتیب ،رابطهای سهجانبه میانِ وزن
بدن و رژیم غذایی و شیوهی حرکت برقرار است .عامل دیگر جایگاه گونه در سلسلهمراتب ردهبندی است.
شیوهی حرکت ،وزن بدن ،رژیم غذایی و دیگر عوامل اصلی زیستشناختی مربوط به گونه در اثر سازگاریِ
نمودهای رفتاری ژنوم با کنامهای خاصِ موجودات تعیین میشوند .برنامهی ژنتیکیای که این سازگاری را
ممکن میسازد ،خود بخشی از یک خزانهی ژنومی بزرگتر و غنیترِ تکاملی است .به این ترتیب ،کل عوامل
یادشده تحت تأثیر روابط خویشاوندی گونهی مورد نظرمان با سایر جانوران هم قرار میگیرد.
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ج) رشد و نمو :تنها هدف عینی سیستمهای زنده ،افزایش شایستگی زیستی ،200و بیشینه کردن بخت انتقال
ژنوم به نسل بعد است .با توجه به اینکه تمام جانداران در نهایت همانندسازهایی بسیار پیچیده هستند و با
توجه به اینکه تنها شاخص موفقیتشان در رقابت بر سر منابع تعداد نسخههایی است که از ژنوم خود تکثیر
میکنند ،این هدف بدیهی مینماید .با فرض اینکه هدف همهی جانداران بیشینه کردن تعداد نسخههای بارور
از ژنوم خودشان است ،میتوان طیف وسیعی از ویژگیها و الگوهای رفتاری جانداران را تحلیل کرد.
جانوران میتوانند از دو راهکار بقای گونه را تضمین کنند .نخست با بیشینه کردن تعداد فرزندان ــ مستقل
از شانس بقای هر یک ــ و دوم با صرف هزینهی باالتر و بیشینه کردن شانس بقای فرزندان ،و به ناچار کم
کردن تعداد آنها .به این ترتیب ،دو راهکار کمی و کیفی برای تکثیر ژنوم وجود دارد که میتواند به عنوان
دو الگوی متفاوت و حتی متعارض برای باال بردن شایستگی زیستی در نظر گرفته شود .این دو راهکار را در
بومشناسی با نام راهبردهای
شدهاند.

k/r

نامگذاری کردهاند .در جدول زیر مشخصات اصلی این دو راهبرد ذکر

201

200. Fitness
201. Foley, 1989: 137.
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راهبرد کمی
اقلیم
مرگ و میر

راهبرد کیفی

آشفته ،پویا ،غیرقابل پیشبینی پایدار ،قابل پیشبینی ،قانونمند
غیروابسته

به

جمعیت ،وابسته به جمعیت ،خطی

فاجعهآمیز ،غیرخطی
زیاد

شانس بقای فرزندان

کم

اندازهی جمعیت

متغیر ،کمتر از گنجایش محیط پایدار ،متعادل با محیط ،نزدیک گنجایش
محیط

دگرگونی و گونهزایی

سریع و پرشاخه

آرام و کم شاخه

طول عمر افراد

کم

زیاد

شمار فرزندان در هر نسل زیاد
پیچیدگی بدن  /مغز

کم
زیاد

کم

مشخصات اصلی دو راهبرد بقای گونه

نخستیها ،به طور کلی از راهکار دوم استفاده میکنند .تعداد فرزندان آنها در هر زایمان اندك ،و زمان و
نیرویی که والدین صرف بزرگ کردن فرزندان میکنند زیاد است.
بعضی از پیشمیمونها به طور همزمان تا سه جفت بچه میزایند .این تعداد در میمونها به یک جفت میرسد
و شمار گونههایی که همچون انسان در هر زایمان تنها یک بچه بزایند کم نیستند .کم بودن تعداد فرزندان
هنگامی نمود خواهد یافت که آن را با چهارده بچهای که یک جونده در هر زایمان به دنیا میآورد مقایسه
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کنیم .کم بودن تعداد فرزندان پیامدهایی را برای موجود به ارمغان میآورد .وسیع بودنِ دامنهی سازشهای
مربوط به راهبرد کیفی را میتوان در متغیرهای ریختشناختی (مانند کم شدن تعداد پستانها و منتقل شدنشان
از شکم به سینه) و دگرگونیهای رفتاری (مثل مراقبت از بچه و حمل شدن بچه توسط مادر) مشاهده کرد.
نوزاد پستانداران ،بر مبنای کامل بودن نوزاد ،به دو گروه تقسیم میشوند .برخی از پستانداران فرزندانی به
نسبت کامل و درشتجثه را میزایند که توانایی حرکت و درك محركهای حسی ــ مانند نور ــ را به خوبی
دارند .این نوع نوزادان را رسیده 202مینامند .سُمداران بهترین مثال از پستاندارانِ دارای این شیوه از تولیدمثل
هستند .برخی دیگر ،نوزادانی ناقص و کور و بیمو را در شرایطی میزایند که هنوز رشد جنینی نوزاد تکمیل
نشده است .این گروه از پستانداران ناچارند برای مدتی ــ که میتواند طوالنی هم باشد ــ از نوزادانِ ناتوانشان
مراقبت کنند و تغذیه و حفاظت از آنها را بر عهده بگیرند .این نوع نوزادان نارس 203خوانده میشوند و
نوزادان انسان و بقیهی نخستیهای عالی نمونههایی از آن هستند .به عنوان مثال ،در انسان دورهی رشد جنینی
بیست و یک ماه به طول میانجامد ،و تنها نُه ماه از این زمان طوالنی در داخل رحم مادر سپری میشود.
در نخستیها سرعت رشد جنین ،نسبت به واحد وزنش ،کمتر از سایر پستانداران است .یعنی در این
موجودات ،سرعت افزایش وزن بدن جنین به نسبت کم است .تنها بخش بدن جنین نخستیها که سریعتر از
جنین سایر پستانداران رشد میکند مغز است .سرعت افزایش جرم مغز در دورهی جنینی نخستیها حدود دو
برابر مقدار متوسط رشد مغز در سایر پستانداران هماندازهشان است .رشد مغز در شامپانزهها یک سال پس از

202. precocial
203. altricial
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تولد متوقف میشود ،اما مغز انسان تا شش ـ هفت سالگی به رشد خود ادامه میدهد .این روند بیشتر در
نخستیهای عالی (یعنی میمونها) نمود دارد .نوزاد یک میمونِ مربوط به گروه هاپلورینی ،وزنی در حدود
سه برابر نوزاد یک پیشمیمونِ استرپسیرینیِ همتایش دارد .در نخستیها تعداد فرزندانی که به طور همزمان
در رحم مادر تغذیه میشوند کم است و بنابراین وزن یک جنین منفرد میتواند خیلی زیاد شود و به ده درصد
وزن بدن مادر برسد .با توجه به اینکه جنین پس از تولد همچنان تا مدتی توسط مادر حفاظت میشود و به
رشد خود ادامه میدهد ،این الگو را میتوان نمونهای موفق از راهکار کیفی تکثیر نسخههای ژنومی در نظر
گرفت.

در نمودار باال چهار الگوی اصلی در منحنی رشد بخشهای مختلف بدن انسان از دوران جنینی تا سن بلوغ
را میبینید .هر خط بر مبنای اندازهی اندام مورد نظر نسبت به اندازهی نهایی آن در سن بلوغ تصویر شده
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است .سیستم ایمنی و گرههای لنفی در سن کودکی و نوجوانی از حد نهایی خود بیشتر رشد میکنند و به
تدریج به حجم و وزن نهایی خود در زمان بلوغ میل میکنند .رشد دستگاه تولیدمثلی نسبت به کل اندامهای
بدن بسیار دیر و رشد سیستم عصبی بسیار زود رخ میدهد.
د) دوشکلی جنسی:

204

دوشکلی جنسی بیشتر در جانورانی دیده میشود که دارای اندرکنش اجتماعی

پیچیدهای در میان نرها باشند .در این موجودات انتخاب جفت از راه رقابت رویارویِ نرها انجام میگیرد.
به عنوان یک قاعده در میان پستانداران هرچه میزان چندهمسری در یک گونه بیشتر باشد نمودهای دوشکلی
جنسی در آن گونه بیشتر است.
دوشکلی جنسی در نخستیها به این اشکال دیده میشود:
 .1تفاوت در وزن بدن و سیستم عضالنی ،که به طور مشخص در انسان و گوریل دیده میشود.
 .2تفاوت در رنگ و پوشش بدن .نمونهای از آن وجود ریش در چهرهی مردان است .برجستگی روی گونهی
اورانگاوتان نر ،و تزیینات رنگی روی چهرهی ماندریل نر نمونههایی دیگر هستند.
 .3اندامهای خاصی مانند بینی بزرگ میمون دماغدراز و سینههای انسان ماده که فقط در یک جنس به شکل
برجسته وجود دارند.
 .4تغییرات متفاوتِ وابسته به سن ،مثل تغییر رنگ و شکل پوشش بدن و یا اندامها.
در میان میمونهای جهان نو ،میمونهای زوزهکش بیشترین تمایز جنسی را از خود نشان میدهند .در این
جانوران ،میمون نر  35درصد از ماده سنگینتر است .با وجود این تمایز آشکار ،سایر میمونهای دنیای نو

204. Sexual di morphi sm
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تفاوت جنسی زیادی را از خود نشان نمیدهند و حتی در جانوری مثل تامارین ،جنس ماده کمی از جنس نر
درشتتر هم هست.
در مقابل ،در دنیای کهن دوشکلی جنسی به شکلی بارز دیده میشود .در بابونها و ماندریلها وزن بدن نر
ممکن است تا دو برابر از ماده بیشتر باشد ،و طول دندان نیش هم در بیشتر میمونهای نر بیشتر از ماده است.
این امر به ویژه در مورد ماکاك و تِروپیتکوس 205مصداق بیشتری دارد.

تبارشناسی انسان :روشها و ابزارها
دیرینشناسی

206

جانوری شاخهای از زیستشناسی است که به بررسی گونههای منقرضشدهی جانوری

میپردازد و چارچوبی نظری را فراهم میکند تا به کمک شواهد فسیلی تکاملی ،ریختشناسی ،ردهبندی و
بومشناسی ،جانوران منقرضشده بازسازی شوند .اگر بخواهیم در مورد تبار انسان و سلسلهی نیاکان
دوردستش ــ که امروز منقرض شدهاند ــ صحبت کنیم ،نخست باید به دیرینشناسی انسان بپردازیم و ببینیم
رشتهی تکاملی منتهی به گونهی انسانِ کنونی چه ویژگیهایی داشته است.
جهانی که ما بر آن زندگی میکنیم ،سیستمی پیچیده و بغرنج است که پویایی خود را در اطراف محور زمانی
نامتقارنی سازماندهی میکند .این نامتقارن بودنِ زمان بدان معناست که وضعیت سیستم در گذشته با حالتش
در آینده متفاوت است .چنانکه در ابتدای این نوشتار دیدیم ،قانون دوم ترمودینامیک ،بیانی حرارتی از همین
عدم تقارن است .عدم تقارن محور زمان ،به تاریخمند بودن پدیدارها میانجامد.

205. Theropi t hecus
206. Paleonthology
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تاریخمند بودن جهان بدان معناست که همهی پدیدارها ،از جمله کل زیستکرهی زمین ،دارای حافظه است.
منظور از حافظه در اینجا آن است که ردپای حوادثی که در گذشته روی دادهاند به شکلی در ساختار سیستم،
یعنی مجموعهی پیچیدهی ماده /انرژی /اطالعاتِ سازندهی آن ثبت میشود و یک پژوهشگر هوشمند ،اگر به
قدر کافی دقیق باشد ،میتواند برخی از این ردپاهای قدیمی را بخواند و حوادث گذشتهی زمین را بازسازی
کند .این کاری است که در این گفتار میخواهیم انجام دهیم .اما پیش از پرداختن به تصویری که دانشمندان
از این گذشتهی فراموششده به دست آوردهاند ،نخست بهتر است به روشها و راهکارهایی بپردازیم که
بازسازی این تصویر را ممکن میکند.

دورههای عمدهی زمینشناختی

مهمترین مادهی خامی که در دسترس یک دیرینشناس قرار دارد ،تکهپارههایی از بدن جانداران منقرضشده
یا آثار زندگی آنهاست که به شکلی در فرآیندهای زمینشناختی حفظ شده و تا روزگار ما باقی ماندهاند .این
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سنگوارهها میتوانند طیف وسیعی ،از استخوانها گرفته تا سنگهای بلعیدهشده توسط جانوران ،را در بر
بگیرند .یک دیرینشناس ،به کمک روشهایی تخصصی ،بیشترین اطالعات ممکن را از این شواهد
آزمایشگاهی استخراج میکند .امروزه ما دانش کافی برای دوبارهسازی ساختار ریختشناختی ،بافت
بومشناختی و شیوهی زندگی یک جانور را بر اساس استخوانها و سنگوارههای باقیمانده از آن در دست
داریم .در این میان ،مهمترین دادهای که باید از یک سنگواره استخراج شود سن آن است .یعنی تعیین اینکه
جاندار مربوط به یک سنگواره در چه زمانی زندگی میکرده است ،مهمترین شاهد برای بازسازی گذشتهی
آن است .با توجه به اینکه پرداختن به روشهای فنی دیرینشناسان موضوع اصلی این نوشتار نیست ،در
اینجا فقط فهرستی کوتاه از مهمترین روشهای تعیین سن در دیرینشناسی را ذکر میکنیم.
روشهای تعیین سن فسیلها را بر اساس نوع نتایجی که به دست میدهند و رابطهشان با سایر شیوهها به دو
دستهی نسبی و مطلق تقسیم میکنند.

207

اول) روشهای نسبی :در این روشها تاریخگذاری به کمک مقایسهی شواهد گوناگونی که از گوشه و کنار
گردآوری میشود انجام میپذیرد .مهمترین شیوههای نسبی عبارتاند از:
الف) مغناطیس دیرینه:

208

میدانیم که کرهی زمین نوعی آهنربای بسیار بزرگ است و میدان مغناطیسی

بزرگی را در دو قطب خود تولید میکند .به دالیلی ناشناخته ،هر از چند گاهی این میدان مغناطیسی تغییر
جهت میدهد .یعنی قطب شمال و جنوب مغناطیسی زمین ،در قطبهای شمال و جنوب جغرافیایی نوسان
میکنند .با توجه به اینکه فعالیتهای آتشفشانی تقریباً همیشه بر زمین وجود داشته و دارند ،همواره مقداری

207. Lewin, 1998: 83-93.
208. Paleomagnetism
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از ترکیبات آهن به صورت مذاب از دل زمین خارج میشدهاند و در قالب مواد مذاب و گدازههای آتشفشانی
به تدریج سرد و منجمد میگشتهاند .ذرات آهن و آهنرباهای موجود در این گدازهها ،پیش از سرد شدن در
راستای میدان مغناطیسی زمین قرار میگیرند و با تحلیل شکل آنها و تطبیق دادن آن با سنشان ،میتوان به
زمان تغییر جهتهای مغناطیسی زمین پی برد .از این راه میتوان سن سنگهای آتشفشانی را تعیین کرد و به
این ترتیب تعیین سن سنگوارههای یافتشده در آنها هم ممکن میشود.
در چهار میلیون سال گذشته ،چهار بار جهت میدان مغناطیسی زمین تغییر کرده است .به این ترتیب میتوان،
در طول چند میلیون سال گذشته چهار دوران مهم مغناطیسی را در زمینشناسی تشخیص داد .قدیمیترین
این دورانها گیلبرت

209

نام دارد و از  3/5تا  4/2میلیون سال پیش به طول انجامیده است .در این دوران

جهت میدان مغناطیسی بر خالف حالت امروزیناش بوده است .در حدود  3/5میلیون سال پیش این جهت
تغییر کرد و به شکلی نزدیک به میدان مغناطیسی کنونی تبدیل شد .این شکل جدید را که تا  2/4میلیون سال
پیش ادامه یافت به نام دوران گاوس

210

میشناسند .بعد از آن بار دیگر نوعی معکوسشدگی در الگوی

قرارگیری ذرات مغناطیسی دیده میشود .این دوران را ماتویاما 211مینامند که تا  0/7میلیون سال پیش ادامه
مییابد .دوران کنونی که از  0/7میلیون سال پیش آغاز شده ،دوران برونخِس 212نام گرفته است.
ب) همخوانی بومشناختی :این روشی است که در آن فسیلهای یافت شده در یک الیهی رسوبی به عنوان
ردپایی از شبکهی به هم پیوستهی گونههایی در نظر گرفته میشوند که در گذشتهی دور ،زیستگاههای منطقهی

209. Gilbert
210. Gauss
211. Matuyama
212. Brunches
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مورد نظر را اشغال میکردهاند .به این ترتیب ،قدمت گونههایی که در همسایگی فسیل مورد نظر یا الیهی
رسوبی مشابهی یافت شدهاند همچون کلیدی عمل میکند که حدود تقریبی سن سنگوارهها را به دست
میدهد.
پ) چینهشناسی 213:با توجه به اینکه فرآیند رسوبگذاری و نشست کردن زمین به صورتی سطحی و الیهای
انجام میشود ،در ساختار زمین بافتِ سنگشناختی خاصی را به نام چینه داریم که در واقع از رسوبهای
متوالی و رویهم قرارگرفته تشکیل شده است .الیههای پایینتر یک چینه ،به طور معمول ،دارای سن بیشتری
هستند .با توجه به قدمت نسبی الیههای مختلف ،میتوان سن سنگوارهای را که در یکی از این الیهها یافت
شده است تعیین کرد.
دوم) روشهای مطلق :در این روشها نیازی به مقایسهی دادههای گوناگون وجود ندارد و یک روش به
تنهایی سن گونهی منقرضشده را تعیین میکند .مهمترین شیوههای مطلق عبارتاند از:
الف) تاریخگذاری با فلوئور :فلوئور یکی از عناصری است که به طور طبیعی در آبهای جاری بر سطح
زمین وجود دارد .استخوانهای جانوران مدفونشده در زمین ،اگر در جریان این آبهای زیرزمینی قرار
بگیرند ،فلوئور را جذب میکنند .هرچه عمر سنگوارهای استخوانی در زیر زمین بیشتر باشد مقدار فلوئور
جذبشده در آن هم بیشتر است .به کمک روشهایی ،میتوان مقدار فلوئور را با سن سنگواره ــ که از راه
دیگری تعیین شده ــ تطبیق داد و جدولهایی درست کرد که عمر یک سنگواره را تنها بر اساس مقدار فلوئور
موجود در آن به دست دهد.

213. Stratography
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ب) تاریخگذاری با تشعشعسنجی :214برخی از ایزوتوپهای ناپایدارِ عناصر در طول زمان با روندی ثابت و
تصادفی به ایزوتوپهای پایدارتر همان ماده یا عنصری دیگر تبدیل میشوند .با دانستن سرعت این تبدیل ،و
اندازهگیری نسبت ایزوتوپهای پایدار یک عنصر به ایزوتوپهای ناپایدار آن ،میتوان سن یک سنگوارهی
دارای عناصر یادشده را تعیین کرد .مشهورترین عنصرهای مورد استفاده در دیرینشناسی عبارتند از پتاسیم ـ
آرگون ،روبیدیوم ـ استرنسیوم ،اورانیوم ـ توریوم ـ سرب و باالخره کربنِ  .14این آخری ،با وجود شهرت
زیادش ،دست باال تا شصت هزار سال را زمانسنجی میکند و بیشتر برای پژوهشهای باستانشناسان کاربرد
دارد تا دیرینشناسی.
از میان این ایزوتوپها ،کارآمدترینشان پتاسیم ـ آرگون است .پتاسیم عنصری است که در جریان فعالیتهای
آتشفشانی وارد پوستهی زمین میشود و در بلورهایی مانند فلدسپات یافت میشود .این ماده در گذر زمان به
ایزوتوپ پتاسیم تبدیل میشود و پس از مدتی به آرگون  39میشکند .در آزمایشگاه ،میتوان با بمباران کردن
تشعشعیِ کریستالی که دارای پتاسیم  39پایدار است ،آرگون  40ناپایدار را تولید کرد .با اندازهگیری مقدار
این مادهی اخیر ،مقدار کل پتاسیم موجود در بلور به دست میآید .اگر بلور را در این مرحله با تابشی لیزری
گرم کنیم ،دو ایزوتوپ آرگون  39و  40به صورت بخار از بلور خارج میشوند .این بخار را میتوان به کمک
تکنیک های کروماتوگرافی گازی از هم تفکیک کرد و به این ترتیب نسبت دو ایزتوپ آرگون را ،که یکی از
آنها معرف مقدار پتاسیم اولیه است ،به دست آورد .این مقدار ،زمانی را که از تشکیل بلور میگذرد نشان
خواهد داد .به این ترتیب ،سن سنگوارههای یافتشده در نزدیکی بلور نیز تعیین میشود.

215

214. Radiometric dating
215. Chen et al, 1996.
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پ) تشدید اسپین الکترونی ( 216)ESRو تابش حرارتی :217مبنای این روش آن است که الکترونهای بسیاری
از مواد معدنی در برخورد با رادیوایزوتوپهای فعالی مانند اورانیوم ،توریوم و پتاسیم (که میتوانند در
پرتوهای کیهانی یا پوستهی زمین وجود داشته باشند) برانگیخته میشوند .این الکترونها از جایگاه اولیهی
خود در شبکهی اتمها کنده شده و سوراخهایی با بار مثبت را پشت سر خود بر جای میگذارند .در شرایط
عادی این الکترونها پس از حرکتی کوتاه در حفرههای مثبتی که در همسایگیشان ایجاد شده است گیر
میافتند و بار دیگر به وضعیت تعادل میرسند .اما ناخالصی موجود در تمام مواد ،میتواند از این وضعیت
جلوگیری کند و الکترونها را در شبکهی اتمی خویش با سطحی میانه از انرژی نگه دارند .اگر مادهی مورد
نظر در این شرایط با حرارت باالیی روبهرو شود ،218این الکترونها را از دست میدهد .الکترونها در این
حال از ناخالصیها کنده شده و بار دیگر در شبکهی حفرات مثبت اطرافشان جذب میشوند .این تقریباً
معادل است با کوك شدن ساعت اتمی و شروع تیکتاك کردنش .از آنجا که روند معکوسِ کنده شدن
الکترونها و جذب شدنشان در ناخالصیها با آهنگی ثابت همواره ادامه دارد ،میتوان با اندازهگیری
الکترونهای به دام افتاده در این بخشها ،زمان آخرین دفعهای را که ماده (مثالً استخوان سوختهی یک جانور،
یا یک ظرف سفالی) حرارت دیده است تعیین کرد .در روش  ESRمادهی مورد نظر را در معرض میدان
مغناطیسی شدیدی قرار میدهند و عالیمی را که از تغییر اسپین الکترونهای به دام افتاده صادر میشود ،ثبت
میکنند .یک روش دیگر ،حرارت دادن مادهی مورد نظر است .در این شرایط بار دیگر الکترونهای به دام

216. Electron Spin Resonance
217. Thermolumenescence
 .220در مورد ذرات شن حتی تابش آفتاب تابستانی هم برای تولید این مقدار حرارت کافی است.
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افتاده رها میشوند و هنگام جذب شدنشان در چالههای بار مثبت اطراف ،فوتونی را رها میکنند که میتواند
با ابزارهای بسیار دقیق ردیابی شود .این روش اخیر را تابش حرارتی مینامند.

219

ت) تحلیل ژنوم :با توجه به اینکه تمام گونههای جانداران کنونی نیایی مشترك داشتهاند ،کدهای ژنتیکی
همهی جانداران امروزین هم شباهتهایی بنیادین را در ساختار و معنای اطالعات وراثتی از خود نشان
میدهد .با تکیه بر این شباهتها و با سنجش نوع و میزان تفاوت در ساختار و معنای کدها ،میتوان زمان
نسبی جدایی گونهها از یکدیگر را بر مبنای روشی موسوم به ساعت مولکولی به دست آورد.
یک راه ساده برای مقایسهی محتوای ژنومی نخستیها بررسی کروموزومهای آنهاست .در بررسی
کروموزومها از چنین روشهایی استفاده میشود:
 .1تحلیل نوارهای  220Gکه برای تشخیص کروموزومها از یکدیگر و بررسی ساختاری کلیشان کاربرد دارد.
 .2تحلیل نوارهای  221Cکه روشی است برای رنگ کردن نقاط انتخابی کروموزوم .با تحلیل نوارهای  Cامکان
تشخیص تغییرات درونگونهای و جمعیتی کروموزومها فراهم میشود.
 .3تحلیل نوارهای NOR

222

که نامش را از عبارت «سازماندهندگان هستهای»

223

گرفته است و از مواد

وراثتی کدکنندهی اطالعات ریبوزومها برای مقایسهی کروموزومهای گوناگون استفاده میکند.

219. Lewin, 1998: 91
220. G-banding
221. C-banding
222. NOR-banding
223. Nucleolar Organizers
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 .4کدهای ماهوارهای 224که در حدود  40درصد کل ژنوم را تشکیل میدهند و از بخشهایی تکراری با چند
میلیون بار تکرار تشکیل یافتهاند .این کدها جایگاههای مشابهی در کروموزومها دارند و در انسان و سایر
میمونهای بزرگ چهار ترکیب اصلی مشترك دارند .یکی از این توالیها  sat -I Iدر انسان و گوریل
واورانگاوتان مشترك است اما در شامپانزه دیده نمیشود.

225

به کمک این روشها ،امکان بازسازی تاریخ طبیعی گونهی انسان ممکن میشود .در اینجا از ذکر بسیاری از
جزئیات ــ که گاه بسیار جذاب هم هستند ــ چشمپوشی میکنیم چرا که این مفاهیم بیشتر به تاریخ علم
مربوطند تا بحث ما .آنچه به دنبال این سطور خواهد آمد ،چکیدهای است از ویژگیهای گونههای
منقرضشدهای که به نوعی خویشاوند با انسان فرض میشوند .بیشتر شواهد پشتیبانِ تصویری که به زودی
خواهید دید ،توسط راهکارهای نامبرده به دست آمدهاند.

224. Satellite - DNA
225. Leaky and Lewin, 1992
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اجداد انسان

الف) از ابتدای دوران سنوزوئیک تا آخر دورهی میوسن
 .1پلِسیاداپیس :حدود شصت و پنج میلیون سال پیش ،بخش عمدهی خزندگانی که پیچیدهترین و متنوعترین
ردهی مهرهداران خشکیزی آن زمان بودند در اثر یک بحران زیستمحیطی منقرض شدند .انقراض این طبقهی
پیچیده و موفقِ تکاملی احتماالً به برخورد شهابسنگ بزرگی به زمین مربوط میشود .پس از انقراض
دایناسورها ،ردهای به نام پستانداران که تا آن هنگام اهمیت و تنوع چندانی نداشتند ،به دلیل خونگرم بودن و
سوختوساز پایهی باال ،سریعتر از سایر ردهها موفق شدند بخش عمدهی بومهای اشغالشده توسط نیاکان
خزندهی خود را پر کنند .به این ترتیب بود که در همین برش زمانی ،شاخهزایی شدیدی در ردهی پستانداران
رخ داد و راستههای امروزین از آن مشتق شدند .یکی از این راستهها ،نخستیها بود که ویژگیهایش را در
گفتار گذشته دیدیم.
قدیمیترین نخستی شناختهشده ،موجودی با بدن باریک و کشیده و پوزهی دراز و دم بلند متحرك است که
پلسیاداپیس نامیده میشود .این جانور به لمورهای امروزی شباهت داشته و انگشتانش به جای ناخن،
پنجههایی داشته که شبیهاش را در سایر پستانداران نیز میبینیم .پلسیاداپیس در حدود  57میلیون سال پیش
در آفریقا میزیست .این نمونه ،قطعیترین و قدیمیترین فسیل از اجداد نخستیهاست و شاخص این راسته
در دورهی پالئوسن محسوب میشود .به این ترتیب ،میتوان قارهی آفریقا را کانون پیدایش راستهی نخستیها
دانست.
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 .2آگیپتوپیتکوس 226:فسیل این موجود در منطقهی فَیّوم در مصر یافت شد و از آن رو چنین نامی را رویش
گذاشتند که به یونانی میمون مصری معنا میدهد 227.منطقهی صحرایی یادشده در دوران اولیگوسن 228جنگلی
انبوه و استوایی بوده است و قدیمیترین سنگوارههای نخستیهای آفریقایی را در آنجا کشف کردهاند .میمون
مصری دندانهایی کمتر از سایر فسیلهای خویشاوند همدورهاش داشته است .این ویژگی و حدقهی استخوانی
اطراف چشمانش ،او را به میمونهای امروزین شبیه میکرده است .گویا این موجود به زمانی تعلق داشته باشد
که هنوز میمونهای کوچک 229از میمونهای بزرگِ انساننما 230جدا نشده بودند .به همین دلیل هم میتوان
میمون مصری را جد مشترك این دو شاخهی تکاملی دانست .میمون مصری اندازهای برابر با میمونهای
زوزهکش داشته و با دست و پاهایش شاخههای درختان را میگرفته است .در جانور نر دندان نیش بزرگتر
از ماده بوده و طول پوزهاش هم بیشتر از میمونهای امروزی بوده است.
 .3دِندروپیتِکوس 231:از قدیمیترین میمونهای دورهی میوسن 232محسوب میشود .این موجود نام خود را
از عبارتی یونانی گرفته که «میمون درختی» معنا میدهد .سنگوارههای دندروپیتکوس در شرق آفریقا یافت
شده و حدود  22میلیون سال قدمت دارد .این موجود به آگیپتوپیتکوس شبیه بوده و مانند او رژیم غذایی

226. Aegiptopithecus
.229

پیتِكوس )( 

به يونانی يعنی میمون.

 .230اين دوره از  36تا  24میلیون سال پیش را در برمیگیرد.
229. Monkey
230. Ape
231. Dendropithecus
 .234این دوره از  5تا  24میلیون سال پیش را در بر میگیرد.
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گیاهخواری داشته است .نقاط اختالف آن با میمون مصری ،تحرك بیشتر دستها و پاها ،گِردتر بودن سر و
کوتاهتر بودن پوزه است.
 .4پروکونسول 233:میمونی بوده که شباهت بسیار زیادی با شامپانزهی کنونی داشته است .تنها تفاوت مهم آن
با شامپانزه ــ که دستهایی بلندتر از پاهایش دارد ــ هماندازه بودن طول دست و پایش میباشد.
دیرینشناسانی که برای نخستین بار سنگوارهی این موجود را در شرق آفریقا کشف کردند ،به افتخار
شامپانزهای به نام کنسول 234که شیرینکاریهایش در باغ وحش لندن شهرت داشت ،اسمش را پروکنسول
گذاشتند که یعنی کنسول اولیه یا پیشکنسول.
پروکنسول در فاصلهی  25تا  5میلیون سال پیش ،یعنی در عصر میوسن ،در شرق آفریقا میزیسته است.
چنانکه از روی سنگوارههای به جا مانده از وابستگان به این جنس برمیآید ،وزن آن در دامنهی بزرگی تغییر
میکرده است .به همین دلیل دستکم شش گونهی مجزا را به این جنس منسوب میدانند .یکی از آنها
(پروکنسول آفریکانوس) 235حدود سیزده کیلوگرم وزن داشته و حجم مغزش به  165میلیلیتر میرسیده است.
دیگری پروکنسول نیانزای 236است که تقریباً همقد و هموزن یک شامپانزهی معمولی بوده ،و سومی تقریباً
هموزن گوریل بوده و با نام پروکنسول ماژور 237شهرت یافته است .چهارمی پروکنسول هسلونی 238نام دارد
که شاید شکل دیگری از یکی از سه گونهی پیشین باشد .بیشتر دیرینشناسان این گونه را نیای انسان نمیدانند

233. Proconsul
234. Consul
235. Proconsul africanus
236. Proconsul nyanzae
237. Proconsul major
238. Proconsul heseloni
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و آن را یک شاخهی موازی با مسیر تکاملی انسان در نظر میگیرند 239.نکتهی مهم در مورد جنس پروکنسول
این است که در جمجمهاش دارای سینوسهای پیشانی 240است .این حفرههای استخوانی فقط در میمونهای
بزرگ و انسان دیده میشود و در سایر نخستیها وجود ندارد.

241

 )5موروتوپیتکوس بیشوپی 242:گونهای است که در حدود بیست میلیون سال پیش در منطقهی موروتو در
اوگاندا میزیسته است 243.این میمون با پروکنسول خویشاوند بوده 244و احتماالً در حدود زمانی که نیاکان
ژیبونها از سایر میمونهای بزرگ جدا شدند ،میزیسته است .شواهدی در دست است که این میمون بر روی
دو پا راه میرفته است.

بقایای اسکلت پروکنسول
نیانزای در موزهی ملی
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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 .6دریوپیتکوس :245میمونی است که برای نخستین بار سنگوارهاش را در سال 1856م .در جنوب فرانسه
کشف کردند .اما به تدریج نمونههای دیگری از آن هم در آلمان و اسپانیا به دست آمد .نام این موجود ،از
ریشهی التینی  dryadگرفته شده که «پری جنگل بلوط» معنی میدهد .این نام به این دلیل انتخاب شد که
دیرینشناسان در کنار نخستین اسکلتهای یافتشده از این جانور چندین دانهی درخت بلوط هم پیدا کردند.
دریوپیتکوس در حدود چهارده تا نُه میلیون سال پیش زندگی میکرده است .کمی بزرگتر از پروکنسول بوده
و دندان های نیش بلندتری داشته ،اما از این اختالفات که بگذریم شباهتی چشمگیر با این جنس و همچنین
شامپانزههای امروزی دارد .به دلیل همین شباهتهاست که برخی از متخصصانِ ردهبندی ،این جنس را با
پروکنسول یکی میگیرند و وابستگان به جنس دریوپیتکوس را به عنوان گونهای خاص از پروکنسول در نظر
میگیرند .در صورت درست بودن این فرض ،با توجه به اینکه قارهی آفریقا تا هجده میلیون سال پیش
جزیرهای جدا از سایر خشکیهای زمین بوده ،میتوان پراکنده شدن جنس پروکونسول ـ دریوپیتکوس در
قارهی اروپا را به عنوان نخستین مهاجرت مستند نخستیها به خارج از قارهی زادگاهشان در نظر گرفت.
 .7هلیوپیتکوس:

246

نامش به یونانی میمون آفتاب معنا میدهد .حدود هفده میلیون سال پیش در عربستان

میزیسته و دندانهایش پوشش مینایی ضخیمی داشته که به دندانهای میمونهای انساننما شباهت دارد.
 .8کِنیاپیتکوس 247:به دلیل اینکه سنگوارههایش در کنیا یافت شده ،به این نام خوانده میشود .میمونی بوده
که چهارده میلیون سال پیش در آفریقا میزیسته است .محیط زندگیاش دارای درختان میوهدار کمتر و

245. Dryopithecus
246. Heliopithecus
247. Kenyapithecus
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دشتهای بیشتری بوده و به همین دلیل پوشش مینای دندانهایش از هلیوپیتکوس بیشتر است .با توجه به
شکل دندانبندیاش به نظر میرسد برای خوردن دانههای گیاهی و زیستن در شرایط دشوار تخصص یافته
باشد.
 .9سیواپیتکوس (راماپیتکوس) :248در حدود سیزده تا هفت میلیون سال پیش ،یعنی در اواخر دورهی میوسن،
در اروپای شرقی و هند و پاکستان زندگی میکرده است .این برش زمانی از نظر اقلیمی همزمان است با گرم
و خشک شدن هوای این منطقه و تبدیل شدن جنگلهای انبوه شرق اوراسیا به چمنزارهای بزرگ .به همین
دلیل هم سازشهای تکاملی این جنس با آب و هوایی که در آن میزیسته است تناسب دارد .این میمون
باستانی ،توسط دو کاشف گوناگون به دو نام مختلف خوانده شد .امروز این دو نام ،یعنی راماپیتکوس و
سیواپیتکوس ،را مترادف میدانند .بخش نخست هر دو این نامها به دو تا از خدایان اساطیری هند اشاره دارند.
این میمون هم مانند دریوپیتکوس جثهای بزرگ و دندانهایی با مینای ضخیم داشته است .برای مدتها
راماپیتکوس را از اجداد دوردست انسان تصور میکردند ،اما امروزه با تحلیل بیشتر ساختار فک و دندانبندی
سنگوارههای بهجامانده نشان داده شده که این تلقی درست نبوده است و این جنس را باید جد مشترك
اورانگاوتانها دانست .به این ترتیب ،این موجود نسبت به خطراههی تکاملی انسانها شاخهای فرعی
محسوب میشود .امروز کنیاپیتکوس را هم در این گروه ردهبندی میکنند.

)248. Sivapithecus (Ramapithecus
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 .10گیگانتوپیتکوس 249:با وجود شباهتش به راماپیتکوس ،بسیار درشتتر و عظیمتر بوده است .این موجود
حدود سه متر قد و بیش از پانصد کیلوگرم وزن داشته است .از آنجا که دوشکلی جنسی در آنها زیاد بوده،
نوع نرشان  3/6متر قد و  540کیلوگرم وزن داشته و بنابراین غولپیکرترین نخستیهایی بودهاند که بر زمین
زیستهاند .بیشتر سنگوارههای این موجود به یک میلیون سال پیش مربوط میشوند ،اما احتماالً نمونههای
اولیهشان در اواخر دورهی میوسن در جنگلهای خیزران آسیا تکامل یافتهاند .به تازگی شواهدی به دست
آمده که نشان میدهد برخی از جمعیتهای این گونه تا صد هزار سال پیش در چین و اندونزی و هند باقی
مانده بودهاند 250.به این ترتیب ،باید این موجود را برای مدتی همسایه و همزیست با انسان خردمند کنونی
دانست 251.ارتباط آن با خطراههی تکاملی انسانها درست روشن نیست ،اما گروهی معتقدند که گونههای
ناشناخته و به ظاهر افسانهای مشهوری مانند یتی (در تبت) و پاگُنده (در قارهی آمریکا) از بازماندگان این
شاخهی تکاملی باشند.
 .11اورِئوپیتِکوس :252اولین فسیل آن در معدن زغالسنگی در ایتالیا کشف شد .به زودی تعداد زیادی از
استخوانهای این موجود در گوشه و کنار اروپا یافت شد ،که چندین اسکلت تقریباً کامل در آن میان وجود
داشت .این موجود دستانی بسیار بلند داشته و فاقد دم بوده و با وجود برخی از خصوصیاتش که او را به
میمونهای انسانمانند نزدیک میکند ،در شاخهی تکاملیای نزدیک به میمونهای دنیای نو قرار میگیرد .این

249. Gigantopithecus
250. Christmas, 2005.
251. Ciochon et al., 1996: 3016-3020.
252. Oreopithecus
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موجود بیتردید درختزی و برگخوار ،و تقریباً هماندازهی یک شامپانزه بوده است .دستانش شبیه به قالب
بوده و برای تاب خوردن و آویزان شدن به شاخههای درختان سازش یافته بود .این میمون از آخرین وابستگان
به خانوادهی انساننماهاست که در دورهی میوسن میزیست.

101

ب) از دورهی میوسن تا به حال
در اواخر عصر میوسن ،تغییرات زمینشناختی مهمی در سراسر کرهی زمین رخ داد که به خشک شدن محیط
و کاهش یافتن مساحت مراکز مستعد برای سنگوارهسازی انجامید .به دنبال این تغییرات ،احتمال باقی ماندن
استخوانهای جانوران در الیههای رسوبی کاهش یافت و در نتیجه در بازهی زمانی هشت تا چهار میلیون
سال پیش ،نوعی سکوت و خاموشی در مدارك فسیلی دیده میشود .این دوره را به نام «گسست آخر
میوسن» 253میشناسند .بر اساس شواهد به دست آمده ،در این دوره نخستین میمونهای انساننما از گونههای
سادهترِ دورهی میوسن مشتق شدهاند 254.این جدایی و شاخهزایی نخستیهای اولیه ،در زمینهای از روندهای
زمینشناختی و تغییرات اقلیمی رخ داده ،که بدون دانستن آن ،فهم کامل این ممکن نمیشود.
در حدود ده میلیون سال پیش ،حرکات تکتونیک صفحهای منجر به جدا شدن دو صفحهی آسیایی و آفریقایی
از هم شد .خط جداکننده ی این دو صفحه ،بر محوری که از ترکیه ،فلسطین ،دریای سرخ ،اتیوپی ،تانزانیا و
موزامبیک میگذرد ،منطبق است .در نتیجهی این جدایی ،از یکسو دریای سرخ وسیعتر و پهناورتر شد ،و از
سوی دیگر گدازههای بیرون ریخته از محل این گسست ،دو گنبد بزرگ زمینشناختی را در اتیوپی و کنیا
ایجاد کردند که هر یک بیشتر از دو هزار متر ارتفاع داشتند و تأثیر اقلیمی شدیدی بر محیط اطراف خود

253- Late Myocene gap
254
Cartmill,1986.
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گذاشتند .همچنین در محور یادشده ،درههایی عمیق و بزرگ هم ایجاد شدند که «درهی بزرگ ستیغ» 255در
آفریقا نمونهای از آن است.

256

در اثر جنبشهای زمینزایی یادشده ،بوم قدیمی آفریقا که انباشته از جنگلهای استوایی گرمسیری بود به
موزائیکی از بومهای گوناگونِ همسایه تجزیه شد .این بومهای جدید ،محیطهایی با شرایط زیستی گوناگون
ــ از بیابان گرفته تا کوههای بلند و سرد ــ را تولید کردند .این حوادث ،به نخستین موج بزرگِ گونهزایی و
انقراض عمومیِ قارهی آفریقا در آخر دورهی میوسن دامن زد .به این ترتیب ،مهاجرت نخستیهای بزرگ از
باالی درختان به دشتهای نوظهورِ یادشده آغاز شد و بر مبنای قواعدی که گفتیم ،گونههایی درشتهیکل،
برگ /علفخوار و روزخیز از نخستیها بر زمین گام نهادند.
برای دیرزمانی متخصصان بر این باور بودند که جد مشترك تمام این گونهها احتماالً در اواخر دوران
اولیگوسن ،یعنی حدود سی میلیون سال پیش ،در آفریقا میزیسته است .اما در سال  1980م .سنگوارهی
نمونهای از این دودمان (جنس نوتارکتوس) . 257در آلمان کشف شد که نشان داد احتماالً توزیع جغرافیایی
این گونهی اجدادی گستردهتر بوده است .برخی از پژوهشگران حتی پیشنهاد کردهاند که تکامل این شاخهی
کهن در اوراسیا تکمیل شده و بعدتر نوادگان این موجودات به جنوب و آفریقا کوچیده باشند.

258

در حدود هشت میلیون سال اقلیم استوایی در آفریقا دچار چروکیدگی شد و در نتیجه نخستیهای مقیم این
منطقه دستخوش گونهزایی شدند .ابتدا گوریل و بعد شامپانزه از خط دودمانی انسان جدا شدند .این جدایی

great rift valley
Lewin,1983:12.
Notharctus
Kordos and Begun, 2001: 17–39.
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255
256
257
258

با دگرگونی اندکی در محتوای ژنتیکی همراه بود ،طوری که در کل تنها حدود یک درصد از ژنوم انسان و
شامپانزه با هم تفاوت دارد .خط دودمانی منتهی به انسان به زنجیرهای از گونهها منتهی شد که جنسها و
گونههایش به خوبی شناخته شدهاند .احتماالً کهنترین نمونه در این خط تکاملی ،که برخی آن را جد مشترك
انسان و شامپانزه هم میدانند ،انسان ساحلیِ چادی (ساحلآنتروپوس چادِنسیس) 259بوده که در حدود هفت
میلیون سال پیش در چاد زندگی میکرده است.

260

جمجمهی انسان ساحلی چادی

Sahelanthropus tchadensis
Brunet et al, 1995: 273-275.
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259
260

موج گونهزایی ناشی از گسستِ آخر میوسن ،پس از دو میلیون سال ،با رشتهی دیگری از تحوالت
زمینشناختی همراه شد و روند پیدایش انسان کنونی را به سرانجام رساند .این موج دوم ،اعصار چهارگانهی
یخبندان را در دو و نیم میلیون سال پیش پدید آوردند .چنانکه به زودی خواهیم دید ،موج نخست به پیدایش
میمون جنوبی ،و موج دوم به تکامل جنس انسان انجامید.
از منظر زمینشناسی کالسیک ،چهار عصر یخبندان در آخر دوران سنوزوئیک وجود داشته است .هر یک از
این دورههای یخبندان با پیشروی یخهای قطبی در نیمکرهی شمالی و مدفون شدن آمریکای شمالی ،شمال
اوراسیا و تبت در زیر الیههای قطور یخ همراه بوده است .در هر دوره پیشروی یخ ،سطح اقیانوسها به دلیل
انجماد حجم عظیمی از آب تا حدود صد متر پایینتر از میزان کنونی فروکش کرده و بنابراین راههای ارتباطی
کوچکی را بین آالسکا و سیبری و استرالیا و جنوب شرقی آسیا ایجاد نموده است .این چهار دورهی یخبندان،
به ترتیب گونتس 650( 261هزار سال پیش) ،میندل 450( 262هزار سال پیش) ،ریس 150( 263هزار سال پیش)
و وورم 50( 264هزار سال پیش) خوانده میشوند.
در سال  1970م .گروه زمینشناسی  CLIMAPبه کمک ابزارهای مشاهداتی دقیق و جدیدشان از یخچالهای
قطبی نمونهبرداری کردند و دورههای یخبندان را مورد بازبینی قرار دادند.

261

- Gunz
- Mindel
263
- Riss
264
- Wurm
262
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نتایج پژوهشهای این گروه نشان داد که در یک میلیون سال گذشته دستکم هشت دورهی زمینشناختی (و
نه چهارتا) وجود داشته است .نتایج به دست آمده در مورد دورههای پیشروی و پسروی یخهای قطبی ،با
مدلی که یک دانشمند صرب به نام میلوتین میالنکوویچ 265ارائه کرده بود کامالً همخوانی داشت.
این دانشمند تغییرات زاویهی حرکت وضعی زمین را مورد تحلیل قرار داده بود و سه چرخهی منظم را در
دگرگونیهای آن یافته بود .این چرخهها به ترتیب به دگرگونی در زاویهی میل گردش زمین (چرخهی صد
هزار ساله) ،حجم کالهک یخ در قطبها (چرخهی چهل و سه هزار ساله) و اثر تابش تابستانهی خورشیدی
بر طولهای جغرافیایی باال (چرخهی بیست و سه هزار ساله) مربوط میشوند 266.در نمودار این سه چرخه
به ترتیب در اشکال  B ،Aو  Cنمایش داده شدهاند.

267

بر اساس نتیجهی مشترك این دو شاخهی پژوهشی ،چرخههای موجود در حرکت زمین به عنوان نوعی رانهی
تنظیمکنندهی دورههای یخبندان عمل میکند و بر سایر تغییرات اقلیمی تأثیر میگذارند.
در گیرودار این تحوالت زمینشناختی ،و در فاصلهی زمانی پنج میلیون سالهای که از پایان میوسن تا به حال
گذشته ،دو شاخهی تکاملی از روخانوادهی آنتروپوئیده 268جدا شدند .یک شاخه گونههای وابسته به انسان
کنونی را ایجاد کرد ،و دیگری به شامپانزهها و گوریلها ختم شد که با وجود شباهتشان به انسان ،به دلیل
کم بودن حجم مغز ،پر مو بودن بدن ،درازتر بودن دست از پا ،حفظ زندگی درختی ،و مینای کمِ دندانهای
آسیا ،از خطراههی تکاملی انسان جدا فرض میشوند.

- Milutin Milanković
Hays et al., 1976: 1121–1132.
267
Lewin, 1998:55.
268
Anthropoidaea
265
266
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پ) میمون جنوبی 269و شبهانسان

270

در اوایل دورهی پلیوسن ،موجودی در شرق آفریقای امروزین زندگی میکرد که از میمونهای دورهی میوسن
بسیار پیچیدهتر بود .در حدود  5/6میلیون سال پیش جنس آردیپیتِکوس (گونهی آ .کادابا) 271در آفریقا تکامل
یافت ،و تا  4/4میلیون سال پیش گونهی دیگری از آن به نام آردیپیتکوس رامیدوس 272در این منطقه حاضر
بود 273.این موجود هنوز به میمون شبیه بود ،و در مورد اینکه حرکت دوپایی یا چهارپایی داشته ،ابهام وجود
دارد .امروز این موجود را به عنوان یکی از شاخههای فرعی درخت تکاملی انسان میشناسند .نخستین
سنگوارهی کشفشده از این خطراههی تکاملی ،آروارهای بود که در منطقهای موسوم به رَمید در حبشه کشف
شد .به همین دلیل هم کاشفانش آن را با نام آردیپیتکوس رامیوس 274شناسایی کردند 275.این کشف ،با وجود
اینکه تبارشناسی نخستیهای شبیه به انسان را بسیار روشنتر میکرد ،اما نشانی از نیاکان مستقیم انسان
نداشت .با وجود این ،بسیاری از پژوهشگران این نمونه را با میمون جنوبی ،که از اجداد مستقیم انسان بوده،
مرتبط میدانند.
یکی از قدیمیترین آثار اجداد مستقیم انسان کنونی ،در منطقهای به نام الیتولی کشف شد ،که در نزدیک چهل
کیلومتری منطقهی اولدووای

276

در شمال تانزانیا قرار دارد .در سال  1978م .سنگوارهی ردپاهایی در این
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Ardipithecus ramidus
273
White et al, 2009: 75–86.
274
Ardipithecus ramius
275
Tattersal, 2000.
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Olduvai gorge

108

276

منطقه کشف شد که هیجان زیادی را در جوامع علمی برانگیخت .این ردپاها بین  3/6تا  3/7میلیون سال
قدمت داشتند 277و در اثر عبور دو موجود انساننما از روی خاکسترهای آتشفشانی ایجاد شده بودند .ظاهراً
در آن روزگاران دور ،به دنبال آتشفشانی که این خاکسترها را به اطراف پراکنده بوده ،بارانی در گرفته و اطراف
محل فرورفتگی ردپاها را به مادهای سیمانمانند تبدیل نموده ،و به طور طبیعی آن را قالبگیری کرده بود .بر
این خاکسترهای آتشفشانی ردپاهای متنوع و فراوانی از جانوران گوناگون کشف شد ،که مهمتریناش به دو
موجود انسانمانند تعلق داشت.

278

بر اساس آنچه از تحلیل ردپاها برمیآید ،دو موجود انسانمانندی که به هنگام آتشفشان بر خاکسترها دویدهاند،
اندازهی یکسانی نداشتهاند .شواهد نشان میدهد که ردپای سمت چپی به موجودی کوچکتر تعلق داشته که
توسط موجود تنومندتری همراهی میشده است.

279

یکی از آنها که گویا ماده بوده ،حدود صد و بیست

سانتیمتر قد داشته و اندازهی دیگری که احتماالً نر بوده ،به حدود صد و چهل سانتیمتر میرسیده است.
امروز این ردپاها را به جنس میمون جنوبی مربوط میدانند.
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نکتهی اساسی در مورد صاحبان این دو ردپا آن است که هر دو روی دو پایشان راه میرفتهاند 282.در تصویر
باال نموداری رایانهای از ردپاهای الیتولی را میبینید.
ردپاهای الیتولی ،نخستین شاهد در مورد اجداد آفریقایی انسان نبود .مدتها پیش از کشف فسیلِ این ردپاها،
جمجمهای از یک کودك در آفریقای جنوبی کشف شد ،که گویا به گونهی مشابهی تعلق داشت .کاشف این
جمجمه ،دیرینشناسی به نام ریموند دارت بود که در هفتم فوریهی سال  1925م .در مجلهی طبیعت مقالهای
منتشر کرد و ادعا کرد که سرنخی مهم از اجداد مستقیم انسان را یافته است 283.بنابر ادعای او ،سنگوارهای که
در دست داشت به اواخر گسست آخر میوسن تعلق داشت ،و بنابراین برگهای مهم در ردیابی سیر تکاملی
انسان محسوب میشد.
ماجرا از این قرار بود که دارت در منطقهای موسوم به تاونگ ،284جمجمهی تقریباً کامل کودکی را یافته بود
که در حدود سه میلیون سال قدمت داشت .او این جمجمه را به گونهای جدید متعلق دانست و آن را با نام
اوستراپیتکوس آفریکانوس 285مشخص کرد .نامی که بنابر ریشهی یونانیاش« ،میمون جنوبی آفریقایی» معنا

Whi t e and Suwa, 1987: 485-514.

282

Dart , 1925: 195-199.

283

- Taung
Australopithecus africanus
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284
285

میدهد .بر مبای تحلیلهای جدیدتر ،جمجمهی تاونگ ،به کودکی ده ساله تعلق داشته است .اگر این کودك
بالغ میشد ،حجم مغزش به  550ـ 450میلیلیتر میرسید و وزن بدنش به سی و پنج کیلوگرم بالغ میشد.
ادعای دارت به دلیل ناهمخوانیاش با پیشداوریهای علمی رایج در آن زمان برای مدت بیست و دو سال
نادیده انگاشته شد .دانشمندان در آن دوره بر این باور بودند که در سیر تکامل انسان ابتدا حجم مغز افزایش
یافته و بعد دندانها به سمت ساده شدن و ظریف شدن پیش رفتهاند ،در حالی که در جمجمهی تاونگ،
برعکس این موضوع دیده میشد .موجودی که صاحب این جمجمه بود ،به وضوح دندانهایی پیشرفته و
شبیه به انسان داشت ،و در عین حال حجم جمجمهاش کم بود .از سوی دیگر در آن زمان همه فکر میکردند
منشأ اولیهی انسان آسیاست ،و قارهی سیاه را بنا بر طرز تلقی نژادمدارانهی رایج در آن عصر ،به قدر کافی
برای پروردن نخستین آدمیان ،اصیل و نجیب نمیدانستند .به این ترتیب ،نظریهی دارت به دلیل پیوند نخوردن
به بافت مرسومِ علمی زمانهاش برای مدت دو دهه طرد شد .دانشمندان تا بیست و دو سال بعد ،جمجمهی
تاونگ را به نوعی بچه شامپانزه مربوط دانستند.

286

دامنهی این پیشداوری علمی تا حدی گسترده بود که وقتی در سال  1912م .جمجمهای ساختگی و جعلی
در انگلستان یافته شد که این دیدگاه عمومی را تقویت میکرد ،بدون نقد و بررسی دقیقی ،به عنوان نمونهای
اصیل پذیرفته شد و دارندهی فرضیاش انسان پیلتداون

287

نام گرفت.

288

این جمجمه ،در واقع ،از سرهم

کردن کاسه ی سر انسان و فک میمون ساخته شده بود و کامالً با دیدگاه رایج که افزایش حجم مغز را بر
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Lewin, 1999: 112.
- Piltdown
288
Feder, 2008: 73–101.
287
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کوچک شدن دندانها مقدم میدانست ،همخوانی داشت 289.هویت کسی که این جمجمهی جعلی را ساخته
بود همچنان ناشناخته باقی مانده ،و به احتمال زیاد مردی به نام چارلز داوسون 290که جمجمه را کشف کرد
مسئول این خطاست .با وجود این ،در میان فهرست مظنونهای این پرونده به نامهای مشهوری مثل تیار دو
شاردن (فیلسوف مشهور فرانسوی) و آرتور کنان دویل (خالق شرلوك هولمز) برمیخوریم!

291

یکی از معدود دانشمندانی که ادعای دارت را باور کرد و در آفریقا به دنبال اجداد انسان گشت ،پژوهشگری
بود به نام بلوم 292که به کاوشهایش در منطقه ادامه داد و به فاصلهی چند سال پس از انتشار مقالهی دارت،
بقایای انساننمای درشت و تنومندی را کشف کرد .بلوم این نمونه را پارانتروپوس 293نامید که به زبان یونانی
«شبهانسان» معنی میدهد .این گونه به نامهای دیگری هم خوانده شده است اما اسم مشهور دیگر آن،
اوسترالوپیتکوس روبوستوس 294است که یعنی «میمون جنوبی تنومند» .به هر صورت ،دستاوردهای بلوم هم
به همراه دارت نادیده گرفته شد ،و جز در برخی از محافل علمی ویژه ،بهای چندانی برایش قایل نشدند.
در سال  1956م .یک دیرینشناس آمریکایی به نام لویس لیکی

295

به اتفاق همسرش مری لیکی برای

کاوشهای دیرینشناختی به منطقهی اولدووی در تانزانیا سفر کرد .در طی این پژوهشها بود که خانم لیکی
جمجمهای با قدمت  1/7میلیون سال را در این منطقه کشف کرد .او بر اساس نام فارسیِ سیاهپوستان (زنگ/
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Gee, 1996.
Charles Dawson
291
de Bono, 2005.
292
- Bloom
293
Paranthropus boisei
294
Australopithecus robustus
295
- Louis Leaky
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زنج در عربی) ،یا نام منطقه (زنگبار) که آن هم از فارسی مشتق شده ،این نمونه را زینجانتروپوس 296نامید
که به معنای انسان زنگی است.

297

این اسکلت به نخستی قویهیکلی تعلق داشت که دندانهای بزرگ و

محکمش برای شکستن دانههای گیاهی سازگاری یافته بودند .خیلی زود معلوم شد که این موجود همان
شبهانسان بلوم است و به این ترتیب ،وجود منشأ آفریقایی نیاکان انسان به رسمیت شناخته شد .امروز این
گونه را شبهانسانِ بویسِئی (پارانتروپوس بویسئی) مینامند 298.این گونه موجودی تنومند با چهرهای عضالنی
و آروارهای نیرومند بوده و حجم مغزش به نیم لیتر ( 550میلیلیتر) میرسیده است .بدن او برای زندگی در
ساواناها و مناطق پردرخت سازش یافته و دوشکلی جنسی نمایانی در بدنش دیده میشود .به شکلی که نرها
در این گونه  68کیلوگرم و مادهها تنها  45کیلوگرم وزن داشتهاند .آروارهی این نخستی برای جویدن گیاهان
تخصص یافته و سطح دندان آسیای عقبیاش دو برابر انسان کنونی بوده است 299.برای مدتها این ویژگیها
را عالمت آن میدانستند که این جانور از خوراك سخت و دانههای خشک و فشرده تغذیه میکرده است،

300

در حدی که برخی از نویسندگان او را به خاطر استخوانهای پهن و بزرگ دندان و ضخامت چشمگیر مینای
دندانش ،انسانِ فندقشکن مینامیدند .اما پژوهشهای تازه نشان داده که ساختار عاج دندان این گونه با آنچه
در شبهانسان تنومند (پارانتروپوس روبوستوس) میبینیم تفاوت دارد و بنابراین رژیم غذایی عادی این موجود

Zinjanthropus
Leaky and Lewin,1992.
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Watson, 2002: 486–487.
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از میوه و خوراكهای گیاهی نرمتر تشکیل میشده و تنها در شرایط ضروری به خوردن مواد سختتر روی
میآورده است.

301

در سال  1973م .پژوهشگری به نام دونالد جانسون 302که توجهش را از جنوب آفریقا به شمال شرقی این
قاره معطوف کرده بود ،در منطقهای به نام آفار در اتیوپی ،اسکلتی جدید را پیدا کرد .این اسکلت جدید،
کاملترین نمونهای بود که تا آن هنگام از انساننماهای بعد از میوسن کشف شده بود .جانسون صاحب این
اسکلت را با الهام از یک ترانهی گروه بیتلها که در آن زمان مشهور بود ،لوسی نامید.

303

چهل درصد

استخوانهای لوسی در جریان خاکبرداری منطقهی آفار کشف شد و این بدان معنا بود که تقریباً تمام
ویژگیهای کالبدشناختی اسکلتش قابل بازسازی بود .با تحلیل این استخوانها روشن شد که لوسی در حدود
بیست سالگی مرده بود .او در هنگام حیات  115سانتیمتر قد و بیش از سی کیلوگرم وزن داشته است.
جانسون این نمونه را به عنوان گونهی اوسترالوپیتکوس آفارنسیس 304نامگذاری کرد که میمون جنوبی آفاری
معنا میدهد.
میمون جنوبی آفاری بومی شرق آفریقا بوده و در سایر نقاط این قاره پراکنده نشده است .این گونه به مدت
یک میلیون سال (از  3/9تا  2/9سال پیش) در این منطقه میزیسته است .در دوران یادشده ،گونهای که
نزدیکترین شباهت را به انسان کنونی داشته ،این نخستی بوده است 305.این موجود دندانهایی کوچکتر از
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نیاکانش داشته که همچنان از دندانهای انسان امروزین بزرگتر بودهاند .مغز این میمون جنوبی به نسبت
کوچک بوده و حجم آن به  380تا  430میلیلیتر بالغ میشده ،که با حجم مغز شامپانزه برابر است .تحلیل
رفتن انگشت شست پا و از میان رفتن امکانِ گرفتن چیزها با پا ،نشان میدهد که این جانور همواره بر دو پا
راه میرفته و حرکتش به میمونهای امروزین شباهتی نداشته و انسانوار بوده است.

306

در سال  2006م .در منطقهای نزدیک به محل کشف شدن اسکلت لوسی ،جمجمهای تقریباً کامل از یک دختر
سه ساله از همین گونه کشف شد که نشان میداد ویژگیهای ریختی این گونه چیزی بین میمونهای جنوبی
قدیمیتر و انسان بوده است 307.دارندهی این سنگواره آن را با الهام از واژهای در زبان آمهاریِ حبشی ،که
صلح معنی میدهد ،سالِم نام نهاد .در سال  2011م .نیز یک استخوان کف پای  3/2میلیون ساله در منطقهی
هادار در اتیوپی پیدا شد که به روشنی نشان میداد این گونه قوسی در کف پایش داشته و بنابراین با حرکت
دوپایی سازگار بوده است.

308

جمجمهی سالم (میمون جنوبی آفاری)
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Latimer et al, 1990: 125–33.
Wong, 2006.
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Ward et al, 2011: 750.
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از زمان کشف لوسی تا به حال ،دو الگوی متفاوت از اسکلتبندیِ سنگوارهها در این منطقه کشف شده است.
یکی از این انواع ،اسکلتهایی کوچک و ظریف را شامل میشود که با الگوی دوم ــ یعنی اسکلتهای
بزرگتر و زمختتر ــ تفاوت زیادی دارند .گروهی معتقدند که هر دو این ساختهای استخوانبندی به
جنس نر و مادهی گونهی یکسانی (که همان میمون جنوبی آفاری باشد) مربوط میشوند .در این صورت دو
شکلی جنسی شدیدی در این گونه وجود داشته است 309.گروهی دیگر ،که امروز در اقلیت قرار دارند ،تمایل
دارند اسکلتهای ظریفتر را به انواع ابتدایی جنس انسان (هومو) نسبت دهد .در این حالت هر دو جنس
نر و مادهی میمون جنوبی آفاری بدنی زمخت و تنومند پیدا میکنند ،و تاریخ پیدایش جنس انسان یک میلیون
سال عقب میرود .از میان این دو ،نگرش نخستین امروز اعتبار بیشتری دارد و ما نیز در اینجا همان را
میپذیریم.
میمون جنوبی آفاری ،در حدود  3تا  3/8میلیون سال پیش در تانزانیا و حبشه میزیسته است و احتماالً نیای
میمون جنوبی آفریقایی ــ که دارت کشف کرد ــ بوده است .موجود اخیر در حدود سه میلیون سال قدمت
دارد و اگر فرضیهی مشتق شدنش از میمون جنوبی آفاری راست باشد ،نوعی مهاجرت در جهت جنوب را
نشان میدهد .چرا که سنگوارههای میمون جنوبی آفریقایی را بیش از هر جا در آفریقای جنوبی یافتهاند.
انگشت شست این موجود خمیدگیای داشته که نشانهی استفاده از دست برای تاب خوردن بر درختان بوده
است .با وجود آنکه شکل لگن خاصره و استخوانهای پای این موجود شکی در دو پا راه رفتنش بر جا

McHenry, 1991.
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309

نمیگذارد ،شکل استخوان شست او نشان میدهد که هنوز تا حدودی عادات مربوط به زندگی در میان
درختان را هم حفظ نموده است.

310

امروز ما شواهد کافی برای بازسازی دقیقتر درخت تکاملی میمونهای جنوبی را در دست داریم .به نظر
میرسد که نیای قدیمیتر میمون جنوبی آفاری ،موجودی به نام اوسترالوپیتکوس آنامِنِسیس 311بوده باشد.
این نوع میمون جنوبی در حدود  4/2میلیون سال پیش در کنیای امروزین میزیسته و از روی بقایای آروارهاش
شناسایی شده است 312.این گونه تنها دویستهزار سال دیرتر از آردیپیتکوس رامیدوس میزیسته است .لیکی،
که آن را یافته و نامگذاری کرده است ،نام علمیاش را از آنام گرفته که واژهای به زبان محلیِ تورکانا است و
دریاچه معنا میدهد.

313

شاخهی فرعی دیگری که گویا همزمان با میمون جنوبی آفاری در بخشهای دیگر آفریقا زندگی میکرده،
میمون جنوبی بحرالغزلی 314است 315که بقایایش به سال  1993م .در منطقهی بحرالغزل در چاد کشف شد.
این موجود بین  3/6تا  3میلیون سال پیش در این منطقه میزیسته است.

317

316

برخی از پژوهشگران آن را

نمونهای خاص و جمعیتی حاشیهای از میمون جنوبی آفاری در نظر گرفتهاند 318،اما کاشف آن همچنان بر

Lewin, 1998:248-253.
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Australopithecus anamensis
Leaky, 1995.

311
312
313

Leakey et al, 1998: 62–66.
Australopithecus bahrelghazali
315
Brunet, 1996.
314

316

Brunet et al, 1995: 273-275.
Lebatard et al, 2008: 3226-3231
318
Schwartz and Tattersal, 2005.
317
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اینکه گونهای مستقل را کشف کرده ،پافشاری دارد.

319

این تنها نمونه از میمونهای جنوبی است که در

آفریقای مرکزی یافت شده است .چنین مینماید که در تاریخ یادشده ،میمون جنوبی آفاری ،بحرالغزلی ،و
سایر خویشاوندان ناشناختهشان در زیستگاههای آفریقایی میزیستهاند و با هم بر سر منابع رقابت میکردهاند.
این دسته از میمونهای جنوبی ،به زودی به مجموعهای از گونههای فرزندی تحول یافتند که میمون جنوبی
آفریقایی مشهورترینشان است .این نمونه بیشتر در جنوب آفریقا متمرکز بود و ویژگیهای انسانگونهی
بیشتری را از خود نشان میدهد .نخستین نمونه از این گونه به کودكِ تاونگ تعلق دارد که در سال  1925م.
توسط ریموند دارت کشف شد .بقایای بازمانده از این گونه نشان میدهد که در حدود فاصلهی سه تا دو
میلیون سال پیش ،یعنی در اواخر دوران پلیوسن ،فعال و پرشمار بوده است.

320

اما این نمونه تنها نوادهی

میمون جنوبی آفاری نبود .دستکم یک گونهی خواهری دیگر به نام میمون جنوبی گَرهی 321هم وجود داشته
که در حدود دو و نیم میلیون سال پیش در حبشه زندگی میکرده و به میمون جنوبی آفریقایی شباهت داشته
است .این گونهی اخیر را در سال  1996م .در اتیوپی کشف کردند و نامش را با الهام از کلمهی «گَرْهْ» انتخاب
کردند که در زبان بومیان منطقه« ،شگفتی» معنی میدهد .حجم مغز این گونه به  450میلیلیتر میرسیده که
در میان میمونهای جنوبی بیشینه است .این گونه بیشک به شاخهی ظریفترِ میمونهای جنوبی تعلق داشته،
اما از بقیه تنومندتر بوده و برخی از ویژگیهای نزدیک به شبهانسان بویسئی (پارانتروپوس بویسئی) را نیز از
خود نشان میدهد .میمون جنوبی گرهی از این نظر هم اهمیت دارد که دارندهی کهنترین شواهد و بقایای

319

Brunet et al, 1996: 907-913.
Herries and Shaw, 2011: 523-539.
321
Australopithecus gahri
320
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ابزارسازی است .در کنار اسکلت این موجود ابزارهای سنگیای یافت شده که تا حدودی به صنعت اولدوون
شباهت دارد.
نظر غالب در قرن بیستم میالدی آن بود که انسانهای کنونی از میمون جنوبی آفریقایی مشتق شدهاند .اما
امروز شواهدی در دست داریم که نشان میدهد جنس هومو زودتر یا همزمان با میمون جنوبی آفریقایی
وجود داشته است .از این رو یا تاریخ جدا شدن این دو شاخهی تکاملی در سپیدهدم ظهور گونهی میمون
جنوبی قرار داشته ،و یا میمون جنوبی آفاری یا نمونهی ابتدایی دیگری ــ شاید کنیانتروپوس پالتیوپس

322

که  3/5ـ  3/2میلیون سال پیش میزیست ــ جد جنس انسان بوده باشد .این گونهی اخیر را در سال 1999
م .در کنیا یافتند .لیکی آن را به عنوان کهنترین نمونهی جنس هومو ردهبندی کرده ،اما پژوهشگران دیگر آن
را در میان میمونهای جنوبی (و نزدیک به گونهی آفاری) میگنجانند.

بازماندهی جمجمهی کنیانتروپوس پالتیوپس

323

بازسازی چهرهی لوسی (میمون جنوبی آفاری)

بنابراین یکی از خطراهههای تکاملی اصلی اجداد انسان به میمونهای جنوبی و گونههای خویشاوندش منتهی
میشود .با وجود این ،این خطراهه تنها مسیری نبود که اجداد انسان تجربه کردند .شاخهی مهم دیگری از
این درخت تکاملی ،به سوی تنومندتر شدن و افزایش حجم عضالت و نیرومندتر شدن آروارهها گرایش پیدا

Kenyanthropus platyops
Leakey et al. 2001: 433–440.
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کرد .این گروه شاخهای را تشکیل داد که نخستین سنگوارهاش توسط بلوم یافته شد .این موجودات در ابتدا
با نام میمونهای جنوبی تنومند شهرت یافتند ،اما امروز بیشتر دانشمندان آنها را به عنوان جنس جدیدی به
رسمیت میشناسند و به پیروی از بلوم به عنوان جنس پارانتروپوس 324ردهبندیشان میکنند .بیشتر شواهد
این حدس را تأیید میکند که جنس پارانتروپوس از نوعِ ظریفتر میمون جنوبی (جنس اوسترالوپیتکوس)
مشتق شده باشد 325.در واقع این گرایش روز به روز بیشتر میشود که نمونههای تنومند و متأخر را در زیر
عنوان جنس پارانتروپوس و انواع ظریفتر و قدیمیتر را با نام جنس اوسترالوپیتکوس شناسایی کنند.

326

وابستگان این جنس ،از  2/7میلیون سال پیش بر صحنه پدیدار شدند و تا یک و نیم میلیون سال پیش ،یعنی
هم زمان با نخستین وابستگان به جنس انسان ،در همسایگی ایشان زندگی میکردهاند .پس ،باید پذیرفت که
شایستگی زیستی این موجودات تنومند به نسبت زیاد بوده است .این موجودات مدتها پس از انقراض سایر
میمونهای جنوبی در آفریقا باقی ماندند و تنها پس از پیدایش نخستین اجداد انسان راستقامت بود که
منقرض شدند .حجم مغز آنها از میمون جنوبی کهن بیشتر بوده و برخی از ابزارهای سنگی یافت شده در
جنوب و شرق آفریقا را به ایشان منسوب کردهاند.

327

قدیمیترین نمونهی کشف شده از این شاخهی تکاملی ،شبهانسان اتیوپی (پارانتروپوس اتیوپیتکوس) 328است
که در سال  1968م .یک جمجمهی به نسبت کاملش در اتیوپی یافت شد .این جمجمه به خاطر وجود امالح

324

Paranthropus
Dawkins, 2004: 77.
326
Pilbeam, 1988: 104–143.
327
Susman, 1988: 781–4.
328
Paranthropus aethiopicus
325
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منگنز در زمین تیرهرنگ شده بود و از این رو آن را به نام جمجمهی سیاه میشناسند .دارندهی این جمجمه
در حدود 2/7ـ  2/5میلیون سال پیش میزیسته و بنابراین از قدیمیترین نمایندگان جنس پارنتروپوس به
شمار میرود .شبهانسان اتیوپی بسیاری از صفات میمون جنوبی آفاری را در خود حفظ کرده است و از این
رو به احتمال زیاد نوادهی مستقیم این گونه بوده است .پوزهی برآمده ،قوسِ گونه و قوس ابروی برجسته ،و
حجم مغز به نسبت اندكِ  410میلیلیتری عناصری است که آن را به نمونههای قدیمیتر شبیه میسازد .برخی
از پژوهشگران این گونه را جدِ مشترك سایر شبهانسانها (بویسئی و تنومند) دانستهاند .اما شواهد موجود در
این زمینه هنوز برای نتیجهگیری قطعی کافی نیست.
از تمام این شواهد بر میآید که میمونهای انساننمایی که پس از گسست میوسن پدید آمدند ،دارای چندین
گونهی مهم بودهاند .تمام این گونهها تقریباً به طور همزمان در آفریقا زندگی میکردهاند 329و امروزه برخی
از دیرینشناسان همه را در زیرخانوادهی اوسترالوپیتسینه

330

ردهبندی میکنند .اوج فعالیت این گونههای

موازی میمونهای جنوبی ،بین یک و نیم تا دو میلیون سال پیش بوده است .این موجودات در حدود یک و
نیم متر قد داشتهاند و وجود یک تاج استخوانی برجسته در وسط پیشانی وابستگان به جنس شبهانسان ،تا
حدودی آنها را به گوریل شبیه میکرده است .وجود این تاج استخوانی شاهدی است مبنی بر اینکه عضالت
فک و دندانهای این موجود ،بسیار قوی و محکم بودهاند و برای تغذیه از دانههای سخت گیاهی سازش
یافته بودهاند.

Tattersal, 2000.
Australopithecinae
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329
330

سه بازمانده از پارانتروپوس :جمجمهی سیاه (راست) ،و جمجمهی پارانتروپوس بویسئی (میان و چپ)

تحلیل شیوهی فرسایش یافتنِ دندانهای دو شاخهی اوسترالوپیتکوس و پارانتروپوس نشان میدهد که رژیم
غذایی این دو گروه متفاوت بوده است 331.چنین مینماید که گونهای مانند پارانتروپوس روبوستوس بیشتر
از دانهها و بخشهای سخت گیاهی تغذیه میکرده و در شرایط دشوار به خوردن بخشهای سفتِ دیگر نیز
روی میآورده است .در حالی که اوسترالوپیتکوس آفریکانوس بیشتر گیاهخوار بوده است 332.ناگفته نماند که
شواهد تازه به دست آمده نشان میدهد که میمونهای جنوبی نیز گاه از الشهی جانوران تغذیه میکردهاند و
حتی از ابزارهای سنگی ابتدایی برای شکستن استخوانها و بریدن گوشت بهره میبردهاند .به این ترتیب،
سابقهی نخستین اشکالِ ابزارسازی در نیاکان انسان به انواعِ پیشرفتهترِ میمون جنوبی در  3/4میلیون سال پیش

Grine, 1986: 783–822.
Scott et al, 2005: 693–695.
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331
332

بازمیگردد 333.حجم مغز وابستگان به این گونه تا نیم لیتر میرسیده است ،که تقریباً با حجم مغز یک شامپانزه
برابر است .در جدول زیر چکیدهای از اطالعات پایه در مورد گونههای مهم این موجودات آورده شده است.

گونه

A.af arensi s

A.af ri canus

P.boi sei

P.robust us

بلندای قد (متر)

 1/5ـ 1

1/4ـ1/1

 1/4ـ 1/2

 1/3ـ 1/1

وزن (کیلوگرم)

 75ـ 30

 60ـ 30

 80ـ 40

 80ـ 40

 2/5ـ 4

 2/5ـ 3

 1/2ـ 2/6

1ـ2

شرق آفریقا

جنوب آفریقا

شرق آفریقا

جنوب آفریقا

قدمت

(میلیون

سال)
مکان

سینه
شکل ظاهری

به دارای

دوشکلی

شبیه

میمونها ،طول دست جنسی

خفیف،

بیشتر از پا ،ظریف ،دست بلندتر از پا،
دوشکلی

جنسی بدن

متعادل

گونه

ظریف

باریک

A.af arensi s

A.af ri canus

و

بدن بسیار تنومند و تنومند،

درشت ،طول دست بازو زیاد ،دارای
خیلی زیاد ،دوشکلی دوشکلی جنسی
جنسی خیلی شدید

P.boi sei

دندان نیش و پیش طول دندان نیش کم و دندان
بزرگ ،در فک باال هماندازهی
آرواره

بین

این

پیشین ،پیشین

و

کوچک،
بسیار شبیه

فاصلهای

وجود دندان پیشین و نیش ،بزرگ،

داشته،

آسیای دارای آسیای بزرگتر آسیای بزرگ و

متوسط

زیاد

P.robust us

نیش

دو فاقد فاصلهی بین آسیاهای

از میمون آفاری

طول

به

میمون

پیش بویسئی

شبیه به آسیا

McPherron et al, 2010: 857–860.
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333

پیشانی تخت و
کوتاه،
شکل جمجمه

چهرهی

برجسته و پیش
آمده ،قوس ابروی
بزرگ

حجم جمجمه
(میلی لیتر)

 500ـ 400

دارای
پیشانی

بلندتر

تیغهی

از پیشانی در فرق

میمون آفاری ،قوس سر ،چهرهی بزرگ
کوچکتر

و و پهن با عضالت

ابرو

چهرهی ظریفتر

درشت و قوی
آرواره

 500ـ 400

 530ـ 410

دارای تاج پیشانی
شبیه به گوریل،
صورت

زمخت،

ولی کمی ظریفتر
از میمون بویسئی
530

پذیرفته شدن جایگاه میمون جنوبی ،تغییرات زیادی در نگرش رسمی دانشمندان نسبت به سیر تکامل انسان
پدید آورد .تا پیش از یافته شدن انسان زنگی ،همه فکر میکردند رشد حجمی مغز پیش از کوچک شدن
دندانها صورت گرفته است ،اما با یافته شدن این اسکلت ،عکس آن ــ که پیش از آن توسط دارت هم ادعا
شده بود ــ تأیید شد.

334

پس از یافته شدن لوسی ،پیشفرض دیگری هم مردود اعالم شد .این پیشفرض این بود که اجداد انسان
ابتدا دستورزی کرده و به ابزارسازی روی آوردهاند ،و بعد از آن حرکت بر دو پا را آغاز کردهاند .این
پیشفرض بر مبنای مشاهداتی که از موجودات چهارپای ابزارمند ــ مانند شامپانزه ــ در دست بود متکی بود.
اما اسکلت به نسبت کامل لوسی ،که آشکارا دوپا و فاقد ابزار بود ،این پیشفرض را رد کرد .لوسی با وجود
دوپا بودن ،در حدود چهار میلیون سال سن داشت ،و این در حالی است که تاریخ ساخته شدن نخستین

Aiello,1993.
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334

ابزارهای انسانی به حدود دو میلیون سال پیش برمیگردد ،پس ،به این ترتیب بار دیگر به نظر میرسد که
تکامل رفتاری از تکامل ریختشناختی و فیزیولوژیک پیروی کرده باشد و جلودار آن نباشد.

335

در سالهای اخیر نمونههای جدیدی از گونههای نخستی دوپا کشف شده که نشان میدهد این ویژگی کامالً
مستقل از افزایش وزن مغز در نیاکان میمون جنوبی تکامل یافته است .مثالً گونهی اورورین توگِنسیس 336که
به خانوادهی هومینیده تعلق داشته 337و حدود شش میلیون سال پیش در کنیا میزیسته ،به شکلی نمایان دو
پا بوده است.

338

بقایای استخوان کمر میمون جنوبی دوشکلی جنسی نمایانی را نشان میدهد .بر مبنای این تفاوت ریختی
میتوان دریافت که مهرههای کمر زنان در این گونه برای حمل وزن جنین سازگاری داشته است و این تنها
زمانی ضرورت مییابد که با گونهای دوپا سر و کار داشته باشیم .یعنی گونههایی که چهار دست و پا راه
میروند ،وزن جنین را بر کل مهرههای کمر و سینهی خود توزیع میکنند .دادههای کالبدشناختی نشان میدهد
که تمرکز وزن جنین بر مهرههای کمر تنها در گونههایی وجود دارد که دوپارو هستند .از این رو ،تردیدی
نیست که میمون جنوبی آفریقایی نیز بر دو پایش راه میرفته است.

339

با وجود این ،برخی از صفات این

گونه همچنان ابتدایی مینماید .مثالً خمیدگی انگشتان دست که در میمونها سازشی برای تاب خوردن بر

335

Pilbeam,1984.
Orrorin tugenensis
337
Senut et al, 2001: 137–144.
338
Haviland et al, 2007: 141.
339
Avasthi, 2007.
336
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شاخهی درختان است ،در این موجود نیز دیده میشده است .اندازهی دست آن هم کمی از پا بلندتر بوده که
صفتی است که مشابهاش را در شامپانزهی امروزین میبینیم.

بازسازی چهرهی میمون جنوبی آفریقایی (راست)،
بازسازی چهرهی پارانتروپوس بویسئی (میان) و جمجمهی کودك تاونگ (چپ)

پژوهش جالبی که به تازگی با بررسی ایزوتوپ استرنسیوم در دندانهای پارانتروپوس روبوستوسِ نر و ماده
انجام شده ،نشان میدهد که ساختار خانوادگی این میمونها پدرساالرانه بوده است .یعنی زنان از زادگاه خود
دور میشدهاند و برای زیستن به محل زندگی جفتِ نرینهی خود کوچ میکردهاند 340.این نخستین شاهد در
مورد «زن گرفتنِ» نیاکان انسان است و جدا شدن زن از خانوادهی مادری را در زمان ازدواج نشان میدهد.

Copeland et al. 2011: 76–78.
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340

بر مبنای شواهد فسیلشناختی کنونی ،میمون جنوبی نخستین جد مشترك آدمیان است که برخی از خصوصیات
او را از خود نشان میداده است .سوراخ جمجمه 341در این موجودات در زیر سر قرار میگرفته ،و این نشانگر
آن است که برای راه رفتن همیشگی بر روی دو پا سازش یافته بودند .لگن خاصرهی این موجودات هم
شباهت زیادی با لگن انسان جدید داشته و آشکارا برای راه رفتن دوپایی سازش یافته است 342.گذشته از این
موارد ،ریزهکاریهای کالبدشناختی دیگر نیز نشان میدهد که بیشک جد مشترك تمام آدمیان و سایر گونههای
جنس هومو ،میمون جنوبی بوده است.

343

پیشفرض نادرست دیگر ،این بود که اجداد انسان مانند شامپانزهها با تلوتلو خوردن ،و به شکلی خمیده
مقايسهی جايگیری سوراخ كف جمجمه در انسان و شامپانزه )(lewin, 1998:221

344

راه میرفتهاند ،و روند ایستاده حرکت کردنشان را از حالتی نیمهدوپا /نیمهچهارپا آغاز کردهاند .مبنای این
طرز تلقی ،شکل راه رفتن خمیدهی شامپانزدهها و گوریلها بود ،که به اجداد انسان تعمیم داده میشد .فرض

341

- Foranum magnum
Lovejoy, 1988: 82–89.
343
Toth and Schick, 2005: 60.
344
Knuckle walking
342

127

بر این بود که میمونهای اولیه مانند گوریل و شامپانزهی امروزین برای باال رفتن از شاخههای عمودی سازش
یافته بودند و به این ترتیب یاد گرفته بودند بر دو پایشان بایستند و با نهادن پشت دست بر زمین بخش
عمدهی وزنشان را بر روی دو پا بیندازند .این پیشداشت منجر به این شده بود که دیرینشناسان نیمهی اول
قرن گذشته ،میمون جنوبی را موجودی خمیده میدانستند که از ایستاده راه رفتن عاجز بوده است .تحلیلهای
جدیدتری که بر روی استخوانهای لوسی و سایر میمونهای جنوبی آفاری انجام شده ،نشان میدهد که پهن
بودن لگن خاصره و کم بودن طول پای این موجودات از نظر توانایی دوپارَوَی نقص مهمی محسوب نمیشده
است .یعنی دو پاروی میمون جنوبی احتماالً بهطور مستقیم از دوپارَوَی میمونهای درختزی مشتق شده
است 345.دستکم یک بررسی جدید نشان میدهد که کارآیی این شکل خاص از اندامهای حرکتی که در
میمونهای جنوبی دیده میشده ،حتی از انسان امروزی هم برای دو پا راه رفتن بیشتر بوده است.

346

ریچارد داوکینز در کتاب «داستان نیاکان» این نظریه را مطرح کرد که زمان جدایی شامپانزه و گوریل از شاخهی
تکاملی انسان نسبت به زمان ظهور میمونهای جنوبی متأخرتر بوده است .یعنی گوریل از شاخهی پارانتروپوس
و شامپانزه و بونوبو و انسان از شاخهی میمون جنوبی مشتق شدهاند 347.این برداشت با این شاهد تقویت
میشود که تناسب اندامهای شامپانزه و ریخت کلی بدن بهخصوص بونوبو کمابیش با آنچه در میمون جنوبی
میبینیم برابر است.

348

Kivell and Schmitt, 2009: 14241–6.
Kramer,1999.
Dawkins, 2004.
Zihlman et al,. 1978: 744-6.
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345
346
347
348

عالوه بر راه رفتن روی دو پا ،چهرهی صاف و بدون پوزهی میمون جنوبی هم ،شباهتش را با
انسانهای کنونی افزایش میداده است .اختالف اصلی گونههای اوسترالوپیتسینه با آدمِ کنونی ،تنومندی بدن
و کوتاه بودن قامتش است .شکل قرارگیری دندانها و عضالت چهره هم شباهتی با میمونهای بزرگ داشته
است .به طور کلی دوشکلی جنسی در این جانوران بیشتر از انسان بوده ،و وزن جنس نر پارانتروپوس
روبوستوس تا دو برابر مادهاش میرسیده است.

)(Cambridge , 1992:58
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شکل جمجمهی چهار گونهی اصلی از میمونهای جنوبی و شبهانسانها ،در مقایسه با جمجمهی انسان کنونی و پروکنسول،
بدون رعایت اندازهی نسبی

جمجمهها349

Cambridge, 1992:258.
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349

آخرین نمونههای میمون جنوبی که نمایندهی گونهی مجزایی هستند ،میمون جنوبی سِدیبا 350خوانده میشوند
و در جایی به نام ماالپا در آفریقای جنوبی یافته شدهاند .بقایای دست کم چهار تن از این گونه (یک نرِ جوان،
یک نر و مادهی بالغ و یک نوزاد هجده ماهه) تا به حال کشف شده که قدمتشان به کمتر از دو میلیون سال
پیش باز میگردد 351.نام این گونه از کلمهی سدیبا گرفته شده که در زبان تونگو به معنای چشمه است.

352

این گونه ویژگیهایی دارد که آن را به نمونهای حد واسط میمون جنوبی آفریقایی و انسان ابزارمند شبیه
میسازد .حجم مغز این موجود  420سانتیمتر مکعب بوده و دندانها و آروارهی آن ظریفتر و شکنندهتر از
میمونهای جنوبی دیگر بوده است .استخوانهای دست این موجود بسیار به انسان کنونی شبیه بوده و نشان
میدهد که میمون جنوبی سدیبا توانایی ساخت ابزار را داشته است .به احتمال زیاد این گونه جدِ جنس هومو
نبوده ،بلکه یکی از گونههای خواهریِ نزدیک به هومو بوده که همچنان ویژگیهای میمون جنوبی را در خود
حفظ کرده و همزمان با نمونههای نوپای جنس هومو در آفریقا میزیسته است.

353

چنانکه دیدیم ،دستکم چهار گونه از میمونهای جنوبی در بازهی زمانی چهار تا یک و نیم میلیون سال پیش
در آفریقا میزیستهاند .میمون جنوبی و شبهانسان نشانگر دو خطراههی تکاملی هستند که به ترتیب برای
برگ/میوهخواری و دانه /پوستخواری تخصص یافتهاند .چنین مینماید که جنس انسان از تحول مسیر
نخست ــ یعنی میمونهای جنوبی ــ پدید آمده باشد.

350

Australopithecus sediba
Dirks et al. 2010: 205–208.
352
Berger et al. 2010: 195–204.
353
Balter, 2010: 154–155.
351
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سه دیدگاه دربارهی روابط خویشاوندی میمونهای جنوبی با هم و با انسان )(combride, 1992

ت) انسان ابزارمند

354

در فاصلهی  2/3تا  2/5میلیون سال پیش ،در درون خانوادهی هومینیده جنسی تکامل یافت که امروز جنس
انسان یا هومو نامیده میشود 355.این جنس نشانگر جهشی در مسیر تکامل بود و به زایش گونههایی انجامید
که انسان خردمند یکی از آنهاست 356.نام این جنس از واژهی التینِ  homoمشتق شده که انسان معنی میدهد

354

Homo habilis
Stringer, 1994: 242.
356
McHenry, 2009: 265.
355
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و کلمهی انگلیسی  humanو فرانسهی  hommeشکلی تازهتر از آن محسوب میشود .اصل کلمه از ریشهی

هندواروپایی  *dhǵhemبه معنای «خاك و زمین» برخاسته است.
نخستین نشانههای این جنس را لویس لیکی و همکارش فیلیپ توبیاس 357در سال  1964م .در همان محلی
که انسان زنگی یافته شده بود ــ یعنی در اولدووی ــ یافتند .آنان موفق شدند در همانجا استخوانهای
انسانی ناشناخته و ابزارهای سنگی وی را کشف کنند .استخوانهای یافت شده در حدود  1/7میلیون سال
قدمت داشتند و به دلیل دارا بودن توانایی ابزارسازی ــ که نخستین وجه تمایز انسان و سایر میمونهاست ــ
به نام هومو هابیلیس 358نامیده شدند ،که به زبان التین انسان ابزارمند معنی میدهد.

359

انسان ابزارمند ،در واقع ،عضوی از یک خوشهی پرجمعیتتر از گونههای مرتبط با هم بود .یکی از گونههای
قدیمیتر و مشابهِ وابسته به آن ،هومو رودولفنسیس

360

نام دارد که در حدود دو میلیون سال پیش در شرق

آفریقا میزیست .این گونه را در ابتدا پیتکانتروپوس رودولفونسیس مینامیدند ،اما در نهایت معلوم شد که به
جنس هومو تعلق دارند و بنابراین نامش را عوض کردند.

361

ردپای انسان ابزارمند از  1/9میلیون سال پیش در آفریقای زیر صحرای بزرگ قابل ردیابی است .دانشمندان
حدس میزنند که گونههای مشابه دیگری هم در ارتباط با این نخستین خوشهی وابستگان به جنس انسان
وجود داشته باشد .به احتمال زیاد این گونه از میمون جنوبی گَرهی مشتق شده است 362.این گونه احتماالً

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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کهنترین نمایندهی جنس انسان است که بر صحنهی زمین پدیدار شده است .بیشتر ویژگیهای بدنی آن به
میمون جنوبی ظریف شباهت دارد ،ولی حجم مغز آن به هفتصد میلیلیتر بالغ میشده که چشمگیر و زیاد
است.

363

انسان ابزارمند ،که مهمترین نمایندهی این خوشه است ،در وازهی زمانی  1/4 – 2/3میلیون سال پیش در
آفریقا زندگی میکرده است .نخستین نمونههای این انسان را در دههی شصت میالدی در منطقهی اولدووی
یافتند و خصوصیات بدوی بدن آن که به میمون جنوبی شباهت داشت ،به همراه جمجمهی پیشرفته و حجم
مغزش که به ششصد تا هفتصد میلیلیتر میرسید ،به بحثهای زیادی دامن زد 364.انسان ابزارمند با قدی
در حدود  135سانتیمتر ،نزدیک به  45کیلوگرم وزن داشته است .بر خالف میمون جنوبی که موجودی
کوتاهقد و پهن و تنومند بوده است ،انسان ابزارمند بلندتر و باریکاندامتر بوده است 365.این موجود به طور
عمده گیاهخوار بود و گاه الشه هم میخورد ،اما نشانی از اینکه قادر به شکار جانوران بوده باشد در دست
نیست.
در مورد علت جدا شدن جنس انسان از میمون جنوبی ،دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .معتبرترین نظریه ،این
دگردیسی ناگهانی را به سرد شدن ناگهانی هوا در اواسط دورهی میوسن (بین  2/4 – 3میلیون سال پیش)
مربوط میداند .این عصر یخبندان تغییرات عمیقی را در ساخت جمعیتی و تنوع زیستی آفریقا به بار آورده و

363

Bromage et al., 2008: 43–54.
Johanson et al, 1987: 205–209.
365
Mellars and Stringer,1989.
364
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عالوه بر منقرض کردن بسیاری از گونههای سازگار با محیط گرم ،نمونههایی مانند آهوهای دشتی و گلههای
بزرگ گاوسانان 366را نیز ایجاد کرده و باعث افزایش جمعیتشان شده است.
ابزارهای به دست آمده در اولدووی بیتردید به انسان ابزارمند مربوط بودهاند.

367

این ابزارها عبارتند از

سنگهایی کوچک که به طور ناقص و بسیار ساده تراش خوردهاند و احتماالً برای شکستن استخوان جانوران
و بریدن پوستشان بهکار میرفتهاند .تمدن سازندهی این ابزارها ،به افتخار محل کشفشان ،به نام تمدن (یا
فرهنگ) اولدووَن 368خوانده میشوند.

369

قدیمیترین آثار این فرهنگ ،به دو و نیم میلیون سال پیش مربوط میشود .این آثار در نزدیکی شهر هَدَر در
اتیوپی از زیر خاك خارج شده ،و به طور کلی دو نوع ابزار را در بر میگیرد .نخست ،مشتههای 370سنگی که
قلوه سنگهایی برجسته و گرد با لبههای تراشیده و تیز هستند ،و دیگری تیغههای

371

سنگی که از تراش

خوردن ناقص و دقیقتر سنگهای باریکتر و پهنتر ایجاد شدهاند .ویژگی مشترك تمام ابزارهای فرهنگ
اولدوون ،وجود بخشهای تراشنخورده در ابزار سنگی است .در تمام ابزارهای یادشده ،سنگی که به طور
طبیعی به شکل مورد نظر سازندهی ابزار شباهت داشته انتخاب میشده و پس از کنده شدن بخشهایی از
لبهی آن ،برای کار مورد استفاده قرار میگرفته است .احتماالً بخش تراشنخورده در ابزار ،به عنوان دستگیره
کاربرد داشته است.

366 Bovidae
367
Wood,1991.
368
Oldowan
369
Parker,1992:82-94.
370. Core tools
371. Flake tools
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پس از گذر این همه سال ،هنوز هم منطقهی اولدووی غنیترین محل کاوش بقایای تمدن اولدوون محسوب
میشود .در این منطقه ،که روزی مسکن میمونهای جنوبی هم بوده است ،نسلهای متوالی از انسانهای
ابزارمند در یک جا زندگی کردهاند و ابزارهای خود را به همراه استخوانهایشان در الیههای مختلف
زمینشناختی به یادگار گذاشتهاند .الیههای گوناگون زمین این منطقه ،به چهار بستر تقسیم میشوند .بستر
نخست ،که به تنهایی بیست اردوگاهِ دارای آثار فراوان را شامل میشود ،در زیر سایر بخشها قرار گرفته و
عمیقترین و بنابراین قدیمیترین بقایا را شامل میشود .این بستر تنها شش نوع ابزار دارد ،که بیشتر از نوع
مشتهی سنگی هستند .قدمت این آثار در حدود  1/9میلیون سال است.

372

بستر دوم ،که به نام اولدوون پیشرفته هم مشهور است ،به حدود هفتصد هزار سال پیش مربوط میشود.
بین این آثار و بستر اول ،در حدود چهل الیه از بقایای اردوگاههای انسانهای ابزارمند روی هم قرار گرفته
است ،و از سکونت درازمدت اجداد انسان در این منطقه حکایت میکنند .در این الیهها ده نوع ابزار یافت
شدهاند ،که بیشتر به ردهی تیغههای سنگی تعلق دارند.
بستر سوم ،ابزارهایی را شامل میشود که از نوع خاصی از سنگ ساخته شدهاند .مواد خام مورد نیاز برای
ساخت این ابزارها از معدن سنگی که در نُه کیلومتری محل زندگی انسانهای ابزارساز قرار داشته به آن محل
آورده شده است .این نخستین شواهد از انتقال مواد برای ساختن ابزار در تاریخ نخستیهاست .رفتار یادشده،
یعنی حمل مواد خام از منبعی دور و استفاده از آن در ساختن ابزارهایی که میتوانند در طول زمان مورد

Hill, 1992.
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372

استفاده قرار گیرند ،در هیچ نخستی دیگری دیده نمیشود و به این ترتیب میتوان ادعا کرد که انسانهای
ابزارمند تا حدود زیادی به معنای امروزین انسان شده بودند.
بستر چهارم هم ابزارهایی مشابه را در خود نهفته است ،با این تفاوت که معدن سنگ مربوط به این ابزارها
در فاصلهی بیست کیلومتری محل اردو قرار داشت و به این ترتیب ،نسبت به بستر سوم نوعی پیشرفت در
انتخاب مواد خام را نشان میدهد.

ابزارهای سنگی فرهنگ اولدوون (راست)،
مشتههای سنگی اولدوون از اتیوپی ( 1/7میلیون سال پیش) (میان)
و فرهنگ آشولین (چپ)
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ث) انسان راستقامت

373

در سال  1887م .جراح و دیرینشناسی اروپایی به نام اوژن دوبوا 374که در استخدام شرکت هند شرقی هلند
بود ،پس از گشتوگذار فراوان در جاوه و سوماترا ،به گردآوری سنگوارههایی که در این مناطق وجود داشت،
پرداخت .دوبوا تا سال  1891م .مجموعهای بالغ بر دوازده هزار سنگواره را جمعآوری کرده بود .در همین
سال ،گزارشی در مورد یکی از این بقایا منتشر کرد ،که به تکهای استخوان ران و سقف جمجمهای نیم میلیون
ساله مربوط میشد که دارای ترکیبی از خصوصیات جمجمهی میمون و انسان بود .پیش از دوبوا ،زیستشناس
بزرگ آلمانی ارنست هکل

375

در کتاب بزرگ خود ،تاریخ آفرینش ،کشف حلقهی گمشدهی داروین را

پیشبینی کرده بود و نام پیتکانتروپوس 376را برای نامیدن آن بهکار برده بود .نامی که در ریشهی یونانی« ،آدم
ـ میمون» معنا میدهد .دوبوا به احترام خاطرهی هکل ،نام گونهای را که کشف کرده بود پیتکانتروپوس
ارکتوس 377گذاشت و آن را نیای انسانهای کنونی دانست.
از سوی دیگر ،در سال  1921م .منطقهای غنی از نظر سنگواره در چین کشف شد ،که در نزد اهالی محلی به
نام تپهی استخوان اژدها شهرت داشت .مردم محلی برای قرنها در این محل کاوش میکردند و بقایای
سنگوارهی به دست آمده را به عنوان استخوانهای اژدها برای فروش عرضه میکردند و معتقد بودند این مواد
خاصیت دارویی دارند .یک گروه تحقیقی سوئدی که برای بررسی این منطقه به چین رفته بود ،موفق شد در

373

Homo erectus
- Eugene Dubois
375
- Ernst Haekel
376
Pithecanthropus
377
Pithecanthropus erectus
374
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تپهی مزبور سنگوارههای فراوانی پیدا کند .تپهی مورد نظر ،در نزدیکی دهکدهای به نام چوکوتیِن قرار دارد،
و به همین دلیل هم این تپه به تدریج با این نام شهرت یافت .در طی چند سالی که گروه سوئدی در چین
کاوش میکرد ،مجموعهای ارزشمند از سنگوارهها کشف و طبقهبندی شد ،اما در جریان جنگ جهانی دوم و
اشغال چین توسط ژاپن ،این مجموعه ناپدید گردید.
در سال  1927م .پژوهشگری به نام دیویدسون بلَک 378برای از سرگیری کار گروه سوئدی به چوکوتین رفت
و موفق به یافتن بقایای گونهای انسانمانند باستانی شد .او استخوانهای یافتشده را به یکی از اجداد مستقیم
انسان مربوط دانست و نام سینانتروپوس پِکینِنسیس 379را برایش برگزید که یعنی «انسان چینی پکنی».
قدمت این آثار  500ـ 250هزار سال بود و به طور مشخص با آنچه دوبوا سالها پیش یافته بود شباهت
داشت .این دو نام همچنان باقی بود ،تا اینکه در دههی پنجاه قرن گذشته ،متخصص بزرگ ردهبندی ،ارنست
مایر 380سنگوارههای به جا مانده از این دو نمونه را به دقت بررسی کرد و از آنجا که هوادار یک کاسه کردن
طبقههای مشابه در ردهبندی 381بود ،هر دو را با نام هومو ارکتوس شناسایی کرد .به این ترتیب نام «انسان
راستقامت» به دایرهی اسامی دیرینشناسی انسانی وارد شد.

378

- Davidson Black
Sinanthropus pekinensis
380
- Ernst Mayr
 .3مایر به اصطالح  Lumpistبود ،یعنی از اضافه کردن سطوح غیرالزم در ردهبندی پرهیز میکرد.
379
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نخستین نمونه از این گونه را جان رابینسون

382

در سال  1949م .در آفریقای جنوبی کشف کرد و آن را

تِالنتروپوس کاپِنسیس 383نامید .این انسان را متخصصان بعدی با نام انسان کارگر (هومو اِرگاستِر) 384شناسایی
کردند 385.بعد از حکم مایر ،این نام همچنان تا به امروز برای انسان راستقامت بومی آفریقا بهکار میرود.
نام این گونه از کلمهی یونانی اِرگاستر ( )ἐργαστήρبه معنی کارگر گرفته شده است .این نام را از آن رو
برایش برگزیدهاند که فنآوری ابزارسازی به دست این انسان دستخوش تحول شده و به ظهور فرهنگ
آشولین 386انجامیده است.

387

تا مدتها تصور میشد که انسان ابزارمند و انسان راستقامت رابطهی والد و فرزند با هم دارند و یکی پس
از دیگری تکامل یافتهاند .با وجود این ،یافتههای سال  2007م .نشان میدهد که این تصور نادرست بوده و
این دو گونه برای مدتی طوالنی همزمان با هم میزیستهاند .از این رو ،احتماالً به دو شاخهی موازی تعلق
داشته و دارای جدی مشترك باشند.

388

اگر بخواهیم هومو ارگاستر را به عنوان گونهای جدا در نظر بگیریم ،باید آن را به عنوان جد انسان راستقامت
مورد نظر مایر فرض کرد .این موجود از  1/9میلیون سال پیش در آفریقای شرقی وجود داشته است و گویا
نخستین عضو از جنس انسان باشد که به بیرون از قارهی آفریقا مهاجرت کرده است.

389

معموالً نوادگان

382

John T. Robinson
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.
383
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مهاجرش را با نامهای دیگری (انسان گرجی در اروپا و انسان راستقامت در آسیا) میخوانند .انسان کارگر
تا  1/3میلیون سال پیش همچنان زنده و فعال بود و در آفریقا میزیست 390.امروز پژوهشگران در این مورد
توافق دارند که همین گونه از انسان ــ و نه انسان راستقامت ــ بوده که نیای مشترك گونههای بعدی (انسان
خردمند ،نئاندرتال) محسوب میشده است.

391

ارتباط این گونه با انسان راستقامت همچنان موضوع

بحثهای داغ است .برخی اعتقاد دارند که انسان کارگر جد انسان راستقامت بوده و جمعیتهایی که از
آفریقا به آسیا کوچیدهاند ،انسان راستقامت را پدید آوردهاند 392.برخی دیگر اعتقاد دارند که این دو با هم
جد مشترك داشتهاند 393.امروز توافق بیشتر بر سر آن است که انسان کارگر و چند تا از گونههای دیگرِ انسانِ
معاصرش زیرگونهها یا جمعیتهای مجزای وابسته به یک گونهی بزرگِ انسان راستقامت بودهاند .اما ،به
هر صورت ،این دو با هم تفاوتهایی داشتهاند .مثالً جمجمهی انسان کارگر نازكتر و ظریفتر از انسان
راستقامت است و بر خالف آن حفرهی باالی حدقهی چشم 394را ندارد .جمجمهی انسان کارگر نسبت به
انسان هایدلبرگ بیشتر به جلو تمایل دارد و استخوان پیشانی پستتر و خمیدهتری دارد .استخوانهای بدنش
نیز نازكتر از نوع هایدلبرگ است .تمایز اصلی آن نسبت به گونههای قدیمیتر آن است که دوشکلی جنسی

390

Hazarika, 2007.
Rightmire, 1998.
392
Tattersall and Schwartz, 2000.
393
Spoor et al., 2007: 688–691.
394
supraorbital foramen
391
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در آن به شکل نمایانی کم شده است .395حجم مغز این گونه به شکل افزایش یافته و از 900ـ 700میلیلیتر
در نمونههای ابتدایی تا 1100ـ 900میلیلیتر در انواع جدیدتر متغیر است.

396

انسان ابزارمند را نیای انسان کارگر دانستهاند .با وجود این ،دوران زندگی این دو گونه دویست تا سیصد هزار
سال همپوشانی دارد و بنابراین احتماالً هردو نیای مشترکی داشتهاند 397.احتمال دیگر که این روزها هوادار
بیشتری دارد ،آن است که انسان کارگر خیلی زود در همان ابتدای دوران شکلگیری انسان ابزارمند از این
شاخهی تکاملی مشتق شده و به صورت گونهای مستقل و رقیب به بقای خود در کنار گونهی والد ادامه داده
است .فنآوری و ابزارسازی خاص این گونه به نسبت دیر تکامل یافته است .این گونه که در کل به مدت
پانصد هزار سال تداوم داشت ،احتماالً در دویست هزار سالِ آخر عمرش فرهنگ آشولین را ابداع کرده است.
این به بعد از زمان جدا شدن انسان راستقامت و کوچیدن گونهی اخیر به آسیا مربوط میشود .چون انسان
راستقامت آسیایی فاقد فرهنگ آشولین بوده است.
خویشاوند آفریقایی انسان راستقامت ،یعنی انسان کارگر (هومو ارگاستر) ،در حدود  1/9میلیون سال پیش
در قارهی سیاه میزیسته است .این برش زمانی با دورانی که انسانهای ابزارمند در آفریقا ساکن بودهاند خیلی
نزدیک است .با توجه به اختالف زمانی کمِ بین این دو گونه ،دو برداشت متفاوت میتوان داشت .گروهی
معتقدند که انسان ابزارمند نیای انسان راستقامت/کارگر بوده و این تفاوت زمانی اندك را با مدل تکاملی
تعادل نقطهای توضیح میدهند .به این معنا که این تبدیل را ناشی از تغییرات ناگهانی محیط زیست انسانهای

395

McHenry, 1994.
Hazarika, 2007.
397
Urquhart, 2007.
396
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نخستین میدانند .در واقع هم ،چنین تحوالتی در قالب دورههای یخبندان در 1/8ـ 1/7میلیون سال پیش رخ
داده است .این دورههای یخبندان ،چنانکه به طور مختصر گفتیم ،دستکم هشت موج پیاپی از سرمای فراگیر
بودهاند که غرب اوراسیا ،شمال آمریکا و گرینلند را به زیر الیههایی از برف و یخ فرو بردند و زندگی گونههای
بومی این مناطق را تهدید کردند .پیامد این تغییرات ،انقراض بسیاری از گونههای قدیمی و پیدایش گونههایی
جدید بود .این تغییرات اقلیمی در تکامل انسان هم بسیار اثربخش بود .چرا که مساحت جنگلهای گرمسیری
را کاهش داد و بر وسعت جنگلهای سردسیری و بیابانها افزود .بنا بر نظر معتقدان به تعادل نقطهای،
گوشتخواری انسان راستقامت و کشف کردن آتش ،پاسخهایی تکاملی بودند که در خطراههی تکاملی
انسان به وجود آمد تا بتواند با این شرایط دشوار دست و پنجه نرم کند.
تعادل نقطهای :398نظریهای تکاملی است ،که بر خالف مدل کالسیک ،به انباشته شدن تدریجی تغییرات کوچک
در طول زمان معتقد نیست .بر اساس این نظریه ،تغییرات تکاملی تغییراتی ناگهانی و فراگیر هستند که پس از
مدت درازی ثبات و پایداری رخ میدهند .در نظریهی کالسیک تکاملی که ابتدا توسط داروین پیشنهاد شد،
چنین فرض شده بود که جهشهای تصادفی به تدریج در جمعیتهای رقیب انباشته میشوند و به تدریج
باعث انقراض یک گونه و باقی ماندن گونهی جدیدی که سازگارتر هم هست ،میشوند .در نگرش کالسیک،
تغییرات تکاملی ،مالیم ،تدریجی ،همیشگی و پیوسته هستند .اما در مدل تعادل نقطهای ،بر ناپایداری ذاتی
سیستمهای پیچیدهای مانند جمعیتهای جانوری و رفتارهای آشوبناك آنها تأکید میشود .در این مدل بخش
عمدهی جهشهای تصادفی ژنوم ،خصلتی میرا و غیرمؤثر دارند و به تغییرات تدریجی سیستم منتهی نمیشوند.

- Punctuated equilibrium
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398

آنچه پیدایش گونهای جدید را ممکن میسازد ،تغییر ناگهانی در الگوی ژنومی غالب است ،که خود پیامد
تغییرات ناگهانی در شرایط محیطی میباشد .امروز نظریهی تعادل نقطهای به عنوان بیانی دقیقتر و قانعکنندهتر
از مدل کالسیک شهرت یافته است .نظریهی تعادل نقطهای تحوالتی ناگهانی ،کوتاهمدت ،گسسته و بزرگ را
در سیستمهای تکاملی پیشبینی میکند.
دومین تفسیر از نزدیکی زمانی این دو گونه ،به دیدگاه کسانی مربوط میشود که این دو گونه از انسان را پسر
عمو ،و نه پدر و پسر ،میدانند .بر مبنای این دیدگاه ،انسان راستقامت در مقطعی همزمان با انسان ابزارمند
زندگی میکرده و جمعیتهای هر دو با وجود داشتن نیای مشترك به صورت دو خط موازی درآمده بودند
و در بین خود تبادل ژنوم نداشتهاند .بر مبنای این مدل تواناییهای برتر انسان راستقامت در بهکارگیری
آتش و شکار ،در نهایت باعث برنده شدنش در رقابت بر سر منابع شده و انسان ابزارمند را از دور خارج
کرد.

دو الگوی متفاوت برای پیکربندی تکامل گونهها :در مدل تعادل نقطهای ( )Aگونهزایی و دگرگونی سریع و ناگهانی با وقفههای
بینابیناش پیشبینی میشود ،در حالی که در مدل کالسیک ( )Bتغییر در سطح صفتها بروز میکند و به تدریج انباشته میشود
(تکامل فیلِتیک).
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احتماالً بزرگترین دستاورد انسان کارگر این بوده که توانسته صنعتی را در ارتباط با آتش ابداع کند .فنآوری
او ،به احتمال ،به روشن نگهداشتن آتش و منتقل کردنش محدود میشده ،هرچند نشانههایی در دست است
که انگار روش برافروختن آتش را نیز میدانسته است 399.به هر صورت ،تمام گونههای مشتق از او از جمله
انسان راستقامت فنآوری تولید آتش را دارا بودهاند.
برای مدتها فرض بر آن بود که انسان کارگر توانایی تولید صداهای متنوع را نداشته و فاقد هر شکلی از
زبان بوده است .این فرض از آنجا ناشی شده بود که استخوانهای ستون فقرات کودك تورکانا باریکتر از
مهرههای انسان امروزین بود و نشان میداد که دارندهاش توانایی کنترل عضالت تنفسی را برای تولید صدا
نداشته است .با وجود این ،در نمونههایی از انسان کارگر که به سیصد هزار سال بعد از سنگوارهی تورکانا
مربوط میشوند ،ستون مهرههایی میبینیم که کامالً با انسان امروزین شباهت دارند و به توانایی مشابهی برای
کنترل تنفس داللت میکنند 400.در ضمن ،این نظریه هم وجود دارد که پسربچهی تورکانا به دلیل یک بیماری
از مهرههایی باریکتر و ضعیفتر از سایر اعضای گونهاش برخوردار بوده است.

401

روی هم رفته چنین

مینماید که انسان کارگر نخستین نمونهای از نیاکان ما بوده که توانایی تولید طیفی وسیع از صداها را داشته
است .هرچند دامنهی واجبندی زبانش و توانایی تولید آرایههای پیچیده بیشک از انسان کنونی کمتر بوده
است و نمیتوان زبان او را گشتاری /زایشی دانست

402

اما به احتمال زیاد از نشانههای زبانی شامپانزهها

399

Goren-Inbar et al., 2004: 725–727.
Bower, 2006: 275.
401
Wong, 2003.
402
Shreeve, 1995.
400
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پیشرفتهتر بوده است 403.با وجود این ،در مغز انسان راستقامت ناحیهی بروکا وجود داشته و بنابراین میتوان
پذیرفت که این انسان قادر به تولید توالیهای پیچیدهای از واجها بوده است.

404

نامدارترین خویشاوند انسان کارگر ،انسان راستقامت است که در فاصلهی 1/8ـ 1/3میلیون سال پیش در
قلمرو خاوری (چین ،جاوه و هندوچین) میزیسته است 405.حجم مغز آن در نمونههای ابتدایی  850و در
نمونههای متأخرتر  1100میلیلیتر بوده است .دوشکلی جنسی آن کمی از انسان امروزین بیشتر بوده ،به طوری
که نرهای آن  25درصد از مادینهها سنگینتر بودهاند .این انسان نسبت به قدش از انسان امروزین تنومندتر
بوده ،اما چهره و دندانهایی ظریفتر از انسان ابزارمند داشته است .فنآوری ابزارسازی آن از انسانهای
پیشین پیچیدهتر بوده ،اما همچنان در حد ساخت تبر سنگی و افروختن آتش باقی مانده است .با وجود این،
برخی اعتقاد دارند انسان راستقامت کهنترین نیای انسان بوده که از کلک و قایق برای سفر بر روی آب
بهره میبرده است.

406

انسان راستقامت نخستین نیای آدمیان بود که در دستههای خانوادگی گستردهای شبیه به قبیلههای گردآورنده
و شکارچی زندگی کرد.

407

برخی از دانشمندان آن را به عنوان شاخهای مهاجر از انسان کارگر در نظر

میگیرند و برخی دیگر آن را همچون گونهای مستقل و متمایز از نیای آفریقاییاش در نظر میگیرند.

408

ناگفته نماند که نظریهی دیگری هم وجود دارد که معتقد است انسان راستقامت گونهی اجدادی است و در

403

Ruhlen, 1994.
Leakey, 1992: 257–258.
405
Haviland et al., 2007: 162.
406
Gibbons, 1998: 1635–1637.
407
Boehm, 1999.
408
Klein, 1999.
404
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اصل در منطقهی پهناوری میان چین و ایرانزمین تکامل یافته و بعدتر گروهی از آن به آفریقا کوچ کرده و
گونهی انسان کارگر را برساختهاند .این دیدگاه با این شاهد پشتیبانی میشود که بقایای یافت شده از ابزارهای
انسان راستقامت در منطقهی دمانیسی 409گرجستان 1/85ـ 1/73میلیون سال قدمت دارند که کمی قدیمیتر
از کهنترین آثار یافتشده از انسان کارگر در آفریقاست .با وجود این ،همچنان بیشتر پژوهشگران خاستگاه
آفریقایی انسان راستقامت را میپذیرند.

410

سنگوارهی کهنی که در گرجستان یافت شد ،امروز گاه با نام انسان گرجی 411خوانده میشود .این نمونه به
موجودی تعلق داشته که حد واسط انسان راستقامت و انسان ابزارمند بوده است 412.حجم مغز این انسان
 600میلیلیتر بوده و این ابتداییترین جمجمهی هومینید است که خارج از آفریقا یافت شده است .دوشکلی
جنسی این گونه نیز از سایر گونههای انسان بیشتر بوده و شباهتی به میمونهای جنوبی داشته است.

413

حتی امروز هم مهمترین خزانهی اطالعاتی ما در مورد انسان راستقامت همان تپهی چوکوتین در نزدیکی
پکن است .پس از سال  1949م .محققان چینی خود به کاوش در این منطقه پرداختند و در جریان پژوهشهایی
پردامنه ،نشان دادند که انبوهی از سنگوارههای انسان راستقامت در این جایگاه باقی ماندهاند .در حال حاضر،
در حدود بیست اسکلت کامل و بیش از بیست هزار ابزار سنگی مربوط به این منطقه شناسایی ،تحلیل و
طبقهبندی شدهاند .نخستین نشانههای استفاده از آتش هم در چوکوتین یافت شدهاند.

409

Dmanisi
Tattersall and Schwartz, 2001.
411
Homo georgicus
412
Vekua et al., 2002: 85–9.
413
Lordkipanidze et al., 2007: 305–310.
410
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یافتههای چوکوتین گاه به نظریههای بحثبرانگیز و چالشبرانگیزی منتهی شدهاند .یکی از نخستین موارد از
این دست ،به رژیم غذایی انسان راستقامت مربوط میشود .در این منطقه استخوانهای سوختهی جانوران
ــ و حتی انسان ــ به فراوانی یافت میشود ،و به این ترتیب ،در گوشتخوار بودن این انسان تردیدی وجود
ندارد .حضور استخوانهای انسان در این میان ،به همراهِ این حقیقت که کف بیشتر جمجمههای انسانی
یافتشده سوراخ بودهاند ،برای مدتها به عنوان مدرکی دال بر همنوعخواری 414انسان راستقامت به شمار
میرفته است .بر طبق این نظریه ،انسانهای ساکن چوکوتین برای خوردن مغز انسانهای دیگر،
جمجمههایشان را سوراخ میکردهاند و بخشهای مختلف بدن آدمیان دیگر را روی آتش میپخته و
میخوردهاند .با وجود رواج نگرشِ انسانِ آدمخوار ،امروز تمایل بیشتری در راستای بازبینی و تفسیر دوبارهی
این شواهد وجود دارد .تحلیلهای جدیدتر نشان داده که سوراخ شدن جمجمهها دالیلی طبیعی داشته و از
ظریفتر بودن استخوان کف سر ناشی میشده است .برداشتهای متفاوت دیگری هم از استخوانهای سوخته
انجام شده که تردیدهایی را دربارهی فرضیهی همنوعخواری انسان پکن برمیانگیزد.
انسان راستقامت شباهت بیشتری به انسان کنونی داشته است .قد او از انسان ابزارمند بلندتر بوده و طول
پاهایش هم بیشتر بوده است .حجم مغز او به 1100ـ 900میلیلیتر میرسیده ،دندانهایی ظریفتر از انسان
ابزارمند داشته و بر خالف او فاقد دندان عقل بوده است .استخوانهای او از انسان کنونی درشتتر و قطورتر
است و بخش قشری آن عمق و استحکام بیشتری دارد .به این ترتیب ،میتوان حدس زد که این موجود از
انسان امروزین تنومندتر و عضالنیتر بوده است.

- Canibalsm

148

414

در مورد شیوهی زندگی انسان راستقامت شواهد بسیاری وجود دارد .آثار زیادی از شکارهای این موجود
یافت شده است که نوعی خصلت درندگی و خشونت را نشان میدهد .در نزدیکی دریاچهی اولورگسایلی
در نزدیکی نایروبی در کنیا ،منطقهای کاوش شده است که یکی از صحنههای فعالیت این نوع انسانها را در
برابر چشمان ما آشکار میکند .در این منطقه ،آثاری مربوط به چهارصد هزار سال پیش یافت شدهاند .در
منطقهی کوچکی از این بخش ،که تنها  13در  22مترمربع وسعت دارد ،فسیل چهارصد بابون بزرگ و
قویهیکل یافت شده است که همگی توسط تبرهای سنگی کشته شدهاند .در همین منطقه چیزی حدود ده
هزار تبر سنگی کشف شده که نشانگر تداوم حضور اردوگاههای انسانی در طول زمان بوده است .اما دلیل
کشتار این همه بابون ،که با توجه به ابعاد اسکلتهایشان باید جثهای نزدیک به یک گوریل تنومند
میداشتهاند ،هنوز مشخص نیست.
تورولیا و آمبرونا

415

دو سکونتگاه دیگر انسان راستقامت هستند که در مرکز اسپانیا قرار دارند .بقایای

شکارهایی که در این منطقه یافت شده است ،سیصد هزار سال پیشینه دارند و پنجاه اسکلت فیل ،کرگدن و
اسب را شامل میشوند .گویا این حیوانات در اثر گیر افتادن در تلهای مصنوعی یا طبیعی کشتار شده باشند.
در هر صورت ،چنین به نظر میرسد که انسان راستقامت عالوه بر خونریزی و خشونت ،از توانایی فکری
الزم برای سازماندهی یک حملهی موفق به حیواناتی بزرگتر از خویش هم برخوردار بوده باشد.
با وجود رایج بودن نظریهی انسان راستقامت شکارچی ،و مسلم بودن ارتباط فنآوری این موجود با
رفتارهای خشونتآمیز ،هنوز در مورد نقش معیشتی شکار کردن در جوامع انسان راستقامت تردید وجود

- Torrolba and Ambrona
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415

دارد .در دههی هفتاد قرن گذشته ،گلین ایساك 416و لویس بینفورد استخوانهای یافتشده در چند اردوگاه
فصلی انسانهای راستقامت را با دقت مورد بررسی قرار دادند و آنها را با استخوانهای یافتشده در
النههای کفتارها مقایسه کردند .نتیجهی تحقیقات آنها این بود که صاحبان بخش مهمی از استخوانها توسط
انسان کشته نشده بودند و فقط الشهشان مورد استفاده قرار گرفته بوده است .به بیان دیگر ،شواهد به دست
آمده توسط گلین و بینفورد نشان میدهند که انسان راستقامت بیش از آنکه شکارچی باشد ،الشهخوار بوده
است و به دنبال الشهی جانورانی که توسط شکارچیان دیگر کشته میشدند ،میگشته و آنها را از چنگ
شکارچیان اصلیشان میربوده و پس از حمل آن به اردوگاه با ابزارهای سنگی بدنشان را تکهتکه میکرده و
مورد استفاده قرار میداده است 417.بر مبنای نظریهی این دانشمندان ،رفتار شکارگری در اثر جهشی جدیدتر
ــ و بر مبنای دیدگاه تعادل نقطهای ــ به صورتی ناگهانی در حدود 100ـ  35هزار سال پیش تکامل یافته
است.

418

آثار توانایی فکری انسان راستقامت ،در ابزارهایی که ساختهاند متبلور شده است .فرهنگ خاص انسانهای
راستقامت ،به نام آشولیَن شهرت دارد .این نام از منطقهای به نام سنت آشول 419در نزدیکی رود سُم 420در
فرانسه گرفته شده است که یکی از مراکز مهم فسیلهای انسان راستقامت است .ویژگی برجستهی فرهنگ
آشولین ،تبرهای سنگی بزرگ و کارآمدی است که به دقت تراشیده شده و پیشرفت فنی نمایانی را نسبت به

- Glynn lsaac
Blumenschine, 1992.
Shipman,1986.
- St.Acheul
- Somme
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417
418
419
420

فرهنگ اولدوون نشان میدهد .دو فرهنگ آشولین و اولدوون برای زمانی نزدیک به نیم میلیون سال به طور
موازی در بخشهای گوناگون دنیای قدیم به بقای خود ادامه دادند .فرهنگ اولدوون که تا یک میلیون سال
پیش در آفریقا باقی بود ،در نهایت ،دگرگونی کمی یافت و پیش از منقرض شدن تا شرق آسیا هم گسترش
یافت .از سوی دیگر ،فرهنگ آشولین در اروپا و آسیای غربی (قلمرو میانی) رواج یافت و پس از انقراض
انسانهای ابزارمند رقیب یکهتاز میدان شد.
در مورد این دو شاخهی موازی ابزارسازی دو نظریه وجود دارد .گروهی شاخهی آسیایی تمدن اولدوون را،
به دلیل شباهتهایی که با نیای آفریقاییاش دارد ،ابتدایی و ساده میدانند و تمدن شاخهی غربی را اصوالً
پیشرفتهتر از اولدوون متأخر در نظر میگیرند .در مقابل ،گروهی دیگر معتقدند که ساکنان آسیای شرقی
ابزارهای دیگری را با نی خیزران که بومی آن منطقه است میساختهاند .بر اساس این دیدگاه ،کارکردهای
منسوب به تبر سنگی در آسیای شرقی با ابزارهای نئین و چوبی انجام میشده ،و فسادپذیری مادهی اولیهی
این ابزارها علت اصلی باقی نماندنشان است.
فرهنگ آشولین به سه دوره تقسیم میشود .نخست دورهی آبهویلیَن 421که به حدود 1/3ـ 1/2میلیون سال
پیش مربوط میشود .این فرهنگ به آفریقا منحصر بوده و مشخصهی آن تبرهای سنگی زمختی است که
لبههایش تعداد کمی برش میخورده و بخشی از انتهای آن ناتراشیده باقی مانده و به صورت دستگیرهای گِرد
عمل میکرده است .این فرهنگ به سبک اولدوون بسیار شباهت دارد و برخی این دو را یکی میگیرند.

- Abbevillian
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421

ابزارهای سنگی آفریقا در دو سوی مرزی ششصد هزار ساله با هم تفاوت چشمگیری دارند و معلوم است
که در این تاریخ چرخشی در فرهنگ ساکنان این قاره رخ داده است.
دورهی دوم با نام شِلیَن 422مشهور است و به حدود هفتصد هزار سال پیش مربوط میشود .آثار مربوط به
این دوره در آسیا و آفریقا یافت میشوند .ابزارسازانِ فرهنگ شلین تبرهای سنگی محکمی را با سطح کامالً
تراش خورده میساختهاند .در انتهای این تبرها دستهای وجود داشته که آن هم تراشیده میشده است .تعداد
برشهای موجود بر سنگهای این دوره بسیار افزایش یافتهاند.
دورهی سوم ،لِوَلوازیَن 423نام دارد .این دوره تا دویست هزار سال پیش ادامه مییابد و آثار مربوط بدان در
آسیا و اروپا یافت شدهاند .این سبک در عمل به فرهنگ موسترین میپیوندد .با وجود این ،در اروپا کاوشهای
بیشتری انجام گرفته و نامگذاریها هم چنانکه میبینید بیشتر به کاوشگاههای فرانسه مربوط میشود .در این
دوره تراشیدن تبرهای سنگی با ظرافت بیشتر انجام میگرفته و برای نخستین بار حلقههای تو در تویی در
لبههای سنگها تراشیده میشده است .مهمترین آثار بهجا مانده از این دوره ،چاقوها و تیغههایی با انتهایی
گرد و نوكِ تیز را شامل میشود.

- Chellean
- Levaloisian
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422
423

نمونههای ابزار سنگی فرهنگ آشولین (راست) و یک تیغهی دولبه از منطقهی سنت آشول (چپ)

ابزارهای آشولین همواره در نزدیکی معادن سنگ ساخته و بهکار گرفته میشدهاند .چنین مینماید که تراشیدن
تبرهای سنگی در میان قبایل گوناگون کارکردی فرهنگی داشته و از استفادهی فیزیکی محض فراتر میرفته
است 424.حتی برخی از پژوهشگران احتمال میدهند که مهارت تراشیدن این ابزارها در انتخاب جنسی انسان
راستقامت مؤثر بوده باشد.

425

Gamble, 1997: 105–9.
Kohn and Mithen, 1999: 518–26.
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ویژگی مشترك تمام این فرهنگها ،پایداری و تغییرات بسیار کم آنها در زمان بسیار طوالنی حضورشان بر
پهنهی زمین است .با وجود نامهای متفاوتی که به دورههای گوناگون فرهنگ آشولین داده شده ،در طی دوران
طوالنی تداوم این فرهنگ تغییرات اندکی در فنآوری و شکل ابزارهای تولید شده پدید آمده است.
با وجود پایداری ابزارها و پیشرفت کُند صنعت دستی در این دوره ،باید به یاد داشت که ساختن ابزاری
سنگی ،مانند تیغهای برنده ،به تجسم و تخیل زیادی نیاز دارد .موجود سازندهی چنین ابزاری میبایست توانایی
تجسم شکل نهایی ابزار و قدرت برنامهریزی و اجرای نقشهای به نسبت پیچیده برای ساختنش را داشته باشد.
برخی از پژوهشگران ،گذار از فرهنگ شلین به لولوازین را با نوعی تغییر حالت شناختی 426در انسانهای
راستقامت اولیه مربوط دانستهاند ،427اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که در نهایت تمام ابزارهایی که
در انتهای عصر پارینهسنگی میانی ساخته میشدند به شکلی سادهتر و محدودتر در ابتدای این دوره هم وجود
داشتهاند ،و بنابراین در این دوران پذیرش جهش فرهنگی بزرگی که الیق نام تغییر حالت شناختی باشد
خوشبینانه مینماید.
انسان راستقامت ،به نسبت سایر جنسهای انسانی ،از عمری دراز بهرهمند شد .این انسان نزدیک به 1/2
میلیون سال بر زمین زیست و در این فاصله با وجود تغییر نکردن ابعاد جثه و وزن بدنش ،بر وزن مغزش
بسیار افزوده شد .انسانهای راستقامت اولیه مغزی با گنجایش نهصد میلیلیتر داشتند ،و این مقدار برای
آخرین نمونهها تا هزار و صد میلیلیتر افزایش یافته بود .جدیدترین سنگوارههای انسان راستقامت در
منطقهی دالی در چین یافته شدهاند و به حدود دویستهزار سال پیش تعلق دارند .این گونه از انسانها ،در

- Cognitive Phase transition
Brooks, 1988.
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426
427

همین برش زمانی به طور ناگهانی منقرض شدند و جای خود را به نیاکان نزدیکتر ما دادند .جمعیت آنها
به هنگام انقراض ،در حدود یک میلیون نفر تخمین زده میشود 428.انسان راستقامت ،در نهایت ،به چند
گونهی دیگر دگردیسی یافت که برخی از آنها تا زمانی نزدیک به ما در مناطق دورافتاده میزیستهاند.
دیرپاترین شاخه از انسان راستقامت ،به گونهای تعلق دارد که در سال  2003م .در جزیرهی فلورس در
اندونزی کشف شد و انسان فلورِسی 429نام گرفت .این گونه را به خاطر شباهتش به نژادی در داستان ارباب
حلقهها هابیت 430نیز مینامند .در غاری در این جزیره بقایای اسکلت نُه نفر کشف شد که به ویژه جمجمهی
کامل یکی از آنها از اهمیت زیادی برخوردار بود 431.نکتهی تکاندهنده در مورد این اسکلتها آن بود که
صاحبانشان تا دوازده هزار سال پیش در کنار نمونههای انسان خردمند در این منطقه زندگی میکردهاند.

432

در غار یادشده الیههایی بر هم انباشته از ابزارهای سنگی یافت شد که در فاصلهی  94تا  13هزار سال پیش
ساخته شده بودهاند .از این رو ،انسان فلورسی شاخهای از انسان راستقامت بوده که تقریباً برای کل عمر
انسان خردمند به طور همزمان بر زمین میزیسته است.

Wood, 1992.

428
429

Homo floresiensis
hobbit
431
Brown et al., 2004: 1055–1061.
432
Morwood et al., 2004: 1087–1091.
430
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جمجمهی انسان فلورسی و مدلسازی مغز آن

کشف این استخوانها بحثهایی را در میان انسانشناسان برانگیخت .از سویی ،کاشفان آن ادعا کردند که
جنسی نو از نیاکان انسان را کشف کردهاند و آن را سوندانتروپوس فلورِسیانوس 433نامیدند .اما بررسیهای
بیشتر نشان داد که بیشک این موجود به جنس انسان (هومو) تعلق داشته است.

434

حتی انسانشناسی

اندونزیایی به نام توکو یعقوب 435ادعا کرد که استخوانها به انسان خردمند امروزین تعلق دارد و جمجمهی
یافتشده را به انسانی مربوط دانست که دچار بیماری میکروسفالی بوده است 436.اما پژوهشهای انجام شده
بر جمجمه ی مورد بحث نشان داد که این برداشت نادرست بوده و صاحب این جمجمه یک انسان کامل و

433

Sundanthropus floresianus
Aiello, 2010: 167–179.
435
Teuku Jacob
436
Jacob et al., 2006.
434
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سالم از گونهای متفاوت بوده است 437.دانشمند دیگری با بازسازی سه بعدی جمجمهی یافتشده نشان داد
که این الگوی ریختی با هرآنچه در انسان خردمند یا نئاندرتال میشناسیم متفاوت است و تنها به انسان
راستقامت شباهت دارد.

438

بعد از آن هم بحث و درگیری در این مورد تا چند سال ادامه داشت .چنانکه دانشمندی به نام مارتین از
ادعای یعقوب دفاع کرد 439و کاشف این استخوانها یعنی ماروود آن را نادرست دانست 440.بعدتر این پیشنهاد
طرح شد که نمونههای یافتشده به جمعیتی از انسان خردمند تعلق داشتهاند که به طور آندمیک دچار نقص
کارکرد تیروئید بودهاند و به این دلیل به این شکل درآمدهاند.

441

مقایسهی جمجمهی انسان فلورسی (راست) با جمجمهی انسان راست قامت (چپ)

437

Falk et al., 2005: 242–5; Falk et al., 2007: 2513–8..
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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به نظرم قانعکنندهترین استدالل در این میان به مقالهای مربوط میشود که در سال  2007م .منتشر شد و با
بررسی استخوانهای مچ دست یافتشده و تحلیل شباهتهای آن با استخوانهای شامپانزه نشان داده بود که
صاحب آن شباهتهایی به میمون جنوبی داشته است 442.پژوهش مشابهی که دربارهی مفصل شانه و بازو و
پای انسان فلورسی انجام شده بود به نتیجهی مشابهی انجامید 443.یک تحلیل گستردهتر کالدیستیک که در
 2009م .انجام شد نیز نشان داد که بر اساس کل دادههای موجود دربارهی ابعاد استخوانها و اندامها ،انسان
فلورسی به گونهای متفاوت از انسان خردمند تعلق داشته است .444از این رو امروز توافق عمومی بر آن است
که این اسکلتها به گونهای نو ،نزدیک به انسان راستقامت تعلق داشتهاند.
انسان فلورسی نزدیک به یک متر قد و حدود  25کیلوگرم وزن داشته و از این رو ،کوچکترین و سبکترین
عضوِ خانوادهی هومینیده محسوب میشود 445.علت کوچکی اندازهی بدن این گونه ،احتماالً محدود بودنِ
منابع غذایی در جزیرهی فلورس بوده است .این الگو در مورد شاخههای دیگر تکاملی نیز دیده میشود .یعنی
گونههایی از جانوران خونگرم که در جزیرهها تکامل مییابند برای سازگاری با منابع محدود اطرافشان و در
غیاب شکارچی طبیعی به تدریج اندازهای کوچکتر پیدا میکنند .این را کوتولگی جزیرهای 446مینامند .به

442

Tocheri et al., 2007: 1743–5.
Larson et al., 2007: 718–31.
444
Jungers et al., 2008: 538–54; Argue et al., 2009: 623–639..
 445به عنوان مقایسه بد نیست بدانیم شامپانزههای امروزین که کوچکترین عضو زندهی هومینیده هستند چهل تا شصت و پنج
443

کیلوگرم وزن دارند.
insular dwarfism
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446

احتمال زیاد انسان فلورسی شاخهای از انسان راستقامت بوده که به جزیرهی فلورس وارد شده و به تدریج
در این اقلیم به سوی ابعادی کوچکتر پیش رفته و به گونهای نو تبدیل شده است.

447

برخی از ویژگیهای دیگر انسان فلورسی نیز شایان ذکر است .پای این موجود استخوانهای کلفتی داشته،
نسبت به ابعاد تن بلند و دراز بوده ،و به کف پایی بسیار تخت ختم میشده است .انگشت شست پای او هم
بسیار کوچک بوده و روی هم رفته از استخوانبندی پاها و لگنش برمیآید که نمیتوانسته با سرعت زیادی
راه برود.

448

انسان فلورسی ،عالوه بر این موارد ،به خاطر حجم اندكِ مغزش هم اهمیت دارد .گنجایش جمجمهی این
گونه تنها 400ـ 380میلیلیتر بوده و به این ترتیب اندازهی مغز او به اندازهی کممغزترینِ شامپانزهها و
میمونهای جنوبی بوده است 449.کوچکی مغز وی به ویژه وقتی نمود مییابد که آن را با مغزِ نیای مستقیمش،
انسان راستقامت (1000ـ 900میلیلیتر) ،مقایسه کنیم .اگر نسبت وزن مغز به بدن را در این گونه بسنجیم،
آن را چیزی میان انسان راستقامت و شامپانزه خواهیم یافت 450.این چروکیده شدن مغز را در سایر گونههای
جزیرهنشین نیز میبینیم و میتوان آن را به کوتولگی جزیرهنشینان مربوط دانست .یعنی چنین مینماید که
هنگام کم شدن ابعاد بدن در مسیر تکاملی جزیرهنشینان ،حجم مغز با شتابی بیش از وزن بدن کاهش مییابد.
چنانکه الگوی مشابهی را در مورد اسب آبیِ کوتولهی ماداگاسکاری نیز کشف کردهاند.

451

با وجود این

447

Brown et al., 2004: 1055–1061.
Jungers et al., 2008.
449
Falk et al., 2005: 242–5.
450
Falk et al, 2006: 999c.
451
Weston and Lister, 2009: 85–8.
448
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مهمترین شاخص هوشمندی در نخستیها ،اندازهی ناحیهی برودمن  45210در مغز است که به پردازشهای
عالی شناختی و تصمیمگیری مربوط میشود .این منطقه ،که با قشر مخ در ناحیهی پیشپیشانی 453برابر است،
در انسان فلورسی اندازهای همسان با انسان کنونی داشته و این با توجه به ابعاد اندك مغزش بسیار شگفتانگیز
است .به دلیل همین توانایی عصبی بوده که فن ابزارسازی در این انسان بسیار پیشرفته بوده است .این انسان
بیشک روش افروختن آتش را میدانسته است .ابزارهای به دست آمده از غار یادشده به صنعت دوران
پارینهسنگی زبرین مربوط میشود که با آثار بهجا مانده از انسان خردمند از این دوره قابل مقایسه است.
همچنین شکار فیلهای استگودون بیشک به سازماندهی گروهی و برنامهریزی سنجیده نیاز داشته است.

454

کاشفان این گونه اعتقاد دارند که انسان فلورسی در حدود صد هزار سال پیش با نشستن بر کلک و قایقهایی
ساخته شده از نی بامبو به این جزیره کوچ کرده است .بر مبنای همین پیشفرض ،ایشان اعتقاد دارند که شکلی
از زبان نیز در این موجودات وجود داشته است.
این انسان ابزارهایی به نسبت پیچیده درست میکرده است .در غارِ محل زندگیاش استخوانهای زیادی از
گونهای باستانی و منقرض شده از فیلهای استگودون

455

یافت شده که احتماالً توسط وی شکار میشده

است 456.انسانهای خردمند ،تازه در حدود چهل و پنج هزار سال پیش به این جزیره رسیدند و این دو گونه
بیش از سی هزار سال در کنار هم زندگی میکردهاند .انسان فلورسی دستکم تا دوازده هزار سال پیش زنده

452

Brodmann's area 10
prefrontal cortex
454
Morwood et al., 2005.
455
Stegodon
456
Morwood et al., 2005: 1012–1017.
453
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و فعال بود و این بدان معناست که وی دیرپاترین گونهی خویشاوند انسان خردمند بوده که بر زمین زیسته
است .علت انقراض آن ،احتماالً فعالیت آتشفشان جزیرهی فلورس در حدود دوازده هزار سال پیش بوده که
در ضمن به انقراض فیلهای استگودون نیز منجر شده است.

457

برخی از پژوهشگران بر این باورند که جمعیتهایی از این انسان تا دیرزمانی بعد از این ماجرا هم زنده
ماندهاند .قبیلهی اِبو گوگو 458که بومی این جزیره محسوب میشوند داستانهایی دربارهی آدمهای پشمالوی
کوتولهای به نام ناگِه دارند که در غارها زندگی میکردهاند و زبانی نامفهوم داشتهاند .بعید نیست این داستانها
به بقایای جمعیت انسان فلورسی مربوط بوده باشد 459.حتی گزارشهایی در دست است که مردم بومی تا ده
سال پیش از کشف این سنگوارهها مردم ابو گوگو را در جزیره دیده بودهاند 460.در سوماترا نیز گزارشهایی
از برخورد با نوعی انسانریختِ کوتولهی 1/5ـ 1متری در دست است که مردم محلی آن را اورانگ پِنداك
(یعنی آدم کوچولو) مینامند .کسانی که این گزارشها را جدی میگیرند ،بر این باورند که نمونههایی از
نوادگان انسان فلورسی هنوز در گوشه و کنار این منطقه باقی ماندهاند.

چ) انسان خردمند باستانی

461

457

Morwood et al., 2004.
Ebu Gogo
459
Forth, 2005: 13–17.
460
Sereno, 2005: 1–12.
461
Archaic Homo sapiens
458
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در سال  1921م .کشف جمجمهی کامل و سالم انسانی در یک معدن «روی» در رودزیا باعث حیرت
دیرین شناسان گردید .این جمجمه دارای حجم مغزی نزدیک به انسان کنونی بود ،اما برخی از ویژگیهای
انسانهای ابتداییتر را هم در خود حفظ کرده بود .جمجمهی رودزیا ،که مانند جمجمهی انسان مدرن مدور
و گرد بود و مغزی به حجم  1300میلیلیتر را در خود جای میداد ،دارای قوس ابروان برجستهای شبیه به
انسان راستقامت بود ،و فک و دندانهایی بسیار بزرگتر و قدیمیتر از انسان امروزین را هم در دهان داشت.
هر چند پوسیدگی دندانها حاکی از این بودند که صاحب این جمجمه دچار بیماریهای شدید فک و لثه
بوده است ،اما این حرفها حقیقتِ تلفیقی نمودن این گونه را تغییر نمیداد.
عمر این جمجمه بین 150ـ 130هزار سال تخمین زده شد و با نام «انسان خردمند باستانی» 462شهرت یافت.
به زودی نمونههای مشابهی در آفریقای جنوبی ،تانزانیا و اتیوپی یافت شدند که بین 400ـ 350هزار سال
قدمت داشتند .امروز این موجود را در گونهای مستقل به نام انسان رودِزیایی 463جای میدهند .این موجود
در فاصلهی سیصد تا یکصد و پنجاه هزار سال پیش در جنوب آفریقا میزیسته است .به باور دانشمندان،
برخی از سنگوارههای آن (مثالً اسکلت یافتشده در دریاچهی ندوتو)

464

تا مرز چهارصد هزار سال نیز

قدمت دارند 465.هر چند دیگران این نمونههای اخیر را نوعی انسان راستقامت میدانند.

462

- Archaic Homo sapiens
Homo rhodesiensis
464
Lake Ndutu
465
Rightmire, 2005: 245–254.
463
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احتماالً قدیمیترین عضو از گروه انسانهای خردمند باستانی ،هومو آنتِسِسور 466است .نام هومو آنتِسِسور
«انسان پیشاهنگ» معنی میدهد .این موجود بین  1/2میلیون سال تا هشتصد هزار سال پیش در جنوب اروپا
میزیسته و کهنترین نمونهی جنس انسان در این منطقه است .برخی آن را با انسان هایدلبرگ مربوط و حتی
همسان میدانند و برخی دیگر اعتقاد دارند که گونهی مستقلی است که بهطور مستقیم از انسان کارگر مشتق
شده است.

467

بیشتر بقایای این گونه در دههی  1990میالدی در اسپانیا کشف شد .بر روی این استخوانها رد جسمی برنده
باقی مانده بود که نشان میداد گوشت را با ابزاری از استخوان جدا کردهاند و این شاید نشانهی همنوعخواری
باشد 468.انسان پیشاهنگ 1/8ـ 1/6متر قد داشته و وزن بدن نرینه در آن به نود کیلوگرم بالغ میشده است.

469

حجم مغزش هزار میلیلیتر بوده و با توجه به راستدست بودن و دامنهی گستردهی شنواییاش ،احتماالً نوعی
زبان ابتدایی هم داشته است .بر اساس تحلیل دندانهایش معلوم شده که مراحل رشد و بلوغش به انسان
خردمند شبیه بوده ،هر چند انگار با سرعت بیشتری این مسیر را طی میکرده است.
در سال  1960م .نمونههایی دیگری از جمجمهی انسان خردمند باستانی در غاری در پترالونای

470

یونان

کشف شد که استاالکتیت زیبایی بر رویش تشکیل شده بود و سیصد هزار سال سن داشت .به این ترتیب،
نشان داده شد که این گونهی فرضی به آفریقا محدود نبوده است .بررسی بیست و یک شاخص کالبدشناختی

466

Homo antecessor
Klein, 2009: 108.
468
Fernández-Jalvo et al., 1999: 591–622.
469
Parfitt et al,. 2005:1008-1012.
470
- Petralona
467
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مهمِ این جمجمه نشان داد که شش ویژگی آن با انسان راستقامت و هشت خاصیت آن با انسان خردمندِ
کنونی شباهت دارد .این امر کمابیش در مورد آروارهای که در شهر هایدلبرگ آلمان یافت شد و به نام انسان
هایدلبرگ 471شهرت یافت نیز صدق میکند .به این ترتیب ،شواهد کافی برای فرض یک گونهی جدیدتر و
نزدیکتر به انسان فراهم آمد.

472

در ابزارهای سنگی آشولینِ یافتشده در آفریقا ،یک مرز زمانی مربوط به ششصد هزار سال پیش جلب توجه
میکند .ابزارهای قدیمیتر از این تاریخ آشکارا از نمونههای مربوط به پس از این مرز زمانی نامتقارنتر و
ناپرداختهتر هستند .این امکان هست که تحول یادشده در ابزارسازی به پیدایش جمعیتی نو از انسانهای
راستقامت مربوط باشد که در نهایت در قالب گونهی انسان رودزیایی در بایگانی سنگوارهها نیز نمود یافته
است .در مورد شباهت این انسان به انسان خردمند شکی وجود ندارد ،اما دربارهی جایگاه آن در ردهبندی
همچنان اختالف نظر وجود دارد .برخی آن را نوعی از انسان هایدلبرگی میدانند و برخی دیگر آن را
زیرگونهای ابتدایی از انسان خردمند در نظر میگیرند.
انسان هایدلبرگ به انسان راستقامت نزدیک بوده و در اروپا میزیسته است .این موجود احتماالً جد مشترك
انسان نئاندرتال و انسان امروزین بوده است.

473

این انسان در فاصلهی هشتصد تا ششصد هزار سال پیش

میزیسته و احتماالً همراه با انسان پیشاهنگ از نمونههای آفریقاییِ انسان کارگر مشتق شده است .حجم مغزش
به 1400ـ 1100میلیلیتر میرسیده و فنآوری و ابزارسازی او شباهت زیادی به فرهنگ آشولین داشته و

Homo heudelbergensis
Walters and Trinkaus, 1990.
Mounier et al., 2009: 219-246.
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471
472
473

بنابراین با شیوهی انسان راستقامت همسان بوده است .بررسی دستگاه شنوایی این موجود نشان میدهد که
توانایی تفکیک صداهایی متنوع را داشته و از این نظر به انسان کنونی شباهت داشته و تفاوتهایی چشمگیر
با شامپانزه داشته است.

474

این موجود بلند قامت بوده و میانگین قدش به  180سانتیمتر میرسیده است.

بدنش از انسانهای کنونی تنومندتر و عضالنیتر بوده و نرهایش تا صد کیلوگرم وزن داشتهاند .دانشمندی به
نام لی برگر ،475که استاد دانشگاه ویتواترسند 476است ،اعتقاد دارد که نمونههایی از این گونه تا سیصد هزار
سال پیش در جنوب آفریقا میزیستهاند و غولهایی با  2/13متر قد بودهاند.
یافتههای منطقهی آتاپوئِرکا 477در اسپانیا نشان میدهد که این گونه احتماالً نخستین نیای انسان بوده که مردگان
خود را دفن میکرده است .گِلِ سرخرنگ اُخرا بر روی برخی از استخوانهای این گونه یافت شده که ،به
عنوان عنصری آیینی ،بر نمادی داللت میکرده است .با تحلیل ابزارهای ساختهشده توسط این موجود نشان
داده شده که آنان نیز مانند انسان کنونی راستدست بودهاند.

478

یک گونهی دیگر ،انسان چِپرانو

479

هم

نمونهای است که در سال  1994در دهکدهی چپرانو در نزدیکی رم کشف شد .قدمتش به  500ـ 350هزار
سال پیش میرسد 480و ویژگیهایش چیزی میان انسان هایدلبرگ و انسان راستقامت است 481.پژوهشی که
در سال  2011م .انجام پذیرفت ،نشان داده که این گونه نیای انسان نئاندرتال بوده است.

474

Martinez et al., 2004: 9976–9981.
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.
475
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چنین مینماید که انسان نئاندرتال در حدود سیصد هزار سال پیش از جمعیت هایدلبرگیهای اروپا مشتق
شده باشد .مدتها بعد ،در فاصلهی صد تا دویست هزار سال پیش ،انسان خردمند از شعبهی آفریقایی انسان
هایدلبرگی مشتق شد و بعدها به سایر مناطق کوچ کرد.

جمجمهی انسان کارگر (راست) در مقایسه با انسان گرجی (میان) و انسان رودزیایی (چپ)

انسان خردمند باستانی ،طیفی وسیع از اسکلتهای دارای تنوع زیاد را در بر میگیرد .خصوصیات سنگوارههای
قرار گرفته در این طبقه ،از حالت بسیار ابتدایی تا بسیار پیشرفته و امروزین تغییر میکنند و به دلیل همین
تنوع و پراکندگی جغرافیایی این نمونههاست که دانشمندی مانند یان تاتِرسال اصوالً این نامگذاری را نادرست
میداند و انسان خردمند باستانی را مجموعهای از گونههای همزمان میداند که به دلیل سادهانگاری و کمبود
شواهد همه در یک جا ردهبندی شدهاند.

482

Tattersal, 1992.
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482

رابرت فولی ،که از زاویهی بومشناسی تکاملی به تبارشناسی انسان نگاه میکند ،نیز ردهبندی این تنوع باالی
زیستی در زیر نام یک گونه را نادرست میداند و انسان نئاندرتال و هایدلبرگ را با نامهایی مجزا مانند هومو
نئاندرتالنسیس

483

و هومو هایدلبرگنسیس

484

مورد اشاره قرار میدهد.

485

این دیدگاه امروزه از پذیرش

بیشتری برخوردار شده و بیشتر دانشمندان فکر میکنند اسم انسان خردمند باستانی در واقع نوعی سرهمبندی
شواهد باشد و نه ارجاع به طبقهای واقعی در ردهبندی جانوران .به این ترتیب ،میتوان عبارت انسان خردمند
باستانی را نامی عام برای خوشهای از چندین گونهی خویشاوند در نظر گرفت .با این همه ،گونههای
جایگرفته در این طبقه همگی دارای ویژگیهای مشترکی هستند .این ویژگیها عبارتند از تنومندی بدن،
زمختی استخوانها ،نیرومند بودن عضالت و رژیم غذایی الشهخواری که احتماالً در میان تمام انسانهای
خردمند باستانی وجود داشته است.
آش شلهقلمکاری از گونههای خویشاوند که به انسان خردمند باستانی شهرت یافته ،خیلی زود به دو جمعیت
فراگیر و مشهور انشعاب یافت که یکی انسان نئاندرتال ،و دیگری انسان کنونی را ایجاد کرد .از میان این دو،
انسان نئاندرتال کهنتر است .ویژگیهای خاص این گونه در حدود ششصد هزار سال پیش در جمعیتهایی
از انسان هایدلبرگ یا رودزیایی تکامل یافت و در نهایت تا سیصد هزار سال پیش به تمایز یافتنِ انسان
نئاندرتال انجامید 486.انسان خردمند برای نخستین بار در مدارك فسیلی حدود دویست هزار سال پیشِ آفریقای
شرقی پدیدار شد و با وجود آنکه از نظر ریختی و کالبدشناختی با انسان کنونی همسان بود ،در آن هنگام از

483

Homo neanderthalensis
Homo heidelbergensis
485
Foley,1989[A].
484

Bischoff et al., 2003: 275.
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486

نظر ابزارساز ی و توانایی شکار با انسان نئاندرتال و هایدلبرگ تفاوت چندانی نداشت .انسان خردمند در
حدود صد و بیست هزار سال پیش تحولی را در ابزارسازی و تواناییهای ذهنیاش تجربه کرد ،و تازه در
فاصلهی پنجاه تا هفتاد هزار سال پیش بود که به رفتارهایی همسان با انسان کنونی دست یافت .انسان نئاندرتال
در بخش عمدهی نوآوریهای ابزارسازی دورهی اول این پیشرفت ( 120هزار سال پیش) سهیم بود ،اما از
مشارکت در موج دوم بیبهره ماند.

چ) انسان نئاندرتال
یوآخیم نئاندر

487

شاعر و موسیقیدانی آلمانی بود که در قرن هجدهم میزیست و پیش از اینکه در اثر

حادثهای جوانمرگ شود ،بسیاری از روزها را در درهای در نزدیکی زادگاهش ــ شهر دوسلدورف 488ــ به
تأمل و اندیشه میگذراند .مردم محلی ،پس از مرگش ،آن دره را با نام درهی نئاندر 489نامیدند 490.این عبارت
همچنان گمنام باقی ماند تا اینکه در سال  1857م .پرفسور شافهاوزن ،491که استاد دیرینشناسی در دانشگاه
بُن بود ،طی همایشی خبرِ پیدا شدن اسکلت انسانی باستانی را در این دره اعالم کرد .دو سال بعد از این
سخنرانی ،کتاب اصل انواعِ داروین در انگلستان منتشر شد و انسان نئاندرتال را به کانون بحثهای تکاملی
تبدیل کرد.

487

- Joachim Neander
Düsseldorf
489
Neanderthal
490
Howell, 1957: 330–347.
491
- Hermann Schaaffhausen
488
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در حدود نیم قرن بعد ،در سال  1908م .اسکلت تقریباً کامل دیگری در منطقهی الشاپِلاوسَنِ 492فرانسه یافت
شد .مارسلَن بول ،493که در آن زمان بزرگترین دیرینشناس فرانسوی بود ،این استخوانها را مورد بررسی
قرار داد و در نهایت تصویری از انسان نئاندرتال ترسیم کرد که برای سالها در مجامع علمی معتبر ماند.
برداشت او از این انسان ،موجودی ابله و کمهوش بود که خمیده راه میرفت و چیزی بین پیتکانتروپوسِ
هکل و میمون بود .بر همین مبنا بود که ارنست هکل در سال  1866م .این گونه را به نام انسان ابله
نامگذاری کرد.

495

494

این عبارت در ابتدای قرن بیستم منسوخ شد و به جای آن از دههی بیست قرن بیستم

میالدی اسمِ نئاندرتال برای نامیدن این گونه به کار گرفته شد.
این تصویر همچنان به جای خود باقی بود ،تا اینکه تحلیل جدیدتری از شواهد مربوط به انسان نئاندرتال در
سال  1957م .آن را منسوخ کرد .بر مبنای این تحلیل ،شباهت انسان مورد نظر با آدمیان کنونی بیشتر از آن
چیزی بود که در نگاه اول به نظر میرسید .برخی از نتیجهگیریهای بول ،وقتی که با دید دقیقتری مورد
بازبینی قرار گرفتند ،نادرست و شتابزده جلوه کردند .به عنوان مثال ،بول استخوان مهرهی گردن و پای
یافتشده در نئاندرتال را به شامپانزه شبیه دانسته بود .اما بعداً دیدند که این استخوانها کامالً با آنچه در خود
ما دیده میشود شباهت دارد.
به این شکل بود که در جریان دهههای میانی و آخری قرنی که گذشت ،برداشت ما از ویژگیهای انسان
نئاندرتال دگرگون شد و کاریکاتور ابله و وحشی تصویرشده توسط بول به نوعی وحشی نیمهمتمدن روسویی

492

- La chapelle aux saints
- Marcellin Boule
494
Homo stupidus
495
Howell, 1957: 330–347.
493
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تبدیل شد .شواهد جدیدی که در مورد تحلیل دقیقتر ویژگیهای این انسان به دست آمده است ،این تصور
جدید را محکمتر میکند .تصوری که انسان نئاندرتال را موجودی بسیار شبیه به انسان کنونی ،با مغزی
هماندازه و حتی گاه ججیمتر از ما ،و کامالً هوشمند میداند.
البته چندین صفت ابتدایی نیز در نئاندرتالها وجود داشته است .این انسانها قدی کوتاهتر از انسان کنونی
داشتهاند ،میانگین قد مردانشان 168ـ 162سانتیمتر و زنانشان 156ـ 152سانتیمتر بوده است .با وجود این،
بدنهایی تنومندتر داشته و عضالت دست و پایشان نیرومندتر از انسان خردمند بوده است.

496

جدیدترین سنگوارههای انسان نئاندرتال به حدود سی هزار سال پیش تعلق دارند .با وجود این ،بقایای آتش
و ابزارهای بازمانده در جبلالطارق و چند اقامتگاه خاکبرداریشده در پرتغال نشان میدهد که جمعیتهایی
از این گونه همچنان تا حدود بیست و چهار هزار سال پیش در این منطقه میزیستهاند 497.نئاندرتالها در
گسترهی وسیعی در اوراسیا پراکنده شدند و استخوانهایشان از انگلستان تا کوههای آلتایی و قفقاز و زاگرس
به دست آمده است .حتی برای دورانی چند هزار ساله چنین مینماید که نئاندرتالها تنها خویشاوندان انسان
در درهی نیل بوده باشند ،هر چند امروز بیشتر محققان اقلیم نئاندرتالها را به مناطق شمالیتر از کردستان
عراق و فلسطین محدود میدانند .حد شرقی توزیع این گونه تا کوههای خوارزم و ازبکستان امروزین کشیده
میشده است.

498

جمعیت این گونه در اوجِ شکوفاییاش به هفتاد هزار تن بالغ میشده است.

499

تحلیل

496

Helmuth, 1998: 1–12.
Duarte et al., 1999: 7604–9.
498
Ravilious, 2007.
499
O'Neill, 2011.
497
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 DNAمیتوکندریایی انسان نئاندرتال نشان میدهد که جمعیت فعال این گونه همواره از انسان خردمند
کوچکتر بوده است.

500

در سال  2010م .پژوهشگری آمریکایی بقایای خوراك گیاهی پختهشدهای را بر دندانهای یک سنگوارهی
نئاندرتالِ یافت شده در کوهستان شنیدار پیدا کرد و به این ترتیب معلوم شد که این گونه گیاهخوار نیز بوده
است 501.قبل از آن این پیشفرض رایج بود که آنها کامالً گوشتخوار بودهاند 502و تنها از راه شکار خوراك
خود را به دست میآوردهاند.

503

با این اوصاف ،انسان نئاندرتال موجود هوشمند و کامیابی بوده که برای مدتی به درازای چند صد هزار سال
بخش عمدهی بومهای زمین را در اختیار داشته است .چنین موجودی آشکارا نمیتوانسته آن گونهی ابله مورد
نظر بول بوده باشد .اما چرا بول دچار چنین اشتباهات آشکاری شده بود؟ اگر به تاریخ علم عالقهمند باشیم،
میتوانیم ردپای این اشتباه را در دعوای مهم و اثرگذاری که از قرن هجدهم تا به حال ادامه داشته ،ردیابی
کنیم.
در بخشهای نخست دیدیم که در مورد تغییرات و دگرگونیهای تکاملی ،دو دیدگاه جدید وجود دارد .یک
دیدگاه ،مدل کالسیک را شامل میشود که بر تدریجی بودن ،طوالنی بودن و انباشتی بودن دگرگونیها و خرد
بودن کوانتوم جهشها تأکید میکند ،و دیگری که نظریهی تعادل نقطهای خوانده میشود و الگویی پیچیدهتر
از تغییرات ناگهانی ،کالن و گسسته را در نظر میگیرد.

500

Green et al., 2008: 416–26.
Henry et al., 2010: 486–491.
502
Richards et al., 2000: 7663–6.
503
Bocherens et al., 2005: 71-87.
501
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پیشینهی این دو نوع نگرش ،به مدتها قبل برمیگردد .در دوران جدید ،نخستین بیان علمی از این دو نگرش
را میتوان در قرن هجدهم ردیابی کرد .بارون ژرژ کوویه (1832ـ 1769م ،).که یکی از زمینشناسان و
زیستشناسان بزرگ فرانسوی است ،دیدگاه تغییرات ناگهانی را تحت عنوان فاجعهگرایی 504صورتبندی
کرد و اعالم کرد که هر از چندگاهی حوادث طبیعی فراگیر در سطح زمین رخ میدهند و باعث انقراض برخی
از گونهها میشوند .او ماجرای توفان نوح را هم در این قالب تفسیر میکرد .نگرش فاجعهگرایانه برای مدت
چندین دهه بر فضای علمی فرانسه اثرگذار بود و بعدها بر نگرشهایی مانند تعادل نقطهای تثبیت شد.
در همین دوره ،دانشمندان انگلیسی دیدگاهی متفاوت را تبلیغ میکردند .جیمز هاتِن1797( 505ـ 1726م ،).که
زمینشناسی بزرگ بود ،به تغییرات تدریجی و پیوستهی زمینشناختی اعتقاد داشت و قوانین طبیعی را
نقضناپذیر و فراگیر میدانست .دانشمند بزرگ دیگرِ هوادار این دیدگاه ،سر چارلز الیل1875( 506ـ 1798م).
بود که به همین ترتیب پیوستگی تغییرات و اصل همنواختی دگرگونیهای طبیعی را میپذیرفت .این
دانشمندان نگرش خود را تحت عنوان همریختگرایی 507مشخص میکردند .این دیدگاه پس از انتشار اصل
انواع داروین و نظریهی تکاملی ــ که تحت تأثیر این اصل پیریزی شده بود ــ به صورت نظریهی غالب
درآمد.

504

Catastrophism
James Hutton
506
Sir Charles Lyell
507
Uniformitarianism
505
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بول ،که دقیقاً در اوج کشاکش این دو نظریه به کار مشغول بود ،دوستی داشت به نام آلبرت گودری 508که
زمانی معلمش بود و بعدها در سیر مدارج ترقی از شاگردش عقب ماند و در سال  1902م .در موزهی تاریخ
طبیعی پاریس به عنوان محقق در زیر دست بول کار میکرد .این دو نفر تا پایان عمر به دوستی با یکدیگر
ادامه دادند و معموالً به همراه یکدیگر سنگوارهها را بررسی میکردند .این دو ،وجود شاخههای موازی و
انبوه در ردهبندی پستانداران را به عنوان تأییدی بر نگرش سنتیتر فاجعهگرایی تفسیر میکردند و معتقد بودند
دیدگاه فرانسوی کوویه درستتر از نگرش انگلیسی همریختگرایی است .آنان این شکل از تکامل پلکانی
و جهشی را به کل پستانداران و از جمله انسان تعمیم میدادند و معتقد بودند سیر فرگشت انسان از پلههایی
گسسته و شاخهشاخه تشکیل شده است.
همزمان با این دو ،دانشمند دیگری در فرانسه میزیست که گابریل دو مورتیه1898( 509ـ 1821م ).نام داشت.
او هوادار دیدگاه همریختگرایانه بود و تفاوت سنگوارهی نئاندرتال با ما را زیاد نمیدانست .بر مبنای دیدگاه
او ،عصر یخبندان فشارهای تکاملی الزم برای تغییر تدریجی انسان نئاندرتال به انسان کنونی را فراهم نموده
است .بول مخالف سرسخت دیدگاه دومورتیه بود و این دو برای سالها با هم درگیری قلمی داشتند .پس از
مرگ دومورتیه ،بول یکهتاز میدان شد و پس از کشف فسیل «الشاپل اوسن» فرصت خوبی برای اثبات
نظریههایش به دست آورد .در واقع ،او با ابتدایی فرض کردن انسان الشاپل اوسن میخواست آن را از مسیر
تکامل انسان جدا کند و به عنوان شاخهای فرعی نسبت به خطراههی انسان راستقامت ـ انسان خردمند در

- Albert Goudry
- Gabriel de Mortillet
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508
509

نظر بگیرد .به این ترتیب ،برداشت خاص بول از نئاندرتال فرانسوی را باید در چارچوب کشاکش دو مدل
مشهور تکاملی در جامعهی علمی فرانسهی قرن نوزدهم دید.
بول در فرانسه پیروز شد ،اما همریختگرایی در سایر بخشهای اروپا به بقای خود ادامه داد .به ویژه در
انگلستان ،نظریهی کالسیک تکامل داروینی به کمک این دیدگاه آمد ،هر چند که برداشت فاجعهانگارانه از
تکامل هم با دیدگاه تکاملی سازگار بود ،و بول هم چنین برداشتی داشت.
همزمان با بول ،در آلمان ،گوستاو شوالبِه 510مهمترین هوادار دیدگاه همریختانگارانه بود .یکی از شاگردان
او ،فرانتس وایدِنرایش 511بود که در چین کاوشهای مهمی بر انسان راستقامت انجام داده بود و یکی از
متخصصان بنام این زمینه بود .وایدنرایش در سال  1940م .مدلی را برای تفسیر شواهد به دست آمده از
انسان خردمند باستانی و نئاندرتال پیشنهاد کرد که به دلیل شکل خاصش به نام مدل شمعدان 512مشهور شد.
بر مبنای این مدل ،همهی انسانهای جدیدتر ،از انسان راستقامت مشتق شده بودند .در واقع انسان
راستقامت نوعی مرحلهی تعادلی بوده که پس از مدتی دراز به شاخههایی موازی و مشابه شکسته و تمام
گونهها و نژادهای جدیدتر انسانی را ایجاد کرده است .بر مبنای این دیدگاه ،انسان نئاندرتال جد مشترك تمام
انسانهای کنونی بود ،و تغییر تدریجی جمعیتهای پراکندهی نئاندرتال در سراسر جهان قدیم پیدایش انسان
خردمند را ممکن ساخته بود.

510

- Gustav Schwalbe
- Franz Weidenreich
512
- Candelabra model
511

174

دو سال بعد از پیشنهاد وایدنرایش ،جولین هاکسلی 513ــ نوهی توماس هنری هاکسلی مشهور که همکار
داروین بود ــ کتاب مشهوری را منتشر کرد که به زودی به نقطه عطفی در نظریات تکاملی تبدیل شد .او این

کتاب را چنین نام نهاد :تکامل ،ترکیبی نو.514
این کتاب ،برای نخستین بار دیدگاههای تا آن زمان پراکندهی ژنتیکی ،ریختشناختی ،دیرینشناختی ،ردهبندی
و بومشناختی را با هم ترکیب کرد و نظریهی جدید تکاملی را که امروز نو ـ داروینیسم خوانده میشود ،از
آنها استنتاج کرد .تمام دیدگاههای امروزینِ تکاملی میتوانند به عنوان انشعاباتی از ترکیب نوی هاکسلی در
نظر گرفته شوند.
دیدگاه هاکسلی بر تمام دانشمندانی که پس از او در مورد تکامل انسان نوشتند ،اثر گذاشت .در سال 1962
م .دیرینشناسی به نام کارلتون کوون ادعا کرد که انسان راستقامت در پنج موج تکاملی مجزا و مستقل به
انسان خردمند امروزی تبدیل شده است و منشأ نژادهای سهگانهی انسانی را باید در این موجهای متفاوت
تکاملی ریشهیابی کرد .بر مبنای دیدگاه کوون ،515برخی از نژادهای کنونی انسانی زودتر و برخی دیرتر به
مرحلهی انسان خردمند وارد شدهاند.
در دههی  1950م .سرگیو سرگِی و کالرك هاول ،516که آنها هم تحت تأثیر آرای هاکسلی بودند ،ادعا کردند
که تمام نمونههای نئاندرتالِ به دست آمده در یک طبقهی ردهبندی نمیگنجند و باید اشکال ابتداییتر آنها
را به عنوان جد مشترك انسان کنونی و نئاندرتالهای جدیدتر فرض کرد .از دید این دو دانشمند ،انسانهای
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- Julian Huxley
- Evolution, a new synthesis
515
- Carleton Coon
516
- Sergio Sergi and Clark Howell
514
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نئاندرتال و امروزین با هم پسر عمو ــ و نه پدر و پسر ــ بودند و جدی مشترك آنها را به هم متصل میکرد
که به پیشنهاد این دو میبایست پیشنئاندرتال 517نامید شود .در همین سالها بود که بازبینی شواهد مربوط
به انسان نئاندرتال با دقت بیشتری انجام گرفت و اشتباههای پیشروانی مانند بول برمال شد.
با وجود تالش هاکسلی برای آشتی دادن رویکردهای نگرش همریختگرا و فاجعهانگار ،کشمکش این دو
دیدگاه هنوز هم ادامه دارد .مهمترین پشتیبانان معاصر دیدگاه همریختگرا دو نفر به نامهای برِیس و وُلپوف
هستند .لورینگ بریس همان کسی بود که در دههی شصت ،به عنوان قویترین مدافع دیدگاه همریختگرا
برای خود شهرتی به دست آورد .او معتقد بود که به دلیل کم بودن احتمال تکامل موازی چندین گونهی
مشابه ،در هر مقطع زمانی تنها یک گونه از اجداد انسان بر سطح زمین میزیستهاند .او این حرف را در قالب
قانون تکگونهای بودن تاریخ تکامل انسان صورتبندی کرد و از آن نتیجه گرفت که سنگوارههای به دست
آمده از انسان راستقامت ،خردمند باستانی و نئاندرتال رابطهی خطی و خویشاوندی عمودی با هم دارند و
هر یک از دیگری مشتق شدهاند .در سال  1957م .جمجمهی یک انسان راستقامت با مغز  900گرمی در
کنار رسوباتی که حاوی اسکلت یک میمون جنوبی تنومند با مغز  450گرمی بود ،یافت شد .همزمان بودن
این دو سنگواره ،به سادگی قانون تکگونهای بودن انسان را رد کرد ،و شواهدی مانند این از آن هنگام تا به
حال فراوان یافت شدهاند.

- PreNeanderthal
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517

بریس به دلیل دیدگاه خاص خود ،علت اصلی تکامل انسان خردمند را تغییرات فرهنگی ــ و نه زیستشناختی
ــ میدانست و معتقد بود که کنام انسانهای هوشمند ،به دلیل مصنوعی بودن و تغییر یافتن به کمک روشهای
ابزارمند ،تفاوتی ذاتی با کنام طبیعی سایر جانوران دارد.

518

وُلپوف در حال حاضر مهمترین نظریهپرداز دیدگاهی است که بریس پشتیبانش بود .او به تکامل پیوسته و
همزمان تمام جمعیتهای انسانی باستانی در سراسر قلمرو اوراسیا باور دارد و با فرضِ اینکه جمعیتهای
انسانی کهن حد و مرز جفتگیری و انتقال عرضی ژنومی نداشتهاند ،کل انسانهای جهان باستان را در زمینهی
یک خزانهی ژنتیکی مشترك در نظر میگیرد .بر مبنای دیدگاه او ،جمعیتهای گوناگون نیاکان انسان ،به طور
همزمان در همسایگی یکدیگر زندگی میکردهاند و به تبادل ژنوم مشغول بودهاند .این فرآیند در جریان چند
میلیون سال ادامه یافته است و به این ترتیب ،انسان خردمند کنونی به تدریج از دل این شبکهی متکثر
جمعیتشناختی زاده شده است.

519

دیدگاه ولپوف را به دلیل متکثر دانستن منشأ انسان از نظر جغرافیایی ،نظریهی چندمرکزی 520هم مینامند.
این نام ،بدان معنا نیست که ولپوف و همفکرانش به وجود چند مرکز پراکندهی گونهزایی معتقد باشند که
همه انسان خردمند کنونی را ایجاد کرده باشد .برعکس ،دیدگاه ایشان قایل به وجود نوعی شبکهی

Brace,1964.

518

Thorne and Wolpoff, 1990.

519

- Multiregional theory

177

520

خویشاوندی در میان تمام جمعیتهای باستانی انسان است که اصوالً مفهوم مرکزِ گونهزایی را بیمعنا
میسازد.

521

ولپوف و همفکرانش شواهد متعددی را برای تأیید نظریهشان در اختیار دارند .یک شاهد ،بهجمعیتهای
خرچنگ نعل اسبی

522

مربوط میشود که در سواحل آمریکا و اوراسیا وجود دارند و بر مبنای مطالعات

مولکولی ،تکامل ژنتیکیشان به تدریج و در زمانی طوالنی صورت گرفته است .تکامل موازی جمعیتهای
دورافتادهی این خرچنگها ،با ارتباطات عرضی جنسی و نشتهای پیاپی در خزانهی ژنومیشان همراه بوده
است .پدیدهای که در نهایت ،پیدایش گونهای را در گسترهی جغرافیایی پهناوری ممکن ساخته است .ادعای
ولپوف این است که پدیدهی مشابهی در انسان خردمند هم صورت گرفته است.

523

دلیل دیگر ،بر شباهتهای میان انسان نئاندرتال و انسان کنونی مبتنی است .مثالً شکل عبور عصب آروارهای
از استخوان فک زیرین انسان امروزین و نئاندرتالها ظاهراً نوعی دگرگونی تدریجی و پیوسته را به نمایش
میگذارد .به نظر ولپوف احتمال دوبارهی تکامل یافتن مستقل چنین شکلی از عصبگیری در بین دو گونهی
فاقد تبادل ژنومی آنقدر پایین است که پذیرش ارتباط نیایی نئاندرتالها نسبت به انسانهای خردمند را الزم
میسازد .وجود فسیلهایی که با ارزیابی ولپوف حد واسط محسوب میشوند ،راه را برای این نتیجهگیری باز
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Wolpoff et al, 2000.

521

Lemulus polyphemus
Thorn and Wolpoff, 1992.

522
523

میکند که جمعیت نئاندرتالها و انسانهای خردمند با هم تبادل ژنومی شدید داشتهاند و از همجوشی ژنتیکی
آنها انسان کنونی متولد شده است.

524

استخراج  DNAمیتوکندریایی از نئاندرتالِ یافتشده در غارِ مِزمایسکایا در قفقاز ،که متعلق به بیست و نُه
هزار سال پیش است ،نشان میدهد که نئاندرتالهای ساکن در این غار با نمونههای نئاندرتال یافتشده در
آلمان همسان هستند و با محتوای ژنتیکی انسان خردمند متفاوت بوده و مسیرهای تکاملی متمایزی را نشان
میدهد.

525

تحلیل بقایای ژنوم بازمانده از نئاندرتالها نشان میدهد که در فاصلهی پنجاه تا هشتاد هزار سال پیش در
خاورمیانه آمیزشی میان برخی از جمعیتهای دو گونه انجام پذیرفته است ،اما این نتایج به خاطر احتمال
آلودگی نمونهها به ژنومهای انسانِ کنونی مشکوك مینماید 526.چنانکه سوانته پابو تخمین زده  11درصد از
این نتیجه ناشی از آلودگی مستقیم استخوانهای نئاندرتال به بقایای سلولهای انسان امروزین بوده باشد.

527

طبق تازهترین یافتهها چنین مینماید که تبادل ژنومی میان دو گونه وجود داشته ،اما بسیار اندك بوده است.
به طوری که تخمین میزنند  1تا  4درصد ژنوم انسانهای خردمند امروزین از نئاندرتالها به ارث رسیده
باشد.
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524

Wolpoff et al,1988.
Ovchinnikov et al., 2000: 490–493.
526
Green et al., 2009: 2494–502.
527
Pennisi, 2009: 866–871.
528
Green et al,. 2010: 710–722.
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پژوهشهای دیگری نیز هست که بر همین مبنا اصوالً آمیختگی ژنتیکی این دو گونه را نامحتمل و ناچیز
دانسته است 529.برخی دیگر از پژوهشگران اصوالً امکان تبادل ژنومی میان این دو گونه را با توجه به پراکندگی
و کوچک بودن جمعیت نئاندرتالها ناممکن دانستهاند.

530

شواهد به دست آمده در سالهای اخیر نشان میدهد که نه تنها انسان خردمند و نئاندرتال دو گونهی همزمان
بودهاند ،که گونههای دیگری هم از خویشاوندان انسان همزمان با ایشان بر زمین میزیستهاند .در سال 2010
م .در غار دنیسووا در منطقهی آلتائی کارایِ روسیه سنگوارهی استخوان انگشت زنی یافت شد که  41هزار
سال پیش در این منطقه میزیسته است .بعدتر بخشهایی از استخوان دندان و انگشت پای افراد دیگری از
همین جمعیت کشف شد .بررسی  DNAمیتوکندریایی نشان داد که دارندگان این استخوانها با وجود
همزمانی با انسان خردمند و نئاندرتال به هیچیک از این دو گونه تعلق نداشتهاند 531.بر مبنای ساعت مولکولی،
جد مشترك این سه گونه حدود یک میلیون سال پیش از هم جدا شده بودند.
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با وجود همهی این شواهد ،دیدگاه چندمرکزی ،با توجه به مستندات جدید به دست آمده در مورد تکامل
انسان ،بسیار آسیبپذیرتر از پیش شده است ،با این همه ،همین نظریه یکی از دو دیدگاه بزرگ امروزین در
مورد منشأ انسان محسوب میشود .دیدگاهی که از داروین شروع شده و با گذر از دومورتیه ،شوالبه و
وایدنرایش به بریس و ولپوف رسیده و بیشتر بر تغییرات فراگیر و تدریجی تأکید میکند.

529

Hayes, 2006.
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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اما دیدگاه مقابل ،که امروزه پذیرش بیشتری را هم به دست آورده ،به تبار نظریات فاجعهانگار تعلق دارد .این
رویکرد از دیدگاه خام و اولیهی کوویه آغاز شده و با گذر از بول و لویس لیکی به نظریهپردازان معاصرِ
هوادار تعادل نقطهای ختم میشود .دقت داشته باشید که محل تقاطع هر دو دیدگاه ،یعنی چارچوب مشترك
مورد پذیرش هر دو ،نوداروینیسمِ هاکسلی است که البته در این چند دهه بسیار پیچیدهتر ،غنیتر و شاخهدارتر
شده است ،اما قالب چندپهلو و میانرشتهای خود را حفظ کرده است.
این مسیرِ دومِ نظریهپردازی ،با نام کریستوفر استرینگر 533گره خورده است .استرینگر پیشنهادکنندهی دیدگاهی
است که به نام خروج از آفریقا 534شهرت یافته است.
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با توجه به شواهد به دست آمده در مورد میمون جنوبی ،میدانیم که منشأ نخستین میمونهای انساننمای نیای
انسان ،و همچنین زیستگاه اولین وابستگان به جنس انسان ،آفریقا بوده است .همچنین میدانیم که انسان
راستقامت نخستین نیای انسان بوده که از آفریقا خارج شده و در اوراسیا پراکنده شده است .حال ،پرسش
کلیدی این است که گونهی ما ــ یعنی انسان خردمند ــ نیز در آفریقا زاده شده یا نه؟
دیدگاه چند مرکزی ،چنانکه دیدیم به این پرسش پاسخ منفی میدهد .بنابر این دیدگاه ،پیدایش انسان نتیجهی
تکامل همزمان و پیوستهی همهی جمعیتهای انسانی در کل دنیای قدیم است .اما استرینگر به این پرسش
پاسخ مثبت میدهد.

536

پیروان دیدگاه استرینگر شواهد به نسبت زیادی را برای ادعای خود گردآوری

533

- Christopher Stringer
- Out – of Africa theory
535
Stringer and Andrews,1988.
536
Stringer, 1994: 242.
534
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کردهاند 537.شواهد فسیلی نشان میدهد که قدیمیترین بقایای به جا مانده از انسان خردمند ،به فاصلهی صد
تا دویست هزار سال پیش و به آفریقا برمیگردد .هیچ اثری از بقایای انسان خردمندی با این قدمت در اروپا
و آسیا یافت نشده است .بنابراین میتوان فرض مهاجرت انسان خردمند از آفریقا به اوراسیا را معقول
دانست.

538

شاهد دیگر ،به الگوی دگرگونی ریخت جمجمه در انسانهای دیرینه باز میگردد .در حدود پانصد هزار سال
پیش ،فقط یک الگوی غالب در جمجمهی وابستگان به جنس انسان خردمند باستانی وجود داشته است.
جمجمههای این دوران همگی عریض ،پهن و کمارتفاع هستند .یعنی جمجمه در راستای طول و عرض
گسترده شده و عمق زیادی نداشته است .نتیجهی ظاهری داشتن چنین جمجمهای ،پهن ،صاف و بزرگ بودن
عناصر صورت و سیستم فکی /تنفسی است .طبیعی است که جمجمهای با این صورت بزرگ نمیتوانسته
مغز چندان بزرگی را در خود جای دهد ،و به همین دلیل هم مغز در این شکل ابتدایی چندان بزرگ نیست.
این الگوی باستانی ،تا پنجاه هزار سال پیش به سه شکل متفاوت تحول یافته است:
نخست ،خودِ شکل اولیه که بدون تغییر چندانی در نئاندرتالها باقی میماند .تغییرات اصلی جمجمه در این
انسانها تنها به باریکتر شدن باالی جمجمه و پهنتر شدن وسط چهره مربوط میشد .جمجمهی نئاندرتالها
مغزی بزرگ را در خود جای میداد که گاه حجم آن تا  1700سانتیمتر مکعب میرسید .با این وجود برخی
از ویژگیهای جمجمهی این گونه ،ابتدایی و بدوی بود .در شکل ویژگیهای ابتدایی ،پیشرفته و منحصر به
فرد این جمجمه مرور شده است.

McHenry, 2009: 265.
Wood and Turner, 1995.
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شکل دوم را در انسان کنونی میبینیم ،که در آن به طور مشخص چهره کوچک و ظریف شده و طول و عرض
سر به نفع عمق آن کاهش یافته است .به این ترتیب ،دندانها و فکها کوچک شده و در مقابل ،مغز حجیم
شده است.
سومین شکل را در جمجمههایی میبینیم که حالت بینابینی دارند و بین دو حالت یادشده هستند.
نظریهی استرینگر چنین بیان میکند که دارندگان جمجمهی نوع اول بازماندگان انسانهای راستقامت در
اوراسیا بودهاند ،و صاحبان جمجمهی نوع دوم در آفریقا تکامل یافته و بعد با چند موج مهاجرت به اوراسیا
منتقل شدهاند .به این ترتیب وجود جمجمههای نوع سوم باید به عنوان الگوی تکاملی بینابینی و ناموفقی در
نظر گرفته شود.
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در مقابل ،ولپوف همین شواهد را به شیوهای دیگر تفسیر میکند .به نظر او صاحبان جمجمههای نوع نخست
(نئاندرتالها) با مرور زمان به نوع دوم (خردمندها) تبدیل شدهاند ،و جمجمههای بینابینی هم نشانگر تدریجی
بودن این گذار و ارتباط خویشاوندی و آمیزش ژنومهای دو گروه نخست است .چنانکه خواهیم دید ،این
برداشت با یافتههای اخیر رد شده است.
در نیمهی قرن بیستم ،دیدگاه استرینگر ،که مهاجرت گروهی انسانهای خردمند از آفریقا و جایگزین شدنشان
در اوراسیا را ادعا میکند ،با انتقادهای فراوانی روبهرو شد .نخستین انتقاد ،به تکامل ابزارهای باستانی مربوط
میشود .اگر فرضیهی هجوم انسانهای خردمند به شمال درست باشد ،باید نوعی گسست ابزارشناختی را در
مدارك فسیلی مربوط به این دوران شاهد باشیم ،اما چنین مدارکی وجود ندارند.
از سوی دیگر باید بدین نکته توجه داشت که مهاجرت دستهجمعی انسانهای خردمند اولیه نمیتوانسته مثل
مهاجرتهای امروزی هدفمند و در راستای مشخصی باشد .احتماالً حرکت آنها هم مثل سایر جانوران
تصادفی و کاتورهای بوده است .برخی از دانشمندان بر این مبنا ادعا کردهاند که صد هزار سالی که در اختیار
انسان خردمند بوده برای تکمیل این مهاجرت و سازش با محیطهای جدید و براندازی گونههای بومی
نئاندرتال کافی نبوده است.
به این ایراد پاسخهایی در خور داده شده است .یک محاسبهی ساده نشان میدهد که اگر جابهجایی انسانهای
خردمند در هر نسل سه کیلومتر هم بوده باشد ،باز هم در طی ده هزار سال میتوانستهاند از بخش جنوبی
آفریقا به غرب اروپا برسند .بنابراین امروز توافقی در این مورد وجود دارد که گونهی انسان خردمند به قدر
کافی زمان در اختیار داشته تا به شکلی تصادفی از آفریقا به سایر نقاط کوچ کند.
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ایراد دیگر ،که توسط ولپوف طرح شده ،تا حدودی بُعد اخالقی دارد .بر مبنای دیدگاه او ،تنها راه جایگزین
شدن جمعیتهای انسان خردمند مهاجر ــ با فرض واقعی بودن مهاجرت ــ نسلکشی رقبای بومی است.
یعنی سرراستترین روش برای انقراض نئاندرتالها و باقی ماندن انسانهای خردمند مهاجر ،این است که
اولی توسط دومی قتلعام شده باشد .چنین فرضی عالوه بر ناخوشایند بودن ،فاقد مدارك و شواهد
دیرینشناختی هم هست .در واقع شواهد مربوط به جنگ سازمانیافته میان جمعیتهای انسانی پس از انقالب
نوسنگی و پیدایش کشاورزی در هزاران سال بعد آغاز میشود .این ایراد هم امروز چندان پذیرفتنی نمینماید،
چون میدانیم که مهمترین الگوی انقراض یک گونه و جایگزینی گونهی دیگر در کنام آن ،رقابت و چیرگی
بر منابع مشترك است که لزوماً با جنگ و رویارویی فیزیکی اعضای دو گونه همراه نیست.
دعوای بین نظریهی خروج از آفریقا و دیدگاه چندمرکزی ،برای چند دهه بازار بحثهای تکاملی را گرم نگه
داشته بود .این کشاکش امروز بیشتر به نفع دیدگاه خروج از آفریقا پایان یافته است .برای اینکه دلیل چیرگی
این مدل را بهتر درك کنیم ،باید به یکی از مهمترین شواهد به دست آمده در مورد بومشناسی انسانهای
نخستین بپردازیم.
پرسشی که در اینجا اهمیت دارد و غلبهی یکی از دو دیدگاه یادشده بر دیگری را رقم میزند ،آن است که
جمعیتهای انسان نئاندرتال و انسان خردمند با هم آمیزش و همآوری داشتهاند ،یا نه؟ دیدگاه چندمرکزی به
این پرسش پاسخ مثبت میدهد و جواب هواداران استرینگر به آن منفی است .میدان جنگ مهمی که غلبهی
دیدگاه استرینگر بر مدل ولپوف در آن محرز شد ،منطقهای کوچک در فلسطین بود که در متون علمی با نام
محلی قَفصِه مورد اشاره قرار گرفته است .کاوشهای گسترده در این منطقه نشان داد که انسان خردمند حتی
زودتر از انسان نئاندرتال در بخشی از مناطق خاورمیانه ساکن بوده است.
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در این منطقه ،آثاری از انسان خردمندِ جدید به دست آمده که  92هزار سال قدمت دارد .در منطقهای نزدیک
به آن ،به نام سْخول ،بقایای دیگری از انسان خردمند یافته شده که عمرش به صد هزار سال میرسد .نکتهی
مهم اینکه در همان نزدیکی ،یعنی در منطقهای موسوم به کِبارا ،فسیلهایی از انسان نئاندرتال کشف شده که
فقط به شصت هزار سال پیش مربوط میشود .ناگفته نماند که شواهدی از حضور قدیمیترِ نئاندرتالها در
این منطقه هم در دست است ،چراکه در همسایگی همین منطقه ــ در جایی موسوم به تابون ــ اسکلتهای
نئاندرتالهای صد و بیست هزار ساله هم خاکبرداری شدهاند.
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540

تغییر نگرش در مورد سن سنگوارههای خاورمیانه
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Bar – Yosef and Vandermeersh, 1993.
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Lewin, 1983:84.
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نگرش چندمرکزی نمیتواند حضور همزمان و حتی قدیمیتر انسان خردمند را همراه با انسان نئاندرتال در
چنین بازهی زمانی طوالنیای توجیه کند .اما دیدگاه خروج از آفریقا توانایی چنین کاری را دارد .بر طبق این
مدل نئاندرتالها در حدود صد و بیست هزار سال پیش از اروپای شرقی به این منطقه مهاجرت کردند ،و در
حدود صد هزار سال پیش هم سر و کلهی انسانهای خردمندی پیدا شد که احتماالً از شمال یا شرق آفریقا
به آنجا آمده بودند .این دو جمعیت به مدت چهل هزار سال ــ یعنی تا شصت هزار سال پیش که نئاندرتالها
در این منطقه منقرض شدند ــ در کنار یکدیگر زندگی میکردند .با وجود این ،هیچ شاهدی که نشانگر
تغییرات ژنومی یکی از آنها و نزدیک شدنشان به دیگری باشد در بقایایشان یافت نشده است .جدیدترین
استخوانهای یافتشده در کبارا همچنان خصوصیات خالص و برجستهی نئاندرتالها را از خود نشان میدهد
و هیچ پیشرفتی را در ساختار بدن نمایان نمیسازد .این بدان معناست که دو جمعیت همسایهی انسانهای
نئاندرتال و خردمند که در مدتی چنین طوالنی در یک جا میزیستهاند ،تبادل ژنومی نداشتهاند .به این ترتیب،
الگوی چندمرکزی ،نامحتمل و مدل خروج از آفریقا درست مینماید.
با وجود تمام این شواهد دیرینشناسانه ،استوارترین دلیلی که درستی دیدگاه استرینگر را نشان داد ،دادههای
مهمی بود که از پژوهشهای ژنتیک مولکولی برآمد.
در سال  1987م .مقالهای به نام «DNAی میتوکندریایی و تکامل انسان» در مجلهی طبیعت منتشر شد .این
مقاله را دانشمندی به نام آلن ویلسون 541و دو نفر از همکارانش نوشته بودند .این مقاله ،که به زودی به یکی

- Allan Wilson
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از مهمترین متون در مباحث مربوط به تکامل انسان تبدیل شد ،گزارشی بود از مقایسهی محتویات ژنتیکی
 147نفر که از نژادهای گوناگون انتخاب شد بودند.
نکتهی مهم در بررسی ویلسون و همکارانش ،این بود که به جای استفاده از کل ژنوم ــ که پیچیده و چندرگه
بود ــ از  DNAی موجود در اندامکی به نام میتوکندری استفاده کردند .میتوکندری ،دستگاهی سلولی است
که سوختوساز یاخته را انجام میدهد .این دستگاه به همراه کلروپالست مهمترین و پیچیدهترین اندامکهای
موجود در یاختههای یوکاریوت هستند .از نظر تبارشناختی ،هر دو این اندامکها بقایای باکتریهای سادهی
بسیار قدیمیای هستند که در ابتدای تاریخ تکامل یوکاریوتها ،به صورت همزیست به سلولهای جانوری
و گیاهی وارد شدند و به تدریج کارکردی تخصصی و ویژه مانند نورگواری 542و سوختوساز 543را بر عهده
گرفتهاند .این باکتریهای باستانی به تدریج بخش عمدهای از محتویات ژنتیکی خود را از دست دادهاند و از
نظر ساخت آنزیمهای مورد نیازشان به ژنوم سلول میزبان وابسته شدهاند .با وجود این ،بخشی از ژنومشان
هنوز در میتوکندری و کلروپالست باقی مانده است .کد ژنتیکی میتوکندریایی در انسان 37 ،ژن دارد .یعنی
میتوکندری هنوز این توانایی را دارد که با کمک اطالعات درونی خودش برخی از پروتئینهای ساختاری و
کارکردی مورد نیازش را تولید کند.
ویژگی مهم میتوکندری در انسان و بسیاری از پستانداران دیگر ،این است که تنها از طریق مادر به ارث
میرسد.
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میتوکندریها هنوز هم مثل باکتریها از راه تقسیم شدن تولید مثل میکنند .به این ترتیب،

542

- Photosynthesis
- Metabolism
544
Hedges et al,1992
543
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همانندسازی از محتویات ژنتیکی میتوکندری یک سلول هم به طور مرتب انجام میشود .در واقع ،تمام
میتوکندریهای موجود در تمام یاختههای بدن یک موجود پرسلولی ــ مثل بدن خود ما ــ از تکثیر
میتوکندریهای سلول تخم اولیه نتیجه شدهاند .میتوکندریهای موجود در اسپرماتوزوئیدِ انسان ،به هنگام لقاح
وارد جسم سلولی تخمک نمیشوند ،و به همین دلیل هم تمام میتوکندریهای موجود در بدن یک انسان ــ
مستقل از جنسیتاش ــ از تکثیر میتوکندریهای مادرش مشتق شدهاند .چنین پدیدهای در میان بیشتر
پستانداران دیگر هم رایج است و به تنهایی اهمیت چندانی ندارد .حیاتی بودن این امر وقتی روشن میشود
که بخواهیم از مقایسهی محتویات ژنومی میتوکندری ،به خویشاوندی نژادها و گونهها پی ببریم.
با توجه به اینکه با ردگیری ژنوم میتوکندریایی افراد در طول زمان ،از شاخههای مربوط به مادهها در طول
درخت تکاملی باال خواهیم رفت ،میتوانیم بسته به شباهت بخشهای مختلف DNAی میتوکندریایی،
خویشاوندی و نزدیکی طبقههای مختلف تکاملی را نسبت به هم روشن کنیم.

545

استفاده از اطالعات ژنومی برای ردیابی روند تکاملی انسان ،از اواسط قرن گذشته موضوع کشمکش دانشمندان
بوده است .در دههی شصتِ قرن گذشته و مدتها پیش از ویلسون ،دانشمندی به نام موریس گودمن 546از
روشهای مولکولی برای تخمین زمان جدایی شاخههای تکاملی گوناگون از هم استفاده کرد .او ،که زیر تأثیر
یک نظریهی جدید تکاملی به نام خنثیانگاری بود ،چنین فرض کرد که تغییرات بخش عمدهی ژنوم هستهای
انسان ،ارزش مشخصی در شایستگی زیستی ندارد و بنابراین میتواند با سرعت ثابت در ژنوم ثبت شود .اگر
جهشهای تصادفی با سرعت مشخصی رخ دهند و بنا بر نظریهی کالسیک توسط انتخاب طبیعی از ژنوم

Vigilant et al,1991
- Morris Goodman
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545
546

حذف نشوند یعنی خنثی باشند میتوان از آنها به عنوان نوعی ساعت مولکولی استفاده کرد .یک کاربرد چنین
ساعتی ،تخمین زمان اشتقاق گونههای خویشاوند از یکدیگر است.

نمودار مشهور خویشاوندی میان ژنهای میتوکندریایی جمعیتهای انسانی (بر مبنای آزمایش  182نمونه) در مقالهی ویلسون
(.)Lewin , 1998:416
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ویلسون و همکارانش با چنین پشتوانهای به تحلیل و مقایسهی DNAی میتوکندریایی افرادی از نژادهای
گوناگون دست زدند ،و در نهایت قاطعانه اعالم کردند که بر مبنای آزمایشهایشان ،تمام افراد انسانی امروزین
نیای مشترك مادهای داشتهاند که بین  290تا  140هزار سال پیش در آفریقا زندگی میکرده است .آنها از
نوعی نرمافزار به نام  PAUPبرای تحلیل دادههایشان استفاده کردند ،و به کمک آن نموداری نعل اسبی را
از خویشاوندی ژنهای میتوکندریایی نژادهای گوناگون انسانی استخراج کردند که قدیمیتر بودن ژنوم
سیاهپوستان آفریقایی را نسبت به اهالی سایر قارهها اثبات میکرد .این مقاله به دلیل بیان روشن و سادهاش ،و
ادعای جذاب و تکاندهندهاش که با قاطعیت ابراز شده بود ،به زودی سر و صدای زیادی به پا کرد و نام
ویلسون و «حوا»یی که ادعا میکرد موفق به کشفش شده است ،نقل محافل علمی شد.
اگر بخواهیم حق نشر آثار را حفظ کنیم ،باید به این نکته اشاره کنیم که ویلسون نخستین کسی نبود که از این
روش برای رسیدن به چنین نتیجهای استفاده میکرد .چهار سال پیش از او ،دانشمندی به نام داگالس واالس

547

با همین روش آزمونی مشابه را انجام داده بود و کمابیش به همین نتایج رسیده بود ،اما چون مقالهاش به زبان
علمی پیچیدهای نوشته شده بود و ادعایش را هم با استحکام مطرح نکرده بود ،به قدر مقالهی ویلسون جلب
توجه نکرد .ویلسون زمان پیدایش انسان خردمند را در حدود  220هزار سال پیش تخمین زده بود و به دلیل
وجود عنصری به نام متغیر  -548 8که تنها در ژنوم آسیاییهای زردپوست و نخستیهای دیگر وجود داشت،
آسیا را هم به همراه آفریقا نامزد عنوان زادگاه انسان خردمند دانست.

549

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
عنوان میشد که طرفدار مدل چندمرکزی بودند و نتیجهگیریهای ویلسون و همکارانش را به معنای رد شدن
دیدگاه مورد عالقهشان تفسیر میکردند .این برداشت چندان هم از حقیقت دور نبود و در واقع انتشار این
مقاله به تثبیت نظریهی خروج از آفریقا کمک کرد .ولپوف ،به عنوان یکی از سرسختترین منتقدان شواهد
مولکولی ،کل روششناسی مبتنی بر ساعت مولکولی را به شدت مورد حمله قرار داد.
پیش از این هم ،خودِ ویلسون از روش ساعت مولکولی برای تخمین زمان اشتقاق جنس انسان از سایر
میمونهای بزرگ (مثل شامپانزه و گوریل) استفاده کرده بود .مبنای روش ساعت مولکولی ،این پیشفرض
است که بخش عمدهی جهشهای تصادفی عارض شده بر ژنوم ،اثر خاصی بر شانس بقای موجود ندارند و
بنابراین با روندی شبیه به متالشی شدن تصادفی اتمهای رادیواکتیو ،در ژنوم رسوب میکنند .به این ترتیب،
همانطور که با بررسی تراکم اتمهای برانگیخته در یک مادهی رادیواکتیو میتوان زمان پیدایش آن را تخمین
زد ،از مقایسهی ژنومها هم میتوان برای چنین مقصودی سود جست .ویلسون با مقایسهی ژنوم انسان و سایر
نخستیهای انسانمانند ،زمان جدایی خانوادهی انسانمانندها از سایر نخستیها را به پنج میلیون سال پیش
مربوط دانست.
خنثیانگاری :دیدگاهی است که یکی از مهمترین پیشفرضهای نگرش تکاملی کالسیک را نقض میکند.
این پیشفرض ،به ارزشمند بودن جهشها از نظر شایستگی زیستی مربوط میشود .بر مبنای دیدگاه تکاملی
کالسیک ،جهشهای تصادفیای که به ویژه در جریان تکثیر و رونویسی از ژنوم رخ میدهند ،باعث تغییر در
ساختار و کارکرد سیستم زنده میشوند ،و در نهایت همین تغییرات است که شایستگی زیستی موجود و
احتمال منتقل شدن ژنومش به نسل بعد را تعیین میکند .پس از ابداع روشهای دقیقتر و کارآمدی که امکان
واگشایی و تحلیل ساختار ژنومی جانداران را به دانشمندان میداد ،نشان داده شد که بر خالف فرض کالسیک،
192

تمام ژنوم در تعیین ساختار و کارکرد بدن جانداران نقش ندارد .در واقع بیش از  85درصد از ژنوم موجودات
یوکاریوت (از جمله انسان) از کدهایی تشکیل شده است که هرگز برای ساخته شدن پروتئینها مورد استفاده
قرار نمیگیرند و یا به زبان تخصصیتر ،هیچ وقت بیان نمیشوند .این بخشهای ژنوم را اینترون 550مینامند
و آن را از اگزون 551ــ که بخشهای بیانپذیر و دارای معنا و عملکردِ کد ژنتیکی است ــ مجزا میکنند .در
ژنوم انسان نزدیک به سه میلیارد جفت نوکلئوتید وجود دارد که تنها 15ـ 10درصد آن بیان میشود.

552

خنثیانگاری ،به دنبال کشف این بخشهای بیمعنا و به ظاهر اضافی ژنوم پیشنهاد شد .حرف اصلی این
دیدگاه این است که بخش مهمی از جهشها در اینترونها رخ میدهند ،و بخش مهم دیگری هم که در
اگزونها اتفاق میافتند به دلیل چند رمزی بودن کد اسیدهای آمینه ،553معموالً اثر چندانی بر شانس بقای
موجود نمیگذارند .بر این مبنا ،بخش مهمی از جهشها خنثی فرض میشوند و اثرشان تنها پس از انباشته
شدن و ایجاد ترکیبی به کلی جدید آشکار میشود .چنین سازوکاری ،تغییرات ناگهانی مورد پیشنهاد در دیدگاه
تعادل نقطهای را هم توجیه میکند.
این تخمین آشکارا با شواهد دیرینشناختی و فسیلی که بنابر یافتههای آن سالها این رخداد را به پانزده تا
سی میلیون سال پیش منسوب میکرد ،تفاوت داشت .این اختالف در نتایج ،به جبههبندی و دعواهای قلمی
شدیدی در دو اردوگاه زیستشناسان مولکولی و دیرینشناسان انجامید .مهمترین انتقاد دیرینشناسان از
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- intron
- Exone
552
Maxon and Willis,1999.
551

 .3یعنی مثالً اسید آمینهای مانند آالنین دارای چهار رمز نوکلئوتیدی متفاوت ( )GCA ،GCU ،GCG ،GCCاست که جهش
در کد سوم آن باعث تغییر در نوع اسید آمینهی رمزگذاریشده نمیشود.
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زیستشناسان مولکولی ،این بود که سرعت رسوب کردن جهشها در بخشهای خنثای ژنوم ثابت نیست ،و
به عبارت دیگر تیک تاك ساعت تکاملی آنقدرها هم که پنداشته میشود ،منظم نیست .ولپوف هم در برخورد
با شواهدی که ویلسون ارائه کرده بود ،از همین استدالل استفاده کرد و ادعا کرد که روش ساعت مولکولی به
لحاظ نظری از دقت و اعتبار کافی برای اظهار نظر در این زمینه برخوردار نیست.
این ایرادها ،که بسیار جدی هم بود ،در هر دو مورد جواب داده شد .نخستین جواب ،به همان دههی شصت
و هفتاد برمیگردد که ویلسون و هوادارانش برای دقیقتر کردن پاسخهای خود و تعیین اعتبار ساعت مولکولی
دست به آزمونهایی جدیدتر زدند .این آزمایشها که بیشتر بر روی ژن پروتئینی به نام آلبومین انجام شده
بود ،نشان داد که سرعت تیک تاك کردن ساعت مولکولی ثابت است و به راستی میتوان از آن برای تعیین
سن استفاده کرد 554.این آزمایشها ،اشتباههای چندی را هم در نتیجهگیری اولیه نشان داد ،و زمان اشتقاق
خانوادهی انسان از سایر میمونها را تا هفت و نیم میلیون سال به عقب برد.
به هر صورت ،جنجالهای جدیدی که پس از انتشار مقالهی اخیر ویلسون برپا شد ،بار دیگر لزوم بازبینی
روشهای ساعت مولکولی را اثبات کرد .ولپوف و سایر عالقهمندان به روشهای دیرینشناختی معتقد بودند
با وجود درست کار کردن ساعت مولکولی در مورد ژنوم هستهای ،چنین حرفی در مورد DNAی
میتوکندریایی صحیح نیست و ژنوم ابتدایی و پروکاریوتگونهی این اندامک از این نظر ارزشی ندارند .به
همین دلیل هم یکی از همکاران ویلسون به نام مارك استونکینگ

555

پس از بررسی مجدد DNAی

میتوکندریایی ،به فاصلهی دو ماه پس از مرگ ویلسون مقالهای منتشر کرد و در آن نتایجی را که در مورد

Tempelton, 1993.
- Mark Stoneking
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جهشپذیری محتوای ژنتیکی میتوکندری به دست آورده بود ،منتشر کرد .در این مقالهDNA ،ی میتوکندریایی
از نظر سرعت تیک تاك کردنِ ساعت مولکولی به دو بخش تقسیم میشود .بخشی از آن که ناحیهی کنترل
نام گرفت ،دارای سرعت جهش زیاد بود و به عنوان شاخص ساعت مولکولی فاقد ارزش بود .اما بخشهای
دیگر نوکلئوتیدی میتوکندری مثل ژنوم هستهای سرعت جهش ثابتی داشتند و به این ترتیب میتوانستند برای
تاریخگذاری تکاملی بهکار گرفته شوند .استونکینگ به کمک همان نرمافزار  556PAUPبار دیگر زمان اشتقاق
انسان خردمند از اجدادش را محاسبه کرد و به همان تاریخ دویست هزار سال رسید .به این ترتیب ،صحت
مقالهی ویلسون تأیید شد .استونکینگ در مقالهی جدیدتری ،با تکیه بر شواهد به دست آمده از ژنوم اهالی
بومی گینهی نو ،تاریخ  130هزار سال را برای زمان این اشتقاق به دست آورد که با نظریهی خروج از آفریقا
دقیقاً سازگار است.
ایراد دیگری که بر مقالهی اولیهی ویلسون وارد بود ،مربوط به سرعت تیک تاك کردن این ساعت بود .یک
دانشمند ژاپنی به نام ماساتوشی نِئی 557ادعا کرد که سرعت رسوب جهش در میتوکندری بر خالف تخمین
ویلسون که مقدار 4ـ 2درصد را در نظر گرفته بود ،در حدود  0/75درصد است .اگر این ادعا درست میبود،
زمان جدایی انسان خردمند از نیاکانش تا حدود هشتصد هزار سال پیش عقب میرفت و در این حالت با
زمان مورد نظر ولپوف ــ که با پیدایش نخستین انسانهای خردمند باستانی یکسان فرض میشد ــ همخوانی
مییافت.

- Phylogenetics Analysis Using Parsimony
- Masatushi Nei
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البته مقالهی نئی یک ایراد فنی کوچک داشت و آن هم اینکه برای تعیین سن در دو شاخهی تکاملی باید
سرعت جهش در هر دو را با هم جمع کرد که در صورت انجام چنین کاری مقدار مورد نظر نئی هم دو برابر
میشد و به مقدار مورد نظر ویلسون نزدیک میگشت.
ایراد دیگری که به کار ویلسون گرفته شد ،از طرف خود متخصصان ژنتیک بود .مبنای این ایراد ،این حقیقت
بود که در کدهای ژنومی دارای شایستگی موضعی خیلی زیاد ــ مثل ژنهای میتوکندریایی ــ احتمال بروز
پدیدههای هرجومرجگونه و آشوبناك هم زیاد میشود و به این ترتیب امکان جانشینی بخشهایی از کد
ژنتیکی با ترکیبات جدید ،و در نتیجه جوان نمودن محتوای ژنومی وجود دارد .این ایراد پاسخ قطعیای در
مورد اعتبار یا عدم اعتبار نتیجهگیری ویلسون به دست نمیدهد ،و اهمیتش به عنوان یک عامل خدشه بر
راهکار ساعت مولکولی همچنان به قوت خود باقی است.
بعد از کشمکش یادشده ،چندین پژوهش گسترده با استفاده از ساعت مولکولی انجام پذیرفته و کمابیش همه
به اعداد مشابهی برای سن گونهی انسان خردمند رسیدهاند.
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مثالً تاکاهاتا در اواسط دههی نود میالدی

پانزده توالی از بخشهای گوناگون ژنوم انسان و شامپانزه را با هم مقایسه کرد و کار خود را با مقایسهی هفت
توالی دیگر در انسان و شامپانزه و گوریل تکمیل کرد .نتیجهی قابل انتظار این بود که خویشاوندی شامپانزه
بیش از گوریل به انسان نزدیک است .او زمان جدا شدن انسان و شامپانزه از هم را  4/7میلیون سال پیش و
رقم مشابه برای تمایز انسان و گوریل را  7/2میلیون سال پیش به دست آورد.
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Loewe and Siegfried, 1997: 422–423.
Takahata et al., 1995: 198–221.
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امروز توافق دانشمندان بر آن است که ساعت مولکولی روشی سودمند و کارآمد است ،اما نزدیکترین تاریخ
به ما ،یعنی دیرترین زمانِ ممکن برای جدا شدن شاخههای تکاملی را نشان میدهد 560.این تا حدودی با این
شواهد پشتیبانی میشود که سنگوارههای یافتشده از بسیاری از گونههای اجدادی ،زودتر از زمانِ مورد انتظار
ساعت مولکولی بر صحنهی زمین پدید آمدهاند .چنانکه مثالً انسان ساحلی چادی (ساحلآنتروپوس
چادنسیس) به هفت میلیون سال پیش تعلق دارد ،در حالی که طبق پیشبینی مولکولی باید زودتر میزیسته
باشد.
روششناسی ساعت مولکولی به نتایج و راهبردهای جدیدی منتهی میشود که خود میتواند همچون محکی
برای آزمودن راستیِ اعداد بهدستآمده عمل کند .بهترین نمونه در این زمینه به ماجرای لولهی بطری مربوط
میشود .اگر ویلسون راست گفته باشد ،باید تنوع ژنومی بسیار کمی را در جمعیتهای انسانی شاهد باشیم،
چرا که تمام انسانهای کنونی باید در فاصلهی صد تا دویست هزار سال پیش از مرد و زنی منفرد یا گروهی
کوچک از آدمیانِ خردمند باستانی مشتق شده باشند .بر مبنای دیدگاه ویلسون ،این جمعیت اندكِ بنیانگذار،
در مدتی کوتاه شاخهشاخه شده و در سطح سیارهی ما پراکنده گشتهاند .بنابراین نباید زمان کافی برای به
دست آوردن تنوع باالی ژنومی داشته باشند.
چنین چیزی در تکامل سابقهی فراوان دارد .وقوع شاخهزایی در جمعیتی کوچک ،که از بحرانی طبیعی جان
سالم به در برده باشد ،در زیستشناسی تکاملی با عبارتی تخصصی مشخص میشود .این فرآیند را پدیدهی
«لولهی بطری» 561مینامند و علت این نامگذاری همشکل خزانهی ژنومی جمعیت مورد نظر بر فضای حالتش

Soares et al., 2009: 740–59.
- Bottle neck
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است .این خزانه در حالت پایه مثل دهانهی یک بطری منقبض و کوچک است و پس از عبور از بحران و
قرار گرفتن در شرایط مناسب شروع میکند به بالیدن و رشد کردن و به بدنهی گشودهی بطری شبیه میشود.
در این بطری فرضی ،لوله عبارت است از منطقهای که به دلیل دشوار بودن شرایط محیطی به چروکیده شدن
فضای حالت مجاز و بنابراین کم شدن تنوع ژنومی جمعیت مورد نظر انجامیده ،و بدنهی بطری بخشی از
فضای حالت است که در آن جمعیت باقیمانده از بحران زیستمحیطی ،دچار شاخهزایی شده و در بخشهای
مساعدِ کنام خود پراکنده میشود .به این ترتیب یک جمعیت بنیانگذار به تدریج فضای مجاز بسطیافتهی
پیرامونش را اشغال میکند.
شواهد زیادی در مورد وجود لولهی بطری در تاریخ تکاملی انسان وجود دارد .یک برگه به تنوع ترکیبات
ژنتیکی پروئینِ بتا ـ گلوبولین مربوط میشود که در شامپانزهها بیشتر از انسان است .زیرواحدهای این پروتئین
میتوانند در کل  32حالت مختلف داشته باشند ،اما در هشت جمعیت اصلی انسانی تنها چهارده تا از آنها
وجود دارد .این داده با ادعای ویلسون همخوانی دارد و نشان میدهد که انسانهای کنونی از جمعیت بسیار
کوچکی ــ در حدود چهل نفر ــ از انسانهای خردمند آفریقایی مشتق شدهاند ،و زمان کافی برای پر کردن
تمام بخشهای مجاز فضای حالتشان را نداشتهاند.
به دنبال اهمیت یافتن مدل لولهی بطری در تکامل انسان ،آزمونهای دیگری هم برای محک زدن این ادعا
انجام گرفت .در سال  1990م .دانشمندی به نام جان کالین 562ساختار مولکول 563MHCرا در انسان و
شامپانزه با هم مقایسه کرد و نتیجه گرفت که جمعیت انسانی پدیدهی لولهی بطری را تجربه نکرده و هرگز

- Jan Klein
- Major Histocompatibility Complex
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ت پایین بودن چشمگیر تنوع ترکیب
جمعیتی کمتر از ده هزار نفر نداشته است 564.این در حالی است که حقیق ِ
ژنومی در انسان (نسبت به سایر نخستیها) جای بحث ندارد .جان اَویس ،565که همان کسی بود که ایراد
آشوبگونه بودن شکل جهشها را در ژنوم میتوکندری وارد کرده بود ،در این زمینه هم دیدگاهی مشابه دارد
و معتقد است که کم بودن تنوع ژنومی در جمعیتهای انسانی را میتوان به اشکال دیگری هم تفسیر کرد.
نوسانهای هرجومرجگونه و آشوبناك یکی دیگر از تفسیرهای ممکن برای این پدیده است و میتواند به
خوبی غلبه یافتن یک کد ژنتیکی خاص در جمعیتهای فراگیر انسانی را هم توضیح دهد.
پژوهش دیگر به نتایج کار تاکاهاتا مربوط میشود که توالیهای ژنومی انسان و شامپانزه و گوریل را با هم
مقایسه کرده بود .او بر مبنای این توالیها به این نتیجه رسید که جمعیت موثر جد مشترك انسان و شامپانزه
صد هزار تن بوده است .این در حالی است که جمعیت مؤثر انسان بر مبنای محتوای ژنتیک امروزینش تنها
ده هزار تن است 566.یعنی در مسیر تکامل با نوعی چروکیدگی تنوع ژنتیکی در انسان روبهرو هستیم .محاسبهی
اتکینسون و همکارانش نیز نشان میدهد که در حدود صد و پنجاه هزار سال پیش جمعیت انسان خردمد تنها
هزار تا یازده هزار تن را در بر میگرفته است.

567

یکی از شواهدی که کم شدن ناگهانی تنوع ژنومی انسان و پیدایش لولهی بطری را توجیه میکند ،نظریهی
فاجعهی توبا 568است 569.گواه اصلی این نظریه آن است که در حدود هفتاد و سه هزار سال پیش ،آتشفشانی

Klein, 1992.
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- John Avis
Takahata et al., 1995: 198–221.
567
Atkinson et al., 2009: 367–73,
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Toba Catastrophe Theory
569
Gibbons, 1993: 27–28.
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بسیار شدید در اقیانوس آرام رخ داد که جزیرهی توبا واقع در سوماترای اندونزی بازماندهی آن است 570.این
انفجار یکی از شدیدترین فعالیتهای آتشفشانی کل عمر زمین بوده و به پرتاب  2800کیلومتر مکعب ماگما
به جو منتهی شده است 571.خاکستر آتشفشانی آن زمستانی شش تا ده ساله را به دنبال داشته که احتماالً با
یک دورهی سرمای عمومی هزار ساله در سراسر زمین تعقیب شده است .این دقیقاً همان زمانی است که
آخرین عصر یخبندان زمین را فرا میگیرد .البته منتقدان سرسختی هم هستند که منکر ارتباط این انفجار با
ظهور عصر یخبندان هستند 572.برخی از پژوهشگران این رخداد را علت اصلی انقراض جمعیتهای انسان
خردمند و پیدایش لولهی بطری می دانند .بر مبنای این نظریه ،بعد از این انفجار و نامساعد شدن اقلیم زمین،
شمار کل انسان خردمند در زمین به ده تا دو هزار تن فرو کاسته شد .قاعدتاً همین لولهی بطری تکاملی و از
میان رفتن رقبا و خالی شدن کنامهای همسایه دلیلی بوده که باعث شده انسان خردمند به سرعت در
گوشهوکنار زمین پراکنده شود و ریخت جمعیتهای گوناگون آن با سرعتی بیش از معمول تمایز یابد و از
تنوع ژنتیکی جمعیتها پیشی بگیرد.

573

مهمترین نقطه ضعف فرضیهی فاجعهی توبا آن است که دانشمندی به نام مایکل پترالگیا در سال  2007م .در
کاوشهایی که در هند انجام داد ،به ابزارهای سنگی انسان خردمند برخورد که در الیههای پیش و پس از
خاکستر ناشی از توبا قرار گرفته بودند و نشان میدادند که یک جمعیت محلی در آن نقطه وجود داشته که
بعد از این آتشفشان از میان نرفته است .این با فرضیهی فاجعهی توبا که تمام جمعیتهای زمین جز بخشِ
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Chesner et al., 1991: 200–203.
Jones, 2007: 174.
572
Robock et al., 2009: D10107.
573
Ambrose, 1998: 623–651.
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بازمانده در آفریقا را محکوم به فنا میدید در تعارض است 574.هرچند میتوان فرض کرد که جمعیت یادشده
دیرتر با عواقب بومشناختی این انفجار روبهرو شده و بعدتر منقرض شده باشند .در سال  2009م .پژوهش
دیگری که در خلیج بنگال بر گردههای گلِ بازمانده بعد از خاکستر توبا انجام گرفت ،نشان داد که پس از این
حادثه جنگلهای این منطقه از بین رفته و اقلیم مساعد پیشین کامالً دستخوش آشوب و ویرانی شده است.

575

ناگفته نماند که گونههای جزیرهنشینی مانند انسان فلورسی یا گونههای مقاوم در برابر سرما مثل نئاندرتالها
در برابر این آشفتگی بومشناختی دوام آوردند و تا پنجاه هزار سال بعد از آن همچنان به بقای خود ادامه دادند.
در سال  2010م .هاف و همکارانش با تحلیل دوبارهی دادههای موجود از ژنوم انسان خردمند و نیاکانش
نشان دادند که پدیدهی لولهی بطری به انسان خردمند و فاجعهی توبا وابسته نیست و قدمتی بیشتر دارد .در
واقع نیاکان انسان در  1/2میلیون سال پیش نیز همچنان از جمعیت مؤثر اندکی بالغ بر بیست و شش هزار تن
برخوردار بودهاند.

576

این بدان معناست که سیر تکامل انسان چندین چروکیدگی در تنوع ژنومی را از سر

گذرانده و فاجعهی توبا و دهانهی بطری پدید آمده از آن تنهای یکی از آنها ،و احتماالً واپسینشان ،بوده
است .این با برخی از شبیهسازیهای رایآنهای همخوان است که به این نتیجه میرسند که پدیدهی لولهی
بطری امری پرشمار و معمول در خطراههی تکاملی انسان بوده است 577.احتماالً مهمترین عامل در پیدایش
این دهانهی بطریها ،رقابت گونههای متفاوت انسان با هم و شکننده بودن موقعیت گونههای جنس هومو در
اقلیمهای ناپایدارشان بوده است.
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Petragliaet al., 2007.
Williams et al., 2009: 295–314.
576
Huff et al, 2010: 1–6.
577
Endicott et al., 2009: 515–21,
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ریچارد داوکینز در کتاب «داستان نیاکان» از مرور دادههای برآمده از تحلیل ژنوم میتوکندری و کروموزوم Y
به این نتیجه رسیده که همهی آدمیان امروزی یک نیای مادینهی منفرد در  140هزار سال پیش ،و یک نیای
نرینهی یگانه در فاصلهی 90ـ 60هزار سال پیش داشتهاند 578.این شاهد نیز به دو دهانهی بطری اشاره میکند
که دومیاش با زمان فاجعهی توبا همخوانی دارد .ناگفته نماند که برداشت داوکینز در مورد یکتا بودن شمار
جفتهای والد در هر انقباض قدری افراطی است .باید به این نکته توجه کرد که محتوای ژنتیکی کروموزوم
 Yو میتوکندری در کل ،بخشی ناچیز از کل ژنوم را تشکیل میدهد و همگرایی در مواد وراثتیای که از یک
خط جنسی از والدها به ارث میرسد ،طبیعی است و حتی ضرورتاً وجود دهانهی بطری را هم نشان نمیدهد.
در واقع ،بیشتر پژوهشگرانی که با مدلهای کمی شمار جمعیت انسان خردمند را در زمان انقباض دهانهی
بطری محاسبه کردهاند ،به اعدادی بین یازده تا دوازده هزار تن دست یافتهاند.

579

از نظر زمانی هم اگر روشهای تحلیلی جدید به کار گرفته شوند ،زمان همگرایی ژنهای پدریِ کروموزوم
 Yو ژنهای مادریِ میتوکندریایی را کمابیش به  140هزار سال پیش میرسانند .نقطهی همگرایی مسیر پدری
کمی نزدیکتر است و به  110هزار سال پیش میرسد ،اما چنانکه وایلدر نشان داده ،همان  140هزار سال را
باید پذیرفت و همگرایی نزدیکتر کروموزوم  Yبه خاطر آن است که جمعیت مردان در کل تاریخ تکامل
انسان  1/2برابر بیش از زنان بوده و بنابراین سرعت و دامنهی تغییری بیش از زنان را نشان میدهد 580.گذشته
از این ،نوسان کامیابی تولید مثلی در میان مردان بسیار بیشتر از زنان است .یعنی شمار فرزندانِ به وجود آمده

578

Dawkins, 2004: 416.
Takahata, 1993: 2–22; Schaffner, 2004: 43–51,
580
Wilder et al., 2004: 2047–2057.
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از پشت مردان ،از صفر تا چند صد تن نوسان میکنند ،در حالی که دامنهی تغییر این عدد برای زنان بسیار
کمتر است .این هم میتواند همگرایی ژنتیکی نزدیکتری را بر کروموزوم  Yنتیجه دهد.
کروموزومهایی که یک جهش خاص را در خود دارند ،هاپلوگروه

581

نامیده میشوند .تنوع ژنتیکی

هاپلوگروههای مربوط به کروموزوم  Yدر جمعیتهای انسانی بومی آفریقای سیاه و به ویژه در جمعیت
سیاهپوستان بیشینه است و بنابراین میتوان ایشان را نزدیکترین جمعیتها به نمونههای اجدادی انسان
خردمند دانست .در کل دو شاخهی اصلی از هاپلوگروههای این کروموزوم وجود دارند که به نامهای
هاپلوگروه  Aو  BTخوانده میشوند .اولی در کل کمیاب است و به خصوص در برخی از جمعیتهای بدوی
گردآورنده و شکارچی در آفریقا یافت میشود .دومی رواجی جهانگیر دارد و در تمام جمعیتهای
غیرآفریقایی و بخش عمدهی جمعیتهای آفریقایی دیده میشود .این دو هاپلوگروه ،در نهایت ،به دو مرد
میرسند که دارندهی کروموزوم  Yپدرشان ــ «آدمِ» ژنتیکی ــ قلمداد میشود 582.در سال  2011دانشمندی
به نام کروچیانی این بحث را پیش کشید که تمایز اصلی میان دو هاپلوگروه یادشده نیست ،بلکه شکاف اصلی
تکاملی میان دو زیرگروه  A1a( Aـ Tو  )A1bقرار دارد .در این حالت زمان جدایی دو هاپلوگروه به 142
هزار سال پیش باز میگردد.

583

پژوهش بسیار جالبی که آلن راجرز بر شپش انسانی انجام داده ،نشان میدهد که شپشهای تن انسان خردمند
نیز از تنوع ژنتیکی اندکی برخوردارند .یعنی در سیر تکامل ایشان نیز نوعی پدیدهی دهانهی بطری دیده
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haplogroup
Karafet et al., 2008: 830–838.
583
Cruciani et al., 2011: 814–818.
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میشود .طبق محاسبهی راجرز ،تمام شپشهای انسانی از جمعیت کوچکِ بنیانگذاری مشتق شدهاند که در
فاصلهی پنجاه تا صد و پنجاه هزار سال پیش در آفریقا میزیستهاند و قاعدتا انگلِ جمعیتی کوچک از
انسانهای خردمند بودهاند.
الگوی مشابهی در مورد باکتری زخم معده (هِلیکوباکتریوم پیلوری) 584نیز دیده میشود .یعنی هرچه از مرکزی
جغرافیایی در آفریقای شرقی دورتر شویم ،تنوع ژنتیکی این باکتری که انگل لولهی گوارش انسان است،
کاهش مییابد .شبیهسازیها نشان میدهد که تمام باکتریهای زخم معدهی امروزین از جمعیت کوچکی که
حدود  58هزار سال پیش در آفریقای شرقی میزیسته ،سرچشمه گرفتهاند.

585

گذشته از انسان خردمند ،پدیدهی دهانهی بطری در سیر تکاملی شامپانزهها ،586گوریلها،587
اورانگاوتانها ،588میمونهای ماکاك 589و ببرها و یوزپلنگها 590هم دیده میشود .در تمام این مسیرهای
تکاملی تنوعِ اندك امروزین از جمعیت کوچکی از بنیانگذاران مشتق شد که در فاصلهی 70ـ  55هزار سال
پیش میزیستهاند.
تنوع اندك ژنتیکی در جمعیتهای انسانی نشان میدهد که نقطهی همگراییشان در زمان بسیار نزدیک است
و به زمان زایش گونهی انسان خردمند مربوط میشود .نیای مادینهی تمام انسانهای امروزین را حوای
میتوکندریایی مینامند ،چرا که هویت و ویژگیهایش را با بررسی ژنوم میتوکندری انسان شناسایی کردهاند.

584

Helicobacter pylori
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.
585
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این نیای مشترك در حدود صد و پنجاه هزار سال پیش در شرق آفریقا میزیسته است .یعنی مدتها پیش از
95ـ 60هزار سال پیش که گروهی از انسانهای خردمند از آفریقا به سرزمینهای دیگر کوچ کردند.

591

یکی از اشتباههای رایجی که دربارهی حوای میتوکندریایی وجود دارد ،آن است که برخی فکر میکنند وجود
نیای مشترك بدان معناست که در مقطعی از زمان تنها یک جفت از انسان خردمند بر زمین میزیستهاند .این
برداشت به کلی نادرست است .شواهد ژنتیکی نشان میدهد که جمعیت انسان خردمند هرگز از ده هزار تن
کمتر نشده و بنابراین همواره زنان دیگری از این گونه بر زمین وجود داشتهاند .وجود حوای ژنتیکی بدان
معناست که یکی از این زنان کامیابی تکاملی بیشتری داشته و افرادِ بنیانگذار جمعیتهای امروزین را زاده
است 592.خطای دوم آن است که برخی گمان میکنند زمان زندگی نیای مادری آدمیان و نیای پدریشان باید
همزمان بوده باشد .یعنی دوران زندگی حوای میتوکندریایی و آدمِ کروموزوم  Yرا یکی میگیرند .این دو
ممکن است هم زمان بوده باشند ،و ممکن هم هست که نباشند .نیای پدری یگانه بدان معناست که درست
شبیه به آنچه که در مورد تبار مادری دیدیم ،در مورد تبار پدری هم نیای یکتایی وجود دارد که مسئول کل
تنوع ژنتیکی جمعیتهای امروزین است .با وجود این وی نیز در دنیایی شلوغ از مردانِ دیگرِ همگونهاش
میزیسته و از نظر زمانی هم به احتمال بسیار زیاد چند ده هزار سال از حوای میتوکندریایی جوانتر بوده
است.
خطای دیگر آن است که نیای مشترك مادری و پدری بر مبنای ژنوم میتوکندری و کروموزوم  Yرا با نیای
مشترك در کل یکی فرض کنیم .در واقع آدم و حوایی که از این دادهها به دست میآیند ،تنها به خاطر قرار

Endicott et al., 2009: 515–521.
Takahata, 1993: 2–22
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591
592

گرفتن در گرانیگاه اتصال ژنهای میتوکندری و کروموزوم  Yاهمیت یافتهاند .یعنی آدم و حوای یاد شده نیای
مشترك تمام آدمیان امروزین نبودهاند ،و بسیار پیشتر از این نیای مشترك میزیستهاند .محتوای ژنتیکیای که
به این دو ختم میشود ،بخشی کوچک از کل ژنوم است که جمعیتهای انسانی امروزین در آن با جمعیتهایی
پرشمار و منقرضشده شریک بودهاند.
برای یافتن نیای مشترکی که جمعیتهای انسانی امروزین را بنیان نهاده باشد ،باید کل ژنوم انسانی و تنوعهای
موجود در جمعیتهای گوناگون را در نظر گرفت .در این حالت به جدیدترین نیای مشترك ()MRCA

593

انسان میرسیم که به شکلی شگفتانگیز دیرتر از آدم و حوای کروموزوم Yـ میتوکندریایی میزیسته است.
در واقع محاسبات نشان میدهد که نیای مشترك تمام آدمیان زندهی امروزین ،در فاصلهی پانزده تا پنج هزار
سال پیش میزیسته است! 594یعنی زن و مردی در این فاصله میزیستهاند که خط دودمانی تمام انسانهای
امروزین به ایشان ختم میشود و پیش از آن نیز این خط دودمانی مشترك و یگانه است ،تا به نخستین
تکیاختهایهای تکاملیافته بر زمین ،یعنی قدیمیترین جد مشتركمان برسیم.

595

رود و اولسون که با مدلسازی رایانهای به عددی نزدیک به پنج هزار سال پیش برای این نیای مشترك دست
یافتهاند ،این فرض را در ابتدای کار داشتهاند که جمعیتهای انسانی منزوی نیستند و همگی با هم در تماس
هستند .یعنی کلید اصلی محاسبهی ایشان آن است که سیستمهای جمعیتی انسانی نسبت به آمیزش گشوده و
باز فرض شوند .این فرض در کل با توجه به درهم تنیده بودنِ بومها و اقلیمهای زمین درست است ،اما وقتی

593

most recent common ancestor
Rohde et al., 2004: 562–566.
595
Dawkins, 1995: chap: River Out of Eden.
594
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در دامنههای چند هزار ساله بدان بنگریم ،مشکوك مینماید .ایشان در مقالهی مشهور خویش چنین نتیجهگیری
کردهاند« :مهم نیست که ما به چه زبانی سخن میگوییم یا پوستمان چه رنگی دارد .همهی ما اجدادی مشترك
داریم که برنج را در کرانهی رود یانگتسه کاشتهاند ،اسب را در دشتهای اوکراین اهلی کردهاند ،جانور تنبل
غولآسا را در آمریکا شکار کردهاند و برای ساختن هرم بزرگ جیزه رنج کشیدهاند».596
این برداشت به گمانم با توجه به پیشفرضی که یاد شد ،افراطی مینماید .با وجود این ،میتوان پذیرفت که
این نیای مشترك در کرانههای دورترِ نزدیک به پانزده هزار سال پیش زیسته باشد ،که باز نسبت به عمر 150
هزار سالهی گونهی انسان خردمند بسیار نزدیک مینماید .این نزدیکیِ زمانی به نیای مشترك چندان هم
نامعقول نیست .چون حتی در دوران تاریخی نیز میدانیم که همواره بخش کوچکی از جمعیت در تأسیس
گروهی بزرگ از نوادگان موفقتر از بدنهی اصلی جمعیت عمل میکردهاند .بررسیهای انجام شده بر
کروموزوم  Yجمعیتهای مقیم آسیای میانه نشان میدهد که  8درصد از ایشان ،که روی هم رفته نیمدرصد
کل مردان کرهی زمین را شامل میشوند ،از نیای مشترکی در هزار سال پیش برخاستهاند که به احتمال زیاد
چنگیزخان بوده است.

597

بحث بر سر وجود یا عدم وجود لولهی بطری در تاریخ تکاملی انسان هنوز به گرمی جریان دارد و به پاسخی
قطعی نرسیده است .در هر صورت ،درست بودن یا نبودن این پدیده ،ارتباطی با صحت شواهد مولکولی در

Rohde et al., 2004: 562–566.
Zerjal et al., 2003.
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596
597

مورد منشأ آفریقایی انسان و تاریخ پیدایشِ آن ندارد .یعنی میتوان با ضریب اطمینانی باال ،نظریهی خروج از
آفریقا را به عنوان معقولترین مدلِ توضیحدهندهی تکامل انسان پذیرفت.

598

با انتشار این شواهدِ انبوه در پشتیبانی از وجود پدیدهی دهانهی بطری ،نظریهی چند مرکزی ،با اشکاالت
فراوانی دست به گریبان شد .به گفتهی دکتر شاهین روحانی ،که از پیشگامان استفاده از تحلیلهای مبتنی بر
ساعت مولکولی است ،این دیدگاه به تحرك ژنتیکی بسیار زیادی در گسترهی جغرافیایی بسیار پهناوری
نیازمند است و این دو پیشنیاز ،احتمال درست بودنش را کاهش میدهند .به عنوان یک قانون در بومشناسی
تکاملی ،حتی در شرایط بهینه هم ،جمعیتهای بزرگ تمایل دارند به گروههای کوچکتر و زیرگونههای
تازهتر بشکنند .با این حرفها ،دیدگاه چندمرکزی که پایداری جمعیتی بسیار بزرگ را در بومهایی بسیار
متنوع در زمانی بسیار طوالنی ادعا میکند ،چندان پذیرفتنی نیست .بنابر محاسبات روحانی ،در بهترین شرایط
ممکن هم یک جهش مفید برای پراکنده شدن از جنوب آفریقا تا شمال چین به نیم میلیون سال زمان نیاز
دارد ،که با تاریخ صدهزار سالهی گونهی ما همخوانی ندارد.
بحث در مورد رابطهی خویشاوندی نئاندرتالها و انسانهای خردمند امروزین هم پس از کشیده شدن پای
روشهای مولکولی به ماجرا ،شکلی دیگر به خود گرفت .در آخرین سالهای قرنی که گذشت ،گروهی از
دانشمندان آمریکایی از روشهای ردهبندی مولکولی برای تعیین جایگاه ژنوم یک نئاندرتال اروپایی که از
استخوانهایش استخراج شده بود ،استفاده کردند .نتیجه ،با رد دیدگاه بریس همراه بود .دیدگاهی که نوعی

Johnsonetal, 1983.
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598

رابطهی طولی (یعنی پدر ـ پسری) را بین نئاندرتالها و انسانهای کنونی فرض میکرد .بنا بر نتایج این
بررسی ،باید نئاندرتالها را پسرعمو ــ و نه پدر ــ نژاد انسان کنونی در نظر گرفت.

599

در یک آزمون جدیدتر ،کدهای ژنتیکی DNAی میتوکندریایی اسکلت نئاندرتالی که به  29هزار سال پیش
مربوط میشد ،با روشهایی مشابه با رویکرد ویلسون مورد تحلیل قرار گرفت 600.این اسکلت در غاری در
قفقاز یافت شده بود و با توجه به اینکه نئاندرتالهای اروپا در  28هزار سال پیش منقرض شده بودند،
نمونهای به نسبت تازه محسوب میشد .در این بررسی هم نئاندرتال یادشده با نئاندرتالهای دیگرِ یافتشده
در اروپا در یک طبقه قرار گرفت ،اما با انسان خردمند تفاوتی مشخص را از خود نشان داد .به این ترتیب،
تردید اندکی در موازی بودن این دو شاخهی تکاملی باقی میماند.

601

یکی از مهمترین پژوهشها دربارهی خزانهی ژنتیکی نئاندرتالها را سوانتِه پابو 602انجام داده و طی آن DNA
هفتاد اسکلت نئاندرتال را استخراج کرده است .یافتههای وی نشان داد که  99/5درصد از ژنوم انسان خردمند
و نئاندرتالها مشترك بوده و تاریخ جدایی این دو گونه از هم حدود پانصد هزار سال پیش بوده است .مقالهی
مشهوری در مجلهی طبیعت چنین محاسبه کرده که این دو گونه در  516هزار سال پیش جدی مشترك
داشتهاند 603.این در حالی است که شواهد سنگوارهای تاریخ این جدایی را حدود چهارصد هزار سال پیش

Stringer and Grun, 1991.
Krings et al, 1997.

599
600
601

Ovchinnikov et al, 2000.
Svante Pääbo
603
Green et al., 2006: 330–6.
602

209

نشان میدهند 604.پژوهش دیگری که در سال  2007م .انجام شده تاریخ این جدایی را تا هشتصد هزار سال
پیش عقب میبرد 605.با همین روش میتوان تخمین زد که جد مشترك تمام انسانهای خردمند امروزین در
فاصلهی 290ـ 140هزار سال پیش میزیسته است 606.شواهد برآمده از ژنوم میتوکندریایی نیز نشان میدهد
که ارتباط نئاندرتالها و انسان خردمند بیشتر از نوع پسرعمویی است ،تا پدر و پسری.

607

بنابراین انسان

نئاندرتال را باید به عنوان گونهای مستقل در نظر گرفت ،نه زیرگونهای از انسان خردمند 608.شواهد نشان
میدهد که برخی از هاپلوتیپهای موجود در ژنوم نئاندرتالها در جمعیتهای انسانیِ غیرآفریقایی وجود
دارند.

609

برخی از پژوهشگران معتقدند مشارکت نئاندرتالها و برخی از هومینیدهای دیگر ــ مانند

انسانریختهای دِنیسووا 610ــ در خزانهی ژنتیکی انسان امروزین به شش درصد بالغ میشود.

611

نئاندرتالها ،هرچند به این ترتیب از برچسبِ «نیای انسان خردمند» نجات یافتند ،اما نتوانستند متمدن بودن
خود را انکار کنند .بقایای به جا مانده از این انسانها به روشنی نشان میدهد که فرهنگی به نسبت پیچیده در
میان این مردم تکامل یافته است .اولین نشانههای فرهنگ نئاندرتالها در منطقهای به نام الموستیِه 612در فرانسه
کشف شد ،و از آن هنگام به بعد فرهنگ نئاندرتال را به نام فرهنگ موستریَن نامگذاری کردهاند .این فرهنگ

604

Wade, 2006.
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
605
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از حدود سیصد هزار سال پیش شکوفا شد
جبلالطارق یافتهاند.

613

و جدیدترین بقایای این فرهنگ را در غار گورهام در

614

نشانههای بسیاری از این فرهنگ به جا مانده است .چاقوهای سنگی به دقت تراشیدهشده ،کوبهها و چکشهای
سنگی ،و بقایای لباسهایی که ظاهراً از پوست جانوران دوخته میشده ،در فرهنگ این موجود عناصری آشنا
بودهاند .انسان نئاندرتال بیتردید شکارچی بوده است و ماموتها و گوزنها و خرسهای وحشی را شکار
میکرده است .این مردم از فرزندان خردسال و بیماران به صورت دستهجمعی مراقبت میکردهاند و در مراکز
تجمعشان آثاری از اسکلتهایی یافت شده که به بیماریهای سخت دچار بودهاند و با این وجود سالها با
همان وضعیت زنده ماندهاند .این شواهد ،بدون فرض جامعهای حمایتگر قابل تفسیر نیست .به عنوان مثال،
یکی از جسدهایی که در کوههای شنیدار (واقع در دامنههای زاگرس در سمت عراق) پیدا شده ،به مردی
تعلق دارد که یک دستش را در اثر تصادفی از دست داده بوده و یک چشمش هم کور بوده ،و با این همه
برای سالها با این نقص عضوها زنده مانده است.

615

در همین منطقه ،نخستین آثار از مناسک انسانی هم

مشاهده میشود .در کوهستانهای شنیدار ،قدیمیترین گورهای انسانی نیز پیدا شده است .در یکی از این
گورها ،که شصت هزار سال قدمت دارد ،جسدی در حالت جمع شده ــ شبیه حالت جنین در رحم مادر ــ
قرار گرفته و آثار باقیمانده از گردههای گل و بقایای مواد گیاهی در گور ،حدس وجود نوعی مراسم تدفین
را تقویت میکند.

616

613

Skinner et al., 2007.
Finlayson et al., 2006: 850–853.
615
Solecki, 1975.
616
Leroi-Gourhan,1975.
614
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الگوی مهاجرت انسانهای راستقامت و

خردمند617

ابزارهای موسترین از سواحل مدیترانه ) (aو فرانسه ) .(bشمارههای  1و  2تیغه سنگی و شماره  3مشته سنگی (اندازه
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1
2

)

618

Lewin, 1998:390.

617

Cambridge, 1992.

618

چنانکه گذشت ،در برخی نقاط ــ که قفصهی فلسطین مشهورترینِ آنهاست ــ انسانهای خردمند و نئاندرتال
برای مدت چند ده هزار سال در همسایگی یکدیگر میزیستهاند .در این مناطق ،فرهنگ موسترین را نه تنها
در میان نئاندرتالها ،که در بین انسانهای خردمند هم میتوان یافت .به بیان دیگر ،چنین به نظر میرسد که
فرهنگ حاکم بر جوامع این دو نوع انسان ،یکی بوده باشد .یعنی گویا وامگیری فرهنگیای میان این دو گونه
انجام پذیرفته باشد ،هر چند چگونگی و شدت آن ،موضوع بحثهای فراوان است.

619

در این ناحیه با وجود همزیستی درازمدت انسانهای خردمند و نئاندرتال ،اثری از خشونت و مبارزهی رویارو
بر سر منابع دیده نمیشود .در مورد شیوهی همزیستی انسان نئاندرتال و خردمند نظریههای فراوانی وجود
دارد .یکی از دیدگاههای جالب توجه ،به اریک ترینکاوس

620

مربوط میشود .این دانشمند که متخصص

نئاندرتالهاست ،در ابتدای کار معتقد بود هرگز رویارویی مشخصی در بین این دو گونه رخ نداده ،و منطقهی
کشفشده در خاورمیانه محلی بوده که موجهای جمعیتی این دو گونه از انسان با تغییرات اقلیمی جانشین
یکدیگر میشدهاند 621.یعنی به نظر میرسد نئاندرتالهای کوتاهقد و تنومند برای زیستن در شرایط سرد و
خشک سازگارتر بود باشند ،و خردمندهای بلند و باریک برای زیستن در شرایط گرم و مرطوب بیشتر آمادگی
داشته باشند .به این ترتیب ،ترینکاوس فرض میکند که منطقهی مورد نظر در فصلهای گرم سال توسط
انسانهای خردمند تسخیر می شده و با سردتر شدن هوا ایشان به جنوب مهاجرت کرده و محیط را برای
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Finlayson, 2007: 213–22.
- Eric Trinkaus
621
Trinkaus, 1989.
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نئاندرتالهایی که ناچار شده بودند پیش از این به شمال سردتر هجرت کنند ،باز میگذاشتهاند .این مدل پیدا
شدن استخوانهای مربوط به هردو گونه و عدم وجود برخورد بینگونهای را به طور همزمان توجیه میکند.

622

امروز ترینکاوس نامدارترین مدافع نظریهی دورگهگیری است .بر اساس این دیدگاه ،انسان خردمند و نئاندرتال
دورگههایی را پدید آورده و بخش مهمی از نوسانهای ریختی موجود در مدارك فسیلی به این دورگه بودن
نمونهها مربوط میشود 623.این نظریهی دورگهگیری میان دو گونه ،چنانکه گفتیم ،همچنان از مسایل داغ و
مورد مناقشه است.

نمونههایی از ابزارهای سنگی دیرینه سنگی پسین

214

Trinkaus and Shipman, 1993.

622

Jones, 2007L: 28–32.

623

یک شاهد جالب توجه در مورد توانایی فکری نئاندرتالها ،به فرهنگی موسوم به شاتلپرونیَن

624

مربوط

میشود .این فرهنگ هم نام خود را از منطقهای در فرانسه گرفته است ،و به این دلیل اهمیت دارد که محل
خاكبرداری آثاری از فرهنگ انسانهای خردمند بود ،که در کنار خرده اسکلتهایی شبیه به نئاندرتالها قرار
گرفته بودند .در ابتدا این شواهد به نفع نظریهی چند مرکزی تفسیر میشد و چنین فرض میشد که این
آمیختگی نژادی و فرهنگی نشانگر پیوسته بودن تغییرات در روند تکامل انسان بوده است .اما پس از یافته
شدن چندین اسکلت کامل انسان در این منطقه ،برداشت از کل قضیه دگرگون شد .اسکلتها ،به طور خالص
و بدون دارا بودن اثری از مرحلهی گذار ،به انسان نئاندرتال مربوط بودند .به این ترتیب ،ثابت شد که
نئاندرتالها هم با وجود کامیاب نبودنشان در رقابت با انسانهای خردمند ،در مقاطعی از تاریخ زیر تأثیر
فرهنگ آنها بودهاند و عناصری از فرهنگ اورینیاك را در جوامع خود بازتولید میکردهاند .این شواهد با
وجود خدشه وارد نکردن بر فرض ترینکاوس ،نشان داد که مدل مهاجرت فصلی همیشه هم جوابگو نیست
و به واقع تماسهایی رویارو در بین این دو گونه از انسان وجود داشته است.

625

ماهیت این برخوردها هرچه بوده باشد ،بر اساس شواهد دیرینشناختی ،بین سی تا چهل هزار سال پیش
فاجعهای طبیعی برای انسانهای نئاندرتال رخ داده و همهشان را در عرض چند هزار سال منقرض کرده است.
ظاهراً موج این فاجعه در حدود  38هزار سال پیش در اروپای مرکزی آغاز شده ،و در  32هزار سال پیش به
اروپای غربی رسیده است .ماهیت این فاجعه به درستی مشخص نیست ،اما مشهورترین نظریهها در این مورد
را به طور خالصه مرور خواهیم کرد:

- Chatelperonian
Tattersal, 1995.
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ـ سادهترین دیدگاه ،علت انقراض نئاندرتالها را خشونت انسانهای خردمند و فعالیت سازمانیافتهشان برای
نسلکشی نئاندرتالها میداند 626.قتلعام ناگهانی نئاندرتالها ،هر چند کامالً امکان دارد ،اما بهترین توجیه
نیست .چرا که این دو گونهی انسان برای مدت هزاران سال در کنار یکدیگر زندگی کرده بودند و شواهد
چندانی از بروز نبرد در بینشان به دست نیامده است.
ـ نظریهی دیگر ،ریشهکنی نئاندرتالها را در اثر شکست خوردنشان در رقابت با انسانهای خردمند میداند.

627

بر مبنای این دیدگاه ،با کمتر شدن منابع طبیعی و افزایش جمعیت هر دو گونه ،احتماالً رقابت شدیدتری بین
این دو جمعیت انسانی درگرفته ،و انسانهای خردمند که به ابزارهای هوشمندانهتر ،و به ویژه زبانی پیچیده
مسلح بودهاند ،در این مسابقهی تکاملی پیروز شدند و به طور غیرفعال زمینه را برای انقراض نئاندرتالها
فراهم نمودند.
در حال حاضر شواهد نظری محکمی برای تأیید این دیدگاه وجود دارند .اِزرا زوبرو ،628که یکی از پشتیبانان
این نظریه است ،به آشوبگونه بودن پویایی جمعیتهای پستانداران اعتقاد دارد و ادعا میکند که اندکی تغییر
در شرایط اولیه ــ مثالً توانایی دسترسی بیشتر یکی از دو گونهی رقیب به منابع ــ باعث انقراض سریع یک
گونه میشود .بنابر محاسبات او ،تنها یک درصد برتری در جذب منابع ،میتواند در جانوری مانند انسان
اثرات جمعیت شناختی سریعی بر جای گذارد .بر این مبنا این مقدار ناچیز برتری تکاملی ،میتواند در مدت
سی نسل (یعنی کمتر از هزار سال) باعث انقراض گونهی رقیب (در اینجا نئاندرتالها) گردد.
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Diamond, 1992: 52.
McKie, 2009.
628
- Ezra Zubrow
627
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ـ سومین نظریه ،علت اصلی انقراض نئاندرتالها را آتشفشانی مهیبی در چهل هزار سال پیش میداند که بعد
از چند هزار سال با زنجیرهی تازهای از فعالیت آتشفشانی دنبال شد .شواهد تأییدکنندهی این نظریه بیشتر به
دادههای برآمده از اسکلت نئاندرتالهای قفقازی متکی است.

629

ـ نظریهای دیگر ،با الهام از جریان کشف آمریکا ،انقراض نئاندرتالها را ناشی از شیوع بیماری واگیرداری
میداند که توسط انسانهای خردمندِ مهاجر به ایشان منتقل شده بود.

Liubov et al., 2010: 655; Bower, 2010: 12.
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629

هنگامیکه اروپاییان به قارهی آمریکا گام نهادند ،عالوه بر اسلحههای مخوفی مانند سالح آتشین و اسب،
ویروس آبله و آنفلوا نزا را هم به دنیای نو وارد کردند .ویروسی که مردم اروپا به دلیل تکامل همزمان با آن،
نسبت به آن مصونیت داشتند ،اما به راحتی قادر به قتلعام جمعیتهای بومی آمریکا بود .بر اساس تخمینهای
زده شده ،تا دو قرن پس از ورود سفیدپوستان به آمریکا حدود یک سوم کل جمعیت قارهی آمریکا ،در اثر
بیماری آبله از پا درآمدند ،و این کشتار با نسلکشی برنامهریزیشده توسط سفیدپوستان برابر بود .به نظر
میرسد که بروز بیماری واگیرداری از این دست در میان نئاندرتالها هم ممکن بوده باشد .به این ترتیب ،این
نوع انقراض را هم باید نوعی اندرکنش غیرفعال در نظر گرفت .در جدول چکیدهای از ویژگیهای گونههای
متفاوت جنس انسان ( )Homoرا میبینید.

گونه

Homo
habilis
(کوچک)

Homo
habilis
(بزرگ)

Homo
erectus

Archaic
Homo
sapiens

Homo
neanderthalens
is

Homo
sapiens

قدمت )(my

 1/6ـ 2

 1/6ـ 2/4

 0/3ـ 1/8

 0/1ـ 0/4

 0/03ـ 0/15

0/06ـ 0/13

قد (متر)

1

1/5

1/5ـ 1/3

؟

1/7ـ 1/5

 1/85ـ 1/6

650ـ 500

 800ـ 600

1250ـ750

 1400ـ 1100

 1750ـ 1200

1700ـ1200

چهرهی

چهرهی پهنتر

شکل جمجمه کوچک،

بینی و بزرگتر از

حجم
مغز)(cc

رشدیافته
دندان
آرواره

مورد قبل

آروارهی نازك
مکان

کلفت،

قوس چهره صاف و

ابرو و پس سر سر بلند
برجسته

آسیای آروارهی کلفت دندانها

کوچک،
شرق و جنوب
آفریقا

جمجمه تخت و

با آسیای بزرگ کوچکتر ،گاه با
و باریک
شرق آفریقا

آسیای درشت
آفریقا،

آسیا،

اندونزی
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بینی بزرگ ،جمجمه جمجمه باریک و
نازكتر و قوس ابرو مرتفع،
کوچکتر

بعضی دندانها دارای

فاقد

قوس ابرو
چانهی دندان کوچکتر،

کوچکتر

بزرگتر

اوراسیا

آسیای غربی ،اروپا

چانه بزرگتر
آفریقا،
غربی

آسیای

ح) انسان خردمند
در سال  1860م .همزمان با انتشار کتاب اصل انواعِ داروین و گسترش بحث در مورد آن ،و در بحبوحهی
کشمکش بر سر ماهیت نئاندرتالها ،کشفی جدید توجه دانشمندان را به خود جلب کرد.
گروهی از کارگران جادهساز فرانسوی ،به هنگام کار در منطقهای به نام کرومانیون ،630با غاری روبهرو شدند
که حاوی چندین اسکلت انسان و ابزارهای سنگی فراوانی بود .دانشمندان فرانسوی ،صاحبان این اسکلتها
را با نام انسان کرومانیون خواندند و سنش را بین سی تا چهل هزار سال تخمین زدند .انسان کرومانیون،
نخستین نمونهی شناختهشده از فسیل انسان خردمند 631است.
انسان کرومانیون ،اولین شکل شناختهشده از انسان کنونی بود .بعدها نشان داده شد که نمونههای بسیار
قدیمیترِ یافتشده در فلسطین و خاورمیانه هم به همین گونه تعلق داشتهاند ،و بنابراین باید انسان کرومانیون
را به عنوان همان انسان خردمندی در نظر گرفت که همزمان با نئاندرتالها میزیست ،و خواسته یا ناخواسته
موجبات انقراض آنها را فراهم کرد .جمعیتهای انسان کرومانیون تا آخرین عصر یخبندان ــ یعنی تا ده
هزار سال پیش ــ همچنان وجود داشتند .همزمان با پایان آخرین دورهی یخبندان ،این جمعیت هم جای خود
را به نژادهای بشر امروزی داد.

632

انسان کرومانیون تفاوت چندانی با بشر کنونی نداشته است؛ مثل ما چانه داشته و از قوس ابروی برجستهی
نئاندرتالها اثری در او باقی نبوده است .حجم مغز او تفاوت چندانی با مغز نئاندرتالها نداشته و مغزش حتی

630

- Cro - Magnon
- Homo sapiens
632
Hawkes et al, 1999.
631
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کمی کوچکتر هم بوده است .اما شکل گسترش قشر مخ در او پیچیدهتر بوده و در نواحی پیشانی و گیجگاهی
ججیمتر بوده است .بدون تردید انسان کرومانیون توانایی بهکار بردن زبان را داشته است .از نظر باستانشناختی
در جریان انتقال جمعیت انسانی غالب از نئاندرتال به کرومانیون ،نوعی انفجار فرهنگی صورت گرفت.
همزمان با پیدایش انسان خردمند ،انبوهی از آثار هنری ،مهرهها و نقاشیها بر سطح زمین پدیدار شد که هنوز
هم مایهی حیرت و ستایش پژوهشگران است.
فرهنگ کرومانیونها ،همزمان با آغاز عصر دیرینهسنگی باالیی ــ یعنی در حدود چهل هزار سال پیش ــ
آغاز شد .در این فرهنگ برای نخستین بار ردپای ابزارهای عاجی ،استخوانی و چوبی در مدارك باستانشناسی
آشکار شدند .تعداد و تنوع بسیار زیاد ابزارها در این دوره با مراحل قبلی قابلمقایسه نیست و آشکار است
که جوامع تولیدکنندهی این مواد و وسایل از جمعیتی زیاد و فشرده برخوردار بودهاند .همچنین در این دوره
برای نخستین بار به اشیای تجملی و فاقد ارزش مستقیم کارکردی ــ مانند دانههای تراشیدهی کهربا و صدف
ــ برمیخوریم که ظاهراً نقش مبادلهای داشتهاند و از تولد تجارت پایاپای خبر میدهند .با توجه به اینکه
ساختن مهرهها و اشیای تزیینی یافتهشده از این فرهنگ با ابزارهای آن دوران دشوار بوده است ،این انفجار
تولیدی را باید با نوعی افزایش رفاه و دستیابی به بهرهوری باالتر در جوامع انسانی همزمان دانست .به یاد
داشته باشیم که بیشترین سرعت تولید مهرههایی که به فراوانی در این دوران ساخت میشدهاند ،پنج مهره در
روز بوده است .به این ترتیب ،جوامع سازندهی این مهرهها میبایست منابع کافی برای تغذیهی هنرمندان
سازندهی این مهرهها و انگیزش فکری الزم برای پرداختن به این نیاز را داشته باشند.
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کمابیش در همین هنگام هم هست که نخستین نشانهها از ابزارهای ترکیبی را در جوامع انسانی میبینیم .یکی
از شواهد معتبر موجود در این مورد ،به ابزارهایی سنگی مربوط است که در منطقهی هوویسونز پورت 633در
آفریقای جنوبی و آتریان در آفریقای شمالی کشف شدند .این ابزارهای سنگی بر روی خود بریدگیهایی
داشتند که میتوانسته محل مهار کردن سنگ در گیرهای چوبی باشد .اگر این تفسیر درست باشد ،همزمان با
پیدایش انسانهای خردمند ،نخستین نشانههای ابزارسازی به کمک ابزار هم پدیدار میشود .یعنی ابزارهایی
که برای تولید ابزارهای دیگر و نه تغییر دادن مستقیم طبیعت تخصص یافته باشند ،همزمان با انسان خردمند
پدید آمدند.
در مورد اینکه پیدایش این فرهنگ برتر تا چه حدی تدریجی یا ناگهانی بوده ،دیدگاههای متفاوتی وجود
دارد .آلیسون بروکس 634به نوعی گذار حالت 635شناختی در مرز پارینهسنگی میانی و باالیی قایل است و
ظهور فرهنگ اورینیاك را ناگهانی و انفجارگونه میداند .دانشمند بزرگ دیگری مانند لویس بینفورد هم چنین
اعتقادی دارد و با کنکاش بر استخوانهای حیوانات به جای مانده در اردوگاههای باستانی انسانهای خردمند
و نئاندرتال ،نوعی جهش تکاملی ناگهانی را در کیفیت شکار و ابزارسازی تشخیص داده است.
گلین ایساك ،که پیش از این با تحقیقاتش در زمینهی الشهخوار بودن انسان راستقامت آشنا شدیم ،یکی
دیگر از هواداران دیدگاه جهش فرهنگی است .به نظر او منحنی رشد فرهنگ در بشر دو قلهی بزرگ و مهم
را پشت سر گذاشته است .اولی در حدود دو و نیم میلیون سال پیش ،و همزمان با پیدایش نخستین ابزارهای

633- Howieson's port
634- Alison Brooks
635- Phase transition
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فرهنگ اولدوون ،و دیگری در حدود دویست و پنجاه هزار سال پیش ،و همزمان با پیدایش گونهی انسان
خردمند باستانی که فرهنگهای موسترین و اورینیاك را پایهریزی کرد .ایساك رشد بعدی فرهنگ تا زمان
انسان کنونی را دنبالهی منطقی همین دو جهش فرهنگی میداند.
در مقابل این افراد ،متخصصان دیگری هم هستند که با وجود پذیرش پیشرفت چشمگیر فرهنگ در مرز
پارینه سنگی باالیی و میانی ،و با وجود موافقت با ربط این فرهنگ و انسان خردمند ،بر خصلت تدریجی آن
تأکید میکنند .یعنی گذار از فرهنگهای باستانی به صنعت اورینیاك را ناشی از تحولی درونزاد و تدریجی
میدانند که با دگرگونی مهمی در جمعیتهای انسانی همراه نبوده است.

636

شواهدی که برای تأیید این

دیدگاه گواه گرفته میشود معموالً به کهن بودن برخی از نمودهای فرهنگهای تازهتر تأکید دارد .به عنوان
مثال ،مهرههایی از جنس پوست تخم شترمرغ و سایر پرندگان ،بیش از چهل هزار سال پیش هم ساخته
میشدهاند .نمونههایی از این مهرهها در آفریقا یافت شدهاند که بیشتر از نود هزار سال قدمت دارند .همچنین
در زئیر ،بقایای یک آلت موسیقی یافت شده است که آن هم نود هزار سال سن دارد .در اروپای چهل هزار
سال پیش هم آلتهای موسیقی سادهای شبیه به این ساخته میشدهاند .بنابراین شاید برداشت ما از ناگهانی و
انفجاری بودن پیدایش فرهنگ اورینیاك ،آنقدرها هم درست نباشد و تا حدودی از نادیده گرفتن شواهد
قدیمیتر آفریقایی ناشی شده باشد .دلیل دیگر ،میتواند به ناقص بودن شواهد ما ،و متمرکز بودنشان در
قارهی اروپا مربوط باشد.

Bednarik, 2011: 25–55.
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636

آثار بهجا مانده از انسانهای کرومانیون در اروپا بیشتر از سایر نقاط یافت شدهاند ،اما احتماالً ریشهی این امر
را باید در تمرکز کاوشها در خاك اروپا و کمتر بودن فعالیت باستانشناسان در نقاط دیگر جستوجو کرد.
در کلِ قارهی آفریقا تنها شش محل خاکبرداری مهم برای عصر پارینهسنگی باالیی وجود دارد ،در حالی که
تعداد این محلها در آسیا بیست برابر ،و در اروپا دویست برابر بیشتر است!
شاید به همین دلیل باشد که گسست برجسته و آشکارِ بین فرهنگهای دورهی پارینهسنگی میانی و باالیی ــ
که با غلبه یافتن انسانهای خردمند مترادف است ــ در آسیا و آفریقا به برجستگی اروپا دید نمیشود و چنین
به نظر میرسد که دو قارهی نام برده بدون گذار از مرحلهی پارینهسنگی میانی ناگهان به دورهی نوسنگی
وارد شده باشند .این ابهام ،چنانکه دیدیم ،میتواند مربوط به فقدان شواهد و کمی مدارك باشد .توضیح دیگر
این است که گسست یادشده نخست در قارهی اروپا ایجاد شده و به تدریج به سمت شرق و جنوب پراکند
شده است .شواهدی هم در این راستا وجود دارد .به این معنا که میدانیم برخی از انسانهای خردمند در
مقاطعی که همسایهی نئاندرتالها بودهاند ،فاقد فرهنگ پیشرفته بوده و از نظر ابزارسازی در سطحی برابر با
پسرعموهای خود ردهبندی میشدهاند .بنابراین وجود یک مرکز تحول فرهنگی که انفجار فرهنگی انتهای
پارینهسنگی میانی را موجب شده باشد ،معقول به نظر میرسد .در هر صورت ،هنوز داوری در مورد موقعیت
جغرافیایی این مرکز ،به دلیل ناکامل بودن کاوش در آفریقا و آسیا ،شتابزده مینماید.
فرهنگ پارینهسنگی باالیی ،که موج انفجارِ اطالعاتی یاد شده را نمایندگی میکند ،به چند دوره تقسیم میشود.
قدیمیترین فرهنگ شناخته شده در میان انسانهای خردمند اولیه ،اورینیاك 637نام دارد .این فرهنگ از چهل

- Aurignacien
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تا سی هزار سال پیش ادامه داشته و بسیار پیچیدهتر و کارآمدتر از فرهنگ موسترین بوده است .بعد از آن،
فرهنگ نه چندان شناخته شدهی گراوتیَن

638

بر صحنه پدیدار شد که به زودی جای خود را به فرهنگی

پیشرفتهتر داد .در حدود 22ـ 17هزار سال پیش ،فرهنگی به نام سولوتریَن 639پدید آمد و باالخره در حدود
پانزده هزار سال پیش ،فرهنگ مگدالنیَن 640جایگزین فرهنگهای قبلی شد.
آخرین فرهنگ شناختهشدهی کرومانیونها ،آزیلیَن 641نام دارد که تا ده هزار سال پیش ادامه پیدا کرده است.
چنانکه از شواهد باستانشناختی برمیآید ،فرهنگ کنونی ما ادامهی مستقیم مسیری است که در جوامع
کرومانیون آغاز شده است.

نمونهی ابزارهای سنگی سولوترین

638

- Gravettian
- Solutrean
640
- Magdalenian
641
- Azllian
639
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خ) انسان کنونی
با فرا رسیدن چهارمین عصر یخبندان (بر مبنای تقسیمبندی کالسیک) ،جمعیتهای باستانی کرومانیونها
منقرض شدند و جمعیتهای کوچکتر و تخصصیافتهتری از انسانهای خردمند که به نژاد  sapiensتعلق
داشتند و اسم علمیشان انسان خردمندِ خردمند بود ،بر صحنه پدیدار شدند .چگونگی دگرگونی کرومانیونها
به انسانهای کنونی به خوبی مشخص نشده است .فرض معقول این است که گروههای انسان خردمند که در
بخش های گوناگون زمین ساکن بودند ،با پایان یافتن عصر یخبندان و تثبیت اقلیم زمین ،با شرایط محیطی
خویش سازگار شدند .به این ترتیب ،ساکنان ساوانها و دشتهای آفتابگیر و استوایی آفریقا پوستی تیره،
دست و پایی بلند ،و تراکم باالیی از رنگیزه در پوست و مو را به دست آوردند .ساکنان بیابانهای آسیای
مرکزی و شمال چین که با شدت تابش زیاد و آب و هوایی نامساعد و گاه سرد روبهرو بودند ،پلکهایی با
اپیکانتوس و چین خورده پیدا کردند و تراکم متوسطی از رنگیزه را در بدنشان انباشتند ،و ساکنان مناطق
سردسیری شمالی هم که به دلیل کمبود نور خورشید و ابری بودن محیط نیاز به تابش بیشتری برای تولید
ویتامین  Dو گرم شدن داشتند ،رنگیزههای بدنشان را به تدریج از دست دادند و نژاد سپید را ساختند .این
شکل از تبیین ویژگیهای ریختشناختی نژادهای اصلی انسان ،البته سادهانگارانه و بیش از حد سرراست به
نظر میرسد ،اما به طور مشخص رگههایی از واقعیت را هم در خود نهفته است .اهمیت عوامل غیرجغرافیایی
ــ مثل گزینش جنسی ــ را در شکلگیری جمعیتهای انسانی کنونی نمیتوان نفی کرد ،اما با این وجود
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نباید فراموش کرد که کل این جریانها در زمینهای از اندرکنشهای بومشناختی معنا مییافته ،و همان عوامل
محیطی از نخستین شکلدهندگان به گونهی انسان بوده است.

642

بر مبنای شواهد به دست آمده از خزانهی ژنتیکی آدمی ،در حال حاضر هفت جمعیت اصلی انسانی وجود
دارند که همگی به گونهی انسان خردمند تعلق دارند و نژاد همهی آنها هم خردمند است 643.این جمعیتها
عبارتند از :آفریقایی ،سپیدپوست ،644آسیایی جنوبی ،آسیایی شمالی ،استرالیایی ،گینهی نویی ،آمِریندان و بومی
جزایر اقیانوس آرام.
در میان این هفت گروه ،تفاوت ژنتیکی چشمگیری بین جمعیت آفریقایی و غیرآفریقایی وجود دارد .اگر
تفاوت ژنومی بین آفریقاییها و غیرآفریقاییها را یک فرض کنیم ،تفاوت استرالیاییها و چینیها برابر با 62
صدم و اختالف آسیاییها و سپیدپوستها  42صدم خواهد بود .به کمک ساعت مولکولی ،میتوان این
نسبتها را به زمان جدایی جمعیتها ترجمه کرد .بر این مبنا ،آسیاییها و آفریقاییها در حدود صد هزار

 . 642شامالر.1367 ،
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Goldman and Barton, 1992.
ت
 .644معموالً در متون اروپایی ،به جای سپیدپوست مینویسند قفقازی ( ،)caucasianو منظورشان جمعیتهای سپیدپوس ِ
ساکن در نیمهی غربی اوراسیاست .در اینجا برچسب قفقازی را به کار نبردهام تا جمعیتِ بزرگ یادشده با خوشهی زبانی قفقازی
و جمعیتهای خویشاوندِ بهکاربرندهشان اشتباه گرفته نشود .بهکاربرندگان زبانهای قفقازی ،که امروز مهمترین بازماندهشان
زبان گرجی است ،زمانی در دورادور دریای مدیترانه و میانرودان و جنوب ایرانزمین ساکن بودهاند و احتماالً جمعیتهای
پدیدآورندهی تمدن سومر و ایالمی و گوتیوم و کرت به این خوشه مربوط بودهاند .از نظر جمعیتی همهی قفقازی ـ مدیترانهایها،
به همراه جمعیتهای آریایی و سامی (که زبانشان به خوشههای خویشاوند متفاوتی تعلق دارد) در درون جمعیت سپیدپوست
میگنجند.
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سال پیش از هم جدا شدند ،و زمان مشابه برای جدایی آسیاییها از اهالی استرالیا پنجاه هزار سال ،و زمان
جدایی آسیاییها و اروپاییها کمتر از چهل هزار سال خواهد بود.

645

گروههای خونی هم شاخصهایی مناسب برای بازسازی تاریخی پویایی جمعیتهای انسانی هستند .گروه
خونی  Aدر میان اهالی استرالیا و فنالند با بسامدی نزدیک به  40درصد دیده میشود .میدانیم که استرالیا تا
واپسین عصر یخبندان به دلیل پایینتر بودن سطح دریاها با آسیای جنوب شرقی نزدیکی زیادی داشته است
و ساکنان بومی آن هم از همین راه خود را به آنجا رساندهاند .از راه همین ارتباط ،ژن این گروه خونی ،به
تدریج از این مرکز در اوراسیا و کانادا پراکنده شده و در این مناطق به بسامدی باالتر از  20درصد رسیده
است .در بقیهی نقاط دنیا ،بسامد این ژن کمتر از  20درصد است.
گروه خونی  Bدر کمربند وسط اوراسیا پراکندگی بیشینهی خود را نشان میدهد و در میان بومیان هند ،تبت،
مغولستان و شرق سیبری بسامدی بیش از  25درصد دارد .این ژن به تدریج در سراسر اوراسیا و آفریقا پراکنده
شده ،اما بسامدی کمتر و کمتر پیدا کرده و در نهایت اصالً به دنیای جدید وارد نشده است.
گروه خونی  ،Oکه در واقع عبارت است از عدم وجود گروههای خونی قبلی ،در جمعیتهایی که به دلیل
نداشتن ارتباط با جهان کهن خلوص ژنومی خود را حفظ کردهاند بیشتر دیده میشود .این گروه خونی در
آمریکای جنوبی و مرکزی و بخشهایی از آمریکای شمالی که جمعیت سفیدپوستان در آنجاها کمتر است ،با
بسامدی بیشتر از  90درصد شیوع دارد .توزیع این گروه خونی در آفریقا و استرالیا و بقیهی آمریکا بین 80

Kivisild et al, 1999.
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ـ 60درصد است و در مرکز اوراسیا به دلیل آمیخته شدن ترکیبهای ژنتیکی گوناگون بسامدی بسیار پایین
دارد.
عالوه بر شواهد بیوشیمیایی و ژنومی ،برخی از اندامها و دستگاههای بدن جانوران نسبت به تغییرات محیطی
و سازشهای تکاملی واکنش سریعتر و آشکارتری از خود نشان میدهند .در دانش ردهبندی ،از این شاخصها
برای تمایز قایل شدن بین خوشههای ژنومی همسایه استفاده میشود .اندامهای حسی و پردازشی ،اندامهای
تغذیهای ،و اندامهای حرکتی مهمترین سیستمهایی هستند که این قاعده در موردشان صدق میکند .در واقع،
موجودات زنده مرتباً در حال حل کردن مسایلی هستند که به جذب ماده و انرژی از محیط ،درك و پردازش
اطالعات ،و تغییر مکان دادن بدن مربوط میشود ،و به این ترتیب بر مبنای راهحلهای متنوع و گوناگونی که
در شاخههای گوناگون حیات جانوری ابداع شده است ،میتوان شالودهی نظری مطمئنی را برای ردهبندیشان
استوار کرد.
شکل دندانها و وضعیت آروارهها ،از این شاخصهای تعیینکننده در تکامل نخستیهاست .این اندام در مورد
انسان کنونی هم اهمیت خود را حفظ کرده و یکی از شاخصهای مفید در جداسازی جمعیتهای انسانی
کنونی محسوب میشود .بر مبنای شکل دندانها و توزیع جغرافیایی آنها ،میتوان بسیاری از وقایع مهم را
در جابهجاییهای عمدی جمعیتهای انسانی بازسازی کرد .به عنوان مثال ،از همین الگوی دندانی به عنوان
شاخصی برای تخمین زمان مهاجرت زردپوستان به قارهی آمریکا استفاده میکنند.
بر طبق مدلهای کالسیک ،در حدود یازده یا دوازده هزار سال پیش ،انسان خردمندِ وابسته به جمعیت آسیایی
شمالی به کمک پل خشکی باریکی که غرب سیبری را به شمال کانادا متصل میکرد ،به آمریکا مهاجرت
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کردند .این برش تاریخی را مرز کلوویس 646مینامند و آن را شاخص دورانی میدانند که نخستین انسانها
به قارهی آمریکا گام نهادند .شواهد چندی وجود دارد که بر این تصویر خدشه وارد میکند.

647

مثالً در

غارهای پیائویی 648در برزیل نقاشیهایی کشف شده که سی هزار سال قدمت دارد ،یا پناهگاههایی سنگی در
آمریکای شمالی یافت شدهاند که مربوط به چهارده هزار سال قبل هستند .به تازگی نشانهایی از انسان در
منطقهی پدرافورادا یافت شده است که قدمتشان را پنجاه هزار سال تخمین میزنند 649.امروز این نظریه به
تدریج هوادارانی برای خود مییابد که کوچ آسیاییها به آمریکا را در چند موج در نظر میگیرد که از حدود
سی هزار سال پیش شروع میشود و تا یازده هزار سال پیش ادامه مییابد .شواهدی هست که نشان میدهد
کمی پیش از این دوران ،دو کوچ محدودتر از آفریقا و اروپا نیز به آمریکا انجام پذیرفته است.

درخت خویشاوندی جمعیتهای
گوناگون انسان بر مبنای شباهت
ساختار DNA

- Clovis barrier
Gibbons, 1996.
- Piaul
Bahn, 1993.
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دادههایی که برای بازسازی انتقال جمعیتها مورد استفاده قرار میگیرند ،دامنه و تنوعی چشمگیر دارند .مثالً
یکی از راهها آن است که شواهد باستانشناختی را با شکل دندانبندی انسانها مقایسه کنیم .در این حالت
نتایج جالبی به دست میآوریم .به طور کلی دو ترکیب مهم دندانی در زردپوستان یافت میشود.
یک الگوی دندانی ،به سینودونت

650

مشهور است .این نوع دندان ،در اهالی شرق و شمال شرقی آسیا ،و

همچنین در سرخپوستان آمریکای شمالی و جنوبی مشترك است و هفت ویژگی دارد که در دندانهای نوع
دوم دیده نمیشود .دندانبندی نوع سینودونت در آروارههایی دیده میشود که در آنها:

651

 .1دندان آسیای اول در آروارهی پایین دارای ریشهای اضافی باشد و تعداد ریشههایش به سه تا برسد.
 .2بخش داخلی دندان پیشین در فک باال دارای لبهای اضافی و شکلی شبیه به ناودان باشد.
 .3مینای آسیای اول در فک باال برجستگی مشخصی داشته باشد.
 .4مینای دندان آسیای سوم در فک باال دارای فرورفتگی کوچکی باشد.
 .5آسیای اول فک پایین دارای چینخوردگی باشد.
 .6تعداد برجستگیهای سطحی آسیای اول فک پایین پنج تا باشد.
 .7تعداد ریشههای پیش آسیای اول در آروارهی باال بیشتر از دندان نوع دوم باشد.

- Sinodont
Turner lll, 1989.
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الگوی دندانی دیگر ،سوندادونت خوانده میشود 652و فاقد ویژگیهای یادشده است .این دندانها در اهالی
آسیای جنوب شرقی ،اندونزی و پلینزی دیده میشود .نژادهای تای و برمهای هم چنین دندانهایی دارند.
این جمعیت تحرك زیادی نداشته است و امروز هم کمابیش در همان قلمرو اولیهی خود متمرکز شده است.
آشکار است که این جمعیتهای دارای دندانهای سینودونت منشأ یکسانی داشتهاند و بنابر شواهد ژنتیکی
بین دوازده تا بیست هزار سال قبل در بیابانهای مغولستان و چین تکامل یافتهاند .افراد وابسته به این جمعیت،
در سه موج پیاپی مهاجرت کردهاند و جمعیتهای بزرگ مهاجر انسانی را در گسترهای بزرگ نتیجه دادهاند:
یک موج بزرگ از این گروه در حدود سیهزار سال پیش به جزایر اقیانوسیه و حاشیهی استرالیا رفتهاند ،و
در شرایط محیطی خاص آنجا بسیار تغییر یافتهاند؛ گروه دوم ،به سمت شمال کوچ کرده و به اسکیموهای
آلوت تبدیل شدهاند؛ و سومین گروه به مسیر خود ادامه داده و از راه باریکهی خشکی برینگ به شمال شرقی
آمریکا رفتهاند .این گروه اخیر هم به دو شاخهی دیگر تقسیم شدهاند .بازماندگان گروهی از آنها ،دارندگان
زبان نا ـ دِن هستند که امروز هم بومی آالسکا هستند .گروهی دیگر از ایشان جدا شدند و در مسیر مهاجرت
خود به جنوب قارهی آمریکا ،جمعیتهای سرخپوست آمریکای شمالی و بومیان آمریکای مرکزی و جنوبی
را تا تیِرا دِل فوئِگو 653تشکیل دادند.

654

- Sundadont

652

 Tierra del fuego .654به اسپانیایی یعنی «سرزمین آتش» ،جنوبیترین جزیرهی مسکونی زمین.
Turner III, 1989.
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654

به این ترتیب ،به کمک یک شاخص ریختشناختی کوچک مانند شکل دندان ،بخش مهمی از پرسشهای
موجود در مورد پویایی جمعیتهای انسانی جواب داده میشود .ناگفته پیداست که هیچ کدام از رویکردهای
ریختشناختی یا بیوشیمیایی به تنهایی برای بازسازی کل تجربیات گونهی انسان کافی نیست.
شواهدی در راستای کم کردن اعتبار تحلیلهای وابسته به شکل دندان و آروارهها موجود است که بار اصلی
نتیجهگیری را بر شانهی شواهد مولکولی میاندازد .به عنوان مثال در یک بررسی جدید ،دادههای کالبدشناختی
جمجمهای /دندانی با وابستگیهای خویشاوندی شناختهشدهی موجود در میان انسانها و بابونها مقایسه شد
و ارزش اطالعات ریختشناختی بسیار کمتر از مدارك مولکولی و ژنتیکی تشخیص داده شد.

655

برآیند کلیهی شواهد موجود در مورد انسان خردمند ،نشان میدهد که سایر جمعیتهای انسانی نیز الگوی
مشابهی از شاخهزایی را تجربه کردهاند و قومیتهای مختلف را پدید آوردهاند .قومیتهایی که هر یک به
دلیل سازگار شدن با زیستگاهی ویژه ،شاخصهای ریختشناسی و رفتاری خاص خود را پیدا کردهاند ،و به
این ترتیب خوشههای مرتبطی از فرهنگهای خویشاوند را ایجاد کردهاند .یکی از جدولهایی را که
انسانشناسان تهیه کردهاند در این صفحه میبینید ،که الگوی خویشاوندی جمعیتهای گوناگون انسانی را در
تطبیق با تقسیمبندی عامیانهی نژادهای سپید ،سیاه و زرد نشان میدهد.

Collard and Wood, 2000.
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درخت خویشاوندی جمعیتهای گوناگون انسانی
656

656

)Cambridge, 1992 (با اقتباس از
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پیشگفتار

آنچه در بخش نخست خواندید ،چکیدهای بود از آنچه در مورد تبارشناسی انسان و شکل خطراههی تکاملی
منتهی به آن میدانیم .تا اینجای کار ،هدف انتقال دانش جدید انسانشناسی در مورد پیشینهی گونهی انسان
بود ،بدون اینکه تفسیرها و برداشتهای شخصی خود را در مورد این گونهی ویژه در نظر بگیریم و بدون
اینکه به زیر و بم جزئیات موضوع بپردازیم .این هدف ،با این پیشداشت برگزیده شده بود که تصمیمگیری
در مورد درستی یا نادرستی یک دیدگاه ،باید نخست با زمینهای از دانستهها و مفاهیم مورد توافق متخصصان
رشتهی مورد بحث همراه باشد و به کمک زیرساختی از دانش پذیرفتهشدهی امروزی تقویت گردد.
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
مفهوم انسان است .این مهم ،هر چند نیاز به بستری از اطالعات علمی جدید دارد ،بدان منحصر نمیشود و
از دانستن فراتر میرود .تفسیر این دانستهها ،و نیل به برداشتی درونی و منسجم از مفهوم انسان ،تنها هنگامی
ممکن خواهد بود که نگرشی تحلیلی و نقادانه با این دادهها ترکیب گردد.
از آنجا که نگارش این نوشتار بیشتر به هدف پیشنهاد همان دیدگاه ویژه و برداشت خاص از انسان وابسته
بوده است ،ادامهی متن را به این ترتیب سازماندهی خواهیم کرد:
نخست ،کمی دقیقتر در مفهوم انسان به معنای جانداری که هماکنون بر زمین زندگی میکند ،میپردازیم.
هزار و یک پرسش گوناگون در مورد این گونهی غیرمعمول امکان طرح دارند ،و در این بخش به برخی از
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آنها خواهیم پرداخت .اینکه چرا شکل ظاهری انسان بدینگونه است ،اینکه چرا سازماندهی رفتار اجتماعی
آدمیان به این شکل خاص ختم شده ،اینکه علت رشد مغز انسان چیست ،و زبان چگونه در این چارچوب
جای گرفته ،اینها و پرسشهای فراوان دیگر ،زمینهساز قسمت نخست این بخش خواهد بود .بعد از آن به
چگونگی ظهور نهادهای اجتماعی و تکامل خانواده ،روابط خویشاوندی و فنآوری و هنر میپردازیم.
در مورد هر یک از مباحث طرحشده در گفتارهای این بخش ،رسالهها و کتابهای فراوانی نوشته شده است.
بر اینپایه ،سطور اندكِ اختصاص داده شده به هر یک را نباید به عنوان نشانهی این ادعا تفسیر کرد که
خالصهای کامل از نگرشهای موجود در این زمینه ارایه شده است .بر عکس ،در این بخش بیشتر خواهیم
کوشید تا دیدگاه خویش را در مورد ویژگیهای اختصاصی گونهی انسان روشن کنیم و از شواهد تجربی و
نظر دیگران در این راستا بهره خواهیم برد.
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فصل اول :غنصر انسانی

ساختار ژنومی
چنانکه گذشت ،انسان به عنوان گونهای از نخستیها ،پیشینهی پر فراز و نشیبی داشته است .از نظر تاریخِ
طبیعی ،گونهی انسان خردمند یکی از جوانترین گونههای پستاندار موجود بر زمین است .نخستین نمونههای
این گونه در حدود صد هزار سال پیش بر پهنهی زمین گسترش یافتند ،و در مدتی کوتاه بر تمام گونههای
خویشاوند خود غلبه نمودند و یکهتازِ کنامی گشتند که در آن بالیده بودند.
با وجود جوان بودن گونهی انسان ،خانوادهی آن ،یعنی هومینیده در حدود هفت و نیم میلیون سال قدمت
دارد و ده گونهی مختلفِ وابسته بدان تا به حال کشف شدهاند .تخمین زده میشود که تعداد این گونهها تا
شانزده تا برسد.

657

چنانکه دیدیم ،متخصصان ردهبندی در گذشته انسان را تنها عضو خانوادهی هومینیده در نظر میگرفتند و
گوریلها و شامپانزهها را در خانوادهی پونگیده به همراه اورانگاوتانها طبقهبندی میکردند .در گفتارهای
قبل بخش مهمی از شواهدی را که در طی نیم قرن گذشته برای رد کردن این شیوه از ردهبندی به دست آمده،

Lewin, 1989.
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با هم مرور کردیم .در اینجا به برخی از شواهد مولکولی دیگر میپردازیم ،که خویشاوندی نزدیک انسان و
میمونهای بزرگ دیگر را اثبات میکند.
در دههی شصت میالدی ،موریس گودمن 658به کمک شواهد مولکولی و تحلیل ساختار ژنتیکی انسان و سایر
میمونهای بزرگ و مقایسهی آنها به این نتیجه رسید که شباهت ژنوم انسان با شامپانزه و گوریل بیشتر از
شباهت ژنوم اورانگاوتان با این دو نوع میمون است ،و به این ترتیب قرار گرفتن این دو نوع میمون در
خانوادهی انسان معقولتر از قرار گرفتنشان در خانوادهی اورانگاوتان خواهد بود .این نوع ردهبندی بر مبنای
شواهد ریختشناسی و رفتاری هم تأیید میشود و بر همین مبنا هم بوده که داروین ،هاکسلی و هکل در
آثارشان نام این دو نوع میمون را در خانوادهی انسان آوردهاند.
نزدیک به زمانی که دستاوردهای گودمن منتشر شد ،دانشمند دیگری به نام زاریخ از روشی مبتکرانه برای
سنجش فاصلهی تکاملی میان انسان و میمونها بهره جست .این روش فاصلهی ایمنیشناسانهی دو گونه را
هدف قرار میداد .منطقِ آن بر این قرار بود که گونههای نزدیک به هم ،قاعدتاً باید دستگاه ایمنی شبیهتری
هم داشته باشند ،و بنابراین باید نسبت به آنتیژنهای یکدیگر واکنش کمتری نشان دهند .در این پژوهش به
عنوان صفرِ دستگاه مختصات ،واکنش یک گونه به آنتیژنِ همان گونه با عدد یک نمایش داده شد .بر این مبنا
واکنش گوریل به آنتیژن انسان با  1/09برابر بود ،که عددی ناچیز است .عجیب اینکه واکنش شامپانزه کمی
از این مقدار بیشتر بود و به  1/14میرسید .ولی باز هر دو این اعداد نسبت به میمونهای جهان نو (با میانگین
واکنش  ) 2/46بسیار اندك بودند .این بدان معنا بود که آدم و گوریل و شامپانزه به یک مسیر تکاملی تعلق

- Morris Goodman
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دارند و با سایر میمونها متفاوت هستند .از آنجا که شامپانزه و گوریل هر دو بومی آفریقا هستند ،میتوان با
قطعیت باالیی پذیرفت که نیاکان انسان نیز در آفریقا تکامل یافتهاند.

659

اگر ژنوم انسان و میمونهای بزرگ دیگر را با هم مقایسه کنیم ،به نتایج چشمگیری میرسیم .در سال 2005
م .پروژهی رمزنگاری ژنوم شامپانزه کمابیش به نتیجه رسید و  2400میلیون باز آلی از کل  3160باز برسازندهی
ژنوم این جانور رمزنگاری شد .نتیجه به روشنی نشان داد که از نظر ژنتیکی ،انسان و شامپانزه شباهت بیشتری
دارند تا گوریل و شامپانزه .یعنی تفاوت ژنتیکی گوریل با شامپانزه  2/3درصد است ،در حالی که انسان و
شامپانزه فقط  1/23درصد تفاوت ژنومی دارند ،که تازه بخش عمدهای از آن هم به DNAی فاقد کارکرد و
خنثی باز میگردد .در واقع از این مقدار ،تنها  1/06درصد از ژنوم این دو گونه با هم تفاوت کارکردی دارند.
بخش عمدهی تفاوت ژنتیکی این دو گونه به توالیهای اضافی ـ حذفی (  660)i ndelمربوط میشود ،که
باعث میشوند روی هم رفته  2/7درصد از توالیهای ژنوم انسان و شامپانزه با هم تفاوت داشته باشد .یعنی
این حجم کلی توالیهایی است که در ژنوم هر یک از این دو گونه وجود دارد و همتایی در گونهی مقابل
ندارد.

661

توالیهای غیرفعالی که پروتئینی را رمزگذاری نمیکنند ،و به همین دلیل هم به کار اندازهگیری

فاصلهی خویشاوندی میآیند ،به شکل شگفتانگیزی در انسان و شامپانزه همسان هستند .مثالً ناحیهی
 Xq13.3که بر کروموزوم  Xقرار گرفته ،تقریباً در دو گونه همانند است.
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Sarich and Wilson, 1967: 1200–1203.
Insertions-deletions
661
Cheng et al., 2005: 88–93.
662
Kaessmann et al., 1999: 78–81.
660
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این تفاوت در بین انسان و شامپانزهی کوتوله ــ که بومی زئیر و نواحی استوایی است ــ از این هم کمتر
است و به حدود یک درصد میرسد .این میمون مدتها همراه با شامپانزهی عادی در یک گونه ردهبندی
میشد ،اما حاال آنها را دو گونهی مجزا میدانند .شامپانزهی کوتوله و عادی در  0/7درصد از ژنومشان
اختالف دارند .همین مقدار اندك ،برای بروز تغییرات رفتاری چشمگیری در نوع کوتوله کافی است ،تغییراتی
که شباهت این میمون را با انسان بیشتر میکند .مهمترین تفاوت فیزیولوژیک در بین این دو ،این است که
شامپانزهی کوتولهی ماده ،بر خالف گونهی معمولی ،فصل جفتگیری خاصی ندارد و در تمام اوقات سال از
نظر جنسی پذیرنده است .این ویژگی رفتاری به ظاهر کوچک ،کل رفتار اجتماعی و سازماندهی درونگونهای
این شامپانزهها را دگرگون کرده و آن را به آنچه در انسان میبینیم شبیه ساخته است .نکتهی مهم در این است
که تغییرات رفتاری کالنی از این دست ،ممکن است با تغییرات کوچکی در محتوای مادهی ژنتیکی رخ دهند.
تغییراتی که در انسان هم رخ دادهاند و او را از شامپانزهها تا به این پایه تفکیک کرده است.

663

شامپانزهی کوتوله ،از بسیاری از جنبهها شبیه انسان است .موی بدنش کمپشت است و سری بزرگ و
آروارههایی کوچکتر از شامپانزهی معمولی دارد .مانند انسان دورهی قاعدگی پنهان دارد ،و مثل انسان از جلو
جفتگیری میکند و خانوادههای پایداری با یک نر و ماده تشکیل میدهد .این میمون بیشتر از سایر میمونها
روی دو پا راه میرود و ابزارها را به مدتی بیشتر از بقیه با دست حمل میکند .همچنین آلت تناسلی نر آن
هم از شامپانزه بزرگتر است و بعد از انسان در بین میمونها بزرگترین محسوب میشود .این جانوران در
جوامع خود دارای روابط بینابینی پیچیدهای هستند و بیشتر از سایر میمونها منابع غذایی به دست آورده را با

Wesson, 1991.
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663

هم شریک میشوند .این شباهتهای چشمگیر باعث شده که از مدتها پیش جد مشترك اعضای خانوادهی
انسانمانندها را موجودی شبیه به شامپانزهی کوتوله در نظر بگیرند.

664

تفاوت ژنتیکی بین انسان و شامپانزهی کوتوله و معمولی ،از دامنهی نوسانات ژنومی در داخل بسیاری از
گونههای دیگر ،کمتر است .مثالً دو نژاد ویریوی 665چشمقرمز و چشمسفید که به یک گونه تعلق دارند ،در
بین خود  2/9درصد تفاوت ژنومی دارند .تفاوت ژنومی بین انسان و شامپانزه ،از تفاوت بین دو گونهی ژیبون
که به جنس مشترکی (جنسِ هیلوباتِس )666تعلق دارند هم کمتر است .به همین دلیل است که برخی از
نظریهپردازانِ افراطی انسان را به عنوان سومین گونهی شامپانزه ــ پس از شامپانزهی عادی و کوتوله ــ
شناسایی میکنند و آن را در واقع گونهای از این جنس میدانند.

667

به هر تقدیر ،جای گرفتن دو گونهی

شامپانزه و گوریل در خانوادهی انسان ،چیزی است که امروز به ندرت از سوی متخصصان مورد چون و چرا
قرار میگیرد .کتابهای مرجع معتبر هم امروز با قاطعیت شامپانزه را نزدیکترین خویشاوند تکاملی انسان
میدانند.

668

جالب اینکه بخش عمدهی تفاوت ژنوم انسان و شامپانزه به همان رمزگذاری سیستم ایمنی

مربوط میشود ،که از نظر تکاملی شکلپذیر و پویاتر از بقیهی بخشهای سیستم زنده است.
با وجود روشن شدن ارتباط خانوادگی انسان و سایر میمونهای بزرگ ،همچنان ابهامات فراوانی وجود دارد.
برای دستیابی به نگرشی عمیقتر در مورد انسان ،و درك بهتر جایگاه وی در میان نخستیهای زنده ،راهکارهای

Zihlman, 1978.
 Vireo .665پرندهی کوچکی است که بومی آمریکا است.

664

666

Hylobates
Diamond, 1991:12-27.
668 Hart l , 2011: 697.
667
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مختلفی وجود دارد .با وجود اینکه در این حوزه مقایسههای رفتاری و ریختشناختی ،رویکردهایی قدیمی
و جاافتاده محسوب میشوند ،اما با توجه به مثالهایی که گذشت ،به نظر میرسد که تحلیل ساخت بیوشیمیایی
و ژنومی نخستیهای عالی ،روشی مطمئنتر و تحلیلیتر را در این مورد به دست دهد .پرداختن به مقایسههای
مولکولی بین انسان و سایر نخستیها ،از چند زاویه ممکن است .کروموزومها ،ژنها و پروتئینها بهترین
شاخصهای مقایسهی اطالعات مولکولی مربوط به گونهها را تشکیل میدهند.
کروموزومها ،چنانکه میدانیم ،شکل فشردهای از محتویات ژنتیکی هستند که به هنگام تقسیم سلولی
بستهبندی میشوند و برای انتقال به دو سیتوپالسم تقسیم شده آماده میگردند .به این ترتیب ،تفاوتهای
موجود در کروموزومهای جانوران مختلف ،بیش از آنکه به معنای محتویات ژنومیشان ــ یعنی پروتئینهای
خاصشان ــ مربوط باشد ،به شیوهی بستهبندی شدن و سازمان یافتن آنها به هنگام تقسیم ارتباط دارد .با
بررسی این شیوههای گوناگون بستهبندی شدن ،و شباهتهایی که در میانشان میتوان یافت ،راهی برای
مقایسهی روابط خویشاوندی گونههای مختلف گشوده میشود.
در نخستیهای عالی الگوهای کروموزومی متنوعی دیده میشود .به طور کلی سه الگوی تکامل ساختار
کروموزومی را در نخستیها میتوان تشخیص داد .برخی از گونهها ،سرعت تغییرات کروموزومی باالیی دارند
و در داخل یک خانواده و جنس تنوع بسیار زیادی را از نظر محتوا و ساخت کروموزومی به نمایش میگذارند.
خانوادهها و زیرخانوادههای آئوتینی ،669سِرکوپیتِسینی 670و هیلوباتیده به طور مشخص در این گروه میگنجند.

Aotini
Cercopithecini
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669
670

به ویژه این موضوع در میان ژیبونها مصداق بیشتری دارد .مثالً یکی از گونههای ژیبون ،هیلوباتس الر 671نام
دارد و دارای  44کروموزوم است ،در حالی که یک گونهی بسیار نزدیک به آن ــ هیلوباتس سینداکتیلوس

672

ــ دارای  50کروموزوم است .این دو گونه به قدری به هم شباهت دارند که میتوانند با هم جفتگیری کنند
و دورگههای زنده و موفقی را هم تولید نمایند .با وجود این ،دورگهها به دلیل داشتن سلولهایی که دو شکل
هاپلوئیدی متفاوت (با  47کروموزوم) دارند ،نازا هستند .وجود مواردی از این دست ،نشان میدهند که سرعت
تکامل الگوهای بستهبندی کروموزومی در این خانوادهها بسیار باال بوده است و در طول این چند میلیون سالی
که از جدا شدن گونههایشان از هم میگذرد به پیدایش چنین طیف وسیعی از تنوع کروموزومی انجامیده
است.
میتوان این سرعت باالی تکامل کروموزومی را با شیوهی زندگی این میمونها مربوط دانست .ژیبونها
جانورانی با خانوادههای تکهمسره هستند که در درختان زندگی میکنند و قلمروگیری دقیق و مشخصی
دارند .این ویژگیها در میمونهای دیگری مانند کالیسِبوس

673

هم یافت میشود ،و جالب اینکه در این

میمونها هم دامنهی تغییرات کروموزومی باالیی را میبینیم.
الگوی دوم ،در میمونهایی دیده میشود که سرعت تکامل کروموزوم متوسطی داشتهاند .خانوادهی
اورانگاوتانها و انسانها از این گروه هستند .در برابرِ تنوع تعداد کروموزومهای ژیبونها ــ که بین  52تا
 37نوسان میکند ــ در خانوادهی انسان با گونههایی روبهرو هستیم که همگی ــ به جز انسانِ  46کروموزومی

671

Hylobates lar
H. syndactylus
673
Callicebus
672
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ــ  48کروموزوم دارند .در همین دسته تیرهی سرکوپیتسینی با دامنهی تغییرات 72ـ 47کروموزوم ،و
زیرخانوادهی کولوبینه را را با دامنهی 48ـ 44کروموزوم داریم.
الگوی سوم ،در بابونها و ماکاكها 674و کالیتریکیده دیده میشود .این خطراهههای تکاملی سرعت تکاملی
بسیار اندکی را در تغییر ساختار کروموزوم خود نشان میدهند و به بیان دیگر ،دارای ساختارهای کروموزومی
بسیار محافظهکار و پایداری هستند .مثالً تمام ماکاكها و بابونها دارای  42کروموزوم هستند و حتی از نظر
ساختار و موقعیت نوارهای  Gهم به هم شباهت دارند .این بدان معناست که شکل کروموزوم این موجودات
به شکل اجدادی نخستیها شبیهتر است .به همین دلیل هم هست که کروموزومهای انسان ،با وجود نزدیکی
محتوایی بیشتر با ژیبونها ،از نظر ریخت و ساختار با بابونها شباهت بیشتری دارد.
یکی دیگر از شاخصهای مهم مورد استفاده در تشخیص خویشاوندی ژنتیکی نخستیها ،نوارهای  NORاست.
این نوارها از مواد وراثتی فشردهای تشکیل شدهاند که حاوی کدهای مورد نیاز برای ساختن ریبوزومهاست.
بابونها و ژیبونها فقط یک نسخه از این اطالعات وراثتی را در یک جفت کروموزوم متاسانتر

675

حمل

میکنند .اما میمونهای بزرگ چندین نسخه از این کدها را در چند جفت از کروموزومهای آکروسانتر

676

خود دارند .علت این تفاوت ،شاخهزایی میمونها در دورهی میوسن است .در طی این شاخهزایی،
کروزومومهای دارای نسخههای  NORتکثیر شدند و در میمونهای بزرگ به شکل امروزین خود درآمدند.

674

Papionini
 Metacentre .675یعنی کروموزومی که سانترومر آن دو بازوی کروموزومی را از ناحیهای نزدیک به یک چهارم انتهایی
طول کروماتیدها به هم متصل کند.
 Acrocentre .676یعنی کروموزومی که سانترومر آن در نزدیکی انتهای کروماتیدها قرار گرفته باشد.
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این زیاد شدن تعداد کروموزومها را میتوان در تعداد امروزین کروزموزوم میمونها دید .تعدادی که میتواند
گاه تا حدی چشمگیر از شمار اجدادیِ کروموزوم میمونها ــ یعنی  42تا ــ بیشتر باشد.
یکی از شاخصهایی که برای تشخیص نزدیکی ساختار کروموزومها با یکدیگر وجود دارد ،استفاده از نوعی
رنگ شیمیایی به نام کویناکرین 677است .این ماده بخشهای کروموزومی دارای توالیهای  NORزیاد را
رنگ میکند .الگوی رنگپذیری کروموزومهای میمونهای بزرگ و انسان زیر اثر این ماده کامالً با هم شباهت
دارد و نشان میدهد که گوریل ،شامپانزه و انسان در یک شاخهی تکاملی قرار میگیرند و با اورانگاوتان
تفاوت دارند .شواهد کروموزومی در مورد اینکه کدامیک از دو گونهی گوریل یا شامپانزه نزدیکترین
خویشاوند انسان هستند ،شواهدی قطعی به دست نمیدهند .نوار  Cبر روی کروموزوم  Yدر انسان و گوریل
مشترك است ،و پدیدهی معکوسشدگی 678بر کروموزوم  9در انسان و شامپانزه دیده میشود .با وجود این،
معکوسشدگی دیگری که در کروموزوم هشتم گوریل و شامپانزه مشترك است در انسان و اورانگاوتان دیده
نمیشود .همچنین اتصال دو کروموزوم کوچک و تشکیل کروموزوم شمارهی دو در انسان ،پدیدهای است
که در گوریل و شامپانزه رخ نداده و فقط در انسان وجود دارد .این الحاق تکاملی کروموزومها باعث شده
است تا شمار جفت کروموزومهای انسان یکی کمتر از سایر میمونهای بزرگ باشد.
یک راه دیگر برای بازسازی درخت خویشاوندی نخستیها با یکدیگر ،استفاده از پروتئینهای آنهاست.
پروتئینها در کل نسبت به مواد وراثتی پایداری بیشتری دارند و با سرعتی کمتر از  DNAتغییر میکنند.
شواهد بهدستآمده از پروتئینهای میمونهای عالی ،بدون تردید ،نشان میدهد که میمونهای بزرگ و انسان

- Quinacrine
lnversion
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678

در یک خوشهی خویشاوندی قرار دارند و از سایر میمونهای جهان کهن متمایز هستند .با وجود این ،شواهد
بهدستآمده در مورد خویشاوندی چهار گونهی این خوشهی تکاملی (یعنی گوریل ،دو نوع شامپانزه و انسان)
تا حدودی ابهامآمیز است.
بررسی ژن بتا ـ گلوبولین ،نشانگر یکی از جنبههای این ابهام است .قطعهی ی این ژن در انسان و شامپانزه
مشترك است .در حالی که

قطعهی 1

بین گوریل و شامپانزه ،و قطعهی

2

بین انسان و گوریل مشترك

هستند!
در مورد ایمونوگلوبینها هم چنین وضعی وجود دارد.
و شامپانزه ،و

lg c32

lg ca1

بین انسان و گوریل مشترك است.

اشتراك توالیهای آلبومین خون در انسان و ساير جانوران.
اعداد درصد شباهت را نسبت به انسان نشان میدهند.
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در گوریل و شامپانزه ،قطعهی

آدم

100

شامپانزه

95

گوريل

95

اورانگ اوتان

85

ژپبون

82

بابون

73

ميمون عنكبوتي

60

لمور

35

سگ

25

كانگورو

8

lg c33

بین انسان

مقایسهی توالیهای پروتئین تغییرپذیری مانند آلبومین خون ،شواهد محکمتری را در مورد خویشاوندی انسان
و سایر جانوران به دست میدهد .شواهد مربوط به این قضیه در جدول باالی صفحه خالصه شده است.

679

یکی دیگر از پروتئینهای مورد استفاده در تشخیص خویشاوندی ،فیبرینوپپتید  Aو  Bاست .این دو نوع پپتید،
در ترکیب با یکدیگر فیبرینوژن خون را میسازند که کارکرد اصلیاش انعقاد خون است .این پروتئین به دلیل
کارکرد ویژه و تکمنظورهاش ،امکان نوسان تکاملی زیادی را داشته است و سرعت تغییر یافتنش به نسبت
باال بوده است .به عنوان مثال ،در گوسفند و گاو اهلی  17تا از  40اسید آمینهی این پپتیدها با هم تفاوت
دارند.
این دو پپتید ،در انسان و شامپانزه و گوریل کامالً مشابه هستند .تفاوت توالیهای این سه گونه با اورانگاوتان
دو اسید آمینه ،و با ژیبون و سیامانگ به ترتیب سه و پنج اسید آمینه است .این شاهد ،بر تازه بودن اشتقاق
این جنسها از هم گواهی میدهد.
پروتئین دیگری که در میان عالقهمندان به تکامل مولکولی محبوبیت دارد ،هموگلوبین است .از نظر توالی
اسیدهای آمینه ،ساختار این مولکول در انسان و شامپانزه تنها در یک اسید آمینه تفاوت میکند .در مورد
مولکول میوگلوبین هم چنین است و تفاوت به یک اسید آمینه محدود میشود .در مورد آنزیم مهمی به نام
کربنیک اَنیدراز که در تنفس نقش مهمی را ایفا میکند ،این تفاوت به سه اسید آمینه میرسد .یعنی از کل
 1271اسید آمینهای که در کل این سه مولکول پروتئینی وجود دارند ،تنها در پنج مورد تفاوت دیده میشود.

Cambridge, 1992.
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اگر هموگلوبین را به طور جزئیتر مورد بررسی قرار دهیم ،میبینیم که این پروتئین در انسان و گوریل و
شامپانزه هفت جایگاه دارد که با یکدیگر شباهت و اشتراك دارند .فقط توالی جایگاه  A23در گوریل با انسان
و شامپانزهها تفاوت دارد .بر اساس شباهت توالیهای هموگلوبین ،میتوان به سادگی تشخیص داد که
اورانگاوتانها بیشتر به ژیبونها شباهت دارند و با گوریل ،شامپانزه و انسان فاصلهی آشکاری دارند.
یکی از مشتقات ژن هموگلوبین ،به هموگلوبین جنینی

680

مربوط میشود .این ژن نوعی از هموگلوبین را

کدگذاری میکند که در جنین نخستیها کارکرد دارد و گاما ـ هموگلوبین هم نامیده میشود .محتوای این ژن
به بتا ـ هموگلوبین شبیه است و این دو تنها در  20درصد اسیدهای آمینهشان با هم تفاوت دارند .در میمونهای
کاتارینی ،این بخش توسط دو ژن کدگذاری میشود که در واقع از مضاعف شدن یک ژن اجدادی پدید
آمدهاند .هر دو نسخهی این ژنها در انسان همارز هستند و فقط در یک توالی آالنین/گلیسین تفاوت دارند.
ژن

G

در انسان و گوریل و شامپانزه مشابه هستند و با اورانگاوتانها در دو اسید آمینه اختالف دارند.

 Aهم در انسان و شامپانزه مشترك است ،اما در دو اسید آمینه با گوریل تفاوت میکند .به این ترتیب شواهد
پروتئینی به سود ارتباط نزدیک انسان و شامپانزهها گواهی میدهند.

681

یک راه دیگر برای مقایسهی شباهت ژنومی بین گونههای مختلف ،روش دورگهسازی  DNAاست .در این
روش رشتههای بازشدهی DNAی دو گونهی مورد بررسی را در شرایط شیمیایی خاصی با هم ترکیب
میکنند .در نتیجه ،بخشهای مکمل دو رشتهی  DNAبا هم پیوند هیدروژنی تشکیل داده و به هم وصل

Fetal haemoglobin
Diamond, 1991:12-27.
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680
681

میشوند .با روشهای فیزیکی خاصی ،میتوان درجهی اتصال دورگههایی از این دست را تشخیص داد و به
این ترتیب ،به طور مستقیم شباهت DNAی گونههای وابسته را اندازه گرفت .بر مبنای این روشها ،نتایج
به دست آمده در بندهای گذشته تأیید میشود .یعنی انسان و شامپانزه به عنوان نزدیکترین خویشاوندان
شناسایی میشوند .در مرتبهی بعدی با کمی تفاوت گوریل قرار دارد و بعد شکاف بزرگی بین این گروه و
اورانگاوتانها ،ژیبونها و سایر میمونها دیده میشود .اگر بخواهیم تمام شواهد یاد شده را به طور آماری
دستهبندی کنیم ،به این نتیجه میرسیم که انسان و شامپانزه در  98/4درصد توالیهای  ،DNAو در 99/6
درصد از اسیدهای آمینهی پروتئینی خود با هم اشتراك دارند.682
بر مبنای این دادههاست که نویسندگانی مانند جیرد دایموند و موریس گودمن شامپانزه و بونوبو را نیز عضوی
از جنس انسان میدانند و معتقدند باید آنها را به ترتیب هومو تروگلودیتس

683

و هومو پانیسکوس

684

نامید 685.محور اصلی استدالل ایشان ،شباهت چشمگیر محتوای ژنتیکی انسان و شامپانزههاست .در حدی که
تفاوت میان بخشهای غیرتکراری و غیررمزگذار در ژنوم انسان و شامپانزه در دامنهی اندكِ صفر تا 2/66
درصد نوسان میکند 686که از پهنای تنوع در درون بیشتر گونهها کمتر است .ناگفته نماند که از نظر پیچیدگی
نظام روانی هم شامپانزهها شباهتی چشمگیر به انسان دارند و مثالً بونوبو در آزمون بازشناسی خود در آینه
نمرهای باال کسب میکند.

687

Diamond, 1991.

682
683

Homo troglodytes
Homo paniscus
685
Hecht, 2003.
686
Chen, and Li, 2001: 444–456.
687
Miller, 2009.
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ريختشناسی تحلیلی انسان
انسان ،موجودی است که از نظر ظاهری با بقیهی جانورانِ همخانوادهاش تفاوت دارد .بر روی دو پا راه رفتن،
نداشتن مو بر بدن ،توزیع ویژهی رنگیزهها بر سطح پوست ،و ساخت غیرمعمول جمجمهی انسان ،همه و
همه نشانگر نوعی تخصص یافتگی و ویژه شدن اندامها و عناصر کالبدشناختی هستند.
اگر بخواهیم ــ بر مبنای تالشی سادهانگارانه ــ تمام این ویژگیها را به یک شاخص تحویل کنیم ،مهمترین
شاخص تعیینکنندهی ریخت ظاهری در انسان را ،اندازهی مغزش خواهیم یافت.
چنانکه در بخش پیشین دیدید ،راستقامت شدن انسان باستانی ،حرکتش بر روی دوپا و استفادهاش از
ابزارهای ساده ،مستقل از رشد مغز وی بودهاند .تمام این کارکردها پیش از اینکه حجم مغز انسان به اندازهی
کنونی برسد پدید آمده بودهاند ،و بنابراین رشد حجمی مغز انسان روندی مستقل ،و فقط تا حدودی
تعیینکنندهی سایر کارکردها ،بوده است.
در این گفتار ،خواهیم کوشید تا درکی بهتر در مورد شکل ظاهری انسان پیدا کنیم .یک زیستشناس آزموده،
می تواند با نگریستن به ریخت ظاهری یک جانور ،حقایق فراوانی را در مورد رفتار ،تغذیه ،بومشناسی و
فیزیولوژی آن بیان کند .هدف ما در این گفتار ،بازخواندن ویژگیهای زیستشناختی انسان ،با توجه به شکل
ظاهریاش است .در این بستر ،هر شاخص ریختی و هر ویژگی ظاهری به عنوان دستاوردی از یک روند
تکاملی پردامنه تفسیر میشود .یعنی بدن انسان را ،مانند پیکر هر جانور دیگری ،میتوان به عنوان بستری
رسوبی در نظر گرفت که تغییرات تکاملی سازگارکننده و موفق ،به همراه دگرگونیهای غیرخطرناك ،در
البهالی الیههای ریختی آن حفظ شدهاند و میتوانند به مثابه ابزاری برای بازسازی آنچه گذشته به کار گرفته
شوند.
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اندازهی بدن
چنانکه گفتیم ،انسان یکی از تنومندترین نخستیها است .در واقع ،گوریل تنها میمونی است که میانگین وزن
اعضایش از انسان بیشتر است .در عین حال ،در میان انسانها افراد زیادی وجود دارند که از بزرگترین
گوریلها سنگینتر باشند .وزن پانصد کیلویی که در مورد برخی از افراد بسیار چاق دیده میشود ،در عمل
بسیار از وزن پایهی نخستیها دور است .تنها موجودی که از این نظر میتواند با انسان رقابت کند ،گونهی
غولآسا و منقرضشدهی گیگانتروپوس است .با توجه به تاریخچهای که گذشت ،دیدیم که با گذر زمان،
بلندای قد آدمیان زیاد شده است و از حدود یک متر میمون جنوبی به مقدار کنونی رسیده است .این الگو،
یعنی افزایش قد ،قاعدهای عام و فراگیر در تکامل انسان است .با وجود این ،این قاعده را نمیتوان به افزایش
وزن نیز تعمیم داد.
افزایش ابعاد بدن در مسیر تکامل به مجموعهای از عوامل وابسته بوده است .یکی از آنها ،پایین آمدن نیاکان
انسان از درختان ،و زندگیشان در دشت است .شمار و نوع شکارچیان طبیعی نخستیها در دشت کامالً با
آنچه در گونههای درختزی دیده میشود ،متفاوت است .زندگی درختی به خاطر پیچیدگیهای حرکت در
سه بعد ،همچون ترمزی از رشد ابعاد بدن جلوگیری میکند .با استقرار گونه در دشت ،این عامل مهارکننده
بیاثر میگردد .بزرگ بودن اندازهی بدن در زندگی زمینی ــ برعکسِ وضعیت درختزی ــ مهارکنندهی
حرکت نیست ،بلکه امکان جابجایی بیشتری را برای موجود فراهم میآورد و به این ترتیب ،بخت او را برای
دستیابی به غذا افزایش میدهد .در ضمن نوع و شمار شکارچیان با افزایش اندازهی بدن کاهش مییابد و این
خود فشاری تکاملی را در راستای درشت شدن اندازه بر گونه اعمال میکند.
این نکته که افزایش اندازهی بدن در خانوادهی انسان با الگویی وابسته به جنس انجام پذیرفته ،نشانهی آن
است که شکلی از انتخاب جنسی نیز در این زمینه موثر بوده است .در تمام گونههای هومینیده ،اندازهی نر از
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ماده درشتتر است و این معموالً نشانگر رقابت درونگونهای میان نرها برای دستیابی به جفت است.
الوجوی 688حدود سی سال پیش این نظریه را مطرح کرده که عامل اصلی در درشتتر شدنِ نرها ،این بوده
که بتوانند برای جفت و فرزندشان غذا تهیه کنند .او حتی دوپاروی و دستورزی را نیز بر همین مبنا تحلیل
کرده و گفته که نرها برای حمل غذا تا محل اردویشان به دستانشان نیاز داشتهاند و از این رو بر روی دو پا
راه رفتهاند .نظریهی الوجوی دو فرض اولیه دارد که یکی از آنها درست و دیگری نادرست است .این
برداشت که مادهها به دلیل ابعاد کوچکتر بدنشان ،و ضرورتِ پرستاری از فرزندان باید در دامنهی مکانی
کوچکتری حرکت کنند ،درست است و در قبیلههای هومینید معموالً مادهها هستهی جغرافیایی گروه
محسوب میشوند .به همین ترتیب ،این فرض که نرها برای مادهها و کودکان غذا میآورند در مورد برخی
از گونهها و قبایل گردآورنده و شکارچی انسان مصداق دارد .با وجود این ،پیشفرضِ الوجوی در این مورد
که هومینیده تکهمسری است و حمل غذا برای فرزندان شایستگی زیستی نر را افزایش میدهد ،نادرست
است .الگوهای بسیار متنوعی از خانواده در نخستیهای عالی دیده میشود و به خصوص در گونههای
اجتماعیِ دارای دوشکلی جنسی ،ابعاد بزرگتر نر معموالً با چندهمسری همراه است .بنابراین دیدگاه او
درباره ی بزرگ شدن بدن نر برای تقسیم کار با ماده و کاستن از فشار رقابت غذایی میان دو جنس ،نادرست
مینماید 689.روند درشت شدن اندازهی انسان احتماالً به همان سه عامل نخست باز میگردد .یعنی از ترکیب
حرکت در دامنهی بیشتر برای یافتن غذا ،رقابت جنسی میان نرها و مقابله با شکارچیان (و از انسان راستقامت
به بعد ،شکارِ جانوران) برخاسته است.
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Lovej oy, 1988: 82–89.

688

Kinzey, 1986: 133-134.

689

بر مبنای آنچه از شواهد فسیلی برمیآید ،از زمان پیدایش نخستین وابستگان به جنس انسان تا ظهور اولین
انسان خردمند ،افزایش پیگیر و مداومی در وزن بدن وجود داشته است .این بدان معنا است که گونههای
انسان در آن زمان ،بدنی بسیار تنومند و عضالنی داشتهاند و با وجود قد به نسبت کوتاهشان ،جانورانی بسیار
قوی و نیرومند محسوب میشدهاند .از هنگامیکه نخستین انسان خردمند بر صحنه پدیدار شد ،الگوی یادشده
واژگون شد و وزن بدن به تدریج کاهش یافت .نخستین انسانهای خردمند ،موجوداتی بسیار الغرتر و
نحیفتر از انسانهای راستقامت بودهاند ،اما با این حال تنومندیشان از انسان کنونی بیشتر بوده است .این
الگوی چروکیده شدن بدن انسان به خصوص پس از عصر یخبندان شدت گرفت و تا ده هزار سال پیش ادامه
یافت .در فاصلهی ده تا پنج هزار سال پیش این چروکیدگی شدت یافت و پس از آن شکل بدن انسان در
وضعیت کنونی تثبیت شد .بازتاب این روند حتی در درون جمعیتهای انسان خردمند دیده میشود ،به شکلی
که بومیانی که در مناطق دورافتادهای مانند استرالیا و تیرادل فوئگو زندگی میکنند بدنی تنومندتر از سایر
نژادها دارند.
پژوهشی که بر سنگوارههای انسان در استرالیا انجام شده ،نشان میدهد که بومیان استرالیایی در طی هفتاد
هزار سالی که بعد از عصر یخبندان گذشته است 4/5 ،درصد از طول دندانها12 ،ـ 6درصد از اندازهی چهره،
 7درصد از قد و  9/5درصد از وزن مغزشان را از دست دادهاند .اعدادی کمابیش یکسان در مورد جمعیتهای
انسانی در سایر قارهها هم مصداق دارد.

690

دادههای عمومیتر نشان میدهد که در سی و پنج هزار سال

گذشته  11درصد از حجم مغز انسان کاسته شده ،و بخش عمدهی این عدد ( 8درصد) به ده هزار سال اخیر

Lewin, 1998:144.
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690

مربوط میشود .از آنجا که این کاهش با کمتر شدن وزن بدن همراه بوده ،نسبت وزن مغز به بدن را در انسان
چندان تغییر نداده است.

691

در مورد دلیل این چروکیدگی بدن چندین نظریه وجود دارد:
ـ نخستین نظریه ،معتقد است که دلیل این کوچک شدن ابعاد بدن ،روی آوردن به زندگی کشاورزانه و دست
شستن از سبک زندگی گردآوری و شکارگری بوده است .در این شیوهی اخیر ،آدمیان تنها با اتکا به قدرت
عضالنیشان میتوانند بر مشکالت چیره شوند و قدرت بدنی عاملی مهم در بقا تلقی میشود .از این دیدگاه،
زندگی کشاورزانه با جانوران و گیاهان اهلی و در دسترسی که تولید میکند ،امکان حذف این فشار انتخاب
طبیعی را فراهم آورده است و بنابراین آدمیان دیگر نیازی نداشتهاند برای بیشتر کردن حجم عضالنی خویش
با هم رقابت کنند.
ـ دومین توجیه ،توسط رابرت فولی 692ارائه شده است .او معتقد است که انقراض پستانداران بزرگی مانند
ماموت و کرگدنهای بزرگ در آخر عصر یخبندان ،باعث شده تا رقابت درونگونهای میان آدمیان زیاد شود.
در زیستگاههای پیشین ،گروهی از شکارچیان نرینه میتوانستند با همکاری یکدیگر شکاری بزرگ را از پای
درآورند و نیازهای غذایی خود و زنان و کودکانشان را برآورده سازند .اما با کم شدن شکارها و کوچک
شدنشان ،قبیلههای شکارچیای که شبیه بابونها بر مبنای نظامی چندهمسری سازماندهی میشدند و رقابت
اندکی را در میان نرها از خود نشان میدادند ،فروپاشیدند و به دو الگوی رقیب تبدیل شدند .نخست زندگی
گردآورنده و شکارچی که باقیماندهی شیوهی زندگی قدیمی بود و با کوچک شدن اندازهی گروه و خویشاوند

Ruff, Trinkaus, and Holliday, 1997.
Robert Foley
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692

شدن همهی مردان قبیله ،مشکل تنشهای درون گروهی را رفع میکرد ،و دیگری ابداع روشهای کشاورزانه
که روشی کامالً تازه را برای تولید غذا ممکن میساخت .هر دو الگوی نوظهور ،استفاده از شکارهایی کوچکتر
و کمتر شدن تنشهای بینافردی و بیناگروهی را به دنبال داشتند .این روند با ابزارسازی تشدید شد .ابزارها
همچون واسطه و سپر بالیی میان انسانها و محیط وحشی اطرافشان قرار گرفتند و نیازشان به قدرت بدنی
را کاهش دادند.
ـ دیدگاه دیگر ،از سوی لورینگ بریس پیشنهاد شده است .او تغییر در رژیم غذایی آدمیان را دلیل کوچک
شدن اندازهی بدن میداند .از دید او ،پختن غذا و رشد فرهنگ همیاری و ابزارسازی ،نیاز آدمیان به دندانهایی
نیرومند و بدنهایی قوی را از میان برده و این کاهش قد و وزن را موجب شده است .نقدی که بر این دیدگاه
وارد است ،آنکه الگویی مشابه در میان بومیان استرالیا دیده میشود که از نظر ابزارسازی در سطحی بسیار
پایین به سر میبرند و به ندرت غذای خود را میپزند .کریستوفر استرینگر در این میان راه سادهتر را برگزیده
است و با دالیل بوم شناختی نشان داده که اصوالً کاهش حجم غذا ــ که معلول انقراض پستانداران بزرگ
بوده ــ دلیلی کافی برای کوچک شدن اندازهی بدن است.
بر تمام این دیدگاهها نقدهایی وارد است .مهمترین ایراد آنکه سرد شدن هوا در دوران پلئیستوسن ،که یکی
از دالیل کاهش غذا و چروکیدگی انسان پنداشته میشود ،امری پایدار و مداوم نبوده و در چند گام پیاپی رخ
داده است .در میان این عصرهای یخبندان دورههایی از گرم شدن آب و هوا ــ مثالً در یک میلیون 125 ،هزار
و  75هزار سال پیش ــ دیده میشود که اعتبار برخی از استداللهای متکی بر سرما را مشکوك جلوه میدهد.
ایراد دیگر اینکه با توجه به شواهد ،مسلم است که روند چروکیدگی پیش از پایان عصر یخبندان آغاز شده
و بنابراین نمیتواند معلول انقراضهای پس از آن بوده باشد.
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نقد دیگر ،به مفهوم زندگی کشاورزانه مربوط میشود .بر مبنای دادههای باستانشناسانه ،انقالب کشاورزی
امری ناگهانی و سریع نبوده که به طور همزمان در سراسر جمعیتهای انسانی فراگیر شده باشد .این شیوه از
زندگی در چند کانون پراکنده ــ میانرودان و مصر ،چین ،آمریکای مرکزی ــ آغاز شده و با سرعتی پایین و
ناهماهنگ در نقاط مختلف پراکنده شده است .بنابراین کاهش وزن و قد آدمیان را نمیتوان معلول این عامل
دانست.
امروزه ،ماجرای چروکیدگی انسان کنونی یکی از معماهای تکامل انسانی محسوب میشود و پاسخهای موجود
در این زمینه ــ هر چند به دورنمایی از یک راه حل میمانند ــ اما بسنده و قانعکننده نیستند.
یکی از نظریههای عجیبی که به تازگی برای حل این معما پیشنهاد شده است ،به دانشمندی به نام هنبرگ
تعلق دارد .او قد و وزن نوزادانی را که در ماههای متفاوت سال متولد میشدند اندازه گرفت و به این نتیجه
رسید که نوزادان متولد ماههای بهمن تا امرداد از سایر نوزادان سبک تر و کوچکتر هستند! این تفاوت ابعاد،
به نیم کیلوگرم و هفت میلیمتر منحصر میشود که با وجود اندك بودنش ،معنادار است.
او این نتیجه را با بررسی نوزاد جانوران دیگر هم تأیید کرد و به این نتیجه رسید که عاملی کیهانی در این
ماجرا مسئول است .از دید او ،این عامل کیهانی ،نوسانهای فصلی و نامحسوس گرانش زمین است ،که تفاوت
در اندازهی جانداران را موجب میشود .از این دیدگاه ،چروکیدگی انسان خردمند امروزین معلول تحول در
ساختار گرانشی و حرکت وضعی زمین است.
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Henneberg, 1993.
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مغز و دستگاه عصبی مركزی
نخاع و اعصاب محیطی انسان ،تفاوت چندانی با سایر نخستیها ندارد .گذشته از چند ویژگی جزئی ،مانند
کوچک بودن پیاز بویایی ــ که در همهی میمونهای عالی دیده میشود ــ و گسترش اعصاب محیطی در
برخی از اندامها ــ مثل نوك انگشتان و اندامهای مربوط به جفتگیری ــ تفاوت قابلتوجهی در بین سیستم
اعصاب محیطی و نخاع انسان و سایر نخستیهای عالی نمیتوان یافت.
اما مغز انسان ،به طور مشخصی با مغز سایر میمونها تفاوت دارد .این تفاوت ،چنانکه داروین در قالب
گزارهای عام گفته است ،کمی است ،نه کیفی .یعنی مغز انسان ،با وجود اندازهی بسیار بزرگش نسبت به وزن
بدن ،از همان بخشها و زیرواحدهای عصبیای تشکیل شده که در سایر میمونها و پستانداران دیگر نیز دیده
میشود .در انسان هم ،مانند بقیهی پستانداران ،اطالعات بینایی در بخش پسسری مغز پردازش میشوند و
اطالعات مربوط به حرکت و حس پیکری از نواحی اطراف شیار مرکزی 694سرچشمه میگیرند .به این ترتیب
مغز انسان با مغز سایر پستانداران تفاوت کیفی خاصی ندارد .اما از نظر کمی ،وضع فرق میکند.
اندازهی مغز نسبت به وزن بدن ،در هر رده از جانوران در اطراف مقداری مشخص نوسان میکند که بسته به
جایگاه موجود در ردهبندی ،میتواند توسط معادالت گوناگونی صورتبندی شود .در نخستیها ،که مغزی به
نسبت درشت دارند ،شاخص اصلی این معادله به صورت شیب خطی نمایش داده میشود که لگاریتم وزن
مغز و لگاریتم وزن بدن را نسبت به هم نشان میدهد .در نمودار صفحهی پیش خط یادشده را به ازای 33
گونه از نخستیها میبینید .معادلهی خطِ برازشِ این نمودار بر روی آن نوشته شده است.

sulcus centralis
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پراکنش گونهها بر مبنای دو شاخصِ گنجایش جمجمه (محور عمودی) و وزن مغز (محور افقی) )(Cambridge, 1992

معادلهی یادشده ،حالتی کلی دارد و میانگینی را نمایندگی میکند که از سطوح مختلف ردهبندی به دست
آمدهاند .برای واقعیتر شدن نمودار یادشده ،باید همین کار (سنجش نسبت وزن مغز به بدن) را در سطوح
پایینتر ردهبندی هم تکرار کرد .اگر چنین کاری را انجام دهیم ،میبینیم که نمودار یکتای قبلی به چند نمودار
موازی تجزیه میشود .هر یک از این نمودارها نشانگر معادلهی یکی از شاخههای تکاملی نخستیها هستند.

258

نسبت لگاریتم وزن مغز به
گنجایش جمجمه در چهار
ردهی تکاملی )(Cambridge, 1992

 AIنماد حشرهخواران پیشرفتهی کنونی است که (همراه با موشهای درختی )695روی هم رفته  15گونه
مورد بررسی قرار گرفتهاند و به ترتیب با سهگوش سیاهِ تنها و محاط در دایره نموده شدهاند SP .معادلهی 22
گونه از نخستیهای استرپسیرینی (یعنی لمورها و لوریسها) را نمایش میدهد که با دایرهی سپید مشخص
شدهاند HP .هم نشانگر نخستیهای هاپلورینی است که  25گونهشان با دایرهی سیاه بازنمایی شدهاند .گونهی
انسان با دایرهی سیاه دارای حاشیه مشخص شده است.

696

- Treeshrew
Cambridge,1990.
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جدول مقایسهای میمونها :وزن بدن ( )Wبر حسب گرم ،گنجایش جمجمه ( )Cبر حسب میلیمتر مکعب و ضریب مغزی
((Cambridge, 1992) )ICC
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با وجود جزئیتر بودن این نمودارها ،اندازهی مغز تمام گونهها ،با آنچه که از معادلههای باال به دست میآید
همخوان نیست .متخصصان آناتومی ،بر مبنای این تغییرات موضعی ،مفهومی به نام نمایهی گنجایش مغزی

697

) (I CCرا تعریف میکنند که عبارت است از نسبت واقعی وزن مغز به بدن ،آنگاه که با معادلهی عام این
نسبت (یعنی مقدار نظری) مقایسه شود .در میان نخستیها ،انسان بیشترین نمایهی گنجایش مغزی را دارد.

698

در نمودار روبهرو ،وزن بدن ،وزن مغز ،و نمایهی گنجایش مغزی را میبینید .چنانکه آشکار است ،این مقدار
برای انسان به عدد  23میرسد که احتماالً در میان کل جانوران بیشینه است .هر چند شواهدی در مورد اعداد
نزدیک به آن در برخی از آببازان و دلفینها وجود دارد.
به این ترتیب ،روشن است که اندازهی مغز در انسان حالتی استثنایی دارد و از مغز سایر جانوران بیشتر است.
روند تکاملی منتهی به مغز بزرگ انسان ،به سادگی با بررسی جمجمههای باقیمانده از اجداد دور و نزدیک
ما قابل ردیابی است .نکتهی جالب در این روند ،آن است که رشد مغز حالتی تخصص یافته دارد ،و همهی
بخشهای مغز به صورت یکسان و هماهنگ افزایش حجم نیافتهاند.
به طور کلی ،در پستانداران بخشی از مغز ،که به قشر نوی مغز 699شهرت یافته ،رشد بیشتری کرده و بخش
انتهایی مغز ،یعنی مخ ،متورم و بزرگ شده است و تعداد نورونهای بیشتری در قشر آن متمرکز شدهاند .در
دستگاه عصبی مرکزی جانوران مهرهدار ،دو نوع مادهی سفید و خاکستری وجود دارد که اولی از انبوه رشتههای
عصبی آکسون و دندریت و دومی از تودهی جسمهای سلولی تشکیل یافته است .الگوی پایهی قرارگیری این

- Index of Cranial Capacity
698

ساگان1368 ،
Neocortex
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دو ماده در مهرهداران ،به این شکل است که مادهی خاکستری به صورت رشتهها یا هستههایی در داخل ،و
مادهی سپید به صورت زمینهای پوشاننده در اطراف آن دیده میشود .به بیان دیگر ،در بیشتر مهرهداران فیبرهای
پرچربی عصبی جسمهای سلولی نورونها را محاصره کردهاند.

جدول مقایسهای میمونها :وزن بدن ( )Wبر حسب گرم ،گنجایش جمجمه ( )Cبر حسب میلیمتر مکعب و ضریب مغزی
((Cambridge, 1992) )ICC
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مغز مهرهداران عالی و به ویژه پرندگان و پستانداران ،در ادامهی روند پیچیدهتر شدنشان تعداد بیشتری از
نورونها را در خود جای دادهاند .در نقاطی که تراکم این نورونها از آستانهای بیشتر باشد ،میبینیم که مادهی
خاکستری به دلیل کمبود جا به حاشیهی تودهی عصبی مهاجرت میکند و به این ترتیب الیهای از مادهی
خاکستری ،مادهی سفید و هستههای نورونی باقی مانده در داخل آن را در بر میگیرد .از نظر تکاملی ،مخچه
نخستین ساختاری است که چنین الگویی را از خود نشان میدهد.
در پستانداران ،بخش انتهایی مغز ،یعنی مخ 700هم چنین حالتی دارد و این رشد تعداد نورونها به قدری ادامه
مییابد که حتی سطح خارجی مخ هم برای جای دادنشان کفایت نمیکند ،و در نتیجه قشر مخ ،در بعضی
گونهها مانند انسان ،چین میخورد.

ساختار کلی مغز
انسان ) (aو
بخشهای کارکردی
عمدهی

آن)701(b

- Telencephaon
Cambridge, 1992.
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700
701

بخش مغز

Ten

Ins

Pro

ONM

Pon

Homo

بصلالنخاع

1

1/27

1/56

1/87

1/61

2/09

مغز میانی

1

1/31

2/71

3/4

2/86

5/16

مخچه

1

1/64

4/64

6/2

8/81

21/75

دیانسفال

1

1/56

5/56

8

8/57

14/76

پیاز بویایی

1

0/81

0/52

0/08

0/06

0/03

قشر بویایی

1

0/94

0/65

0/34

0/31

0/3

بادامه

1

1/1

1/73

2/24

1/85

4/48

سپتوم

1

1/22

1/91

2/09

2/16

5/45

هیپوکامپ

1

1/75

2/91

2/64

/99

4/87

شیزوکرتکس

1

1/68

2/8

2/23

2/38

4/43

جسم مخطط

1

1/8

5/99

10/12

11/78

21/98

نئوکرتکس

1

2/65

20/37

48/41

61/88

196/41

ضریب مغزی

1

1/43

4/24

8/12

11/19

33/73

اندازهی نسبی بخشهای مختلف مغز نخستیها ،نسبت به زیرخانوادهی ابتدایی  .702Tenrecinaeعبارتهای مربوط به عنوان
ستونها به این ترتیب کوتاه شدهاند 4 ،Tenrecinae( Ten :گونه) 50 ،lnsectivora( lns ،گونه)،Prosimian( Pro ،
 18گونه)( ONM ،میمونهای جهان نو و کهن 23 ،گونه) 3 ،Pongidae( Pon ،گونهی شامپانزه ،گوریل و ژیبون)Homo ،
(انسان کنونی ،یک گونه)

Cambridge, 1992.
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702

به عنوان یک قاعدهی عمومی ،مخ در ادامهی روند تکاملیاش در نخستیها ،حجیم و بزرگ شده و روی
مخچه و ساقهی مغز را پوشانده است .این رشد مخ ،در انسان به حد اعالی خود میرسد و اندازهی نسبی
سایر بخشهای مغز را تا رتبهی زایدهای در زیر مخ کاهش میدهد .در میان بخشهای مختلف مخ ،قشر
پیشانی 703در مغز انسان ،رشد چشمگیری داشته است ،و این همان بخشی است که در تصمیمگیری ارادی،
کنشهای خودآگاه ،و کارکردهای عالی اجتماعی کاربرد مییابد.
این ناحیه از نظر تکاملی جدیدترین بخش از قشر مخ انسان را تشکیل میدهد و از نظر جنینشناختی هم
دیرتر از بقیهی نقاط پدیدار شده و تا دو ـ سه سالگی همچنان به رشد خود ادامه میدهد .همچنین در مغز
انسان قشر پسسری به نفع قشر پیشانی کوچک شده و غنی شدن ارتباطات آن با نواحی آهیانهای

704

و

گیجگاهی 705امکان رفتارهای فضایی پیچیده و بازخوانی کدهای بینایی سلسله مراتبی و زنجیرهای را ممکن
کرده است .این دو توانایی ،به ترتیب برای زندگی انسان به عنوان جانوری شکارچی و موجودی اجتماعی
اهمیت فراوان داشته است .همچنین راه خارج هرمی 706رشد و پیچیدگی بیشتری پیدا کرده و در کنار غنی
شدن ارتباطات گوش میانی ـ مخچه ،امکان راه رفتن بر روی دو پا را برای انسان فراهم آورده است.
دربارهی سازوکارهای ژنتیکیِ منتهی به افزایش وزن مغز ،چند نظریه وجود دارد که مهمترینش به خاموش
شدن ژنها مربوط میشود .یکی از راههای تازه شناخته شدهی تکامل گونهها ،آن است که کارکرد یکی از

703

Lobus frontalis
lobus parietalis
705
lobus temporalis
706
extrapyramidal tract
704
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ژنهایشان به دلیل جهش مختل شود و شبکهی پروتئینهای برآمده از سایر ژنها در غیاب این کارکرد مسیر
تکوین خود را طی کنند .تغییر ناشی از این وضعیت نیز در مسیر تکامل اهمیت دارد و میتواند توسط روند
انتخاب طبیعی برگزیده شود .از آنجا که در کل از کار افتادن ژنها به خاطر جهش محتملتر از افزوده شدن
کارکردی نو به آنها یا دگردیسی در عملکردشان است ،چنین مینماید که فرآیند از دست دادن ژنها 707یکی
از سازوکارهای مهم در تکامل گونهها باشد 708.انسان خردمند در جریان مشتق شدن از واپسین جد مشترکش
با شامپانزهها ،هشتاد یا هشتاد و شش ژن خود را از دست داده است ،که  36تای آن به تکوین پیازهای بویایی
و حس بوییدن مربوط میشود.

709

شواهدی هست که نشان میدهد فرآیند از دست رفتن ژنها یکی از سازوکارهایی بوده که رشد حجم مغز را
در انسان ممکن ساخته است .یکی از نامزدهای مهم در این مورد ،ژن سارکومریِ میوزین ( )MYH16است.
در حدود  2/4میلیون سال پیش جهشی در این ژن بروز کرد که به حذف دو نوکلئوتید و غیرفعال شدنش
منجر شد .این دقیقاً زمانی است که انسان کارگر و انسان راستقامت تکامل یافتند و ناگهان مغزهایی حجیمتر
در سیر تکامل نوادگانشان ظاهر شد .بنابراین میتوان حدس زد که این ژن مهاری را بر اندازهی مغز اعمال
میکرده و با غیرفعال شدنش چنین محدودیتی برداشته شده است 710.پژوهش دیگری تاریخ از دست رفتن
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Gene loss
Olson, 1999: 18–23.
709
Wang et al., 2006: e52.
710
Stedman et al., 2004: 415–418.
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این ژن را تا  5/3میلیون سال عقب میبرد .در این حالت عیب در ژن یادشده به پیدایش میمونهای جنوبی
دامن زده است.

711

گذشته از خاموش شدن برخی از ژنها ،در برخی از ژنهای انسان تفاوتی نسبت به سایر میمونهای بزرگ
میبینیم که نمیتواند با رانش ژنتیکی در این فاصلهی زمانی توضیح داده شود و بنابراین باید زیر فشار انتخاب
طبیعی رخ داده باشد .نمونههایی از این موارد عبارتند از ژن  HAR1Fکه اندازهی مغز را تعیین میکند ،و
 HACNS1که انگار در پیدایش انگشت شستِ مقابل سایر انگشتها تأثیر داشته است .ناگفته نماند که این
ژنها بیشتر به تنظیم عمل سایر ژنها مربوط میشوند و انگار پیدایش صفات خاص انسانی نتیجهی تغییر در
این ژنها بوده باشد ،و نه پیدایش تک ژنهای جهشیافتهی معمولی.

712

به این ترتیب ،اگر در کل به مغز انسان بنگریم و دگرگونی آن را با توجه به مدارك فسیلی بازسازی کنیم ،با
مغزی روبهرو خواهیم شد که حجیم شده ،و به ویژه در ناحیهی قشر مخ این توسعه شکلی افراطآمیز به خود
گرفته است .رشد مخ در همهی بخشها برابر نبوده ،و در بخش جلویی بیشتر گسترش یافته و در بخشهای
پشتی چروکیدهتر شده است .این مغز بزرگ و دگردیسییافته ،روند رشد خود را از میمونهای جنوبی و
شبهانسانهای آفریقایی آغاز کرده و در انسان نئاندرتال به حجم کنونی رسیده است .مغز حجیم انسان
نئاندرتال ،که گاه تا  1700میلیلیتر حجم داشته ،از نظر ساختاری با مغز انسان کنونی فرق داشته و بیشتر در
نواحی پسسری گسترش یافته است .در انسان کرومانیون ،مغز به شکل امروزینش درآمده و با وجود اینکه
حجمش نسبت به مغز انسان نئاندرتال تغییری نکرده ،اما بیشتر در ناحیهی پیشانی توسعه یافته و در نتیجه

Perry et al., 2005: 379–382.
Bird et al,. 2007: R118.
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جمجمه مرتفع و پیشانی بلند شده است .این دگردیسی در ابعاد مغز ،مهمترین عامل تعیینکنندهی شکل
ظاهری چهرهی انسان کنونی بوده است؛ چهرهای که به طور مشخص با صورت سایر میمونها تفاوت دارد.
انسان دارای چهرهای ویژه و غیرمعمول در بین سایر نخستیهاست .گذشته از برهنه بودن بخشهایی از پوست
سر و گردن ــ که در برخی از میمونهای دیگر هم دیده میشود ــ ویژگیهای دیگری هم در کالبدشناسی
و فیزیولوژی سر انسان وجود دارد که توجه به علل پیدایش آن ،راه را برای تحلیل بسیاری از رفتارهای دیگر
ــ و به ویژه قدرت تکلم ــ باز میکند.

زمان

انقراض

(سال گنجایش

مغزی

فرهنگ مربوطه

جنس یا گونه

زمان (سال پیش)

خردمند

30000

ــ ــ ــ

نئاندرتال

100000

30000

1470

خردمند باستانی

300000

200000

1300

آشولین پسین

راستقامت

1300000

400000

950

آشولین

ابزارمند

2000000

1600000

700

اولدوون

میمون جنوبی تنومند

3000000

2000000

550

دوپا

میمون جنوبی آفریقایی

3000000

2000000

500

دوپا

میمون جنوبی آفاری

3500000

2500000

425

دوپا

راماپیتکوس

14000000

10000000

؟

چهارپا

پیش)

)(cc
1330

مگدالنین به بعد
موسترین

اندازهی نسبی مغز در خویشاوندان انسان )(Eccles, 1991

در انسان ،برخالف بیشتر مهرهداران دیگر ،پوزه وجود ندارد ،یعنی اندامهای تغذیهای آنقدر رشد نیافتهاند که
نسبت به اندامهای حسی پیشروی کنند و بخشی مستقل و حجیم را در جلوی جمجمه و پایین صورت
268

تشکیل دهند .فقدان پوزه در انسان ،بدان معناست که اندامهای تغذیهای ــ آروارهها و زبان ــ در زیر جمجمه
جمع شده و تحلیل رفتهاند .این کوچک شدن اندامهای تغذیهای ،اگر به همراه حجیم شدن و بزرگ شدن
مغز و به ویژه بخش پیشین آن در نظر گرفته شوند ،شکل کنونی جمجمهی انسان را نتیجه میدهند .جمجمهای
که در آن مغزی بسیار بزرگ بر آروارهها و دندانهای کوچک سنگینی میکند.
انسان ،از سه میلیون سال پیش تا به حال ،مسیری طوالنی را ــ از میمون جنوبی تا انسان خردمند ــ طی کرده
است .در این فاصله ،در حدود سیصد هزار نسل در این شاخه از حیات سپری شدهاند .تمام تغییراتی که
جمجمهی نیاکان میمون جنوبی را به سر انسان کنونی تبدیل کرده ،در این فاصل رخ دادهاند .اگر فهرست این
تغییرات را در نظر بگیریم ،به این نتیجه میرسیم که تغییرات یادشده نمیتوانند مستقل از هم رخ داده باشند.
بسیار بعید است که در طول سیصد هزار نسل ،جهشهایی مستقل از هم باعث از بین رفتن قوس ابرو ،کوچک
شدن و ظریف شدن گونهها و آروارهها ،تحلیل رفتن دندانها ،پیدایش چانه ،مرتفع و نازك شدن جمجمه و
راست شدن پیشانی شده باشند .تازه همهی اینها صفاتی هستند که به شکل جمجمهی انسان مربوط میشوند.
اگر سایر تغییرات ــ برهنه شدن پوست ،راستقامتی ،حجیم شدن عضالت ،درشتی بدن و ...ــ را هم در نظر
بگیریم ماجرا بسیار نامحتملتر جلوه خواهد کرد.
نتیجهی منطقی اینکه ظاهراً بخش مهمی از این دگرگونیها معلول فشارهای تکاملی ساده و مشترکی بوده
است .یعنی میتوان تکامل انسان را به صورتی تفسیر کرد که تفاوتهای ریختی /رفتاری متنوع پدید آمده در
آن ،به چند خوشهی مشترك و در هم تنیده از علل سادهتر و معدودتر تحویل شوند .این روشی است که در
اینجا پیش خواهیم گرفت.
حاال ببینیم در مورد تکامل انسان ،و به ویژه تکامل سر ،چه میتوان گفت؟
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به این شواهد دقت کنید:

713

اول .در سال  1986م .دانشمندی به نام پاتر 714نشان داد که بین سیستم اسکلتی بدن پستانداران و وزن بدنشان
رابطهای عددی برقرار است .روابطی از این دست را در کالبدشناسی ایزومتریک 715مینامند .بنابراین کشف
بزرگ پاتر این بود که رابطهای ایزومتریک بین وزن اندامهای مختلف بدن یک پستاندار و وزن استخوانهای
همان اندام برقرار است .قاعدهای که پاتر در مورد وزن استخوانها وضع کرد ،چنین بیان میکند که نسبت
وزنی استخوان به اندام در خانوادههای مختلف پستانداران ثابت است .تفاوت این نسبت در خانوادههای
گوناگون و سطوح ردهبندی متفاوت ضریبی ثابت دارد و همواره از الگویی ثابت پیروی میکند .این بدان
معناست که تغییر شکل استخوانها در مسیر تکامل با نوعی ماند و پایداری اندازهی آنها همراه است .به این
ترتیب اگر در مسیر تکامل استخوانی از بین برود و یا از وزن آن کاسته شود ،استخوانهای دیگری در همان
سیستمِ اندامی به وجود خواهند آمد و یا افزایش وزن از خود نشان خواهند داد .به شکلی که وزن نهایی
استخوان در آن اندام نسبت به بافتهای دیگر ثابت بماند .یک شاهد سادهی تأییدکنندهی این فرضیه ،به
الگوی ترمیم شکستگی استخوانها برمیگردد .مواد معدنی مورد نیاز برای ترمیم یک بخش آسیبدیدهی
استخوان ،معموالً از بخشهای کناری همان استخوان برداشت میشوند و به همین دلیل هم معموالً سوراخهای
ریزی را بر بخشهای حاشیهای استخوانهایِ در حال ترمیم میبینیم .یعنی ترمیم به شکلی انجام میشود که
وزن کلی استخوان ثابت بماند.

Wind et al, 1992.
- Potter
Isometric
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دوم .جمجمهی تمام مهرهداران ــ و از جمله انسان ــ از نظر آناتومیک ،از دو بخش مستقل از هم تشکیل
یافته است .یک بخش به نام جمجمهی احشایی 716مشهور است و استخوانهای پشتیبان سیستم تغذیهای،
یعنی آروارههای باال و پایین و استخوانهای کام و دندانها و تیغهی بینی و بخشهای پایینی چهره را در بر
میگیرد .دیگری جمجمهی عصبی 717خوانده میشود و بخشهای باالیی جمجمه و حدقهی چشم را در بر
میگیرد .جمجمهی عصبی در واقع همان جعبهی استخوانی محکمی است که مغز و اعصاب باالی نخاع را
در بر گرفته است .در زبان عامیانه ،سیستم اولی را به نام استخوانهای چهره ،و دومی را با نام «کاسهی سر»
باز می شناسیم .این دو بخش از جمجمه ،به دلیل ساخت جنینی مستقل ،کارکرد متفاوت و اتصاالت خاص
خود ،دو زیرمجموعهی اصلی سیستم جمجمهای را تشکیل میدهند.
بنا بر دیدگاه پاتر ،جمجمهی عصبی و احشایی بر روی هم یک سیستم اندامی مربوط به تولید استخوان را
تشکیل میدهند .یعنی وزن کل استخواهای موجود در جمجمه ،در مسیر تکامل ثابت است و تغییرات در وزن
یکی از این زیرواحدها به ایجاد تغییرات جبرانی در دیگری میانجامد .دلیل این یکتا بودن سیستم بافتی ـ
استخوانی ،تا حدود زیادی به شبکهی خونی پیچیدهی تغذیهکنندهی سر و گردن مربوط میشود .رگهای
بزرگی مانند سیاهرگهای گردنی ،سرخرگ کاروتید ،رگ پسسری ،718گوشی 719و چهرهای 720با انشعابات

716

Viscerocranium
Neurocranium
718
- Occipital
719
- Auricular
720
- Facial
717
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پیچیدهی خود شبکهای در هم تنیده از رگهای تغذیهکنندهی سر را تشکیل میدهند که دو سیستم جمجمهی
عصبی و احشایی را از نظر تغذیهای به هم متصل میکنند.
سوم .در اوسط دههی پنجاه قرن گذشته ،دانشمندان نشان دادند که ساختار مولکولی استخوانها دارای خاصیت
پیزوالکتریک 721است .این بدان معناست که فشار مکانیکی به استخوان میتواند باعث القای بار منفی در آن
شود .ساختار شیمیایی بخش مهمی از استخوانهای پستانداران ،هیدروکسی آپاتیت است ،و همین شبکهی
بلوری تنیدهشده در داخل استخوانهاست که این خاصیت الکتریکی خاص را بدان میبخشد .این شبکه به
قدری از این نظر اهمیت دارد که بار الکتریکی را بیشتر از بلورهای کوارتز در درون خود حفظ میکند .یکی
از علل قوی بودن اثر پیزوالکتریکی استخوان ،وجود ترکیب هیالورونات پتاسیم در این شبکهی بلوری است.
اثر پیزوالکتریکی استخوان حتی پس از مرگ هم از بین نمیرود .مقدار بار الکتریکی انباشتهشده در استخوان
به عواملی مانند درجهی خمیدگی استخوان و مقدار فشار وارده به آن بستگی دارد.
چهارم .شواهد جنینشناختی نشان میدهند که بار الکتریکی در فرآیند رسوب نمکهای معدنی بر استخوانها
نقش مهمی ایفا میکند .میدانیم که پیدایش و رشد استخوانها در زمان جنینی و بعد از آن ،نتیجهی رسوب
کردن مواد معدنیای مانند کربنات کلسیم بر داربست بافت پیوندی استخوانی است .این مواد توسط شبکهی
پیچیدهای از رگهای خونی به بافتهای استخوانی برده میشوند و در آنجا تهنشین میگردند .شواهد
فیزیولوژیک نشان میدهد که با افزایش بار الکتریکی ــ منفی شدن بار بافت استخوانی نسبت به خون ــ
رسوب این امالح شدت بیشتری میگیرد .برعکس این حرف هم صادق است .یعنی شبکهی رگی ـ خونی،

- Piezo - electric
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امالح را از نقاط دارای بار مثبت برداشت میکند .به این ترتیب ،هیدروکسی آپاتیت سازندهی استخوانها و
ساختار استخوانها ،بر خالف تصور معمول ،حالتی منجمد و انعطافناپذیر ندارد .استخوانها در جریان
روندی پویا و خودسازمانده شکل میگیرند .این پویایی در ابتدای زندگی و به ویژه در دوران جنینی خیلی
بیشتر است و بسته به الگوی ژنومی شکلگیری استخوانها و فشارهای وارده بر اندامهای درونی ــ و بنابراین
بار الکتریکی بافتها ــ شکل و ریخت کلی دستگاه اسکلتی را تعیین میکنند.

722

در یک آزمون که بر روی میمونهایی از گونهی سایمیری سکیورِئوس 723انجام گرفته است ،نشان داده شده
که وارد کردن فشارهایی مصنوعی بر روی بخشهای مختلف جمجمهی جنین ،با فشارهای درونی واردشده
بر استخوانها تداخل کرده و باعث تغییر شکل و ناهنجاری ریختی استخوانها میشوند .به بیان دیگر،
استخوانهای بدن فقط تا حدی فرق بین فشارهای طبیعی درونی و فشارهای بیرونی را تشخیص میدهند و
میتوانند زیر تأثیر فشارهای بیرونی هم روند ریختزایی خود را دگرگون کنند.
پنجم .آخرین شاهد ما ،برمیگردد به تفاوتهای چشمگیری که بین روند رشد استخوانی انسان با سایر
نخستیها وجود دارد .چنانکه گفتیم ،همهی نخستیها به زمان زیادی برای رشد و تکمیل ساختار مغزشان
نیاز دارند ،و این تا حدودی برمیگردد به بزرگ بودن نسبی مغزشان .با وجود عام بودن این مسأله ،کندی
رشد مغز در انسان و تداومش در طول چندین سال نخست رشد کودك ،پدیدهای است که میتواند به سادگی
یک استثنا محسوب شود.

Ciani, 1989: 9-32.
Saimiri sciureus
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رشد کلی استخوانها در انسان تا بیست سالگی ادامه مییابد و در طول این مدت ــ و به ویژه در  7سال
نخست عمر ــ رشد حجمی مغز ــ به ویژه بخش پیشانی قشر مخ ــ به طور مستمر ادامه دارد .چنانکه
میدانیم ،در پستانداران پس از تولد رشد مغز تنها حجمی است و با تقسیم نورونها و افزایش تعداد سلولهای
عصبی همراه نیست .شواهد بهدستآمده از فیزیولوژی مقایسهای نخستیها نشان میدهد که الگوی رسوب
و برداشت مواد در جمجمهی انسان با سایر میمونها تفاوتهای عمدهای دارد .مهمترین تفاوت ،برداشت
چشمگیر و فراوان امالح از جمجمهی احشایی است .این برداشت به ویژه در سنین جنینی با سرعت زیادی
رخ میدهد و کانونهای اصلی برداشت آن عبارتند از حفرههای آروارهای و بخشهای باالی قوس ابرو .تنها
بخش جمجمهی احشایی که بازجذب و رسوب مواد معدنی را نشان میدهد ،چانه است .به این شکل ساخت
استخوانی جمجمهی انسان ،شکلی ویژه به خود میگیرد.
میتوان شواهد یادشده را به عنوان خشتهای پایهی مدلی برای تکامل ریختی انسان مورد استفاده قرار داد.
روشن است که شکلگیری استخوانها ،به ویژه در دوران جنینی ،توسط فشارهای مکانیکی وارد شده بر آن
تعیین میشود .استخوانی که از طرف مشخصی ــ مثالً توسط اندامی ــ فشرده شود ،در دو سوی خود دارای
بارهای مثبت و منفی خواهد بود و بنابراین با برداشت و رسوب مجدد مواد معدنی ،شکل خود را با فشار
وارد شده سازگار مینماید .در واقع آنچه ما به عنوان اسکلت انسانی میبینیم ،برآیندی از فشارهای درونی
اندامهای بدن است .برآیندی که در قالب مواد آهکی و ترکیبات کلسیمی منجمد شده است.
به این ترتیب ،به این نتیجه میرسیم که اندازه و ضخامت استخوانهای چهره و سر با هم نسبت عکس دارند
و در مسیر تکامل انسان ،سر به دلیل بزرگی مغز بر چهره غلبه کرده است .مطالعاتی که بر روی رشد جنینی
جمجمهی جانورانی غیر از نخستیها ــ مثل موش ــ صورت گرفته ،نشان میدهد که رشد جمجمهی عصبی
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مقدم بر جمجمهی احشایی است .این میتواند تا حدودی انعطاف زیاد جمجمهی احشایی و توانایی باالیش
برای از دست دادن امالح به نفع استخوانهای کاسهی سر را توجیه کند.
دستگاه عصبی ،در کل جانوران ،مهمترین دستگاه تعیینکنندهی شکل بدن است .طرح کلی بدن جنین در
همهی جانوران پیچیدهای که دارای دستگاه عصبی تکاملیافته هستند ،توسط شکل و کارکرد دستگاه عصبی
تعیین میشود .به این ترتیب ،آشکار است که رشد و پیچیدهتر شدن مغز انسان در مسیر تکامل ،به عنوان
نوعی رانهی ریختزایی اندامها ،تا چه حد مؤثر بوده است.
در طول سه میلیون سال گذشته ،فشارهای تکاملی واردشده بر خطراههی تکاملی منتهی به انسان کنونی ،به
شکلی بوده است که افزایش اندازه و پیچیدگی مغز را به عنوان واکنشی سازشکارانه ایجاب کرده است .دالیل
این فشارها را در بخشهای گذشته دیدیم و در آینده هم بیشتر به آن خواهیم پرداخت .آنچه در اینجا برای
ما اهمیت دارد ،تأثیر این «نشانگان مغز بزرگ» بر شکل ظاهری انسان است.
نخستین اثر ،چنانکه دیدیم ،بر پویایی ریختی استخوانهای جمجمه وارد شده است .فشاری که از سمت
داخل به جمجمهی عصبی وارد میشده ،باعث شده تا شکل کلی جمجمه دگرگون شود و برای جای دادن
نواحی تازه تکاملیافته و حجیم مغز ــ مثل ناحیهی پیشانی ــ بازسازی گردد .نتیجهی این بازسازی ،صاف
و مرتفع شدن پیشانی بوده ،و حجیم شدن جمجمهی عصبی ،که در نهایت با نوعی کشیده شدن جمجمه به
سمت باال همراه بوده است .اما این افزایش حجمِ جمجمهی عصبی ،بنا بر قاعدهی پاتر نمیتوانسته در خأل
رخ دهد .امالحی که برای بازسازی و بازآرایی شکل جمجمه مورد نیاز بودهاند ،میبایست از جایی برداشت
شوند ،و تنها بخش دهندهی مناسب برای سیستم سر و گردن ،جمجمهی احشایی بوده است .به این دلیل
است که ما روندی منظم را در تغییر شکل جمجمهی نیاکان انسان شاهد هستیم؛ روندی که نتیجهی برداشت
امالح کلسیمی از برخی از کانونهای استخوانی چهره بوده و به تدریج باعث حذف شدن قوس ابرو ،باریک
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شدن استخوان گونه ،کوچک شدن آروارهها و ریز شدن دندانها شده است .این روند ،چهرهی رایجترِ
میمونهای ابتدایی را فشرده و کوتاه کرده ،پوزهی آنها را به تدریج از بین برده ،و اندامهای تغذیهای مانند
زبان و دندانها را در فضای کوچکتر و تنگتری که در زیر جمجمه ــ و نه در جلوی آن ــ قرار دارند،
فشرده کرده است .انسان تنها نمونهی این روند نیست ،چرا که مشابه همین الگو را در شامپانزه و گوریل و
اورانگاوتان هم میبینیم .در این جانوران هم پوزهی کوتاه و آروارههای کوچکتری را میبینیم و اندامهای
حسی مربوط به پوزه ــ مثل پیاز بویایی ــ را به شکلی تحلیل رفته بازمییابیم .در این میمونها هم ،کوچک
شدن پوزه و تحلیل رفتن چهره را باید با افزایش حجم مغز و رشد جمجمهی عصبی همراه دانست ،هر چند
این عدم تعادل به اندازهی انسان چشمگیر نیست.
در اورانگاوتانها و سایر میمونهای بزرگ ،فشارهای القاشده به جمجمه تا حدودی متعادل است .یعنی فشار
واردشده از سوی مغزِ به نسبت بزرگ ،با فشاری که از سوی عضالت آرواره و چهره اعمال میشود ،تناسب
دارد .به همین دلیل هم اندازهی جمجمهی احشایی و عصبی در این جانوران تقریباً یکسان است .ناگفته نماند
که همین حالت هم نسبت به پیشمیمونها و سایر پستانداران استثنایی مینماید .شکل معمول ،وجود
جمجمهی احشایی بزرگ و دراز و محکمی است که یک جمجمهی عصبی کوچک و ظریف به باالی آن
چسبیده باشد .این دقیقاً همان چیزی است که در سگها ،سمداران ،کیسهداران و بسیاری از پستانداران دیگر
میبینیم.
انسان ،از این نظر ،نوعی نقطهی معکوس محسوب میشود .جمجمهی احشایی در او کامالً تحلیل رفته و به
نفع جمجمهی عصبی بزرگ و متورمش ،ظریف و باریک شده است .در واقع ،مغز انسان به شکلی سرطانی
و نامتناسب بزرگ شده است و شاید بتوان آن را با گردن زرافه و دماغ فیل مقایسه کرد .در همهی این موارد،
یک اندام به دالیل تکاملی رشدی بیش از اندازه یافتهاند و ریخت کلی موجود را دگرگون کردهاند .از دیدگاهی
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خاص ،میتوان کل بدن جانور را غالفی عضالنی /استخوانی دانست که دستگاه عصبی بر روی خود کشیده
تا زنده بماند .و این دستگاه عصبی ارزشمند نیز ،در نهایت ،چیزی جز مرکز پردازشی نیست که باید تکثیر
ژنوم را راهبری کند .با این نگرش ،تحول و بالیدن دستگاه عصبی ،انقالبی بنیادین در سازمانیافتگی ساختار
و ریخت بدن محسوب میشود.
یک راه محک زدن مدلی که در اینجا پیشنهاد کردیم ،بررسی حاالتی ناهنجار است که در آن تعادل بین این
دو سیستم به هم میخورد .یکی از این حاالت ،میکروسفالی 724نام دارد که ،در واقع ،عبارت است از رشد
ناقص و نیمهکارهی مغز .نوزادان دارای میکروسفالی معموالً در ابتدای تولد میمیرند ،و در حاالت حاد حجم
مغزشان به کمتر از سیصد میلیلیتر محدود میشود .در این نوزادان ،استخوان پیشانی به دلیل رهایی از فشار
مغز ،حالتی خوابیده ،پهن و مسطح پیدا میکند و ابعاد کلی جمجمهی عصبی اندك باقی میماند .در مقابل در
این جنینها جمجمهی احشایی رشد زیادی میکند و چهره زمخت و برجسته و پهن میشود .استخوانهای
حفرهای 725آروارهها بسیار استخوانی شدهاند و گاه دارای سینوسهای بزرگی هستند .همچنین استخوان کام
بزرگ و ضخیم است و دندانها هم رشدیافته و دراز هستند .چنین چهرهای ،اگر با فسیل اجداد انسان مقایسه
شود ،چهرهای بین انسان راستقامت و نئاندرتال را نشان میدهد .همچنین شکل کلی جمجمه هم چیزی بین
انسان راستقامت و شامپانزه است .حتی در برخی از این نوزادان سوراخ نخاعی 726مثل میمونها در پشت
جمجمه قرار میگیرد .از نظر سایر شاخصهای ریختشناختی جمجمه هم ،انسانهای میکروسفال در

 Microcephaly .725از ریشهی یونانی به معنای مغز کوچک است.
alveolar
Foramen magnum
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وضعیتی بین میمون و انسان قرار دارند .مثالً حجم جمجمهی احشایی و اندامهای مرتبط با آن را با حجم
جمجمهی عصبی و اندامهای مربوطه مقایسه میکنند و نسبت این دو را با عددی بیان میکنند .این نسبت در
انسان خردمند امروزین در حدود  26و در انسان راستقامت  100بوده است .در افراد دارای میکروسفالی،
این نسبت به  66میرسد ،و این تا حدودی شباهت چهرهی این دو را توجیه میکند.
ناهنجاری دیگری که میتواند برای پشتیبانی مدل ما مورد استفاده قرار گیرد ،به بیماری هیدروسفالی 727مربوط
میشود .در این بیماری مجاری مربوط به انتقال مایع مغزی ـ نخاعی ()CSF
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مسدود میشود و در اثر

انباشته شدن مایع مورد نظر در بطنهای چهارگانهی مغزی ،کاسهی سر متورم میشود .این نوزادان هم در
سالهای اول پس از تولد میمیرند ،اما از نظر فشارهای داخلی وارد شده به جمجمه ،الگویی عکس افراد
مبتال به میکروسفالی را از خود نشان میدهند.
در این افراد ،به دلیل باال بودن فشار داخلی جمجمه و حجیم شدن مغز ،با جمجمهی عصبی بسیار بزرگی
روبهرو هستیم .این رشد جمجمه ،با ظریف ،کوچک ،و ناقص شدن جمجمهی احشایی همراه است .در این
نوزادان چهره همواره کوچک و رشدنیافته است و ناهنجاریهای زیادی مانند شکل نگرفتن حفرهی دندانها،
وجود شکاف در استخوان کام و ناهنجاری و نقص در حدقهی چشم و استخوان گونه بسیار دیده میشود.
میبینیم که در هر دو مورد شواهد با دیدگاه مورد نظر ما همخوانی دارد .در هر دو مورد رشد زیاد یکی از
دو ناحیهی جمجمه به کوچک شدن و تحلیل رفتن دیگری میانجامد .از آنجا که دستگاه عصبی مهمترین
تعیینکنندهی ریخت جنین است ،این توازن با اندازهی مغز تعیین میشود ،اما ظاهراً با بافت نورونی ارتباط

- Hydrocephaly
- Cerebro – Spinal Fluid
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ندارد ،چرا که در افراد مبتال به هیدروسفالی حجم مادهی عصبی کمتر از نوزادان عادی است و بخش عمدهی
مغز بزرگشان را مایع مغزی نخاعی پر کرده است .یعنی چنانکه از خاصیت پیزوالکتریکی استخوانها
برمیآید ،فشار مکانیکی مهمترین عامل تعیینکنندهی شکل جمجمه است.
یک راه دیگر برای تأیید دیدگاه مورد نظرمان ،بررسی ساختار جمجمه در سایر نخستیهاست .اگر نسبت
اندازهی مغز به چهره را در گونههای مختلف نخستیها استخراج کنیم ،به نتایجی مشابه میرسیم .به این معنی
که میبینیم میمونهای دارای مغز بزرگ (مثل جنس سِبوس )729دارای چهرهی ظریف و کوچک هستند ،و
برعکس نمونههای دارای مغز کوچک (مثل جنس آلواتا )730چهرهای بزرگ و پوزهای برجسته دارند.
رشد افراطی جمجمهی عصبی و تحلیل رفتن چهرهی انسان ،با وجود اهمیتش در مسیر تکامل ،و نقش
سازگارکنندهای که بیتردید داشته ،کامالً هم مفید نبوده است .گونهی انسان ،بابت این مغز بزرگ و آروارههای
کوچکش ،هزینهای را هم پرداخت کرده است.
ناهنجاریهای مادرزادِ مربوط به استخوانهای چهره در انسان بسیار بیشتر از سایر پستانداران دیده میشوند.
شکاف کام و نقصهای مربوط به شکلگیری آروارهها در انسان بسامدی چشمگیر دارد و با این فراوانی در
هیچ نخستی دیگری مشاهده نشده است .اگر این شواهد را در کنار این حقیقت که مغز انسان بزرگترین مغز
در میان نخستیهاست ،ببینیم ،به این نتیجه میرسیم که بزرگ شدن مغز در انسان ظاهراً به نوعی حد حجمی
منتهی شده است .گویا بزرگتر شدن مغز آدمی ،با توجه به زیرساخت فیزیولوژیکی یادشده ،ممکن نباشد.
چرا که داشتن مغزی بزرگتر ،با نقصهایی شدیدتر در استخوانهای چهره همراه خواهد بود و به این ترتیب
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ارزش خود را از نظر شایستگی زیستی از دست خواهد داد .به این ترتیب ،در مسابقهی بین چهره و سر در
انسان ،ما با افراطیترین بردِ ممکن برای سر روبهرو هستیم.
پایداری برخی از شاخصهای ریختی جمجمهی انسان در مسیر تکامل را هم میتوان با فرض وجود چنین
حدی توجیه کرد .مثالً نشان داده شده که حجم کلی مغز ،از انسانهای خردمند باستانی تا انسان خردمند
کنونی ،افزایش چشمگیری نداشته است .یعنی در مدت نیم میلیون سال ،در طیفی از گونهها که انسان هایدلبرگ
و نئاندرتال را هم در بر میگیرد ،ثباتی پرسشبرانگیز را در اندازهی این مهمترین بخش بدن انسان شاهد
هستیم.
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یکی از دالیلی که میتواند این پایداری اندازه را توجیه کند ،این فرض است که حد طبیعی

ریختشناختیای برای اندازهی این بخش از مغز وجود داشته و انسان خردمند باستانی برای نخستین بار به
این حد رسیده است.
اما در مورد ریخت جمجمهی انسان ،یک پرسش باقی مانده است .اگر در سیر تکامل تمام امکانات بهکار
گرفته شده تا امالح موجود در چهره برداشت شوند و به مصرف حفاظت از مغزی بزرگتر و بزرگتر برسند،
چرا این قاعده در مورد چانه اعمال نشده است؟
انسان ،تنها نخستی شناختهشده است که چانه دارد .چانه ،در واقع ،برجستگی استخوانی بزرگی بر فک پایین
است که شکل کشیدهی چهره و انحنای پایینی صورت ما را تکمیل میکند .انباشت چنین حجمی از مواد
آهکی دستنخورده در جمجمهی احشایی ،اگر در چارچوب مدل مورد پیشنهاد ما دیده شود ،نوعی اسراف
بیمورد به نظر میرسد .اما در واقع چنین نیست.

Bookstein et al, 1999.
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سیستم رگهایی که خون مورد نیاز چانه را به آن منتقل میکنند ،در ابتدای ورود رگهای اصلی به گردن از
آن جدا میشوند و زیرسیستمی تقریباً مستقل را برای خود تشکیل میدهند .این رگها عبارتند از سرخرگ
چانهای که از کاروتید جدا میشود ،و سیاهرگ ژوگوالرِ پیشین ،که از شاهرگ منشعب میگردد .این دو به
دلیل خارج شدن از مدار شبکهی خونی سر ،ناحیهای در جمجمه را ایجاد میکنند که امکان برداشت امالح
از آن وجود ندارد ،و سیستم کنترلی دارای بازخوردی که در سایر بخشهای سر ،برداشت و رسوب مواد را
کنترل میکند ،به آن راه ندارند .به این ترتیب ،شبکهی خونی فرعی یادشده نوعی رسوب دایم مواد بر بخشی
دور افتاده از جمجمه را پشتیبانی میکنند ،و در نهایت چانه را میسازد.
اگر به روند تکامل مغز انسان نگاه کنیم ،در میان میمونهای جنوبی دو گرایش عمده را میبینیم .یک گرایش،
میمونهای جنوبی تنومندی مانند پِتیکانتروپوس بویسئی و پتیکانتروپوس روبوستوس را ایجاد کرده که
موجوداتی با مغز کوچک و چهرهی پهن و نیرومند و بزرگ بودهاند .در این گرایش ،ما آروارههایی قوی و
محکم را با عضالتی بزرگ میبینیم.
میمونهای جنوبی تنومند ،با توجه به شواهد بومشناختی ،نوعی ماشینِ جونده بودهاند که حجم زیادی از مواد
گیاهی فاقد ارزش غذایی باال را میخوردهاند و به این ترتیب ،با راهبردی کمی به رقابت غذایی با سایر
موجودات همکنامشان میپرداختهاند.
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سه الگوی اصلی شکل جمجمه در اجداد انسان ).(Lewin, 1993:68

گرایش دوم ،در میمونهای جنوبی ظریفتر مثل اوسترالوپیتکوس آفریکانوس و اوسترالوپیتکوس آفارنسیس
دیده میشود که اندامهایی ظریفتر و مغزهایی بزرگتر داشتهاند و بیشتر از غذاهایی کم حجم با ارزش
غذایی زیاد استفاده میکردهاند .این موجودات مغز بزرگتر و چهرهی ظریفتری داشتهاند و گویا اجداد
مستقیم انسان کنونی بوده باشند.
با توجه به اینکه شاخهی مغزبزرگها جای خود را به نمونههای دارای مغز بزرگتر ــ یعنی انسانهای
ابزارمند ــ داده ،میتوان نتیجه گرفت که فشار تکاملی برای بزرگ شدن مغز ،شدید و چشمگیر بوده است.
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به همین دلیل هم در حینی که میمونهای جنوبی تنومند تا یک میلیون سال پیش همچنان در کنامهای فقیر
خود باقی مانده بودند ،نوادگان پسر عموهای باریک اندامترشان به سرعت دگرگون شدند و خیلی زود به
موجوداتی با مغزهای بزرگ و رفتارهای بسیار متنوع مانند ابزارسازی تبدیل شدند .میدانیم که رقابت نهایی
بین این دو شاخه ،به پیروزی مغزبزرگها انجامید ،و به این ترتیب یکی از دو گرایش یادشده را بر زمین
حاکم کرد.
در تبارشناسی انسان ،یک بازگشت موقت به گرایش فکبزرگها را در انسانهای نئاندرتال میبینیم .این
انسانها که مغزهایی بزرگ و رفتارهایی پیچیده داشتند ،در مسیر تکاملشان به آروارههایی نیرومند هم نیاز
پیدا کرده بودند .نتیجهی این نیاز ،جمجمههای نئاندرتالی بود که دارای استخوانهای چهره و سرِ بزرگ و
حجیم بود .به عبارتی ،در این موجودات چهره ،بخشی از اندازه و سهم استخوانی قدیم خود را باز یافت.
اما از آنجا که این پدیده در انسانهایی متعلق به گرایش مغز بزرگ رخ داده بود و کوچک شدن مغز ممکن
نبود ،مشکل کمبود مواد معدنی با روشی موسوم به هوادار شدن 732حل شد.
یکی از ویژگیهای مشهور جمجمههای نئاندرتال ،وجود حفرههای فراوان در جمجمهشان است .این حفرهها
خواه در قالب اسفنجی شدن استخوانها و خواه به صورت حفرهها و سینوسهایی در چهره ،از میزان مواد
معدنی جمجمه میکاستند و در نهایت امکان رشد همزمان چهره و سر را فراهم میکردند .برای مدتها،
چنین فرض میشد که وجود این حفرههای پر از هوا در جمجمهی نئاندرتالها نوعی سازش برای زیستن در

- Pneumatization
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اقلیم سرد بوده است .اما توجیهی معقولتر آن است که لزوم رشد همزمان سر و چهره علت این شکل خاص
بوده است.
با وجود اینکه ظاهراً نئاندرتالها جد مستقیم ما محسوب نمیشوند ،ولی راه حلی مشابه در شاخهی تکاملی
انسان خردمند هم کشف شده است .در انسان کنونی هم سینوسها نقشی مشابه را بر عهده دارند و تنش
ناشی از مهاجرت امالح چهره به سر را تا حدودی کاهش میدهند .وجود سینوس در جمجمه هم یکی از
ویژگیهای استثنایی خاص گونهی انسان است ،که در سایر میمونها و اجدادش ــ به جز پروکنسول ــ دیده
نمیشود .توجه داشته باشید که سینوسهای جمجمه هم نوعی هزینهی زیستی هستند که انسان بابت بزرگ
شدن مغزش میپردازد .حفرههایی توخالی در جمجمه ،میتواند به عنوان کانونهایی برای النه کردن باکتریها
و عفونت عمل کند ،و این چیزی است که در بیماری رایج سینوزیت در آدمیان میبینیم .شاید اگر مغز انسان
اینقدر بزرگ نبود ،بادِ غرور در سرِ این میمون برهنه نمیپیچید و سرماخوردگی چنین رواجی نمییافت!
بر اساس آنچه گذشت ،میتوان یک روند برجستهی تکاملی دیگر را هم در شاخهی تکاملی مغزبزرگها
توجیه کرد ،و آن هم کم شدن تعداد و کوچک شدن اندازهی دندانهاست .در مسیر تکامل انسان ،فکهای
نیرومند و دندانهای بزرگ و محکم میمونهای بزرگ طی روندی منظم به فکهای کوچک و دندانهای ریزِ
انسان کنونی تبدیل شده است .از آنجا که در انسان دندانها در زیر جمجمه جمع شدهاند و سیستم مادهرسانی
بدن در زمان رشد تمام تالش خود را برای کاستن از اندازهی این بخشها به خرج میدهد ،کاهش در اندازه
و تعداد دندانها طبیعی به نظر میرسد .یکی از نمادهای برجستهی این کاهش ،کوچک شدن دندان نیش و
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از بین رفتن حفرهی نیشی فک پایین
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است .این حفره در بسیاری از اجداد آفریقایی انسان ــ گرایش

فکبزرگها ــ وجود داشته است.
وابستگان به شاخهی کهن میمونهای جنوبی ،که برای نخستین بار دوپا راه رفتن را آزمودند ،دندانهایی شبیه
به میمونها داشتهاند .در آنها هم حفرهی نیشی فک پایین وجود داشت و دندانها بزرگ و دارای مینای کم
بودند .شکل فک پایین این موجودات ،چیزی بین فک خمیده و به نسبت منحنی انسان ،و فک  Uشکل
میمونهای بزرگ بوده ،و شکلی شبیه به  Vداشته است .در نوادگان این میمونهای جنوبی اولیه ،دو گرایش
عمده به شکل مشخص دیده میشود :نخست گرایش به قویتر شدن فک و دندانها و ثابت ماندن اندازهی
مغز ،و دیگری افزایش حجم مغز به قیمت کاهش اندازه و قدرت فکها.
این دو شکل گوناگون حلِ مسألهی غذایابی ،به دو جواب گوناگون انجامید .جوابی که شبهانسانها یافتند،
تغذیهی هرچه بیشتر از مواد غذایی سخت و دانههای گیاهی بود و پاسخی که اجداد ما ،یعنی انسانهای
ابزارمند و راستقامت ،برگزیدند توسعهی توانایی پردازش مغز و بیشتر شدن تنوع غذایی از راه شکار کردن
بود .این دو شاخهی تکاملی ،به همراه روشهای گوناگون پرداختنشان به مشکل کمبود غذا ،برای مدتی
نزدیک به یک و نیم میلیون سال در کنار یکدیگر به زندگی ادامه دادند ،تا اینکه در حدود دو و نیم میلیون
سال پیش ،عصر یخبندان آغاز شد و مسابقه را به نفع انسانهایی پایان داد که روش درست کردن آتش را فرا
گرفته بودند و با ابزارسازی میتوانستند شکارهای بزرگتری را به دام اندازند.

 :diastema .734این حفرهای است که در بین دندانهای پیشین و نیش فک پایین میمونها وجود دارد و در واقع جایی است
برای دندان نیش بلند باالیی ،به هنگام بسته بودن دهان.
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تنها با نگریستن به دندان انسان راستقامت و مقایسهی آن با میمون جنوبی میتوان دریافت که رژیم غذایی
این گونه دستخوش دگرگونی شدیدی شده است .سطح دندانهای پیشین در میمون جنوبی آفاری 460
میلیمتر مربع است و به طور منظم در مسیر تکامل تا  756میلیمتر مربع در شبهانسان بویسئی افزایش مییابد.
اما سطح این دندان با ظهور گونهی انسان (هومو) ناگهان کم میشود .این سطح در انسان ابزارمند  478و در
انسان راستقامت  377میلیمتر مربع بوده است .این به معنای آن است که دندانها کوچک و تیز گشته و از
وضعیتِ مناسب برای گیاهخواری خارج شدهاند 734.کاسته شدن از ابعاد دندان با بزرگتر شدن قد و درشتتر
شدنِ بدن انسان راستقامت همزمان بوده ،و این بدان معناست که این گونه به منبع غذایی پرکالری و پربازده
بهتری دسترسی داشته است ،و این نشانهای بر گوشتخوار شدن این گونه است.
گوشتخوار شدن انسان ،دو مانع اصلیِ محدودکنندهی ابعاد مغز را به طور همزمان از میان برداشته است .از
سویی ،با تغذیه از گوشت ،که کیفیتی بسیار بیش از گیاه دارد ،مقدار انرژی و مادهی جذبشده در بدن از
آستانهی الزم برای بازسازی و توسعهی دستگاه عصبی گذشت ،و از سوی دیگر بازخورد مثبتی میان پردازش
اطالعات و مقدار غذای دریافتشده برقرار شد .این را میدانیم که در کل وزن مغز گوشتخواران نسبت به
گیاهخوارانِ خویشاوندشان بیشتر است ،و این تا حدودی به شرایط دشوارترِ زندگی گوشتخواران و دستیابیِ
چالشبرانگیزترشان به غذا مربوط میشود .در گیاهخواران معموالً مسألهی دستیابی به غذا با حرکت حل
میشود ،و تنها مسأله پرهیز از شکارچیان است که آن نیز با تدبیرهایی مانند بزرگ شدن اندازهی بدن و زندگی
به صورت گلههای بزرگ مدیریت میشود .اما در گوشتخواران خودِ دسترسی به غذا با شکار کردن ممکن

Ungar, 2007: 352.
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میشود که مستلزم حل معادلههایی پیچیدهتر است و به پردازش اطالعات در مورد رفتار جانوری دیگر وابسته
است .از این رو در گوشتخواران این امکان وجود دارد که بازخوردی مثبت میان پردازش اطالعات و
شایستگی زیستی برقرار شود .هرچه جانور گوشتخوار باهوشتر باشد ،غذای بیشتری گیر خواهد آورد و
در انتقال مادهی وراثتیاش به نسل بعد کامیابتر خواهد بود.
عامل دیگری که در دههی  1990میالدی به عنوان مسیری تکاملی پیشنهاد شد ،به رقابت دستگاه عصبی و
لولهی گوارش مربوط میشود .این را میدانیم که برخی از اندامها ،از جمله دستگاه عصبی و گوارشی ،به
ازای هر واحد از وزن خود به مقدار زیادی انرژی نیاز دارند .در  1997م .دو دانشمند به نامهای آیِلو و ویلِر
«نظریهی بافت گرانبها»
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را پیشنهاد کردند که بر مبنای آن رشد مغز در انسان راستقامت ،پیامدِ کوچک

شدن لولهی گوارش بوده است .این را میدانیم که دستگاه گوارشی انسان ،و به ویژه رودهی بزرگ او نسبت
به سایر نخستیها بسیار کوچکتر است .این کوچک شدن روده و ساده شدن معده پیامد گوشتخوار بودن
آدم است و الگویی است که در سایر گونههای گوشتخوار هم دیده میشود .پیشنهاد آیلو و ویلر آن بود که
گوشتخوار شدن انسان راستقامت به کوچک شدن لولهی گوارشِ او انجامیده و این امر صرفهجویی بزرگی
را در انرژی مصرفی بدن ممکن ساخته که میتوانسته روی توسعهی مغز سرمایهگذاری شود .وزن لولهی
گوارش انسان از آنچه از یک نخستی هموزنش انتظار میرود ،حدود  900گرم کمتر است .جالب اینکه وزن
مغز انسان نیز تقریباً همین مقدار از وزن یک نخستی هموزنش افزونتر شده است 736.از دید این دو ،یک
موجِ افزایش وزن مغز و کاهش وزن لولهی گوارش به گوشتخوار شدن انسان و چروکیده شدن معده مربوط

Expensive Tissue Hypothesis
Aiello and Wheeler, 1995: 203-205.
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میشود ،و موج دوم آن به درست کردن آتش و پختن غذا مربوط میشود که امکان کوچکتر شدنِ دوبارهی
رودهها را فراهم آورده است.

737

احتماالً لولهی گوارش در این میان تنها اندام کلیدی نبوده و بافتهای دیگر بدن نیز برای بزرگ شدن مغز
دربارهی بخشی از هزینهی انرژیاییشان صرفهجویی کردهاند .مثالً این را میدانیم که حجم بافت عضالنی
انسان نسبت به سایر نخستیها کمتر ،و حجم بافت چربیاش کمی بیشتر است .بافت چربی در این میان ،هم
از این نظر سودمند است که خزانهای برای ذخیرهی انرژی مورد نیاز مغز محسوب میشود و هم در مقایسه
با بافت عضالنیِ تشنهی کالری ،مصرف انرژی بسیار کمی دارد .کارکرد چربی بدن را به ویژه در نوزادان به
خوبی میتوان دید که هم بیشترین نسبت وزن مغز به بدن را دارند ،و هم نسبت زیادی از وزن بدنشان را
بافت چربی تشکیل میدهد .نوزاد انسان نسبت به نوزاد سایر جانوران به شکلی چشمگیر چاقتر است و
بافت چربی بیشتری هم دارد .به همین ترتیب ،نوزاد انسان بخش بزرگی (حدود  60درصد) از انرژی
مصرفیاش را در دستگاه عصبیاش هزینه میکند .با بیشتر شدن سن ،هم نسبت بافت چربی به بدن کاهش
مییابد و هم سهم متابولیسم مغز نسبت به سایر بافتها کم میشود تا آنکه در سن بلوغ در حدود  20درصد
تثبیت میشود .در بدن یک نوزاد ،بافت چربی 15ـ 16درصد وزن بدن را تشکیل میدهد و این مقدار تا یک
سال اولِ عمر تا 26ـ 25درصد وزن بدن افزایش مییابد .بعد از آن ،مقدار تا دورهی کودکی بافت چربی
کاهش مییابد و به  15درصد میرسد.
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Aiello and Wheeler, 1995: 210
Ungar, 2007: 353-356.
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یک نکتهی دیگر در مورد مغز انسان باقی مانده ،و آن هم به رابطهی حجم مغز و هوشمندی و خردمندی
مربوط میشود.
آلفرد واالس مشهورترین همکار و همفکر داروین ،و اندیشمندی بود که در تدوین نظریهی تکاملی اولیه
نقشی مهم را بر عهده گرفت .این دانشمند مشهور هرگز در یک مورد با دوست خود به توافق نرسید ،و آن
هم دلیل افزایش حجم مغز در انسان بود .واالس معتقد بود که تواناییهای انتزاعی و حتی گاه ضدبقایی مانند
اخالقیات و استعداد هنری ارتباط چندانی با انتخاب طبیعی و شایستگی زیستی ندارند .به بیان دیگر ،بحث
در مورد علت افزایش حجم مغز انسان ،از نخستین روزهای تدوین نظریههای تکاملی ،وجود داشته است.
میدانیم که افزایش اندازهی مغز ،همراه است با پیچیدهتر شدن شبکهی عصبی موجود ،و بنابراین افزایش تنوع
رفتاری و قدرت پردازش اطالعات جاندار .با توجه به اینکه این الگوهای رفتاری متنوع لزوماً در راستای
افزایش شایستگی زیستی صاحبشان کاربرد ندارند ،افزایش اندازهی مغز را لزوماً نمیتوان مترادف با بیشتر
شدن شانس بقای ژنوم موجود فرض کرد .به عنوان مثال ،به یاد بیاوریم که رفتارهای ریاضتطلبانه ،ایثارگرانه
و شهادتطلبانه ،که به طور مشخص شایستگی زیستی را کم میکنند ،رفتارهایی هستند که توسط مغزهایی
پیچیده و دارای توان پردازش اطالعات باال ظهور میکنند .به این ترتیب ،پرسشی که ما در اینجا با آن روبهرو
هستیم ،این است که :چرا مغز بزرگتر در مسیر تکامل انسان انتخاب شده است .یا به بیان دیگر ،رمز موفقیت
بیشتر مغزهای بزرگ در مسیر تکامل چه بوده است؟
برای پاسخگویی به پرسش یادشده ،باید به دو نکته اشاره کرد؛ دو نکتهای که معموالً نقیضشان ــ به اشتباه
ــ پیشفرض در نظر گرفته میشوند.
نکتهی نخست ،اینکه عوامل بیرونی تنها شاخصهای تعیینکنندهی شایستگی زیستی نیستند .یکی از مهمترین
چالشهایی که یک جاندار با آن روبهروست ،رقابت با افراد همگونهی خودش است؛ موجوداتی که دارای
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تواناییهای پایهی ژنتیکی مشابه خودِ او هستند و از کنام و منابع مشابهی هم استفاده میکنند .به این ترتیب،
یک فشار تکاملی درونگونهای به هر موجود زندهای وارد میشود ،و این فشار در مورد جانورانی اجتماعی
مانند انسان که با تراکم جمعیت بیشتری روبهرو هستند ،اهمیتی برجستهتر از عوامل خارجی کسب میکند.
به این ترتیب ،پیچیدگی موجود تنها توسط عوامل محیطی برونگونهای تنظیم نمیشود .رشد پیچیدگی موجود
در حد تعیینشده توسط منابع خام محیطی متوقف نمیشود ،بلکه در زیر فشار اندرکنشهای پیچیدهتر
درونگونهای تداوم مییابد .در جانوری مانند انسان که نظام اجتماعی پیچیدهای دارد ،این روند به نوعی
بازخورد مثبت تبدیل میشود و چرخهای را ایجاد میکند که پیچیدهتر شدن موجود را تا مرز امکانِ
زیستشناختی پیش میبرد .به این ترتیب ،انسان موجودی نیست که حجم مغزش در اثر کفایت در دست و
پنجه نرم کردن با عوامل محیطی تعیین شده باشد ،بلکه موجودی است که به دلیل رقابت نفسگیرِ
درونگونهای ،تا سرحد امکان هوشمند و پرمغز شده است .این حد ،چنانکه گفتیم ،توسط شکل و ساختار
جمجمه تعیین شده است .بنابراین مفهوم انتخاب طبیعی به معنای قرن هجدهمی خود ،برای تفسیر رشد مغز
انسان کافی نیست .اما این معما اگر از زاویهی دید نظریهی «سیستمهای پیچیده» نگریسته شود حل خواهد
شد و چیزی جز یک چرخهی بازگشتی 739تکاملی نخواهد بود .به زودی خواهیم دید که شکلگیری زبان در
کارکرد این چرخه نقش عمده را ایفا میکند.

- Recursive cycle
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آنچه گفته شد ،قاعدهای عام و فراگیر در کل جهان زنده است .یعنی پیدایش چنین چرخههایی منحصر به
انسان نیست و در شاخههای دیگر تکاملی هم فراوان یافت میشود .جهان ،انباشته از گونههایی است که
هوشمندتر از آن هستند که در ظاهر ضروری مینماید.
یک مثال بارز در این مورد ،میمونهای بزرگِ خویشاوند انسان ،یعنی گوریل و شامپانزه هستند .میمونهای
بزرگ یادشده هم مغزی را در سر حمل میکنند که بسیار بزرگتر از نیاز ظاهریشان است .گوریلی به نام
کوکو ــ که در یکی از آزمونهای زبانآموزی به میمونها شرکت داشت ــ به خوبی توانست از عهدهی حفظ
کردن و فهمیدن چهارصد کلمه برآید .این ،دو برابر مقداری است که یک شامپانزهی عادی میآموزد و این
در حالی است که گوریل ،بر خالف شامپانزه ،دشمن طبیعی مهمی ندارد و در زیستگاههای بسیار امنتری
زندگی میکند.
این باالتر بودن هوشبهر نسبت به نیاز ظاهری ،در سایر پستانداران هم نمود دارد .فیلها که به دلیل اندازهی
بزرگشان فاقد دشمن طبیعی هستند ،مغزی بزرگ و حافظهای چشمگیر دارند و به کمک خرطومشان
رفتارهایی کامالً ابزارمندانه را از خود نشان میدهند .رفتار مشهور فیلها ،یعنی استفاده از شاخههای درختان
به عنوان مگسکش ،تنها یکی از این رفتارهاست.
شیر دریایی ،فوك و سیل نمونههای دیگری از این دسته هستند .این جانوران ،کنجکاو و بازیگوش هستند و
میتوانند دستوراتی انتزاعی مانند این را بفهمند« :از بین توپهای سفید بزرگترین را پیدا کن و آن را به
سمت کوچکترین توپ سیاه هل بده» .در حالی که در طبیعت هیچ نیازی به استفاده از چنین دستوراتی
ندارند.
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اما برجستهترین نمود این رشد مستقل از فشار تکاملی ،در راستهی آببازان 740دیده میشود .نمونههای عظیمِ
دارای تیغهی کامی (مانند نهنگ آبی) فاقد دشمن طبیعی هستند و با وجود شیوهی تغذیهی یکنواخت و
تغییرناپذیری مانند ریزهخواری ،741مغزی درشت و رفتارهایی پیچیده دارند .نمونههای دارای دندان ــ مانند
دلفین ــ با وجود مغز بزرگتر و پیچیدهتری که دارند ،با رقیبانی مانند کوسهها در تعادل اکولوژیک به سر
میبرند ،و میدانیم که کوسهها مغزی بسیار کوچک دارند .در یک نمونه به نام دلفین پوزهباریک 742نسبت
اندازهی وزن مغز به بدن حتی از انسان هم بیشتر است .دلفینها عمری دراز ،دوران بارداری طوالنی و دورهی
بلوغی درازمدت دارند .گروهی از دانشمندان ،ویژگیهای ریختی و رفتاری پیچیدهی آببازان را هم مانند
انسان به کودكوارگی ربط دادهاند .از نظر جنینشناختی به راستی هم دلفینها و سایر آب بازان به جنینهای
غولآسای سمدارانی با دست و پای تحلیل رفته و دندانهای کوتاه و ناقص شباهت دارند .با این وجود ،در
مورد کودكوارگی و اهمیتش در رسیدن به این مرز زیستشناختی هوشمندی به ظاهر غیرالزم ،بحثی دیگر
وجود دارد که به زودی به آن خواهیم پرداخت.
نکتهی دوم ،تا حدودی به خودبزرگبینی معمول انسانها مربوط میشود .معموالً چنین فرض میشود که
انسان صاحب کارآمدترین و پربازدهترین دستگاه عصبی و در کل فرمانروای جانوران است و این توانایی
اغراقآمیز معموالً به کل خصوصیات مغز انسان تعمیم مییابد .آنچه باید در این مورد گوشزد شود ،این است

 Cetacea .741راستهی پستانداران دریایی مانند دلفین و نهنگ.
- Filterfeeding
- Bottlenose dolphin
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که بر خالف تصور معمول ،باالترین چگالی هوش بر حجم مادهی عصبی ،در انسان ،و اصوالً در پستانداران
دیده نمیشود.
اگر تواناییهای ذهنی را با حجم مغز جانوران مقایسه کنیم ،پرندگان بدون تردید مقامی برتر از انسان به دست
خواهند آورد .یک کالغ با مغزی به اندازهی گردو ،توانایی شمردنی بیشتر از یک شامپانزه با مغزی نیم کیلویی
دارد ،و ابزارمندی پیچیدهای مانند النهسازی با منقار در میان پستاندارانِ غیر از انسان رقیب ندارد .دقت داشته
باشید که این شکل از ابزارمندی مستقل از ابزارهای حرکتی و تنها با تکیه بر محور اندامی تغذیهای مانند منقار
شکل گرفته است ،که خود محصول فشارهای تکاملی شدید دیگری بوده است .یک قناری معمولی ،با مغزی
که دوهزار بار از مغز انسان کوچکتر است ،بیشتر از صد نوع آواز میتواند بخواند ،و این از حد توانایی
بسیاری از انسانها بیشتر است!
توانایی سازماندهی فضایی و یادگیری هم در پرندگان چشمگیر است .پرندهی کوچکی به نام فندقشکنِ
کالرك 743یک نمونه از این موجودات است .این پرنده در هر سال حدود  32هزار دانهی گیاهان مخروطی
را به عنوان ذخیرهی زمستانی در ده هزار نقطهی متفاوت زمین دفن میکند و بعد از چند ماه بخش عمدهی
این محلها را به یاد میآورد.

744

به این ترتیب ،دومین پیشفرض نادرست ،این است که چگالی هوش بر مادهی عصبی را در انسان بیشینه
فرض کنیم .این پیشفرض ،هرچند به طور مستقیم بر دیدگاه ما از تکامل انسان تأثیر نمیگذارد ،اما در بسیاری
از موارد به استنتاج گزارههایی نادرست و تعصبآمیز میانجامد.

Nucifraga collombiana
MacFarland, 1981.
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آنچه تا اینجا گذشت ،تحلیل تکامل ریختی و حجمی مغز انسان بود .برای هدف این نوشتار ،موشکافی در
این موضوع در همین حد کافی است ،اما تنها برای کامل شدن بحث ،باید به یک دیدگاه دیگر هم در مورد
تکامل دستگاه عصبی اشاره کنیم .این رویکرد به بررسی دگرگونیهای تکاملی مغز انسان در ابعادی
میکروسکوپی میپردازد .میدانیم که زیرساخت تمام آنچه گذشت ،سازمانیافتگی بیوشیمیایی و یاختهای
نورونها بر مبنای طرحی ژنومی است .تکامل سازوارهی انسانی را در سطح بیوشیمیایی و یاختهشناختی هم
ــ مانند سطوح ژنومی و ریختشناختی ــ میتوان بررسی کرد.
یکی از مهمترین نتایجی که از بررسیهایی از این دست برمیآید ،شناسایی جذبکنندهها و محورهای مهمی
است که پویایی کل سیستم عصبی را در طول زمان تعیین میکنند .یکی از این محورهای مهم که در بحث
آیندهی ما کاربرد زیادی خواهد داشت ،به نوعی ناقل عصبی به نام دوپامین 745مربوط میشود .دوپامین ،مانند
سایر ناقلهای عصبی ،ارتباط شیمیایی بین دو نورون را برقرار میکند و باعث انتقال پیام از یکی به دیگری
میشود .این ماده ،مانند بسیاری از ترکیبات مشابهش ،از اسیدهای آمینه مشتق میگردد و در نواحی خاصی
از مغز ــ که سیستم دوپامینرژیک نامیده میشوند ــ متمرکز میشود.
سیستم دوپامینرژیکِ مغز انسان یکی از مهمترین ساختارهای عصبشناختی دخیل در آگاهی است .بخش
مهمی از کارکردهای وابسته به آگاهی در نیمکرهی چپ مغز توسط این ناقل عصبی تنظیم میشود ،و به ویژه
نقش این ماده در سیستم پاداش و تولید لذت غیرقابل انکار است .از میان کارکردهای اصلی مغز که از دوپامین

- Dopamine
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انجام میشوند ،میتوان از این موارد نام برد :سازماندهی حرکتی ،حافظهی جاری ،انعطافپذیری شناختی،
استنتاج انتزاعی ،تحلیل زمانی ،نوآوری و برنامهریزی رفتارهای تکراری و پیاپی.
یکی از الگوهای تکامل بیوشیمیایی در مغز انسان ،رشد و گسترش سیستم دوپامینرژیک است .پیامدهای این
رشد ،یعنی پیچیدهتر شدن رفتارهای نامبرده ،برای همهی ما آشناست .اما آنچه اهمیت دارد ،شناخت دلیل این
گسترش است.
بخشهای دوپامینرژیکِ اولیه ،در کنار تولید لذت ،از باال رفتن دمای بدن به هنگام تحرك شدید جلوگیری
میکردهاند .این کارکرد مربوط به تعادل گرمایی ،آنگاه که در چارچوب نیاز انسانهای دیرینه به شکارگری و
جنگ و گریز با سایر جانوران نگریسته شود ،اهمیت بیشتری مییابد .به این شکل میتوان رشد و تکامل مغز
را همگام با بالیدن و رشد سیستم دوپامینی دانست ،که آن نیز خود به زندگی در مناطق گرم و استوایی مربوط
بوده است.

746

عامل بیوشیمیایی دیگری که به ذکر شدنش میارزد ،سوختوساز چربیهاست .تغییر در سوخت و ساز
چربیها هم گام مهمی در تکامل انسان بوده است .رشد مغز و پیچیدهتر شدن دستگاه عصبی ،بدون رسوب
چربی در اطراف آکسونها و عایقکاری شدن سیستم انتقال اطالعات در نورونها ،ناممکن بوده است .پیدایش
نظامی سلولی ـ مولکولی که چنین کارکردی را به انجام رساند ،مهمترین سد را از سر راه محدود ماندن حجم
مغز انسان برداشته است .یک نشانهی کوچک از اهمیت متابولیسم این ماده در کنشهای عالی مغزی ،در
بیماری شیزوفرنی دیده میشود که عالوه بر سیستم دوپامینی ،به اختالل در سوختوساز چربیها هم مربوط

Previc, 1999.
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میشود 747.چنانکه به زودی خواهیم دید ،همین تغییر در سوختوساز چربیها یکی از دالیل اصلی پیدایش
بافت چربی در زیر پوست و تغییر شکل ظاهری بدن انسان بوده است.

سوختوساز
انسان ،پیش از هر چیز ،موجودی زنده و بنابراین ماشینی بیوشیمیایی است .ماشینی که همچون تمام سیستمهای
دیگر ،از ماده ،انرژی و اطالعات تشکیل یافته است .افزایش پیچیدگی انسان در مسیر تکاملش ،عالوه بر
نمودهای رفتاری و عصبشناختی که به حوزهی اطالعات مربوط میشوند ،پیامدهای برجسته و آشکار
دیگری هم در حوزهی انرژیایی داشته است.
یکی از نخستین کسانی که به مفاهیم انرژیایی تکامل جانوران توجه کرد ،سویرتزوف 748بود که در سال 1934
م .مقالهای در این زمینه نوشت .او در این نوشتار به این نکته اشاره کرده بود که انگار در طول تکامل ،مقدار
انرژی مصرفی سرانهی جانوران افزایش مییابد .بعد از سی سال ،دالکین 749در سال  1968م .بار دیگر به این
موضوع توجه نشان داد و وجود نوعی رابطهی نمایی بین وزن بدن و مقدار اکسیژن صرفشده برای
سوختوساز را نشان داد.
بررسیهای نظری دقیقتر هم چنین الگویی را نشان میدهد .چنین به نظر میرسد که همزمان با پیچیدهتر
شدن جانوران در مسیر تکامل ،سرعت سوختوساز پایهی آنها هم افزایش یافته باشد .با توجه به اینکه باال

Horrobin, 1999.
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748- Swertzoff
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رفتن مصرف انرژی ــ هر چند با بیشتر شدن بازده ماشین بیوشیمیایی سلول همراه باشد ــ در نهایت مقدار
خام انرژی هدر رفته را هم بیشتر خواهد کرد ،میبینیم که مقدار انرژی گرمایی تولیدشده بر واحد وزن بدن
جانوران به تدریج بیشتر شده است.
اگر با توجه به شواهد دیرینشناختی باال رفتن سرعت سوختوساز در جانوران را بازسازی کنیم ،میبینیم که
این سرعت با مقدار تقریباً ثابتی در تاریخ حیات افزایش یافته است .واحدی که با آن تغییرات سرعت متابولیسم
را میسنجند ،وات بر کیلوگرم بر میلیون سال است .بر مبنای این واحد ،به نظر میرسد که مقدار ثابت افزایش
سوختوساز پایه در جانوران دارای ضریبی برابر

8 / 5 109

بر سال باشد .به عبارت دیگر نیمهعمر مورد نیاز

برای دوبرابر شدن شدت سوختوساز به طور متوسط هشتاد و یک میلیون سال است.
اگر از چند استثنا ،مانند جانوران ساده و باکتریهای گرمادوست ،750بگذریم با نوعی حدِ طبیعی در شاخههای
گوناگون جانوری روبهرو خواهیم شد .یعنی جانوران در هر شاخهی تکاملی آنقدر سرعت سوختوساز
خود را افزایش دادهاند که گرمای هدررفتهی اضافی برای ثابت نگهداشتن دمای بدنشان کافی شده است .بدن
جانداران ،در واقع ،نوعی محلول کلوئیدی آبی با ظرفیت گرمایی ویژهی باالست ،پس مقدار گرمای مورد نیاز
برای تثبیت دمای آن به نسبت باالست و از بهرهوری باالی دستگاه بیوشیمیایی متولی متابولیسم موجود
حکایت میکند .به نظر میرسد که سیر صعودی متابولیسم با رسیدن به این حدِ خونگرمی توقف کرده و تمام
گونههای وابسته به یک خطراههی تکاملی که به حالت خونگرمی رسیدهاند دمای یکسانی را ،مستقل از
پیچیدگیهای خویشاوندیشان ،حفظ کردهاند .حد باالیی مورد نظر برای پستانداران بین 38ـ 36و برای

750- Thermophillic
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پرندگان 43ـ 40درجهی سانتیگراد است .برخی از حشرات خونگرم مانند زنبورها مقادیری باالتر تا حد 45
درجه را هم تجربه کردهاند .اما به نظر میرسد که وجود این حد نهایی رشد سوختوساز ،به دمای بحرانی
عامی (حدود  45درجه) مربوط باشد که در باالتر از آن پروتئینها و آنزیمها امکان فعالیت را از دست میدهند
و واسرشته 751میشوند.

752

یک موجود زنده ،اگر از زاویهی دانش بیوشیمی نگریسته شود ،مجموعهای از چرخههای شیمیایی پیچیده و
درهمبافته است که سر و ته مشخصی ندارند و تنها به صورت چرخهای بسته و خودسازمانده معنا مییابند.
این چرخههای بیوشیمیایی ،در زمینهای آبی کار میکنند و کارکرد اصلیشان همانندسازی مولکولهایی است
که اطالعات کافی برای بازسازی کل این چرخهها را در خود حفظ کردهاند .به این ترتیب ،بدن جاندار چیزی
جز مجموعهی این چرخهها نیست که همچون مانداالیی یکپارچه در فضای حالت شیمیایی خود با سرعتی
مشخص به گردش مشغولند.
سرعت متابولیسم یک موجود ،نمودی از سرعت گردش این چرخههای بیوشیمیایی است .هرچه سرعت این
چرخهها بیشتر باشد ،نیاز موجود به ماده ،انرژی و اطالعات بیشتر است و با سرعت بیشتری منابع اطراف
خود را مورد استفاده قرار میدهد .این سرعت باالی مصرف منابع ،با سرعت زیاد تولید مثل و بنابراین باالتر
رفتن شایستگی زیستی هم نسبت دارد .اگر این روند را فراگیرتر بنگریم ،میبینیم که باال رفتن سرعت گردش
این چرخهها ،با فشردهتر شدن نسلها در طول زمان و باال رفتن چگالی تغییرپذیری موجودات هم همراه
خواهد بود.

denatured
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این بدان معناست که تکامل و شاخهزایی گونهها هم با سرعتی بیشتر صورت میگیرد و بنابراین تنوع زیستی
عمومی هم بیشتر خواهد شد .یک مثال کوچک از این پدیده ،شاخهزایی سریع و فراگیر پستاندارانِ خونگرم
در طول شصت و پنج میلیون سال گذشته است .فرآیندی که نمونههایی با تنوع خفاش تا نهنگ را ایجاد کرده
است.
شدت تولید انرژی در یک جانور با حجم اکسیژن مصرفی در طول زمان مربوط است و مقدار آن بر مبنای
این برابری به دست میآید:
Q 2o  a * M k

که در آن

Q 2o

انرژی مصرفی بر اساس  mWو  Mوزن بر حسب گرم است k ،و  aهم ضرایبی هستند که

وابسته به جایگاه جانور در درخت ردهبندی تعریف میشوند .با مقایسهی گونههای امروزین روشن میشود
که سیر تکامل ،سوختوساز جانداران را از تکیاختههای جانوری تا نخستیها حدوداً چهارصد برابر افزایش
داده است .یعنی با پیشروی خمینهی نشانگر حیات بر زمین ،مقدار سوختوساز پایه افزایش یافته و جانوران
دارای متابولیسم شدیدتر موفقتر بودهاند .پس انتخاب طبیعی ،موجودات دارای سرعت سوختوساز باال را
برمیگزیند ،و این مفهوم با شایستگی زیستی نسبت مستقیم دارد .وجود روندی شتابزده برای باال بردن سرعت
متابولیسم در جانوران را تا حدودی میتوان ناشی از چنین فشار تکاملی مهمی دانست .البته ناگفته نماند که
این فشار فراگیر نیست و ما مواردی استثنایی را هم داریم که شاخهای فرعی برعکس ،سوختوساز پایین را
برگزیده باشد و به این ترتیب در کنامی دستنخورده نفوذ کرده باشد .موجودات انگلی و حیوان تنبل

753

Bradypus

753
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نمونههایی از این موجودات هستند .با وجود این استثناها ،میتوان افزایش پیچیدگی (و در نتیجه حجیم شدن
مغز) ،بیشتر شدن شدت سوختوساز و افزایش شایستگی زیستی را با هم همبسته دانست.

رشد و توسعهی نمایی افزایش حجم مغز در ششصد میلیون سال گذشته
()Zotin and Lamprecht, 1996
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با توجه به مربوط بودن سطح پیچیدگی بدن و مغز ،و ارتباط مستقیم بین اندازهی مغز و پیچیدگی آن ،میتوانیم
این روند افزایشی بیشتر شدن سوختوساز را با بزرگتر شدن بدن و افزایش نسبت وزن مغز به بدن (شاخص
مغزی) مربوط بدانیم 754.هر چه سیر ماده و انرژی در بدن جانوری بیشتر باشد ،نیازش برای تنظیم روندها به
کمک اطالعات بیشتر و امکانش برای تبدیل کردن این دو عامل به ساختارهای پردازندهی دادهها باالتر خواهد
بود.
استفاده از راهکارهای ابزارمندانه برای افزایش دادن مقدار انرژی مصرفشده توسط موجود ،در بسیاری از
شاخههای حیات تکامل یافته است .با توجه به اینکه حرارت تولیدشده در طول زندگی موجود با مقدار
انرژی مصرفشده توسط او نسبت مستقیم دارد ،میتوان این دو معنا را مترادف با هم به کار برد و مقدار
تولید حرارت یا مصرف انرژی را یکسان دانست .موجودی که به دالیل متابولیک و بیوشیمیایی امکان بیشتر
کردن مصرف انرژی خود را ندارد ،میتواند با بهرهگیری از جریانهای انرژی آزادِ موجود در محیطش ،و
هدایت کردن آنها ،به نوعی سوختوساز خارج از بدن دست یابد .یک نمونهی برجسته از چنین رفتاری،
کارکرد آتش در جوامع انسانی اولیه بوده است .آتش ،که شکلی از جریان انرژی غیرزنده است ،توسط انسان
به کار گرفته شد تا مواد غذایی توسط آن پخته شوند و یا مواد سمیشان از بین بروند .در هر دو حالت،
بخشی از انرژی حرارتی غیرزندهی خارجی برای استفادهی بدن انسان مورد استفاده قرار گرفته و روندهایی
را در جریان سوختوساز درونِ بدنی تسهیل کرده است .به این ترتیب ،تولید آتش و استفاده از آن هم نوعی
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سوختوساز خارج بدنی است و میتواند به عنوان زایدهای بر روندهای انرژیایی داخل بدنی در نظر گرفته
شود.
نمونههای مشهوری از این نوع بهرهبرداری از انرژیهای خارج بدنی در سایر جانوران نیز شناخته شده است.
برخی از مرغهای استرالیایی زمان را ،به جای آنکه بر روی تخم بخوابند و با گرمای بدنشان تخم را گرم
کنند ،صرف شکار و یافتن غذا میکنند و در مقابل تپههای بزرگ و پیچیدهای در اطراف تخمهای خود درست
میکنند و الیههایی از مواد گیاهی مرده و گیاخاكِ دارای باکتریهای خاص را به شکلی در اطراف
تخمهایشان گرد میآورند که گرمای ناشی از تجزیهی باکتریایی مواد گیاهی ،رشد و سالمت جنینهایشان
را تضمین کند .این پرندگان ،در واقع ،از روندهایی طبیعی و نامربوط به متابولیسم بدن خودشان استفاده
میکنند تا انرژی تولیدشده در داخل بدن خود را برای انجام کارهایی دیگر هزینه کنند .به این ترتیب ،انرژی
تولیدشده توسط باکتریهایی که در روندی مستقل به کار خود مشغولاند ،به خدمتِ ساختار زیستی پرندگان
یادشده درمیآید و به نوعی باعث بالیده شدن و بیشتر شدن اثر انرژیایی پرنده در محیطش میشوند ،به شکلی
که شایستگی زیستی این پرنده ،در حد جانوری که سوختوسازش به اندازهی بدن پرنده به عالوهی گرمای
باکتریها باالست ،ارتقا مییابد.
نمونهی دیگر ،به استفادهی هنرمندانهی موریانهها و مورچهها از انرژی نورانی خورشید مربوط میشود .این
حشرات النههای بزرگی را با زاویه و برجستگی خاص نسبت به نور خورشید درست میکنند و به شکلی
روزنههای ارتباطی درون و بیرون النه را باز و بسته میکنند که همواره دمایی باال و مناسب در داخل النه
برقرار باشد .به این ترتیب ،انرژی گرمایی ناشی از برخورد آفتاب به زمین وارد چرخههای زیستی مورچگان
و موریانگان میشود .با وجود اینکه این حشرات به تنهایی خونسرد محسوب میشوند ،اما النههایشان و
اجتماعشان خونگرم است و دمای ثابتی دارد.
302

در یکی از آزمونهایی که روی مورچههای گونهی فورمیکا پولیکتِنا 755انجام گرفته است ،نتایج عددی جالبی
به دست آمده است .در یکی از النههای این نوع مورچه ،که  108600مورچه را با وزنی در حدود هشتاد و
دو کیلوگرم در خود جای داده بود ،دمای تولید شده از النه چیزی در حدود  18/8وات تخمین زده شد .از
این مقدار ،تنها  2/6وات توسط بدن مورچهها تولید شده بود و به این ترتیب ،نزدیک به  86درصد کل
حرارت تولیدشده در این النه توسط روندهای انرژیایی خارج بدنی مورچگان ایجاد شده بود و به مصرف
بقای کلنی رسیده بود.
پس ،میبینیم که با گنجاندن حشرات اجتماعی در جدول ،دو قلهی دیگر را ــ عالوه بر آنچه در مورد انسان
وجود دارد ــ هم خواهیم دید.

رشد و توسعهی نمایی مصرف انرژی در انسان و جانوران
همدودمانش در ششصد میلیون سال گذشته
()Zotin and Lamprecht, 1996
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به بیان دیگر ،قدیمیترین شکل سازمانیافته و موفق استفاده از روندهای انرژیایی محیطی برای پیچیدهتر
کردن ساخت زیستی جانوران ،در حدود سیصد و پنجاه میلیون سال پیش با تکامل جوامع حقیقی

756

در

حشراتی مانند زنبور و مورچه و موریانه پدیدار شد.
این حشرات جوامعی بزرگ و پیچیده تشکیل میدهند و از منابع محیطی برای بهرهبرداری همافزای کلنی
خود ــ که به ابرسازوارهای 757کالن شباهت دارد ــ استفاده میکنند .موفقیت این شیوه از زندگی آنقدر بوده
که حتی امروز هم از نظر تعداد و پراکنش ،موفقترین جانوران روی کرهی زمین ،همین حشرات هستند.
اما مهمترین و چشمگیرترین نمونه از به کارگیری انرژی محیطی ،به انسان مربوط میشود .انسان ،مانند سایر
موجودات یکجانشین ،دارای مهارتهای زیادی برای دگرگون ساختن محیط زیست اطراف و ایجاد خانه
است .در انسان هم مانند مورچگان ،خانه بخشی از محیط زیست طبیعی است که با شیوههایی هدفمند از
محیط تفکیک میشود ،محیط درونی و بیرونیاش با حد و مرزهایی کارآمد محصور میگردد و تبادل ماده و
انرژی از مجرای این مرزها کنترل میشود .در نتیجه ،خانههای انسانی در سادهترین شکلشان پناهگاههایی
برای در امان ماندن از تاریکی ،سرما ،گرما و رطوبت هستند و همهی اینها به تنظیم تبادل انرژی با محیط
مربوط میشوند .چنانکه از شواهد باستانشناسانه برمیآید ،آدمیان خردمند حتی پیش از یکجانشین شدن و
پیدایش کشاورزی ،توانایی ساخت خانههایی پیچیده و بزرگ را داشتهاند .کلبهی ماموت ،که از استخوانهای

756- Eusocial
757- Super - organism
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ماموت ساخته شده است ،نمونهای از این مهارتها را نشان میدهد .کلبهی ماموت از نظر زیباییشناسی و
معماری ویژگیهای در خور توجه و ارزشمندی را دارا بوده است.

758

کلبهی ماموت

چنانکه گفتیم ،انسان راستقامت که توانست برای نخستین بار آتش را کشف کند ،از انرژی گرمایی آن برای
کارکردهای زیستی گوناگونی استفاده کرد .بسیاری از گیاهان ،اندوختهی غذایی مورد نیاز گیاهک و رویان
خود را ،به موادی سمی آغشته میکنند تا از خورده شدنشان توسط جانوران جلوگیری کنند .حرارت بخش
مهمی از این سمهای پروتئینی را واسرشته کرده و اثرشان را از بین میبرد .به این ترتیب ،پختن مواد گیاهی
بخش مهمی از بارِ کبد و لولهی گوارش را بر عهده میگیرد .از سوی دیگر ،پخته شدن گوشت و مواد دارای
پروتئین زیاد ،باعث انعقاد مواد سفیدهای آنها شده و برخی از پروتئینهای موجود در آنها را هم تجزیه
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میکند .به این ترتیب ،بار دیگر میبینیم که آتش به عنوان یک ضمیمهی خارجی بر دستگاه گوارش انسان
عمل کرده و بختِ بقای او را افزایش داده است.
از سوی دیگر ،پیدایش آتش را عاملی عمده در ممکن ساختن خواب میدانند! نظریههای جالب و تأییدشدهای
در مورد نقش چشمگیر کشف آتش بر تکامل مغز انسان وجود دارد .انسانهای باستانیای که به آتش دست
یافته بودند ،میتوانستند در پناه نور و گرمای آن با آسودگی بیشتری بخوابند و از خطر جانوران وحشی در
امان باشند .این امنیت میتواند یکی از دالیل شکلگیری ساخت فیزیولوژیک خواب دیدن در انسان باشد.
خوابیدن و رویا دیدن ،پدیداری است که در بیشتر جانوران خونگرم دیده میشود ،اما عمیق بودن و طوالنی
بودن زمان خواب انسان در میان میمونهای بزرگ ویژه است .آتش میتوانسته عاملی مهم در عمیق شدن
خواب انسان ،و شکلگیری ساختار «خواب دیدنی» چنین غنی باشد و میدانیم که همین کارکرد ویژهی
خواب اثری برجسته بر حافظه و یادگیری دارد.
چنانکه گفتیم ،تکامل استاد یافتن نیازهای جدید و پاسخگویی به آنهاست .به همین ترتیب هم ابزارمندی و
استفاده از آتش به زودی مشتقهای پیچیده و تنوعی را پدید آوردند که هر یک در شایستگی زیستی انسان
تأثیری مثبت داشتند و راه را برای پیدایش کارکردهای جدید و الگوهای تکاملی تازه هم باز میکردند .شاید
سادهترین نمود این امکانها ،مهاجرت پردامنهی انسان راستقامت به خارج از آفریقا و پیدایش الگویی از
تکامل بوده باشد که شرحش پیش از این گذشت.
به این ترتیب ،ابزارمندی انسان با تواناییاش برای افروختن آتش گره خورد ،و این هر دو مورد فضای مجاز
برای افزایش حجم مغز انسان را بر فضای حالتش پدید آورد .در طی این مسیر بود که میمون جنوبی تنومند
و خشن این امکان را یافت تا به جانوری با مغز بزرگتر و بدن ظریفتر تبدیل شود .میمونهای جنوبی ،در
حدود دو میلیون سال پیش ،سوختوسازی نزدیک به ما داشتند .یعنی در حد پایهی پستانداران خونگرم
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انرژی تولید میکردند .انرژی گرمایی تولیدشده توسط هر میمون جنوبی در حدود دو هزار کیلوکالری (=
 8400کیلوژول) بر روز تخمین زده میشود .این مقدار در انسان راستقامت که امکان تولید آتش را داشت،
تا حد پنج هزار کیلوکالری (=  21000کیلو ژول) بر روز افزایش یافت ،و امروز در حدود صد برابر بیشتر
شده است .در جدول زیر روند رشد سرانهی تولید انرژی در انسان را با نرخ 3ـ 2درصد بر سال در زمان
معاصر میبینید.
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سطح پیچیدگی

زمان (سال)

نرخ (وات)

هضم
)(kcal/d

ضریب

نسبت ()100

)a(mW

انسان اولیه

 2000000پ.م.

2000

97

22/5

100

آتش

 750000پ.م.

5000

242

56/2

250

جانور اهلی

 6000پ.م.

12000

581

134/8

599

انقالب صنعتی

 1800م.

77000

3727

866

3849

آمریکا

 1990م.

230000

11132

2587

11500

کل جهان

 1993م.

44000

2133

495

2200

Zotin and Lamprecht,1996.
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759

سیستم تنفسی
یکی از ویژگیهای عمدهی انسان ،شکل و کارکرد خاص دستگاه تنفسی است .شکل راه رفتن ایستاده در
انسان ،به همراه توانایی سخن گفتن ،ایجاد سازشهایی پردامنه را در دستگاه تنفسی ایجاب میکند .برخی از
این سازشها ،نتایج ریختشناختی مشخصی را هم در پی داشتهاند.
قفسهی سینهی انسان ،با میمونهای انسانمانند دیگر تفاوت ریختی مشخصی دارد .در میمونهای بزرگ،
قفسه ی سینه مخروط مانند است و در راستای محور پشتی ـ شکمی کشیده شده و عرض کمی دارد .در
انسان ،قفسهی سینه تخت و بشکهمانند است و برعکس میمونها عریض است و در راستای پشتی ـ شکمی
عمق چندانی ندارد .این شکل دگرگونشده از شش و قفسهی سینهی انسان ،امکان کشیدن نفسهایی عمیقتر
را برای وی فراهم میکند ،و به عنوان سازشی برای دویدن در نظر گرفته میشود .سایر اندامها هم برای
هماهنگ شدن با ششهای تخت و قفسهی سینهی کشیدهی انسان تغییر شکل یافتهاند .کمربند سینهای ،که
استخوانهای حمایتکنندهی بازوها را شامل میشود ،در انسان پایینتر از میمونهای دیگر قرار گرفته است.
این شکل قرارگیری توانایی تحرك بازوها را کم میکند و از درجهی آزادی حرکات شانه میکاهد ،اما در
مقابل به دلیل شکل خاص قرارگیری عضالت ،تنفس عمیق را آسان میسازد و امکان دویدن را فراهم میکند.
اگر از ساختار قفسهی سینه بگذریم ،بیرونیترین و ابتداییترین بخش دستگاه تنفسی که معموالً پیش از بقیهی
بخشها جلب نظر میکند ،بینی است .بینی خرطوم کوتاهی است که به ندرت در سایر نخستیها میتوان
نظیرش را یافت .این خرطوم کوتاه ،هوای تنفسی را گرم و تمیز میکند و کیفیت آن را برای جذب اکسیژن
مناسبتر میسازد .داشتن بینی نوعی سازش برای زندگی در بیابانهای گرم و ساوانهای پرآفتاب شمرده
میشود ،در این بومها ،فرار بخار آبی که ششها را انباشته است و با هر بازدم از بدن خارج میشود ،مهمترین
دلیل کمبود آب و مرگ در اثر تشنگی است .شکل ویژهی بینی طوری تکامل یافته است که میتواند به عنوان
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مانعی برای تبخیر آب داخل دستگاه تنفس عمل کند .با توجه به اینکه انسان راستقامت نخستین انسانی
بوده که از زادگاه خود ــ آفریقا ــ خارج شده و از صحرای بزرگ آفریقا عبور کرده ،میتوان فرض کرد که
نخستین گونهی دارای بینی امروزین هم او بوده است.

760

سیستم حركتی
انسان تنها نخستی دوپا است .عالوه بر این ،تنها وابسته به راستهی نخستیهاست که توانایی شنا کردن را دارد
و میتواند به مدت طوالنی بدود .به این ترتیب ،شیوهی حرکت انسان در میان نخستیها منحصر به فرد است.
تواناییهای متنوع و ویژهی انسان ،ریشه در سازشهایی دارد که در مسیر تکامل خود با محیط حاصل کرده
است .امکان راه رفتن بر روی دو پا ،سازشی خاص برای حرکت بر روی زمین تخت و صاف دشتهای
آفریقاست .این توانایی ،عالوه بر برافراشتن قد و بیشتر کردن دامنهی دید انسان ،سطح تماس با آفتاب گرم
مناطق مسطح استوایی را هم کاهش داده و در عین حال فاصلهی بدن و زمینِ گرم را هم بیشتر کرده است.
به این ترتیب ،دوپا بودن را باید سازشی تکاملی دید که پیش از هرچیز مدیون شرایط ویژهی بوم زادگاه انسان
است.

761

این حرکت بر روی دوپا ،مجموعهای از سازشهای رفتاری و ریختشناختی را به دنبال داشته

است .سازشهایی که کارکرد و شکل ظاهری اندامهای حرکتی را نسبت به شرایط پایهاش در نخستیها،
دگرگون کرده است.

Walters and Trinkaus, 1990.
Lovejoy, 1988.
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یکی از این سازشها ،به ساختار تنه مربوط میشود .طول کمر انسان ،نسبت به اندازهی تنه ،بیش از کمر
میمونهاست ،و در مقابل طول لگن خاصره کاهش یافته است .نتیجهی این تغییر ،پیدا شدن محوری برای
انجام حرکات پهلویی تنه و ممکن شدن چرخش بدن در محور کمر است ،که در میمونهای دیگر دیده
نمیشود .وجود این محور تحرك برای دویدنِ انسان ضروری است.
سازش دیگر ،به تنظیم توزیع وزن بدن در حالت ایستاده مربوط میشود .خمیده بودن ستون مهرههای انسان،
که به دلیل حالت فنر مانندش میتواند وزن بدن را در حالت عمودی تحمل کند ،و همچنین قرار گرفتن
سوراخ بزرگ 762انتهای جمجمه در زیر کاسهی سر ،که وزن سر را بر روی گردن میاندازد ،تغییراتی هستند
که حمل وزن بدن در حالت ایستاده را ممکن ساختهاند.

763

از سوی دیگر کوتاه و پهن شدن لگن خاصره و پیچ خوردنش نسبت به ستون مهرهها ،مرکز ثقل بدن را به
میان پاها منتقل کرده است و به این ترتیب امکان ایستاده راه رفتن را برایمان فراهم نموده است .این امر با
ایجاد زاویهی بین استخوان مفصل زانو و خود استخوان زانو ،و رشد چشمگیر استخوان مفصلی باالی ران
تشدید شده است .شکل خاص لگن خاصره و مفصلهای زانو و مچ پای میمونهای دیگر ،از قرار گرفتن
مرکز ثقل بدن در بین پاها ممانعت میکند و باعث میشود راه رفتنشان بر روی دو پا به نوعی تلوتلو خوردن
تبدیل شود.
لگن انسان هم مانند جمجمه نوعی حالت حدی را نمایش میدهد .هرچه لگن کوچکتر و فشردهتر باشد،
تمرکز وزن بدن در میان دو پا راحتتر خواهد بود و به این ترتیب حرکت ایستاده سادهتر میشود .اما این

Foranum magnum
Eccles, 1991.
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فشردگی لگن یک محدودیت فیزیولوژیک مهم دارد ،و آن هم به بارداری زنان مربوط میشود .اگر لگن از
حد خاصی کوچکتر شود ،کاربردش به عنوان محافظ و پشتیبان مکانیکی نوزاد در زمان آبستنی ،مختل خواهد
شد .از همه مهمتر اینکه زایمان در این حالت به دلیل تنگ و کوچک شدن مجرای رحمی دشوار خواهد
بود 764.دشواری این کارکرد به خصوص به بزرگی نسبی اندازهی مغز نوزاد ،و بزرگ بودن جمجمهاش مربوط
است .مشکلی که در سایر نخستیها به این شدت دیده نمیشود.

مقایسهی لگن انسان ،شامپانزه و میمون جنوبی ماده و شکل قرارگیری جمجمهی نوزاد در آن ()Cambridge , 1992:88

Kramer, 1999.
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764

به عنوان یک قاعده ،لگن خاصرهی زنان از مردان هموزنشان بزرگتر و کشیدهتر است .این لگن کشیده،
بازده حرکت بر روی دو پا را کاهش میدهد .یکی از نمودهای این بازده کمتر ،در رکوردهای پرش و دوی
المپیک زنان نمود مییابد .رکوردهایی که همواره از مابهازای خود در مردان کمتر است .این لگن کشیده با
وجود نقص حرکتی خفیفش ،برای نگهداری از کیسهی جنینی سازش یافته ،و بزرگ بودنش برای تسهیل
عمل زایمان ضروری است .همچنین در اثر تغییرات هورمونی مربوط به زایمان ،اتصاالت غضروفی بین
بخشهای گوناگون استخوانهای لگن سستتر میشود و امکان بازتر شدن مجرای زایمان را فراهم میکند.
با وجود تمام این سازشها ،زایمان در انسان به دلیل کوچک بودن نسبی لگن و بزرگی جمجمهی نوزاد،
دشوار است .انسان تنها گونه از میان نخستیها است که برای زاییدن به کمک نیاز دارد .عبور نوزاد انسان از
مجرای زایمان با خطر همراه است و سر و گردن نوزاد به هنگام عبور از این مجرا پیچ میخورد .این امر
میتواند به گیر کردن نوزاد در مجرا و خفه شدنش منتهی شود .این دشوار بودن زایمان هزینهای است که
انسان بابت دو پا راه رفتناش میپردازد ،و به وجود نوعی حالت حدی دیگر در تغییر شکل استخوانهای
بدن داللت دارد؛ حدی که نمونهی دیگرش را در مورد اندازهی جمجمهی عصبی و تحلیل رفتن جمجمهی
احشایی دیدیم.
استثنای دیگرِ اندامهای حرکتی انسان ،در اندازهی دست و پا نسبت به هم نهفته است .در میمونها ،طول
دست از پا بیشتر است و جانور حتی به هنگام حرکت بر روی دوپا ،پشت دستانش را بر زمین میگذارد و بر
آن تکیه میکند .در انسان ،پاها رشد زیادی کردهاند و از دستها بلندتر شدهاند .حرکت ایستادهی انسان بدون
استفاده از دست انجام میشود و حرکات دست در این میان تنها به عنوان نوعی لنگر تعادلی عمل میکنند.
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یعنی کوچک شدن لگن خاصره و رشد پاها تعادل حالت ایستادهی بدن را تا حدی افزایش داده که حرکت
بدون نیاز به دستها و فقط با تکیه بر پاها ممکن گشته است.
ویژگی دیگر ،به تخصص یافتن کف دستها و پاهای انسان مربوط میشود .در میمونهای دیگر ،کف دست
و پا شباهت زیادی به هم دارند و انگشت شستِ هر دو آنها در مقابل سایر انگشتان قرار گرفته است .چنین
حالتی برای موجودی که نیازمندِ گرفتن شاخهها با دست و پاست ،مناسب مینماید اما برای جانوری دونده
که بیشتر اوقات خود را بر روی زمین میگذراند ،پایی با شستِ مقابل سایر انگشتان سودمند نیست .به همین
دلیل هم شست پای انسان همراستا با سایر انگشتان قرار گرفته و کارکرد گیرندگی خود را از دست داده است.
کف پای انسان عالوه بر کشیده و دراز شدنِ بخش پایه و موازی قرار گرفتن انگشتها ،به استخوان پاشنهای
بزرگ و قوسی استخوانی در مرکز پا مسلح است که نوعی حالت فنری را به تکیهگاهشان میبخشد و جهیدن
و پریدن بر روی دوپا را ممکن میسازد.

765

این شکل ویژهی پا ،آنگاه که با قابلیت تحرك باالی تنه و اندازهی لگن ترکیب شود ،شکلی از حرکت کارآمد
و سریع بر زمین صاف را برای انسان به ارمغان میآورد .شکلی که در میان سایر نخستیهای زمینزی ــ مثل
بابونها ــ دیده نمیشود .با این وجود ،بازده عملی این شیوه از حرکت هنوز به بیشینهی خود نرسیده است.
بهره وری حرکت ایستاده در انسان ،از حرکت چهارپای شامپانزه بیشتر و از حرکت چهارپای سگ کمتر
است 766.به طور کلی ،بازده حرکتی انسان موقع راه رفتن بهتر از پستانداران دیگری است که بر روی چهار
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Eccles, 1991.

765

Rodman and McHenry,1980.

766

پا راه میروند ،اما دویدن انسان از بقیه بدتر است .میمونی مانند شامپانزه که هنوز در وضعیتی بینابین زندگی
زمینی و درختی است ،در هر دو مورد ــ دویدن و راه رفتن ــ بدتر از سایر پستانداران عمل میکند .در شکل
زیر هزینهی حرکتی راه رفتن و دویدن نسبت به وزن بدن بر نموداری نمایش داده شده است .سرعت دویدن
 3/83متر بر ثانیه و سرعت راه رفتن  1/25متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است.

767

این ناکارآمد بودن نسبی دویدن در انسان نشانگر آن است که گونهی ما از نظر تکاملی به تازگی تغییر رویه
داده و هنوز بخشی از میراث درختزی بودن خود را حفظ کرده است .میراثی که باعث شده برخی از
رویههای حرکتی جدید هنوز «جا نیفتد» و وضعیتی بهینه پیدا نکند.

Lewin, 1998:224.
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چگونگی برآمدن الگوی دو پاروی از حرکت چهارپایی عادی مهرهداران ،معمایی است که راهحلهای
گوناگونی برایش پیشنهاد شده است .یکی از معتبرترین پاسخها به این معما ،آن است که به دلیل کم شدن
منابع غذایی و پراکنده شدن توزیعشان در پایان دورهی میوسن ،شیوهی حرکت نخستیها برای دستیابی به
غذا نیز دگرگون شد .در این میان دو الگوی سازش اصلی برای چیره شدن بر این مشکل تکامل یافت .نخست،
شیوهی رایج در شامپانزه بود که با کم شدن تعداد افراد در گروه و حرکتهای کم دامنه همراه بود ،و دومی
در میمون جنوبی دیده میشد که حرکاتی پردامنه در گروههایی بزرگتر را برگزید .ضرورت یافتنِ پیمودن
مسافت های طوالنی بر زمین ،چیزی بود که گذار از حرکت چهار پا به دو پا را ممکن ساخت و باعث
دوشاخهزایی در شیوهی حرکت نخستیها شد؛ یعنی روندی که نمونهی دیگری در پستانداران ندارد.
بر مبنای اندازهی پای انسان و نسبت بخشهای متفاوت آن به هم میتوان به حدسهای جالبی در مورد زادگاه
اجداد انسان رسید .چنانکه میدانیم ،بر مبنای قاعدهی آلن ،768جانورانی که در محیطهای گرمسیری زندگی
میکنند نسبت به خویشاوندان هموزنشان که مقیم محیطهای سردسیرتر هستند ،دست و پاهایی بلندتر دارند.
در انسان ،اندازهی استخوان ساق پا را میتوان به عنوان شاخصی برای اندازهگیری طول کلی پا در نظر گرفت.
در شکل صفحهی بعد اندازهی ساق پای اجداد انسان نسبت به طول استخوان ران بر نموداری نمایش داده
شدهاند .خط نقطهچینی که از میانهی نمودار میگذرد ،مرز میان جمعیتهای مقیم مناطق گرمسیر و سردسیر
کنونی را مشخص میکند.

- Allen's rule
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نمودار مسافت طی شده نسبت به اندازهی بدن و دوشاخهزايی در شیوهی حركت ()Lewin , 1998:226
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دایرهی معرف جمعیتهای گرمسیری را در عالیم پایین خط میبینیم .نئاندرتالهای ساکن اروپا ( )Eurو
خاورمیانه ( ،)MEکه با مثلث سفید بازنمایی شدهاند ،پاهایی کوتاه داشتهاند .در مقابل ،نخستین وابستگان
جنس انسان (هومو) در آفریقا (فسیل تورکانا :با عالمت مثلث سیاه) ،دارای پاهای بلند بودهاند .جمعیتهای
انسان خردمند اولیه که با دایرههایی نشان داده شدهاند ،وضعیتی بینابین نئاندرتالها و اولین هوموها
داشتهاند.
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Ruff, 1994.
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تخصص یافتن پا برای حرکت و آزاد شدن دست برای انجام کارکردهای حرکتی دیگر ،پیامدهای مهم دیگری
هم داشته است .دیدیم که از نظر تکاملی ،آزاد شدن دستان انسان بر ابزارمندی و استفاده از مشتههای سنگی
پیشی گرفته و در واقع باید ابزارمندی را کارکردی دانست که به تدریج بر زمینهی مناسبِ آزاد بودن دستها
رشد کرده است .پیچیدگی مغز انسان در این روند نقشی اساسی را ایفا کرده است ،چرا که در جانوران دیگری
هم این روند آزاد شدن دستها را بدون رسیدن به مرحلهی ابزارمندی میبینیم .یک نمونهی مشهور ،به
دایناسورها و خزندگان دوران دوم مربوط میشود که تعداد زیادی از آنها به طور ایستاده و بر روی دو پا راه
میرفتهاند ،اما مغز کوچکشان اجازهی شکلگیری ابزارمندی را به هیچیک نداد.
تیرانوسوروس رکس ،که مشهورترین این دایناسورهاست ،دستهایی به شدت ناقص و خشکیده داشت که
دربارهی نقشش در گرفتن انگلهای روی ناحیهی سینه و برخاستن از روی زمین از حالت خوابیده نظریات
فراوانی وجود دارد ،اما مشخص است که کارکردی پیچیده نداشته است .آزاد شدن دستان انسان ،به دلیل
ترکیب شدن با کارکردهای پیچیدهی مغز ،امکان افزایش تعداد ابعاد فضای حالتِ رفتاری را فراهم آورده ،و
خطراهههای تکاملی نوظهور و بالندهای را در خمینهی پویایی گونهی انسان ایجاد کرده است .اهمیت این
کارکردها از نظر شایستگی زیستی ،به تغییر شکل دست انسان هم انجامیده است .چشمگیرترین تغییر ،به
افزایش زاویهی بین انگشت شست و سایر انگشتان مربوط میشود ،و این همان است که امکان گرفتن اشیا
به شیوههای گوناگون و ظریفتر شدن حرکات انگشتان را برای ما فراهم کرده است.
سازش دیگری که در دست انسان دیده میشود ،به عصبگیری نوك انگشتان مربوط است .عصبگیری نوك
انگشتان انسان بسیار غنی و پیچیده است .با توجه به اینکه در دوران جنینی ساختار بدن توسط دستگاه عصبی
تعیین میشود ،این شکل عصبگیری را میتوان دلیل اصلی بلند بودن بند سوم انگشت انسان و پهن بودن
ناخنش دانست .همهی اینها ،سازشهایی هستند که برای انجام اعمال دقیق با انگشتان الزماند و در جریان
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روندی طوالنی و تدریجی حاصل آمدهاند .به عنوان مثال ،این عصبگیری ویژهی نوك انگشتان و رشد
تدریجی بند سوم انگشتان دست را در مدارك فسیلی میتوان پیگیری کرد ،و نشان داد که نوعی جهش در
اندازهی نسبی بند سوم انگشت از انسان نئاندرتال به خردمند ظهور یافته است.

چکیدهی تفاوتهای کالبدشناختی انسان و شامپانزه )(Cambridge, 1992
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مجموعهی این عوامل ،از انسان موجودی ویژه ساخته است .موجودی که به دلیل تخصص یافتن پاهایش
برای حرکت بر زمین ،و توانایی باالی دستانش برای گرفتن اشیای گوناگون ،میتواند با الگوهای حرکتی
متنوعی سازگار شود .تنوع ورزشهایی که در فرهنگهای انسانی تکامل یافتهاند ،و پیچیدگی رفتارهای حرکتی
در برخی از آنها ــ مثل هنرهای رزمی ــ نشانگر وجود نوعی نقطهی اوج در این مورد هستند .به بیان دیگر،
به قول هالدین ،770انسان تنها جانوری است که میتواند دو کیلومتر شنا کند ،بعد سی کیلومتر بدود ،و در
نهایت از درخت باال برود .این میراثی است که از سرگردانی در بومهای گوناگون ــ از جنگلهای استوایی
گرفته تا استپهای سردسیر ــ برای ما به یادگار مانده است.

پوشش بدن
شکل ظاهری انسان ،با بقیهی نخستیها تفاوت دارد .مهمترین جنبهی این تفاوت ،به برهنه بودن پوست بدن
و از بین رفتن پوشش مویی آن مربوط میشود .غیاب مو ،پوست را در برابر تابش آفتاب بیدفاع گذاشته ،و
این مخاطره با انباشت رنگیزهی تیره در پوست جبران شده است .از نظر فیزیکی هم ضخیم شدن اپیدرم و
پیدایش الیهی شاخی ( )stratum corneumعاملی بوده که غیاب پوشش پشمی محکم را در اطراف
اندامها جبران کرده است.
انسان تنها نخستیای است که پوشش پشمین پوستش را از دست داده است .گذشته از موهایی که اندامهای
جنسی را نشانهگذاری میکنند یا به عنوان صفات ثانویهی جنسی در شکلی پراکنده بر بدن مردان بالغ دیده

- Haldane
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میشوند ،تنها موی انبوه و واقعی بر بدن انسان ،بر روی جمجمه میروید 771.کل موهای بازمانده بر تن انسان،
به دو گروه انتهایی 772و پرزگونه 773تقسیم میشوند .موهای انتهایی بر سر و مژهها و ابروها و در مردان در
بخش زیرین چهره میرویند ،انبوه و پایدار هستند و به طور خاص برای دفاع از پوست در برابر تابش
خورشید (موی سر) یا گرد و غبار (مژه) یا مهار راه ورود عرق به چشم (ابرو) تخصص یافتهاند .موهای
پرزمانند بر زیر بغل و مناطق تناسلی میرویند و در مردان (به ویژه جمعیت سپیدپوست) ممکن است سینه و
تن نیز تا حدودی از این موها پوشیده شده باشد .موهای یادشده برای حفظ مواد بودارِ عرق تخصص یافتهاند
و به این ترتیب شناسنامهی بویایی افراد را در زمینهی اجتماعیشان حفظ میکنند .هر دو دسته از موهای
انسانی با سرعتی حدود یک سانتیمتر در ماه رشد میکنند ،اما پایداریشان در پوست و دوام ریشههایشان
با هم تفاوت دارد .به همین دلیل هم موهای انتهایی گاه تا حد چشمگیری رشد میکنند و بلند میشوند .در
انسان و سایر پستانداران ژنی به نام  FGF5وجود دارد که وظیفهاش مهار رشد موها بیش از حدی خاص
است .همین ژن است که باعث میشود موی تن پستانداران از حدی بیشتر رشد نکند و شکلِ یکدست و
پوستینمانندش را به دست دهد .این ژن در چند نژاد از جوندگان دچار اختالل میشود و اینها همان
خرگوش و موشِ آنقرهای (آنکارایی) هستند که موهایی بسیار بلند دارند .بعید نیست جهشی مشابه در مورد
ژنهای کنترلکنندهی موهای انتهایی نیز رخ داده باشد.
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Wheeler, 1996.
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terminal
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vellus
Dunsworth, 2007: 122-123.
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روند برهنه شدن پوست انسان نیز با تحولی در سطح ژنوم همراه بوده است .چنین مینماید که در اینجا نیز
با نمونهی دیگری از تأثیر غیاب ژنها در تکامل انسان سر و کار داشته باشیم .یکی از ژنهای مهمی که در
جریان تکامل انسان از دست رفته ،ژنی است که کراتین نوع یک را رمزگذاری میکند .کراتین پروتئین مهمی
است که مو و ناخن را بر میسازد .البته انسان هنوز  9ژن دیگر برای ساخت کراتین دارد و به همین دلیل هم
مو و ناخن خود را حفظ کرده است .اما با از دست رفتن آن ژنِ خاص که در سایر میمونها همچنان وجود
دارد ،بدن انسان برهنه شده و موهای خود را از دست داده است 775.جهش در این ژنِ انسان به  250هزار
سال پیش مربوط میشود ،و این قاعدتاً زمانی بوده که اجداد انسان خردمند در آفریقا تکامل مییافتهاند و
هم زمان با از دست دادن موهای تن و برهنه شدن ،مهارِ ژنتیکی بر رشدِ مداوم موهای انتهایی را از دست
دادند و برای نخستین بار صاحب گیسوانی بلند شدند.
در مورد علت برهنه بودن انسان چندین نظریه وجود دارد .مشهورترینِ این دیدگاهها عبارتاند از:
 .1نیاز به خنک شدن .به این حقیقت اشاره میکند که ساختار بدن انسان برای زیستن در شرایط بسیار گرم و
خشک سازگار شده است .انسان تنها پستاندار بزرگ ــ به جز شتر ــ است که میتواند در دماهای باالی
بیابانها و کویرها فعال باقی بماند .توزیع و فراوانی غدد عرقی بر بدن انسان آنقدر زیاد است که امکان خنک
شدن بدن را برایش فراهم میکند .در واقع ،قدرت تعرق در انسان از همهی پستانداران دیگر بیشتر است.
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یک انسان میتواند در زمان کوتاه حدود دو لیتر عرق کند ،و در دورهای طوالنیتر ،یک لیتر دیگر هم عرق
تولید کند .اما این عرق تنها زمانی بدن را خنک میکند که در نزدیکی پوست تبخیر شود ،بنابراین از بین رفتن

Winter et al., 2001: 37–42.
Foley,1989[A].
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موها را میتوان به صورت سازشی سودمند برای دستگاه تهویهی عرقی پوست در نظر گرفت .حتی برخی بر
روی دوپا راه رفتن را هم نوعی سازش برای گریز از آفتاب تند ساوانهای گرم میدانند .دستکم این موضوع
را میدانیم که مقدار تابش و انرژی گرمایی دریافتشده توسط یک نخستی که روی دوپا راه برود ،در حدود
نصف مقداری است که همان موجود در حالت چهارپا راه رفتن دریافت میکند .وجود کالهی از مو بر سر
را هم میتوان سازشی در جهت حفاظت جمجمه و مغز از تابش شدید آفتاب در نظر گرفت .به این ترتیب
میتوان بخش مهمی از عوامل منتهی به برهنگی انسان را مدیون زندگی در علفزارهای گرمسیری بیسایه
دانست.
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 .2گزینش جنسی .بر مبنای این دیدگاه تغییرات در سلیقهی جفتگیری جنس مخالف ،که پدیداری
زیبایی شناختی و نه چندان فیزیولوژیک است ،فشاری تکاملی به نفع حذف موهای بدن بر انسان وارد آورده
است و فقط موهای تعیینکنندهی تمایز جنسی و موهایی که اندامهای تناسلی را نشانهگذاری میکنند باقی
ماندهاند .این نظریه بر شواهدی مبتنی است که از رفتار انسان کنونی استخراج شده است.
اما اینکه چرا موهای سر باقی مانده و به رشد خود ادامه دادهاند ،به این نکته باز میگردد که از روی سالمت
و اندازهی مویی که مدام رشد میکند ،میتوان شایستگی زیستی صاحبش را تشخیص داد .موهایی که مدام
بلند میشوند ،به شانه زدن و رسیدگی مداوم نیاز دارند و بخشی از این کار در جوامع گردآورنده و شکارچی
قدیمی توسط خویشاوندان یا زیردستان یک عضو قبیله انجام میشده است .از این رو تا حدودی میشده به
موهای یک نفر نگریست و بر مبنای مرتب و آراسته بودنشان رتبهی اجتماعیشان را حدس زد .در تندیس

Foley,1989[A].
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ونوس ویلندورف که به  23هزار سال پیش تعلق دارد ،آرایش موی چشمگیری را میبینیم ،که نشانگر بلندپایه
بودنِ سرمشقِ هنرمند بوده است .هنوز هم در قبایل گردآورنده و شکارچی همین قاعده رواج دارد و افراد
بلندپایهی قبیله با آرایش زمانگیر و پیچیدهی موهایشان و اشیایی مانند پر و استخوان که به آن متصل شده،
از بقیه شناخته میشوند .احتماالً رواج جهانی رسمِ آراستن موها و اهمیت مو در زیبایی از همین پیشینهی
تکاملی برمیخیزد .به همین ترتیب ،شاید رسمِ تراشیدن مو هنگام ورود به یک نظام اجتماعی منضبط مانند
سربازخانه یا زندان یا معبد بودایی نیز از همینجا سرچشمه گرفته باشد.
 .3مرحلهی آبزی .بر طبق این دیدگاه ،انسان در مسیر تکامل خود یک دورهی زندگی در داخل آب رودخانهها
را از سر گذرانده است و در این مرحله رفتارهایی مانند سمور و سگ آبی را از خود نشان میداده است.
یعنی مثالً شکار خود را از داخل محیطهای آبی تأمین میکرده است .با وجود سکوت مدارك فسیلی در
اینباره ،شواهد ریختشناختی و رفتارشناختی زیادی برای تأیید این دیدگاه وجود دارد .برهنه بودن پوست
انسان ،به همراه وجود الیهای چربی در زیر آن ،میتواند به خوبی به عنوان سازشی برای زندگی آبی در نظر
گرفته شود .سازشی که با شدتی بسیار بیشتر در دلفینها و سایر وابستگان به راستهی آببازان دیده میشود.
از سوی دیگر شکل بینی انسان ،که امکان خوردن غذا در زیر آب را برایش فراهم میکند ،و الگوی خوابیدن
موهای روی پشت بدن هم با این دیدگاه سازگار هستند .از نظر رفتارشناختی هم ،شواهد زیادی وجود دارد.
انسان تنها نخستی شناختهشده است که میتواند شنا کند و از آب نمیترسد .اگر نوزاد چندروزهی انسان را
در آب بیندازیم میتواند به صورت بازتابی و خودکار حرکات شنا را انجام دهد و در آب جابهجا شود.
همچنین توانایی باالی کنترل ارادی حرکات تنفس در انسان میتواند به عنوان نوعی سازش با شنا کردن در
نظر گرفته شود .انسان به عنوان جانوری که در نزدیکی آب زندگی میکرده و بخشی از عمر خود را در آب
میگذرانده ،نیازی به پوشش پشمین روی بدنش نداشته است.
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 .4مقاومت در برابر انگل خارجی .شیوهی زندگی انسان به عنوان شکارچی و الشهخوار ،میتواند توضیحی
دیگر برای برهنه بودن انسان باشد .موجوداتی که از الشهی حیوانات دیگر تغذیه میکنند ،همیشه در خطر
ابتال به انگلهای خارجیای مانند ککها و شپشها هستند .به همین دلیل هم در بسیاری از جانوران الشهخوار
ــ به عنوان مثال گردن کرکس ــ پوست برهنهای جایگزین بخشهای دارای مو و پر شده که از اتصال
انگلهای پوستی به بدن جلوگیری میکند.
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زندگی الشهخوارانهی انسان راستقامت میتوانسته فشار

تکاملی مؤثری را در جهت حذف موی بدن اعمال کند.
 .5رفتار جنسی .رفتار جنسی ویژهی انسان و تداوم و بسامد باالی آن دلیل دیگری است که برای برهنگی
انسان آوردهاند .بدنی بدون مو ،پایانههای حسی موجود در پوست را بدون حفاظ چندانی در همسایگی
محركهای بساوایی خارجی قرار میدهد ،و برخی از این محركها ــ که از نظر تکاملی برای موجود
پاداشدهنده بودهاند ــ میتوانند به رفتار جفتگیری مربوط شوند .در واقع ،میتوان با تفسیر کم شدن موی
بدن به عنوان سازشی برای تنوع بیشتر رفتار جنسی و بیشتر کردن لذت ناشی از آن ،نوعی برداشت
لذتانگارانه 779از قضیه ارائه کرد.
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در میان تمام این نظریهها ،آن که عاملِ تابش نور خورشید را مهم میداند ،کلیدیتر از همه است .بیتردید
بقیهی عوامل مانند انتخاب جنسی و رتبهبندی اجتماعی نیز با تکامل مو و شکل ظاهری تن پیوند دارند .اما
چنین مینماید که سه متغیر اصلیِ مربوط به پوشش تن و پوست انسان به طور همزمان و وابسته به اقلیم گرم

Rantala, 1999.
- Hedonistic
 . 780موریس1364 ،
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و آفتابی آفریقا تکامل یافته باشد .انسان ،عالوه بر آنکه تنی برهنه و بیمو دارد ،بیشترین تراکم غدد عرقی را
در کل راستهی نخستیها داراست .رنگ پوست تیرهی نیاکان ما ،که در جمعیت آفریقایی ،استرالیایی ،جنوب
آسیایی ،و بومیان اقیانوس آرام باقی مانده نیز در میان میمونهای دیگر قاعده نیست و قاعدتاً دلیلی برای
تکامل یافتنش وجود داشته است .در واقع ،بیشتر پژوهشگران اعتقاد دارند که رنگ پوست نیاکان دوردست
ما ،مثل شامپانزه سپید بوده و با پوستینی از موی تیره رنگ پوشیده میشده است.
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مهمترین کارکرد سیاهی پوست جلوگیری از ورود اشعهی فرابنفش به بافتهای زنده و کم کردن احتمال
سرطان پوست است .تراکم رنگیزه در جمعیتهای انسانی با عرض جغرافیایی زیستگاهشان ارتباط دارد ،اما
ضریب همبستگی آن با شدت تابش ساالنهی نور فرابنفش ،به  0/93میرسد که بیشتر و معنادارتر است .عامل
اصلی تعیینکنندهی رنگیزههای پوست ،پروتئینی است به نام «گیرندهی  1مالنوکورتین» 782که در سلولهای
پوست پیامِ هورمونیِ مربوط به انباشت رنگیزهها را دریافت میکند .ژن این پروتئین در جمعیت آفریقایی
شکلی کهنسال و یکدست دارد ،اما در جمعیتهای دیگرِ غیرآفریقایی تنوع زیادی از خود نشان میدهد و
تغییر رنگ پوست را ممکن ساخته است .شکل اجدادی این ژن که در آفریقاییها دیده میشود ،دستکم 1/2
میلیون سال پیش تکامل یافته است 783.شواهد ژنتیکی نشان میدهد که رنگیزههای تیرهی پوست انسان در
حدود دو میلیون سال پیش پدید آمدهاند ،و ساعت مولکولی تاریخِ از بین رفتن موهای تن را نیز در همان
حدود قرار میدهد .احتماالً تکامل غدد عرق پوست نیز در همین حدود به سرانجام رسیده است ،چون ترشح
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Muehlenbein, 2010: 195.
MC1R: Melanocortin 1 Receptor
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Muehlenbein, 2010: 195-197.
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عرق زمانی بدن را خوب خنک میکند که پوششی پشمی بر روی پوست وجود نداشته باشد و مانع تبخیر
عرق نشود .تیره بودن رنگ پوست عالوه بر کاهش خطر آفتابسوختگی و سرطان پوست ،احتماالً بختِ
پنهان شدن از چشم شکارچیان و دستیابی راحتتر به شکار را نیز باال میبرده است.

784

به این ترتیب ،تقریباً همزمان با پیدایش انسان راستقامت و انسان کارگر ،هر سه عاملی که فعالیت در روزهای
گرمِ ساواناها را ممکن میسازد ،در نیاکان انسان تکامل یافته است 785.احتماالً پیوند همین سه عامل ،یعنی
برهنگی پوست ،عرق کردن زیاد و سیاهی پوست بوده که شکارچی و گوشتخوار شدن ،و در نهایت خروج
انسان راستقامت از آفریقا را ممکن ساخته است.
 .6کودكوارگی 786.کودكوارگی دلیل دیگرِ مفروض برای برهنه بودن انسان است .نوزاد تمام نخستیها مانند
انسان بالغ کممو هستند .صفات فراوان دیگری هم بر حالت بچهنمایی انسان داللت دارند ،که کنجکاوی ،بازی
کردن و خالقیت عملگرایانه را میتوان از آن میان نام برد .جنین انسان در مراحل  14تا  22تکوین درون
رحمی به مدت یک ماه دارای اندامهای ناکارآمدی مانند پلک سوم و عضلهی آن است که در مراحل بعدی
از بین میرود ،اما وجود این اندام در میمونهای ابتدایی ،پیوند وراثتی گونهی ما با سایر نخستیها را نشان
میدهد .اندامهای مشابه دیگری نیز در بدن انسان بالغ دیده میشوند .مثالً دندان عقل ،عضلههای تکاندهندهی
گوش ،اندام یاکوبسون 787که در سایر پستانداران گیرندهی فرومونهای جنسی است ،و عضالت گیرندهی
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Muehlenbein, 2010: 197.
Dunsworth, 2007: 122.
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- Neotenie
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Jacobson's organ
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موجود در کف پا 788که در میمونها به کار گرفتن شاخهها میآید اما در انسان عمالً هیچ کارکردی ندارند و
حتی در  9درصد انسانها دیده نمیشود 789.اینها همه بقایای اندامهایی هستند که زمانی در گونههای اجدادی
انسان کارکرد داشته و سودمند بودهاند ،اما در گونهی انسان خردمند به بخشهایی تحلیل رفته و ناکارآمد
تبدیل شدهاند.

نمودی از کودكوارگی در انسان .جمجمهی نوزاد انسان و شامپانزه ساختاری کمابیش یکسان دارند ،اما در مسیر رشد ،جمجمهی
شامپانزه دچار تغییر شکل میشود در حالیکه جمجمهی انسان بالغ بخش عمدهی ساخت اولیهی خود را حفظ

میکند790.

)(Cambridge, 1992
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plantaris muscle
Muller, 2002: 1131–1133.
790
Lewin, 1998:35.
789
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 .7آلومتری 791.بر مبنای این دیدگاه ،بزرگ شدن اندازهی بدن انسان ،با افزایش متناسب تعداد پیازهای موی
روی سطح بدن همراه نبوده است و برهنگی پوست در واقع نوعی خصوصیت ثانویه و فرعی است که در اثر
تغییر شکل بدن انسان و رشد خاص و موضعیاش بروز کرده است.
از مجموعهی این دیدگاهها ،که معموالً با هم جمعپذیر هم هستند ،اهمیت تکاملی برهنه بودن انسان را میتوان
حدس زد .در این میان ،کودكوارگی و سازش با محیط گرم اهمیتی بیشتر دارند و میتوان سایر دیدگاهها را
به نحوی در این دو عامل عمده گنجاند .کودكوارگی ،نوعی بازگشت تکاملی به نقطهی پایداری است که
قبالً در خمینهی پویایی گونه تجربه شده است .برخالف دیدگاه قدیمیتر ،این به معنای پسرفت تکاملی و
تکامل معکوس نیست .هر گونه ،در خطراههی دگرگونیاش بر فضای حالتش ،دارای جذبکنندههایی است
که نقاط تعادل و پایداری ریختی و رفتاری آن را نشان میدهند .برخی از دگرگونیهای کالبدشناختی ،مثالً
سیر رشد جنینی ،یا تبدیل الرو به حشرهی بالغ ،در واقع چیزی جز حرکت سیستم بر روی این نقاط
جذبکننده نیست .در این معنا ،حالت جنینی یک موجود ،وضعیت نابالغ آن ،و شکل بالغش ،هر یک
جذبکنندههای خاص خود را دارند که به صورت مسیری در جریان رشد و تکوین جاندار پیموده میشود.
جنینهای مهرهدارانی که در سیر تکوین خود مراحلی ابتداییتر ــ مانند داشتن شکاف آبششی یا دم ــ را از
خود نشان میدهند ،در واقع مشغول عبور از روی این نقاط تعادلی هستند.

- Allometry
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این امکان وجود دارد که سیستم در شرایطی به خاطر فشارهای درونی یا بیرونی تکاملی ،به جذبکنندهی
قبلی خود بازگشت کند .در چنین شرایطی خصوصیات مربوط به دورهی قبلی زندگی در بدن جاندار پدیدار
میشود و این همان چیزی است که کودكوارگی خوانده میشود .در مورد اینکه انسان به این معنای جدید
کودكواره است تردیدی وجود ندارد .در مسیر پویایی جنینشناختی نخستیها ،یک جذبکنندهی مهم وجود
دارد که در سایر گونهها جز در برش کوتاهی از دوران کودکی تجربه نمیشود .اما در انسان بخش عمدهی
عمر فرد در همین جذبکننده میگذرد .این نقطهی تعادلی ،از نظر ظاهری با پوست برهنه و چربی زیر پوست
زیاد و از نظر رفتاری با کنجکاوی و بیقراری و تکاپوی زیاد همراه است .ناگفته پیداست که بازگشت به یک
نقطهی تعادلی خاص به تنهایی معنای چندانی ندارد و صفات کنونی انسان باید در این زمینهی گستردهتر
مورد توجه قرار گیرد.
کودكوارگی در انسان نوعی پدیدهی وابسته به جنس هم محسوب میشود .در سایر جانوران فاقد مو ــ مثل
گراز یا کرگدن ــ پوستی خشن و زبر وجود دارد .آنچه در انسان دیده میشود ،پوستی ظریف و آسیبپذیر
و شبیه به نوزاد است که تا آخر عمر دوام میآورد .این پوست ظریف با وجود آسیبپذیریاش ،به لحاظ
کارکرد جنسیاش گزینش شده و در محکمتر کردن روابط اجتماعی کاربرد پیدا کرده است .نتیجهی این
کودك وارگی ،آمیخته شدن محبت نر ـ بچه و نر ـ ماده ،و پیدایش روابط عاطفی محکم میان زنان و مردان
بوده است .شاید هم به همین دلیل ،کودكوارگی زنان از مردان بیشتر باشد.
اهمیت کارکرد جنسی شکل ظاهری بدن ،نه تنها در برهنه بودن پوست و کودكوارگی ،که در توزیع چربی
در زیر پوست و پیدایش اندامهای خاصی مانند پستانها و کفل هم دیده میشود .همچنین گروهی از
متخصصان ،صفت مهم انسانی دیگری را هم به گزینش جنسی مربوط میدانند ،و آن رنگ پوست است.

330

یکی از مشخصترین ویژگیهای جمعیتهای گوناگون انسانی ،رنگ پوست متفاوتشان است .دیدگاه سنتی
تکاملی ،تفاوت در رنگ پوست جمعیتهای انسانی را به بومهای گوناگونی که این جمعیتها در آن زندگی
میکردند مرتبط میدانست .این تفسیر ،اگر در بازهی زمانی بزرگی طرح شود ،درست است .چراکه میدانیم
بوم اولیهی همهی نژادهای دارای رنگ پوست سیاه بخشهای استوایی و گرمسیری آفریقا بوده است ،و
زردپوستان (جمعیت آسیایی شمالی و جنوبی) در بیابانهای پرنور و خشک چین و مغولستان ساکن بودهاند.
همچنین در مورد ارتباط رنگ پریدهی سفیدپوستان بومی شمال اوراسیا ،با سردسیر بودن محیط زیستشان
تردید کمی وجود دارد .اما وقتی از صدهزار سال پیش ــ که زمان اشتقاق جمعیتهای یادشده است ــ به
سوی زمان حال پیش میرویم ،با الگوهایی معماگونه روبهرو میشویم .با وجود تحرك شدید و جابهجایی
پردامنهی این نژادها ،و وجود امکان آمیختگی ژنتیکیشان با یکدیگر ،دورگهسازیهای پردامنه تا قرن اخیر
سابقه نداشته ،و این موضوعی است که نیازمند شرح و تحلیل بیشتر است.
اگر میدان دید خود را تا عصر نوسنگی ،یعنی ده هزار سال پیش ،محدود کنیم ،میبینیم که وابستگی اولیهی
رنگ پوست و بوم به دلیل مهاجرتهای بزرگ جمعیتهای انسانی از بین رفته است .زردپوستانِ سینودونت
به بومهایی بسیار متنوع ــ از قطب شمال گرفته تا برزیل ــ هجرت کردند و سفیدپوستان در کل مناطق
اوراسیا پراکنده شدند .پرسشی که در اینجا باقی است این است که چرا این رنگهای پوست متفاوت تا امروز
همچنان در جمعیتهای انسانی باقی ماندهاند و به دلیل سازش با محیطهای جدیدشان تغییر شکل نیافته ،و
یا در اثر ترکیب با جمعیتهای دیگر به یک رنگ میانه تبدیل نشدهاند .این پرسش را در کنار این واقعیت
ببینید که تنوع تراکم رنگیزه در چشم و موی انسان هم بسیار زیاد است و هیچ نخستی دیگری نیست که رنگ
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
مستقیم بر شایستگی زیستی فرد تأثیری ندارند .این پاسخ ،امروز از سوی برخی از نظریهپردازان به رنگ
پوست هم تعمیم داده شده است .این افراد پایداری رنگهای گوناگون پوست را به ادراك زیباییشناختی
متفاوت جمعیتهای انسانی برمیگردانند ،عاملی که میتواند باعث گزینش افراد دارای رنگ خاص در
جمعیتهای مختلف شود و تفاوت رنگها را همچنان حفظ کند.

792

چشم
شکل چشم انسان ویژه است و با چشم سایر نخستیها تفاوت ریختی آشکاری دارد .معموالً در بررسی
ریختشناسی چشم ،به سه شاخص عمده توجه میکنند .یکی از آنها شاخص اندازهی صلبیه ()SSI
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خوانده میشود و عبارت است از نسبت اندازهی صلبیه به قرنیه .دیگری نسبت ارتفاع به عرض ()WHR
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چشم است که به اندازهی کافی گویا هست .سومی هم رنگ چشم است که بنا بر تراکم رنگیزههای موجود
در صلبیه و عنبیه سنجیده میشود .گروهی از دانشمندان ژاپنی این سه شاخص را در  88گونه از نخستیها
اندازهگیری کردند و آن را با شیوهی زندگی و نوع تغذیهی صاحبانشان مرتبط یافتند.
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Diamond,1991:56-95.
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 ،SSIکه اندازهی نسبی صلبیه را بیان میکند ،با وزن و طول بدن نسبت مستقیم دارد .هر چه اندازهی موجود
کوچکتر باشد ،جمجمه هم کوچکتر خواهد بود و بنابراین جای کمتری برای عضالت تکاندهندهی چشم
در حدقه باقی خواهد ماند .نخستیهای کوچک معموالً شبخیز هستند و بنابراین به قرنیه و مردمکی بزرگ
نیازمندند که بتواند کمبود تحرك چشمشان را جبران کند .به همین دلیل هم اندازهی صلبیه به نفع گسترده
شدن این دو بخش ،کاهش مییابد و الگویی ریختی تولید میشود که به طور مشخص در تارسیهها و لوریسها
دیده میشود .شکل ظاهری چشم این جانوران به بخش رنگینِ قرنیه محدود میشود که مردمکی درشت در
وسطش قرار گرفته است .صلبیه به دلیل رانده شدن به پشت حدقه از بیرون قابل مشاهده نیست.
گونههای بزرگتر نخستی ،به دلیل دارا بودن جمجمهای بزرگتر ،جای بیشتری برای قرارگیری عضالت
تکاندهندهی چشم دارند و معموالً روزخیز هستند .در این جانوران چشم مردمکی کوچک و صلبیهای گسترده
دارد ،و کوچک بودن ورودی نور به چشم با حرکات زیاد چشم و سیمکشی عصبی تنظیمکنندهی توجه و
جهت نگاه جبران میشود.
با توجه به اینکه انسان بلندقامتترین نخستی است و یکی از سنگینترین بدنها را هم دارد ،طبیعی است که
نوع دومِ چشم در او دیده شود .به این دلیل هم نسبت صلبیه به عنبیه /قرنیه در چشم انسان زیاد است و
اصوالً صلبیه از بیرون پلکها هم دیده میشود .انسان بیشترین مقدار  SSIرا در میان کل نخستیها دارد و
شامپانزه پس از او در مقام دوم قرار میگیرد .این بدان معناست که اندازهی نسبی صلبیه در چشم انسان
بیشترین و اندازهی نسبی عنبیه در آن کمترین مقدار را در نخستیها دارد.
تغییراتِ شاخص عرض به ارتفاعِ چشم ،نسبت مستقیمی با شیوهی زندگی نخستیها دارد .نخستیهای
درختزی ،با توجه میراث شبخیز بودنشان ،معموالً چشمانی درشت دارند که نسبت عرض به ارتفاع آن
کم است .چشمان گِردِ لمورها و گاالگوها نمونهی خوبی از این نوع چشمان است.
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گونههای دشتزی ،بر خالف موجودات درختزی در محیطی زندگی میکنند که تقارن فضای آن توسط
خط افق شکسته شده است .در این موجودات منظرهی پیش چشم به دو بخشِ زیرِ افق (زمین) و باالی افق
(آسمان) تقسیم میشود که اولی انباشته از محركهای بینایی مهم و دومی تُنُکمایه و خالی است .محركهای
حسی مهم برای این موجودات ،معموالً در راستای خط افق نسبت به ایشان حرکت میکند .حال این محرك
میتواند به شکارچیای مربوط باشد که به سوی موجود حمله کرده ،یا شکاری که از وی میگریزد.
بنابراین گونههایی که بر روی زمین زندگی میکنند ،باید برای نگریستن در امتداد خط افق تخصص یابند .به
همین دلیل هم شکل چشم در این موجودات عرضیتر است و چشمان به حالتی خطی و کشیده در چهره
قرار میگیرند .انسان تخصصیافتهترین نخستی زمینزی است و شاید به همین دلیل هم باشد که WHR
انسان در میان نخستیها بیشینه است .این دو مقدار ،یعنی  WHRو  SSIدر نوزاد انسان ،مقادیری کمتر
دارند و رشد تدریجیشان در روند بالغ شدن به شکل خاص چشم انسان میانجامد.
ویژگی دیگرِ چشم انسان ،به رنگ صلبیه مربوط میشود .تقریباً در تمام نخستیها صلبیه همرنگ پوست بدن
است و در نگاه اول از بقیهی بدن تشخیص داده نمیشود .اصوالً چشم بخشی حساس و آسیبپذیر از بدن
است و در تمام جانوران گرایشی فراگیر برای استتار کردن و مخفی نمودنش از چشم دشمنان احتمالی وجود
دارد .این کار ممکن است مانند دلقکماهی با کشیده شدن خطی رنگی بر روی بدن و چشم انجام گیرد ،یا با
ایجاد لکههایی رنگی به شکل چشمهای دروغین در پشت بدن ،مانند آنچه در الرو برخی از حشرات و بال
پروانهها دیده میشود .این روند استتار چشم ،در رنگی بودن صلبیهی نخستیها هم دیده میشود و کامالً
عادی تلقی میشود.
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در برخی از نخستیها این قاعدهی استتاری بودن رنگ صلبیه نقض میشود .مثالً صلبیهی میمونهای ماکاك
به رنگ خاکستری مات است و میمون گُلدی 796هم ،با وجود صلبیهی استتاری قهوهای رنگش ،در اطراف
عنبیهاش حلقهای سفید رنگ دارد.
در این میان چشم انسان یک استثنای مشخص است ،چرا که تنها صلبیهی سفید در کل نخستیها را در این
گونه میبینیم .این رنگ سفید ،در اثر رسوب کردن مواد پروتیدی در سطح صلبیه به وجود میآید و از نظر
تکاملی با اجتماعی بودن انسان گره خورده است .انسان تنها گونهی نخستی است که چشمی چنین نمایان
دارد .عنبیهی رنگی و صلبیهی سفید ،که برجسته و آشکار شدن تخم چشم را به دنبال دارد ،تنها در انسان
دیده میشود .توجه داشته باشید که با توجه با شاخصهای ژنتیکی ،جمعیت اولیهی انسانهای خردمندی که
در آفریقا تکامل یافتند سیاهپوست بودهاند و صلبیهی سفید هم در همانها برای اولین بار تکامل یافته است.
حضور صلبیهای سفید در چهرهای سیاه ،به ویژه هنگامی که با عنبیهای رنگین همراه شود ،آشکارا چشم را
عالمتگذاری میکند .به نظر میرسد در مسیر تکامل و همگام با پیچیدهتر شدن ساخت جوامع و لزوم ایجاد
ارتباط بیشتر با افراد همگونه ،تشخیص اینکه فرد مقابل دارد به چه سمتی نگاه میکند از اهمیتی زیاد برخوردار
شده است .در نتیجه ،چشم با رنگی متمایز از پوست نشانهگذاری شده و منطقهی مربوط به مردمک ،یعنی
بخش نشانگر جهت نگاه هم در این میان بار دیگر با نشانهای رنگین مشخص شده است .در نتیجه ،آدمیان
با یک نگاه به چهرهی هم میتوانند چشم دیگری را تشخیص دهند و جهت نگاه وی را دریابند.

Callimico goeldii
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این ارتباط چشمی ،که هماکنون نیز سادهترین شکل ارتباط غیرکالمی در میان آدمیان میباشد ،شاید یادگاری
از روزگاران کهنی باشد که هنوز زبان به عنوان ابزاری ارتباطی در انسان تکامل نیافته بود .صلبیهی چشم ما،
که شاید یکی از ابتداییترین اشکال ارتباط رویاروی معنادار را در بین افراد خویشاوند و همسایه ممکن
میکرده ،در همین مسیر تکامل یافته است 797.اهمیت این امر تا حدی است که تصور موجودی با صلبیهی
غیرسپید و مردمک فاقد نشانهگذاری ،به طور خودکار با غیرانسانی بودنش گره خورده است .با نگاهی کوتاه
به فیلمهای ترسناك درمییابیم که تقریباً همهی موجودات خطرناك و هیوالگونهی بازنمودهشده در آنها یکی
از این دو ویژگی را دارند :یا صلبیهشان رنگی است (در فیلمهای بیگانه ،ویرانگر ،شکارچی ،)...،و یا مردمکی
آشکار در چشمشان دیده نمیشود (جنگیر ،کلبهی وحشت و.)...
موجودی که چشمش ،یا جهت نگاه کردنش نامشخص باشد تهدیدکننده ،غریبه ،عجیب و خطرناك جلوه
میکند و موجوداتی که چشم درشت و عنبیهی رنگی دارند (گربه ،عروسکها و جانوران کارتونی) ،مورد
محبت و توجه ما واقع میشوند .دلیل این امر اهمیتی کلیدی است که ارتباط چشمی در ارتباطات «انسانی»
پیدا کرده است.

Kaboyashi and Koshima,1997.
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جامعهشناسی زیستی انسان
انسان موجودی اجتماعی است و بخش مهمی از رانهها و فشارهای تکاملی مؤثر بر شکلگیری وی ،خاستگاهی
اجتماعی دارند .از اینرو ،در ادامهی روندی که در پیش گرفتهایم ،باید به تحلیل روابط درونگونهای انسان و
پیامدهای تکاملی اندرکنش آدمیان با یکدیگر نیز بپردازیم .هر یک از دیدگاهها و نظریههای مهم در زمینهی
تکامل انسان ،سیری خاص را برای پیدایش انسان کنونی پیشنهاد میکنند .در شکل روبهرو ،ترتیب پیدایش
چهار صفت ویژه ی آدمیان (زیستن بر زمین ،حرکت بر دو پا ،بزرگ شدن مغز و زندگی اجتماعی) را از دید
نظریهپردازان مهم میبینیم.
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Lewin, 1998:16.
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جنسیت
جنسیت در سادهترین برداشت ،تعیینکنندهی نقش موجود در «بازی بقای ژنوم» و تنظیمکنندهی شکل ظاهری
فرد است .ساختار جنسیت توسط دو دسته از صفتهای اولیه و ثانویه تعریف میشوند .صفات اولیه،
صفتهایی هستند که به اندامهای تناسلی و بافتها و دستگاههای مربوط به فعالیت تولید مثلی ،باروری و
نگهداری جنین و فرزند اختصاص یافتهاند .صفات ثانویه ،ویژگیهایی هستند که به دوشکلی جنسی در
گونهی ما انجامیدهاند و مانند صفات اولیه در اثر هورمونهای جنسی تولید میشوند .برای سادهتر شدن بحث،
این دو را از هم تفکیک میکنیم و به طور جداگانه به هر یک میپردازیم.

صفات اولیهی جنسی
صفات اولیهی جنسی ،به ویژگیهای فیزیولوژیک ،کالبدشناختی و رفتاریای مربوط میشود که به طور
مستقیم در زادآوری و تولیدمثل نقش ایفا میکنند .این صفات ،در نخستیهای نر و ماده دو الگوی متمایز را
پدید آوردهاند که انسان در هر دو زمینه ویژگیهایی استثنایی و چشمگیر دارد.
شامپانزهی کوتوله از نظر ریختشناختی و ژنتیکی نزدیکترین گونهی زنده به انسان است .پیش از این اشاره
شد که این موجودات در تمام فصول سال پذیرندگی جنسی خود را حفظ میکنند .امروز آشکار شده است
که این ویژگی تأثیری ژرف بر سازماندهی اجتماعی و شیوهی زندگی آنها داشته و شباهتهایی را با گونهی
انسان رقم زده است.
در این میمون ،به دلیل پذیرندگی همیشگی جنس ماده ،تعداد کل جفتگیریها در طول سال زیاد است و
احتمال بارور شدن ماده در اثر یک جفتگیری منفرد بسیار کاهش مییابد .این بدان معنا است نری که در مقطع
زمانی خاصی با یک ماده جفتگیری میکند ،نمیتواند مطمئن باشد که پدر فرزندان او خواهد بود .برای
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شامپانزهی نر ــ مثل هر جاندار دیگر ــ انتقال ژنوم به نسل بعد است که اهمیت دارد .نر ،بر خالف مادهای
که باردار میشود ،نمیتواند بر اساس نشانههای فیزیولوژیک صریحی مانند بارداری و زایمان از بچهدار شدن
خود اطمینان حاصل کند .پس ،نر ناگزیر است با ماده رابطهای شخصی و مستمر برقرار کند و در دستهاش به
عنوان تنها میمونی که با او جفتگیری میکند به رسمیت شناخته شود ،تا شانس بارور بودن خود را افزایش
دهد .به عبارت دیگر ،در میمونی اجتماعی مانند شامپانزهی کوتوله ،دو فشار همزمان ــ در انحصار داشتن
مادهای برای تولید مثل و کاهش رقابت میان نرها ــ به نوعی طرد رقابتی و قلمروگیری دروناجتماعی
میانجامد .قبالً به این موضوع اشاره کردیم که در شرایط رقابتی شدید ،افراد درگیر در رقابت با روند طرد
رقابتی کنام و منابع مورد نیاز خود را از هم تفکیک میکنند و به این ترتیب از زیر بار مسابقه بر سر منابع
آزاد میشوند .اختصاص یافتن یک یا چند ماده به یک نر در داخل جوامع شامپانزدهی کوتوله هم ،چنین
پدیداری است و در واقع نوعی سازوکار کاهش تنش درونگروهی را تشکیل میدهد.

799

این شیوهی خاص از رفتار جنسی ،مانند جذبکنندهای در فضای حالت رفتارهای اجتماعی شامپانزهی کوتوله
عمل میکند و رفتارهایی انسانوار را در آنها ایجاد مینماید .پایبند بودن یک نر و مادهی مشخص به زندگی
با هم ــ هرچند وابستگی نر به ماده کمتر است ــ نوعی رابطهی شخصی را میانشان ایجاب میکند .این
میمونها هم مانند انسان و برخالف سایر نخستیها و پستانداران دیگر ،از جلو جفتگیری میکنند و نر و ماده
به دنبال جفتگیری ،ارتباطهای درازمدت و مستمری را با هم برقرار میکنند .این شخصی شدن همآوری و
همکاری جفتها در بزرگ کردن بچهها و دستیابی به منابع ،شالودهی خانوادهی انسان است ،که سادهترین

de Waal, 1995.
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شکلش در شامپانزههای کوتوله دیده میشود .همانطور که شاید بتوانید حدس بزنید ،روابط جنسی در جوامع
کوچک این میمونها نقش تنظیمکنندگی مهمی دارند و مادهها از آن به عنوان وسیلهای برای کسب موقعیتهای
اجتماعی و دسترسی به منابع استفاده میکنند .در همین زمینه ،میبینیم که در این شامپانزه خشونت نر نسبت
به ماده کمتر از سایر میمونها دیده میشود و نر همراه ماده برای بزرگ کردن فرزندان خود همکاری میکند.
این رفتاری است که در سایر میمونها با این فراوانی رایج نیست 800.از یاد نبریم که در حالت عادی و آماری
در جهان جانوران ،نقش نر در تولید مثل تنها به جفتگیری کردن و منتقل کردن اسپرم محدود میشود و این
الگوی خاص از رفتار تناسلی باید حالتی ویژه دانسته شود.
انسان هم از نظر رفتار همآوری دارای الگویی مشابه است .چرخههای تخمکگذاری در جنس مادهی انسان،
فاقد نمود ظاهری است .به این ترتیب ،باروری و پذیرندگی جنسی در این گونهها نوعی دوشاخهزایی را
تجربه کرده و به صورت دو متغیر مستقل از هم درآمده است .از این رو ،درست مانند شامپانزهی کوتوله ،و
در ابعادی بسیار کالنتر از نظر پیچیدگی« ،جنسیت» شالودهی نظم اجتماعی است.
مهم ترین تفاوت فیزیولوژیک در بدن انسانِ نر و ماده ،تفاوت در غدد جنسی ،و بنابراین اختالف در ترکیب
هورمونهای جنسی است .هورمونهای یادشده ،در چند مرحلهی پیاپی ــ که رشد جنینی و تغییرات مربوط
به سن بلوغ در آن میان مهمتر از بقیه هستند ــ ساختار و کارکرد اندامهای تناسلی و ساختارهای پشتیبان
تولیدمثل ــ مثل رحم ــ را تعیین میکنند .به این ترتیب ،ریختشناسی ظاهری اندامهای تناسلی و بافتهای

de Waal, 1995.

340

800

مربوط به بچهداری ــ مثل غدد شیری سینه ــ مهمترین نمودهای خارجی کارکرد این هورمونها محسوب
میشوند.
در بیشتر نخستیهای نر ،غدد تناسلی یا بیضهها به دلیل نیازشان به دمایی کمتر از دمای درونی حفرهی شکمی،
از ماههای آخر عمر جنین به داخل کیسههای بیضه ،801که در زیر شکم قرار دارد ،مهاجرت میکنند .وزن
بیضهی یک انسان مذکر در حدود سی گرم است .این مقدار نسبت به وزن بدن ،از شامپانزه کمتر و از گوریل
بیشتر است .بر اساس بررسی انسانشناسان انگلیسی که نسبت وزن این اندام به بدن را در  33گونه از نخستیها
با هم مقایسه کردهاند ،رابطهی مستقیمی بین وزن بیضه و نوع رفتار جنسی وجود دارد .هرچه فواصل زمانی
متوسط بین دو جفتگیری در نرهای یک گونه کمتر باشد ،وزن بیضهی آنها بیشتر خواهد بود.
این امر از نظر تکاملی کامالً معقول است .یک گوریل نر را در نظر بگیرید که در جامعهای با مادههای دارای
دورهی مشخص جنسی زندگی میکند .گوریلهای ماده پس از چهار یا پنج سالگی بالغ میشوند و پس از
آن در هر ماه تنها چند روز پذیرندگی جنسی دارند .به این ترتیب ،یک گوریل نر در بهترین شرایط بیشتر از
ده دوازده بار در سال امکان جفتگیری نخواهد داشت .در این حالت ،به دلیل کم بودن تعداد کل جفتگیریها،
احتمال اینکه هر جفتگیری به باردار شدن ماده بینجامد هم بیشتر خواهد بود .پس ،راهکار جفتگیری در
جانورانی مانند گوریلهای نر بر تولید حجم کمی پشتاب 802استوار شده است .آشکار است که گوریل نر
برای این کار نیاز به بیضههای بزرگی نخواهد داشت .بنابراین شمار بارهایی که گوریل نر جفتگیری میکند
اندك است ،اما احتمال اینکه هر یک از این جفتگیریها به بارداری ماده منتهی شود بسیار است.

Scrutum.
- Semen
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در جانورانی مانند شامپانزهی کوتوله و انسان وضع فرق میکند .در این موجودات ،عالیم بیرونی مشخصی
که بیانگر فرا رسیدن دورهی تخمکگذاری باشد ،در مادهها دیده نمیشود .از آنجا که مادهها همیشه پذیرندگی
خود را حفظ میکنند ،نرها ناچار میشوند با بسامدی بیشتر با ایشان جفتگیری کنند .در شرایطی که معلوم
نیست تخمکگذاری ماده کِی انجام میشود ،نر ناگزیر است به طور مداوم رفتار جفتگیری را ادامه دهد تا
احتمال باردار شدن تخمک با اسپرم خودش را افزایش دهد .در اینجا راهکار جفتگیری آن است که حجم
زیادی پشتاب برای جفتگیریهای پیاپی تولید شود ،که هر کدامشان شانس اندکی برای باردار کردن ماده
دارند .از آنجا که پذیرندگی ماده ارتباطی با توانایی فیزیولوژیک باردار شدنش ندارد ،آن نری در مسابقهی
تکاملی شانس بیشتری خواهد داشت که با بسامد باالتری با مادههای بیشتری جفتگیری کند و این دقیقاً
الگویی است که در شامپانزههای عادی دیده میشود .شامپانزهی نری که به این ترتیب چند بار در هفته
جفتگیری میکند ،نیازمند بیضههایی بزرگتر خواهد بود.
به این ترتیب ،اندازهی نسبی بیضه در نخستیها ــ و همچنین در انسان ــ میتواند به دو شکل مورد تفسیر
قرار گیرد.
تفسیر نخست در واقع بیانگر قاعدهای فیزیولوژیک است .هرچه حجم اسپرم دفعشده ــ به دلیل تعداد بیشتر
آمیزش ــ بیشتر باشد ،حجم بیضهها هم باید بزرگتر باشد .تفسیر دوم ،از زاویهی تکاملی به موضوع نگاه
میکند .در جوامعی که هرجومرج جنسی حکمفرماست ،هر نر میتواند با چند ماده جفتگیری کند و هر ماده
از چندین نر نطفه دریافت میکند .بنابراین تنها چیزی که میتواند تعیینکنندهی برنده شدن یک نر در این
رقابت باشد ،تعداد اسپرماتوزوئیدهاست ،که خود با حجم پُشتاب رابطه دارد .بنابراین حجم پشتابی که نر در
رفتار جفتگیریاش سرمایهگذاری میکند ،تعیینکنندهی شانس پدر شدن اوست.
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در گوریلها ،هر ماده در هر ماه تنها چند روز پذیرندگی دارد ،و هر نر هم حرمسرایی با چند ماده را راهبری
میکند .بنابراین برای یک گوریل نرِ تازه بالغشده ،چند بار جفتگیری در سال کافی است تا بقای ژنومش را
تضمین کند .اما در جانوری مانند شامپانزه این تعداد جفتگیری در سال اصال کافی نیست .بر جوامع این
میمونها هرجومرج کامل جنسی حکمفرماست و به این ترتیب ،هر نر مرتباً در حال رقابت با نرهای دیگر
است که مادههای بارورشده توسط او را دوباره و چندباره بارور میکنند .به همین دلیل هم یک شامپانزهی نر
عادی برای اطمینان از بقای ژنومش ناگزیر است تا چند بار در روز با دیگران جفتگیری کند! نتیجهی طبیعی
اینکه میبینیم وزن بیضه در شامپانزهها در میان نخستیها بیشینه است.
بیضه ،از آنجا که در نخستیها در بیرون از بدن و در کیسههای بیضه قرار دارد ،عضوی حساس و مهم
محسوب میشود .این عضو هم در تعیین هویت طرف مقابل ،و هم در تعیین نقش اجتماعی یک نر به عنوان
موجودی با پایگاه اجتماعی موفق یا ناموفق ،اهمیت مییابد .به همین دلیل هم ،این اندام در اندرکنشهای
حاکم بر افراد جامعه هم مؤثر است .از نظر ریختی ،میبینیم که در بسیاری از میمونها محل بیضه به وسیلهی
رنگها یا بافتهای پوششی خاصی نشانهگذاری شده است .یک مورد افراطی در این زمینه ،ماندریل نر است
که تزئینات رنگی روی بینی و گونههایش ،رنگ آبی و صورتیِ آلت و بیضهاش را بازنمایی میکند .به عبارت
دیگر ،در این میمونها جانور نر بر صورت خود نقشهی رنگی اندامهای تناسلیاش را حمل میکند.
رقابت درونجنسی نرها و کشمکش ناشی از آن ،عالوه بر نمودهای ریختشناسی و فیزیولوژیک ،رفتارهای
ویژهای را هم تولید کردهاند .یکی از رفتارهای مشهورِ جوامع نخستیها ،جوریدن 803است که در واقع یکی
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از علل استحکام جامعه و نشانهی دوستی افراد موجود در یک قبیله است .این رفتار میتواند اشکال بسیار
متنوع به خود بگیرد ،از جوریدن و کشتن شپش بدن در گوریلها گرفته ،تا تعریف کردن جوك و لبخند زدن
در آدم .یکی از رفتارهای جالب در این میان ،در بابونها دیده میشود .این جانوران رفتارهای خوشامدگویانهی
خاصی دارند که یکی از آنها به بحث ما مربوط میشود .بابونهای نر وقتی به هم میرسند ،بیضهی خود را
به هم عرضه میکنند و بابون دیگر آن را در دست گرفته و پس از لحظهای رها میکند 804.این ،در واقع،
نوعی نمایش اعتماد متقابل است .چون عرضه کردن بیضه به یک نر دیگر ،نماد چیز دیگری جز داشتن اعتماد
مطلق به او نیست .فراموش نکنیم که گرانبهاترین عضو بدن افراد نر ــ البته از دید تکاملی ــ بیضهی اوست!
شاید بتوان رفتارهای مشابه در انسان را هم به همین هدف دانست .رفتارهایی مانند تعظیم (خم کردن پشت
و ارائهی گردن بیدفاع به حریف) ،زانو زدن (کوچک و کوتاه نمودن قد ،نوعی فروتنی) ،و بلند کردن دست
خالی (یعنی من اسلحه ندارم) .که به ویژه این آخری ،رفتاری جهانی برای ابراز صلح و دوستی آدمیان است.
این عالمت به قدری همگانی است که در سفینهی «کاوشگر  ،»2که پیامی از زمین را برای ساکنان فرضی سایر
سیارات میبرد ،لوحهای طالیی با نقش مرد و زنی که دست خود رابه همین ترتیب بلند کرده بودند ،نهاده
شده است .این لوح ،با این فرض ــ البته سادهانگارانه ــ طراحی شده است که سایر موجودات هوشمند هم،
چنین عالمتی را به عنوان دوستی و صلح تلقی خواهند کرد .باید همه امیدوار باشیم که موجوداتی با دندانهای
بلند پنجشاخه در کنارهی بدن ،این لوح را پیدا نکنند ،چون طبیعی است که محتوای پیام برای آنها چیزی
شبیه به اعالن جنگ خواهد بود!
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در جهان جانداران ،قدرت مفهومی است که با بقای فرد و گونه پیوندی ناگسستنی دارد .آن گونهای و جانداری
نیرومندتر است که بخت بقای بیشتری داشته باشد و ژنوم خود را به شمار بیشتری از فرزندان ،با شایستگی
زیستی باالتری ،منتقل کند .به این ترتیب ،ارتباط آشکار جنسیت و قدرت در جوامع انسانی نیز مفهومتر
میشود.
رقابت درونگونهای در جانوران همجنس ،در شرایطی که تنها منبع مورد نظرِ جفت باشند ،با یک جدال ساده
ــ از نوع شاخ زدن بزها به هم ــ یا نمایش هنرمندانه ــ از جنس آواز خواندن قناریهای نر ــ رفع و رجوع
میشود .اما در جوامعی که از شمار باالی افراد همگونه تشکیل یافته است ،منابع دیگری همچون غذا ،زیستگاه
و موقعیت اجتماعی نیز موضوع رقابت قرار میگیرند.
آدمیان به عنوان گونهای اجتماعی ،این پیوند بنیادین قدرت و جنسیت را به ارث بردهاند .در جوامع انسانی،
همچنان ربطی مفهومی میان کامیابی و قدرت جنسی و پایگاه و قدرت اجتماعی وجود دارد .شاید در برخی
از الیههای روشنفکرانه یا ریاضتطلبانه ،این پیوند شکلی معکوس پیدا کند ــ که آن هم در جای خود نوعی
رابطه است ــ اما معموالً در زبان عامیانهی مردم ،با همارزی نزدیک این دو روبهرو میشویم.
تقلید رفتارهای نرینگی ،و اغراق در نمایش اندامهای مربوطه ،شیوهای از نمایش قدرت است که تنها در
فرهنگ کوچهی آدمیان دیده نمیشود .چنین الگویی در میان میمونهای نزدیک به انسان قاعدهای رفتارشناختی
محسوب میشود .در بعضی از شامپانزهها و بابونها ،نرِ رئیس قبیله برای نشان دادن برتری خود چند وقت
به چند وقت بر پشت سایر نرها میپرد و رفتار جفتگیری را تقلید میکند .این رفتار ،ربط چندانی به خودِ
جفتگیری ندارد و حرکتی نمادین است که موقعیت اجتماعی نرها را نسبت به هم مشخص میسازد .یعنی
هرچه موقعیت اجتماعی نری در قبیلهاش باالتر باشد ،این حق را دارد که بر پشت نرهای بیشتری بپرد و با
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مادههای بیشتری جفتگیری کند .نر برتر قبیله هم کسی است که بر پشت همهی نرها میپرد و میتواند با همه
مادهها جفتگیری کند.
در گونههای مختلف ،تغییرات ریختی گوناگونی برای تحکیم این ساختار اجتماعی تکامل یافته است .مثالً در
قبیلهی گوریلها موهای پشتِ نرِ برتر رنگ نقرهای پیدا میکند .در انسان هم گویا بزرگی آلت نمادی از
جایگاه اجتماعی نرها باشد .رفتارهای رایجی که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته و هنوز هم در تمام
فرهنگها و جوامع دیده میشود ،همه بر همین نکته تأکید دارند .هنوز هم الف زدن از موضوعات جنسی در
میان انسانهای نر ،به عنوان نوعی قدرتنمایی و خودبرتربینی محسوب میشود .شوخیهای رایج ،جوكها،
و حتی زبان کوچهی غیررسمی همهی فرهنگها ،نمونههایی از این نقش اجتماعی هستند .نگاه کوتاهی به
ارزش شاخصهای منسوب به مردانگی و رفتار مردانه در فرهنگهای گوناگون ،ژرفای پیوند یادشده را نشان
میدهد.

صفات ثانویهی جنسی
جنس نر و مادهی نخستیها ،به دلیل اثرات مختلف هورمونهای جنسیشان ،ریخت ظاهری ویژهای پیدا
میکنند که به دلیل نداشتن ارتباط مستقیم با اندامهای مربوط به جفتگیری و باروری و دیرتر ظاهر شدن این
صفات ،به نام ویژگیهای ثانویهی جنسی شهرت یافتهاند .این صفتها از نظر ریختی باعث تمایز زنان از
مردان میشوند و نوعی دوشکلی جنسی را پدید میآورند.
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قاعدهای در جانورشناسی وجود دارد که گونههای دارای چندهمسری ،805تمایز جنسی شدیدتری را نسبت
به گونههای تکهمسر 806از خود نشان میدهند .بیشترین تمایز دوجنسی در پستانداران را در کنار بزرگترین
حرمهای شناخته شده میبینیم .اغراقآمیزترین مثال در این مورد ،فیلدریایی جنوبی نر است که در حدود سه
تُن وزن دارد و حرمهایی با  48ماده را بارور میکند .هر یک از مادههای این گونه در حدود  350کیلوگرم
وزن دارند ،یعنی در حدود یک دهم جنس نر.

807

دوشکلی جنسی در نخستیها به اشکال گوناگون دیده میشود .صفتهایی که جنس نر را مشخص میکند،
عبارتند از بزرگتر و سنگینتر بودن بدن ،عضالنیتر بودن تنه و اندامها ،بلندتر بودن دندان نیشِ فک باال
(مثال در بابونها) ،بیشتر بودن موهای روی صورت و بدن ،توزیع متفاوت موهای سر و تزئینات پوستی ویژه
(مثل گونهی اورانگاوتان و تزئینات بینی و گونهی ماندریل نر).
صفتهای ثانویهی جنس ماده را میتوان زیر عنوان عمومی کودكوارگی دستهبندی کرد .صفتهایی که از
نظر ظاهری زیر تأثیر هورمونهای جنسی ماده ایجاد میشوند ،تا حدودی تقلیدکنندهی شکل نوزاد انسان
هستند .وجود الیهای از چربی در زیر پوست ،که ظاهری صاف و ظریف به بدن میدهد ،غیرعضالنی و
سبک تر بودن ساخت تنه ،کمی موی بدن و صورت ،و باقی ماندن بسیاری از صفات رفتاری کودکانه مانند
صدای نازك ،نشانههایی از این کودكوارگی هستند .البته باید به این موارد صفات وابسته به زایمان و نگهداری
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فرزند را هم افزود .پهنتر بودن لگنخاصره ،وجود پستان ،و حجیمتر بودن حفرهی شکمی و پایینتر بودن
مرکز ثقل بدن از جملهی این موارد هستند.
جمعبندی تمام این شواهد ریختی ،به این نتیجه میانجامد که شکل ظاهری بدن انسان تنظیمکنندهی مهمی
مانند هورمونهای جنسی را در کنار خود دارد ،و این تنظیمکننده است که قرارگیری ساختار بدن در یکی از
دو حالت نر یا ماده را تعیین میکند .چنانکه گفتیم ،ساختار فیزیولوژیک و ریختشناسی بدن انسان ،به طور
کلی نوعی حالت کودكواره را از خود نشان میدهد .این صفتِ ریختی /رفتاری ،چنانکه گفتیم از بازگشت
خمینهی پویایی تکامل انسان به نقطهی تعادلی بر مسیر تکوین 808جنین انسان حاصل شده است .به این معنا
که به دلیل فشارهای تکاملی ،نقطهی جذبکنندهای جدید بر روند رشد و تکوین جنین انسان ایجاد شده
است .این جذبکنندهی تازه ،باقی ماندن گروهی از صفتهای نوزادگونه را در انسان بالغ ممکن کرده است.
به بیان دیگر ،به نظر میرسد که خمینهی پویایی گونهی انسان ،در مسیر تکامل بر اطراف جذبکنندهای
نوظهور در جا زده باشد و از طی طریق به سمت نقطهی تعادلی سایر نخستیهای نزدیک به انسان ــ مثل
شامپانزه ــ باز مانده باشد .همین عقبگرد بر روند رشد تکوینی انسان ،منجر به پیشرفت چشمگیر قوای
ذهنی انسان شده و به رفتارهای کنجکاوانهی کودکانه در انسان بالغ تداوم بخشیده است.
با بررسی صفات ثانویهی جنسی در انسان نر و ماده ،به این نتیجه میرسیم که عقبگردِ کودكوارگی دو گام
متفاوت داشته است .یک گام به پیدایش جنس نرِ درشتتر و نیرومندتر منجر شده و گام دیگر ،جنس مادهای
را تولید کرده که بیشتر از جنس نر صفات کودكوارهاش را در حالت بالغ حفظ میکند.

- Onthologic
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دلیل این دو مرحلهای بودن عقبگرد پویایی تکاملی انسان بر مسیر تکوینیاش ،اقتصاد خاص جوامع اولیهی
انسانی است .اقتصادی که در آن جنس ماده توسط جنس نر تغذیه میشده است و میبایست توسط وی مورد
حمایت قرار گیرد .در چنین حالتی ،شباهت با کودکان ــ که اصوالً به دلیل کدهای ریختی خود حمایت بالغها
را برمیانگیزند ــ میتوانسته برای مادهها سودمند باشد و شایستگی زیستیشان را در جامعهای که توسط
شکارچیان نر هدایت میشده ،باال برد .آنچه ما به عنوان صفات ثانویهی جنسی ماده میبینیم ،ترکیبی است از
دو عامل یادشده ،یعنی نیاز به حمایت از فرزند و تغذیهی او ،و نیاز به مورد حمایت قرار گرفتن از سوی
جنس نر و بنابراین کودكوارگی بیشتر .ناگفته پیداست که این دلیل تکاملی در جوامع پیچیدهی امروزین دیگر
محلی از اعراب ندارد و قواعد پیچیدهتری در اطراف این الگوی سادهی حمایتگری چندالیه بر مبنای شباهت
به نوزاد ،شکل گرفته است .همین دو مرحلهای بودن شکلزایی 809در گونهی انسان ،در سایر جانورانِ دارای
دوشکلی جنسی هم دیده میشود.
بر اساس شواهد فسیلی ،میتوان چنین قضاوت کرد که دوشکلی جنسی در گونهی انسان به تدریج کاهش
یافته است ،و نسبت به حالت اغراقآمیزی که در میمونهای جنوبی دیده میشده ،بسیار تعدیل شده باشد.
کاهش یافتن دوشکلی جنسی در گذار از جنس میمون جنوبی به انسان ،بیانگر این نکته است که رقابت
جنسی در میان نرها به شکلی برجسته کاهش یافته است .میمون جنوبی نر چنانکه گذشت دو برابر ماده وزن
داشته ،اما در میان جنس انسان این افزایش وزن نر نسبت به ماده فقط  20درصد میباشد .این کاهش میتواند
ناشی از پیدایش اشکال جدید زندگی اجتماعی و رفتار گروهی بوده باشد .مرجع اصلی این چرخشِ
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رفتارشناختی ،احتماالً گوشتخواری و شکارگی بوده است ،که به کاستن از رقابت میان نرها انجامیده و زمینه
را برای همکاری چند نر در سازماندهی موازی جفتگیری و شکار ممکن کرده است .این چرخش رفتار تا
حدودی با آنچه در میان شامپانزهها میبینیم شباهت دارد .جالب آنکه در میان شامپانزهها هم تفاوت وزن دو
جنس در حدود همین  20درصد است.

رفتار همآوری
تا اینجا دیدیم که ویژگیهای ریختی و ظاهری متمایزِ جنس نر و ماده در انسان ،نه تنها جایگاه افراد را در
رتبهبندی جنسی جامعه تعیین میکند ،بلکه بخش عمدهی رفتارهای اجتماعی و قانونمندیهای مؤثر بر
الگوهای توزیع منابع در داخل جامعه هم توسط همین نظام رتبهبندی تعیین میشوند .با این وجود ،نشانگان
ریختشناختی برای تنظیم بخش عمدهای از روابط اجتماعی کافی نیست .قانونمند کردن این روابط ،نیازمند
کارکردهای دیگری است که همآوری جنسی یکی از مهمترین آنها را تشکیل میدهد .رفتار همآوری در
انسان به قدری اهمیت داشته که روندهای تکاملی کالن به پیچیدهتر شدن و غنی شدنش از نظر ریختی/
رفتاری کمک کردهاند .این رفتار در انسان ،مانند هر کارکرد تکاملی دیگری که دارای نقش برجسته و اهمیت
باال در تعیین شایستگی زیستی باشد ،زیر ذرهبینی تکاملی دچار درشتنمایی شده و پیچیدهتر شدنش به
سلسله مراتبی شدن کارکردها و شاخهزاییهای گوناگون در آن انجامیده است .از نظر ظاهری ،به فهرستی که
در باال ذکر شد ،میتوان این موارد را هم افزود :جزءجزء شدن افراطی عضالت صورت ،برگشتن مخاط درون
دهان به بیرون و تشکیل لب ،وجود نرمهی گوش و وجود بافت چربی محکم در پستان افراد ماده .بسیاری از
انسانشناسان ،این عوامل را به عنوان شاخصهای نشانگر اهمیت غریزهی جنسی در جوامع انسانی در نظر
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میگیرند 810.این شواهد ،ما را به پذیرش این گزاره ترغیب میکند که رفتارهای مربوط به همآوری یک عامل
مهم در جایگیری اجتماعی افراد انسانی است.
از دید رفتارشناختی دادههای قابل تحلیل فراوانی در مورد نقش اجتماعی فعالیتهای جنسی وجود دارند.
گونهی انسان از برخی جنبهها ،رفتار جفتگیری منحصر به فردی دارد .یکی از این موارد ،عبارت است از غنی
شدن چشمگیر سیستم لذت در انسان ،و پیوند خوردنش با رفتار جفتگیری .اگر زمان جفتگیری در میمونهای
نزدیک به انسان را با هم مقایسه کنیم ،به این نتیجه میرسیم که الگوی عصبشناختی پاداش گرفتن از فعالیت
جنسی در انسان با بقیهی میمونها از نظر کمی و کیفی تفاوتهایی اساسی دارد .مثالً از نظر زمانی ،کمینهی
زمان جفتگیری در انسان بسیار طوالنیتر از سایر میمونهاست.
چنانکه از جدول زیر برمیآید ،زمان جفتگیری در انسان از دیگر نخستیها بیشتر است .تنها استثنا در این
میان شامپانزهی کوتوله است که او هم الگوی اجتماعی پایداری را بر اساس رفتار جنسی از خود نشان میدهد.
در واقع در بیشتر گونههای میمونها ،ماده هرگز به اوج لذت 811نمیرسد .در این جانوران رفتار مورد بحث
رانهی مهمی برای برانگیختن رفتارهای اجتماعی نیست .در انسان ،تأکید بر اینکه روابط جنسی حاکم بر
ب سیاری از رفتارهای اجتماعی هستند ،آشکارتر از آن است که نیاز به گوشزد داشته باشد .شواهد تاریخی از
رقص سالومه 812تا خاکستر تختجمشید 813ادامه دارد.

 . 810موریس.1364 ،
- Orgasm
 .813رقاصی که میگویند شرط رقصیدنش در برابر پادشاه یهودیه را کشته شدن زکریای پیامبر قرار داده بود.
 .814میگویند اسکندر تختجمشید را در حالت مستی و به درخواست کنیزی به نام سائیس آتش زد.
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گونه

زمان

انسان

 5دقیقه

شامپانزه

 7ثانیه

شامپانزهی کوتوله  15ثانیه
گوریل

 1دقیقه

مقایسهی زمان متوسط ارگاسم در نخستیهای عالی ().Diamond,1991:56-95

چنانکه گذشت ،یک ویژگی مهم دیگر در رفتار جفتگیری انسان ،پنهانی بودن آن است .در بیشتر جانوران،
جنس ماده دارای یک چرخهی مشخص جنسی است که توسط تغییرات ترشح هورمونها تعیین میشود .در
پستانداران این چرخههای جنسی به شکل مرتب و دقیقی دیده میشود .تقریباً در همهی موارد ،ماده به هنگام
تخمکگذاری تغییرات ریختی و رفتاری مشخصی را از خود نشان میدهد .این تغییرات در واقع عالمتی به
نرهاست تا با او جفتگیری کنند و بقای نسل را تضمین نمایند .مثالً در میمونها به هنگام دورهی فحل شدن،
رنگ و حجم نشیمنگاه و سینهها تغییر میکند و به شکلی درمیآید تا نرها را به خود جلب کند .این رفتار
از دید تکاملی توجیهپذیر است ،چون از هدر رفتن تخمکهای معدود ماده ــ به دلیل بیتوجهی نرها ــ
پیشگیری میکند.
اما این پدیده چند استثنای عجیب دارد که یک نمونهاش انسان است .تنها گونههای شناختهشده از نخستیها،
که تخمکگذاری را به صورت پنهانی و بدون تظاهرات ریختی /رفتاری نشان میدهد ،انسان و خویشاوند
نزدیکش شامپانزه ی کوتوله است .این پنهانکاری به قدری شدید است که تا شصت سال پیش کموکیف این
دوره را در انسان هم نشناخته بودند .در ضمن انسان دارای بینظمترین دورهی تخمکگذاری در میان
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نخستیهاست .طول این دورهی رحمی میتواند از  20تا  45روز در افراد گوناگون تغییر کند و هر عامل
محیطی یا درونیای هم میتواند نظم آن را در یک فرد خاص مختل کند .به این ترتیب ،پیشبینی زمان
تخمکگذاری و بارور شدن فرد ماده در انسان و شامپانزهی کوتوله ناممکن است.
عالوه بر این ،انسان گونهای است که احتمال باروری تخمک مادههایش در اثر جفتگیری به طرز باور
نکردنیای پایین است .احتمال اینکه یک ماده گاو در اثر یک بار تلقیح مصنوعی بارور شود 75 ،درصد است،
اما برای زنی که بیشترین تعداد آمیزش ممکن را هم در طی یک دورهی جنسی داشته باشد ،تنها  28درصد
امکان بارداری وجود دارد .یعنی زنان انسان طوری تکامل یافتهاند که احتمال باروریشان در اثر آمیزش کمینه
شود .این کار از دو راه ممکن است ،یکی از راه مخفی بودن دورهی تخمکگذاری ،که برخی از آمیزشها را
به دلیل نامناسب بودن وضع رحم و غیرقابل پیشبینی بودن زمان مناسب جفتگیری از دور خارج میکند ،و
دیگری کم بودن فیزیولوژیک احتمال باروری ،در زمانی که تخمکگذاری هم انجام گرفته است .اما چرا این
راهبرد تکاملی ویژه در انسان تکامل شکل گرفته است؟
در کل ،رفتار آمیزشی نوعی عملکرد خطرناك تلقی میشود .این کار مستلزم به کار بردن حجم زیادی انرژی
و زمان است ،و به دلیل تغییر تواناییهای حسی /عضالنی در هنگام آمیزش ،خطر شکار شدن را هم افزایش
میدهد .در جانوران ،رهیافت کلی در جهت کمینه کردن زمان این رفتار ،و بیشینه کردن احتمال باروری است.
انسان تنها گونهای است که دقیقاً برعکس این را نشان میدهد .همچنین انسان تنها گونهای است که جلوی
چشم دیگر افراد همگونهی خود جفتگیری نمیکند و به طور مخفیانه آمیزش مینماید .یکی از دالیل
منحصرشدن زمان این رفتار به شب هم میتواند ناشی از همین امر باشد.
چندین نظریه برای توجیه این پدیدهها پیشنهاد شدهاند که در اینجا نگاهی کوتاه به آنها خواهیم داشت:
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 .1دیدگاه سنتی انسانشناختی .این دیدگاه بیشتر در صدد توجیه الگوی رفتاری پنهانکارانهی جفتگیری است،
و بر مبنای رفتار نرها طراحی شده است .طبق نظر هواداران این نظریه مخفی بودن جفتگیری باعث کم شدن
پرخاشگری ناشی از رقابت در میان نرها میشود .بر اساس این دیدگاه ،مردانی که همتایان خود را به هنگام
جفتگیری ــ یعنی رقابت در ادامه نسل ــ نبینند ،سطح باالتری از همکاری دستهجمعی و صمیمیت را در بین
خود آشکار میکنند و این چیزی است که در جوامع انسانی مطلوب است و بخت بقای جامعه را افزایش
میدهد .همچنین نامعلوم بودن زمان تخمکگذاری از رقابت شدید نرها برای تصاحب مادهای که آمادهی
انتقال ژنوم است ،میکاهد .شکل قدیمی این دیدگاه ،که زیر تأثیر نظریهپردازان مردگرا قرار داشت ،مدعی بود
که افراد ماده به این دلیل تغییر فیزیولوژیک و تکاملی مورد بحث را متحمل شدهاند تا تنش بین افراد نر را در
جامعه کاهش دهند .نسخههای جدیدتری از این نظریه هم وجود دارد که بر لزوم استحکام ارتباط بین زنان
با هم و زنان و مردان با هم تأکید میکند.
 .2دیدگاه جدید انسان شناختی .بر اساس این دیدگاه ،پنهان بودن چرخهی تخمکگذاری در زنان باعث
میشود تا آنها در تمام طول دوران بلوغشان ــ مستقل از زمان تخمکگذاری ــ پذیرا باشند .به این ترتیب،
مردانی که همواره امکان جفتگیری را دارند ،به ادامهی یک ارتباط دونفرهی تکهمسره راغب میشوند .در
واقع ،این دیدگاه امکان جفتگیری همیشگی را به دلیل ارزش پاداشدهندهاش ضامن بقای خانوادههای
تکهمسره میداند .ایرادی مهم بر این نظر وارد است و آن هم این است که در ژیبونها ،که الگوی
خانوادگیشان انحصارگراتر و تکهمسرتر از انسان است ،چرخهی تخمکگذاری مادهها نمود بیرونی دارد.
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 .3دیدگاه سیمونز.

814

بر اساس این دید ،جلب حمایت نرها علت اصلی این مخفی شدن چرخهی

تخمکگذاری بوده است .در شامپانزهها دیده شده که نرهای شکارچی غذای خود را با مادههایی که پذیرا
باشند قسمت میکنند و طبعاً این کار به این امید انجام میگیرد که ماده با آنها جفتگیری کند و در نهایت
احتمال بقای ژنوم نر شکارچی افزایش یابد .این نظریه میگوید تالش تکاملی برای جلب همیاری همیشگی
نرهای شکارچی در گونهی آدم ،این پنهانکاری جنسی را پدید آورده است.
 .4دیدگاه الکساندر 815.بر اساس این دیدگاه ،عدم اطمینان نر از اینکه با جفتگیری ،ماده را بارور کرده یا نه،
علت اصلی پنهان بودن این چرخه است .اگر نر پس از یک بار جفتگیری با ضریب احتمال باالیی مطمئن
میشد که ژنوم خود را به نسل بعد منتقل کرده ،پس از آن دیگر توجهی به ماده نمیکرد .اما در این حالت که
همواره عدم قطعیتی در مورد بارور بودن یا نبودن ماده وجود دارد ،نر مجبور است همواره در کنار ماده باقی
بماند و با جفتگیریهای مکرر از پدر شدن خود اطمینان یابد .در ضمن ،این الگوی توسعهی زمانی جفتگیری
از رقابت جنسی فشردهی نرها بر سر مادهها در چند روز معدود فحل شدن هم جلوگیری میکند و تنش
اجتماعی را کاهش میدهد.
 .5دیدگاه هردی.

816

این نظریه بر اساس پدیدهی بچهکشی در میمونهای عالی بنیان نهاده شده است .این

رفتار در برخی از گربهسانان ،میمونها و انسان زیاد دیده میشود .نری که رهبری یک قبیله را بر عهده
میگیرد ،نوزادان به جا مانده از نرهای قبلی را میکشد تا برتری ژنوم خود را در نسل آینده تضمین کند .او

- Donald Simons
 .816این دیدگاه را دو نفر عنوان کردهاندRichard Alexander and Katherine4 Noonan :
- Sarah Hrdy
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با این کار ،در واقع ،دورهی آیندهی تخمکگذاری را ــ که در اثر روند شیردهی و پرستاری از فرزند مهار
میشود ــ جلو میاندازد و بخت بقای ژنوم خود را افزایش میدهد .اگر دورهی تخمکگذاری مخفی باشد،
و تا حدودی هم هرجومرج جنسی حاکم باشد ،همواره در مورد اینکه پدر فالن بچه کیست ،ابهام وجود
خواهد داشت .به این ترتیب ،رفتار بچهکشی از بین خواهد رفت چون هیچ نری نمیتواند مطمئن باشد که
نوزاد مورد حملهاش فرزند خودش نیست .این امر به همکاری نرها برای بزرگ کردن بچهها میانجامد.

817

 .6دیدگاه زنگرایانه 818.این نظریه را پژوهشگران زنگرا عنوان کردهاند 819.فشار تکاملی برای راستقامت
بودن انسان ،چنانکه میدانیم پیامدهای ریختی و تشریحی فراوانی را به دنبال داشته است .یکی از این پیامدها،
کوچک شدن لگن خاصره در انسان است .به دلیل این کوچکی لگن ،زایمان در انسان بسیار دردناك و مرگبار
است .تنها جانوری که سقط جنین به هنگام زایمان ،یا سر زا رفتن مادر را تجربه میکند انسان است .میمونها
به هنگام زایمان درد و خطر خاصی را تجربه نمیکنند .بر اساس این دیدگاه ،تالش برای کمینه کردن این
خطر به مخفی شدن دورهی تخمکگذاری و کاهش احتمال باروری در زنان انجامیده است .یعنی کوچک
شدن لگن خاصره به عنوان نتیجهی راستقامت شدن انسان ،تفاوت در رهیافتهای فردی دو جنس را در
مورد جفتگیری باعث شده است .نرها که خطری از باروری نمیبینند ،کماکان میکوشند تا تعداد بیشتری
فرزند داشته باشند ،اما مادهها که حیات فردیشان در خطر است ،میکوشند تا کمترین تعداد ممکن باروری
را داشته باشند .این دیدگاه بسیار جالب است ،اما یک ایراد عمده دارد و آن هم اینکه رفتار پنهانکارانهی یاد

 . 817دیاموند106 :1378 ،ـ77
- Feminist
Rosenthal,1991.
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شده ،اگر تنها هدفش همین کم کردن زادآوری مادهها باشد ،در نهایت به کاهش شایستگی

820

گونهی ما

میانجامد و نمیتواند در جمعیت انسانی گسترش یابد.
نظریات یادشده هر یک جنبهای از رفتار اجتماعی نخستیها را مورد تأکید قرار میدادند .هنوز از این میان،
دیدگاه کلگرایی که بتواند تمام این رویکردهای پراکنده را در یک نظام معنایی منسجم بگنجاند ،بیرون نیامده
است .چیزی که مسلم است ،آدم نسبت به باقی گونهها تفاوتهایی دارد .نخست اینکه آدم گونهای تقریباً
تکهمسر است که ارتباط نرها و مادهها در جوامعش فراتر از ارتباط بین دو زوج است .این ارتباط ،معموالً
به رفتاری نزدیک به هرجومرج جنسی میانجامد .به عبارت دیگر ،چنین مینماید که جوامع انسانی ساختاری
تکهمسره دارند که مرتب در سطوح رفتاری نقض میشود .در ژیبونهای تکهمسر ،نیاز چندانی به تحکیم
روابط بین نر و ماده وجود ندارد ،چون زوج مورد نظر جدا از بقیه زندگی میکنند و ارتباطشان با سایر
میمونهای همقبیله خیلی محدودتر از ارتباط میان خودشان است .اما در یک اجتماع انسانی ،ارتباطات یک
فرد با افراد دیگر از جنس مخالف ،میتواند به اندازهی برخورد با همسر خودش باشد .به همین دلیل هم در
بنیاد اجتماعی انسان ،نیاز بیشتری به تأکید بر رابطهی دو نفرهی خانوادگی وجود دارد .پیدایش مفاهیمی مانند
وفاداری و خیانت و ظهور عواطفی مانند حسد جنسی و غیرت و حس مالکیت نسبت به شریک زندگی،
پیامدهای کشمکش یادشده هستند.

- Fitness
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در انسان ،زن و مرد از جنبههای گوناگونی با هم تفاوت دارند ،اما آنچه از دید بحث تکاملی ما مهم است،
الگوهای موفقیت در انتقال ژنوم به نسل بعد است .از این دید ،جنس ماده و نر چندین تفاوت عمده با هم
دارند.
نخست .سرمایهگذاری نرها برای بچهدار شدن ،خیلی کمتر از مادههاست .انتقال ژنوم برای نر خیلی ساده
است .تنها چیزی که باید از دست دهد ،مدت کمی زمان و کمی اسپرماتوزوئید است .اما ماده بهای بسیار
سنگینتری را برای بچهدار شدن میپردازد .عالوه بر زمان مشابهی که برای جفتگیری صرف میکند ،باید 9
ماه بچه را در رحم خود حمل کند و آن را تا دستکم دو سالگی تغذیه کند .در نهایت هم رفتار مادرانهی
انسان به شکلی است که مراقبت از بچه را تا حدود ده سالگی ایجاب میکند .و همهی اینها جدای از
خطراتی است که زایمان در بر دارد.
دوم .تعداد بیشینهی بچههایی که یک مرد میتواند در طول عمر خود ایجاد کند ،خیلی بیشتر از ماده است.
بیشترین تعداد مستند فرزندان که تا به حال در تاریخ گزارش شده ،به موال اسماعیل ،از شاهان هند تعلق دارد.
او پدر  888فرزند بود! در مورد مظفرالدینشاه هم ارقامی در حدود هزار فرزند را آوردهاند که چندان مستند
نیست .در مقابل ،پراوالدترین زن تاریخ ،یک بانوی روس بود که پس از چندین بار سه قلو زاییدن ،موفق به
تولید  69بچه شد!
سوم .نوع منابعی که برای بقای ژنوم مورد نیاز است ،در جنس نر و ماده تفاوت دارد .در جنس نر ،ماده منبع
اصلی برای تولید مثل است .چرا که ماده با رحم یا اندوختهی غذایی تخم خود جنین را تغذیه خواهد کرد.
اما برای ماده ــ که همواره به نر دسترسی دارد ــ مواد غذایی منبع اصلی محسوب میشوند.
چهارم .تعداد بچههای نرهایی که با چند ماده جفتگیری میکنند ،بیشتر از تعداد فرزندان مادههایی است که با
نرهای متعدد آمیزش میکنند .علت این امر هم در همان سرمایهگذاری بیشتر مادهها بر فرزندان نهفته است.
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به همین دلیل هم مردان چندزنه در جوامع انسانی پذیرفتهشدهتر از زنان چندشوهره هستند .بر اساس آمار
کلیسای مورمون 821در قرن نوزدهم ،مردان عادی پیرو این کلیسا به طور میانگین دارای  2/4زن و  15بچه
بودهاند ،در عین حال رهبران کلیسای مورد نظر به طور میانگین  5زن و  25بچه داشتهاند!
در مقابل این جامعه ،شهر ترِهبا در تبت را داریم که در آن هر زن دو شوهر دارد .در این شهر به دلیل سختی
زمین و دشواری کار کشاورزی ،یک مرد به تنهایی نمیتواند خرج یک خانه را تأمین کند و هر قطعه زمین
به همکاری دستکم دو نفر ــ معموالً دو برادر ــ برای کشت و زرع نیاز دارد ،که مشترکاً با یک زن ازدواج
میکنند.
پنجم .اطمینان مرد به اینکه یک نوزاد فرزند خودش است از اطمینان زن خیلی کمتر است .زن چون بچه را
میزاید ،با قطعیت میداند که دستکم نیمی از ژنهای فرزندش به او تعلق دارد .اما برای مرد امکان اطمینان
از هویت فرزند ــ به ویژه در زمان نوزادی ــ مهیا نیست.
چنین اطمین انی در جانورانی مانند ماهیان که لقاح خارجی دارند و بارور شدن تخمکهای ماده توسط
اسپرمهای خود را میبینند ،وجود دارد .اما در پستانداران که لقاح درونی دارند ،راهی برای خاطرجمع شدن
از باروری نرها وجود ندارد .به همین دلیل هم گهگاه الگوهای عجیب و غریبی از خانواده در آدمیان دیده
میشود .مثالً جامعهای هندو به نام «نایار» وجود دارد که زنان آن آزادانه با هر کس که بخواهند آمیزش میکنند.
در این جامعه خانواده از یک مرد و خواهرش و بچههای خواهرش تشکیل شده است .هر یک از این دو به
طور جداگانه برای خود جفتگیری میکنند و مرد هرگز نمیتواند بفهمد کدام بچه متعلق به اوست .اما با

 .822یکی از فرقههای مسیحی که داشتن چند زن را برای مردان جایز میداند.
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مراقبت از فرزندان خواهرش ،دستکم اینقدر مطمئن میشود که فرزندان خانوادهاش یک چهارم ژنهای او
را دارا هستند.
این عدم تقارن در سرمایهگذاری نر و ماده در امر تولید نسل ،برخی پیامدهای جالب را در جوامع انسانی
پدید آورده است .نخست اینکه نرها به دلیل آزادتر بودن ،شاخصهای کمتری را برای جفتیابی مورد نظر
قرار میدهند .مهمترین شاخص مورد نظر مردان برای یافتن شریک جنسی ،زیبایی است .زیبایی ،خود عبارت
است از سالم بودن و داشتن نمودهای ژنهای خوب .زنان ،که باید بیشتر به فکر سرمایهگذاری کالن خود
باشند ،شاخصهای دیگری را هم در نظر میگیرند ،مثالً ویژگیهای هوشی و فکری ،پایگاه اجتماعی ،سن،
و نژاد در انتخاب زنان مهمتر از مردان است.

822

اثر دیگر این شکست تقارن رفتاری ،در پدیدهی «زنا» تجلی مییابد .برای مردان آسان است که خارج از
چهارچوبهای قانونی تعیینشده در جامعهشان ،با زنان دیگر آمیزش کنند .به این ترتیب ،شانس بقای ژنوم
آنها به طرز زیرکانهای افزایش مییابد .به ویژه که با پنهانی بودن این عمل ،بار بزرگ کردن بچهای با ژنهای
خودشان را بر دوش مرد دیگری میاندازند .همهی آمیزشهای خارج از چهارچوب مورد نظر را در کل با
نام آمیزش خارج خانواده ( 823)EMSمیخوانند .در این نوشتار برای سادهتر شدن بحث ،از واژهی زنا بهره
خواهیم برد و در مواقعی که موضوع نیازمند دقت بیشتر باشد از کوتاهشدهی این نام استفاده میکنیم.
پدیدهی زنا به انسان منحصر نیست ،در جانوران دیگر هم دیده میشود .به عنوان مثال میتوان از اردكها،
درناها و مرغان طوفان نام برد .در این جانوران ،سیستم خانوادگی تکهمسره دیده میشود .چون یک نر فاقد

822

دیاموند.153 – 171 : 1378 ،
- Extra marital sex
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توانایی الزم برای تغذیهی دو النه است .الگوی معمول رفتاری در این حیوانات چنین است که ماده بر
تخمهای خود میخوابد و نر برای یافتن شکار و غذا به پرسه زدن میپردازد .اگر نر بتواند زود غذا پیدا کند،
در زمان غیاب نرهای دیگر به النههایشان میرود و با جفتهایشان آمیزش میکند .زمان آمیزش زناکاران
تنها هشت ثانیه است که از زمان عادی جفتگیری زوج رسمی (بیست ثانیه) خیلی کمتر است .نیمی از النههای
فرعی تولیدشده از این راه نابود میشوند و تخمهایشان به مرحلهی جوجگی نمیرسد ،اما در کل این راهبرد
برای نرها مفید است و به پراکنده شدن ژنومشان در جمعیت کمک میکند.
زنا ،آشکارا به ضرر مردی است که بچههای دیگری را بزرگ میکند .نر زناکار از این کار سود خواهد برد و
ماده هم با به اشتراك گذاشتن نیمی از ژنهای خود ،در نهایت سود خواهد کرد چون امکان تولید فرزندانی
با ترکیبات ژنتیکی متنوع را پیدا خواهد کرد .به همین دلیل هم تمام قوانین مربوط به زنا تا صد سال پیش بین
زن و مرد به طور نامتقارن عمل میکردند .مرد زناکار ،به عنوان جنایتکاری که شاکیاش شوهر زن خطاکار
است شناخته میشد ،و هیچگاه زن را برای زنا کردن مستحق شکایت از مرد زناکار نمیدانستند .همچنین
شکایت زن از شوهرش به دلیل زنا ،بسیار کمتر از حالت عکس آن پذیرفته میشود .این قوانین هنوز هم در
برخی از نقاط دنیا وجود دارد.
رفتارهای محدودکنندهی زیادی در جوامع گوناگون بشری دیده شده که هدفش مهار کردن این رفتار ،و باال
بردن ضریب احتمال پدر بودن رییس خانواده است 824.یک نمونه غیرمتمدنانه از آن ختنه کردن زنان است.

Bapat, 1996.
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این کار همراه است با بریدن خروسهی 825دختران در کودکی .این امر به کاهش میل جنسی زنان و مهار کردن
رسیدن به اوج لذت منجر میشود.
راههای دیگرِ رایج برای جلوگیری از زنا ،عبارت بوده از مخفی کردن زنان از چشم دیگران ،محدود کردنشان
از دید نرهای غریبه ،و کمینه کردن حضور آنها در اجتماع .همچنین پوششهای خاص مهارکنندهی جذابیت
زنان نیز از همین جمله هستند .حالت افراطی آن را در حرمسراهای سالطین عرب و عثمانی میتوان دید که
تنها خواجهسرایان مجاز به ورود بدان بودهاند 826.رسم بدوی قفل زدن به آلت زنان یا کمربند عفاف نیز ریشه
در همین قضیه دارد.

827

تاریخچهی افرادی که در مورد الگوهای رفتار همآوری در آدمیان و ارتباط آن با سازماندهی اجتماعی اظهارنظر
کردهاند ،بسیار طوالنی است .داروین ،مدتها پیش از رایج شدن این بحثها در مورد سرمایهگذاری جنسی
به هنگام تولیدمثل ،برخی از این مفاهیم را در آثار خود مطرح کرده بود .از دید او ،نرها به سادگی با یکدیگر
رقابت میکنند و مادهها از این میان برندهها را گزینش میکنند .او این شکل ویژه از انتخاب طبیعی را گزینش
جنسی 828نامیده بود .بعدها ،پژوهشگران به اهمیت سرمایهگذاری در جفتگیری پی بردند و چنین نظر دادند

825

- Clitoris
 .827به عنوان یک شوخی علمی ،بد نیست بدانید بزرگترین حرم شناختهشده در میان مهرهداران ،به فیل دریایی جنوبی تعلق
دارد .پیش از این هم با این جانور به دلیل دارا بودن بیشترین تمایز دو شکلی جنسی آشنا شدیم .بر اساس آمار بومشناسان ،در
یکی از گلههای این جانوران که در سواحل کالیفرنیا زندگی میکردند 4 ،درصد نرهای گروه ،پدر  85درصد نوزادانی بودند که
در فصل بعد به دنیا آمدند!
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827

- Sexual selection

828

که جنسِ دارای بیشترین سرمایهگذاری (ماده) ،رفتاری انتخابگرانه و موشکافانه از خود نشان خواهد داد ،در
حالی که جنس آزادتر و دارای سرمایهگذاری کمتر (نر) ،کمتر انتخابی عمل میکند.
بر اساس یک پژوهش پردامنه که شش سال به طول انجامید و بیش از ده هزار نفر از زنان و مردان را در 37
کشور جهان در بر گرفت ،دو الگوی اصلی جفتگیری در انسان شناخته شد:
الف ـ آمیزش کوتاهمدت ( 829)STMکه در آن فرد مایل است تا زمانِ همراه بودنش با شریک جنسی ،پس از
انجام آمیزش ،کمینه باشد.
ب ـ آمیزش بلندمدت ( 830)LTMکه در آن فرد مایل است تا مدت زمان درازی را همراه با شریک جنسیاش
زندگی کند.
این دو شیوه از آمیزش ،به عنوان الگوهای رفتاری تکاملی ناخودآگاهی مطرح شدهاند که به شکل ژنتیکی بر
رفتار آدمیان سوار شده ،و همهی ما به نوعی از آن پیروی میکنیم .شواهدی که به دنبال کشف این دو الگو
به دست آمد ،نشان داد که به راستی تفاوت در سرمایهگذاری جنسی به تفاوت در الگوی رفتاری افراد
میانجامد .مثالً به این شواهد نگاه کنید:

831

 .1تمایل مردان به گزینش جفت به روش STMبیشتر از زنان است؛
 .2میانگین تعداد شریکهای جنسی که در کل عمر برای مردان وجود دارد ــ چه به طور نظری و چه در
عمل ــ بسیار بیشتر از زنان است؛

829

- Short Term Mating
- Long Tem Mating
831
Buss,1994.
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 .3سلیقهی جفتیابی مردان نسبت به زنان کمتر سختگیرانه است .یعنی مردان در برخوردهای کمتری یک
زن را به عنوان شریک جنسی میپذیرند تا زنان مردان را؛
 .4مردان در برابر پیشنهاد آمیزش از سوی یک زن بیگانه ،بسیار پذیراتر از زنان هستند .زنان این پیشنهاد را
ناخوشایند ،و مردان آن را خوشایند مییابند؛
 .5مردها در برخوردها و روابط خود با جنس مخالف ،بیشتر تمایل دارند تا درگیری و سرمایهگذاری زمانی
خود را کمینه کنند ،اما زنان برعکس میخواهند آن را بیشینه نمایند؛
 .6مردان بیشتر به ارزش زادآوری 832جفت خود اهمیت میدهند تا ارزش باروری 833او .یعنی برای تضمین
بقای فرزندان خود ترجیح میدهند شریکهای جنسیشان تا حد امکان جوان باشند .به همین دلیل هم
شاخصهای سن زیاد (مانند چین و چروك ،شل بودن پوست و گوشت صورت و بدن ،حرکات کند و)...
در دید مردان سالم به عنوان عوامل مهارکنندهی میل جنسی محسوب میشوند؛
 .7زنان برعکس بیشتر به باروری اهمیت میدهند .از آنجا که باروری ربط زیادی به سن ندارد و مردان مسنِ
دارای پایگاه اجتماعی باال میتوانند بیشتر از جوانان دارای پایگاه پایین اجتماعی بارور محسوب شوند ،درجهی
سختگیری زنان در مورد سن جفتشان کمتر از مردان است .در نتیجه مردان به زنان جوانتر از خود و زنان
به مردان مسنتر از خود گرایش دارند؛
 .8جذابیت ظاهری ــ که نشانگر معادلهی ژنومی فرد است ــ برای مردان مهمتر از زنان است .در زنان پایگاه
اجتماعی ــ توانایی پشتیبانی درازمدت از فرزند ــ مهمتر است؛

- Reproductive
- Fertility Value
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 .9مردان در صورتی که از خیانت جنسی همسران خود آگاه شوند بیشترین واکنش را نشان میدهند و زنان
در صورتی که از خیانت عاطفی همسرانشان باخبر شوند .مورد اخیر به این دلیل مهم است که میتواند منابع
(مثالً غذایی) مورد نیاز برای پرورش فرزندان زن را در اختیار فرزندان زنی دیگر قرار دهد؛
 .10دو شکلی جنسی در نخستیها ،معیارهایی متفاوت برای گزینش جفت را هم ایجاب کرده است .عنصری
که در زبان عامیانه به جذابیت یا زیبایی تعبیر میشود ،در واقع ،مجموعهای از متغیرهای ریختی است که
شایستگی یک فرد به عنوان شریک جنسی بارور و سالم را نشان میدهد .این معیارها درزنان و مردان متفاوت
درك میشوند.

834

متغیری مانند حجم و نیرومندی عضالنی ،که به توانمندی مرد برای شکار و مبارزه با

دشمنان داللت دارد ،برای زنان ،و دارا بودن چهرهای سالم ،متقارن و جوان برای مردان جذابیت دارد .در مورد
اهمیت چهره ،ذکر همین نکته بس که این گرانیگاه دستگاههای حسی و ارتباطی به سادگی در اثر عوامل
محیطی آسیب میبیند و سالم و بینقص بودنش در جوامعی که جراحی پالستیک را ابداع نکردهاند ،دلیلی
محکم بر شایستگی زیستی صاحبش است.
نتیجه اینکه ،مردان بیشتر به داشتن رابطه کوتاهمدت عالقهمندند و زنان بیشتر روابط درازمدت را میپسندند.
این امر ،با توجه به سرمایهگذاری نامتقارن آنها در امر پرورش کودك ،به سادگی توجیهپذیر است .زنی که
میخواهد برای یک یا دو بار بچهدار شود ،زیاد به شاخصهای زایا بودن (جذابیت) شریکش اهمیت نمیدهد.
برای او بیشتر منابع اقتصادی شریکش ــ که آیندهی فرزندش را تضمین میکند ــ اهمیت دارد.

 . 834دیاموند165 : 1378 ،ـ160
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گذشته از داوریهای اخالقی ما آدمیان ،در جهان زنده این امری طبیعی است که هر جانوری بکوشد تا
سرمایهگذاری خود را در روند تولید نسل کمینه کند و تا حد امکان بار نگهداری از فرزند را بر دوش شریک
جنسیاش اندازد .یک مثال خندهدار در این مورد ،به کرم پهن پسودوسِروس بیفورکوس 835مربوط میشود.
این موجود یک جانور نرمادهی دگربارور است .یعنی هم اندامهای تناسلی نر را دارد و هم ماده را ،و با این
وجود مجبور است برای بارور شدن ــ یا بارور کردن ــ با فرد دیگری همانند خود جفتگیری کند .با توجه
به پراکنده بودن تخمدانها در کل بدن این کرم ،تزریق اسپرماتوزوئید به زیر پوست برای بارور شدن یک کرم
کفایت میکند .چنانکه گفتیم ،هزینهی پدر شدن در کل از مادر شدن کمتر است ،به همین دلیل هم در این
جانور ،رقص جفتگیری خاصی دیده میشود که در متون رفتارشناسی با نام رفتار شمشیربازی 836بدان اشاره
میکنند .در حین این رقص ،هر کرم میکوشد تا با آلت نرینهی خود طرف مقابل را بارور کند ،و در مقابل از
بارور شدن خودش جلوگیری کند .علت این امر باید همان بیشتر بودن بهای مادر بودن ،نسبت به پدر بودن
باشد 837.حاصل این مبارزه تکاملی ،چیزی شبیه شمشیربازی شوالیههای اسپانیایی قرن هفدهم است!
بر مبنای پژوهشهای باس ،چنین مینماید که این تفاوت عام در الگوی رفتار جنسی نرها و مادهها ،به انسان
هم قابل تعمیم باشد .نرها ،در گونهی انسان ،میکوشند تا از راهبرد STMاستفاده کنند ،و مادهها بهLTM
گرایش بیشتری دارند .امروز در بسیاری از جوامع ،دارایی سرانه به قدری افزایش یافته که یک فردِ تنها هم
به خوبی میتواند عهدهدار پرورش یک یا دو فرزند شود .همچنین در بیشتر جوامع پیشرفته ،دیگر توانایی

835

Pseudoceros bifurcus
- Penis fencing behaviour
837
McFarland,1981.
836
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عضالنی مرد ارتباطی با بهرهوری بیشتر از منابع ندارد .با وجود این ،هنوز هم به خوبی میتوان تمایل مردان
به روابط کوتاهمدت و گذرا ،و زنان را به روابط درازمدت و پایا را مشاهده کرد.
با وجود این گرایشهای نهادین ،ساخت اجتماع ،به ویژه در جوامع فقیرتری که یک زن به تنهایی توانایی
بزرگ کردن بچه را ندارد ،به همکاری و همیاری زن و مرد برای پرورش کودك منجر شده است .در واقع
آنچه شالودهی خانواده را در جوامع انسانی میسازد ،تعادل بین دو نیروی متضاد است .یکی تمایل متعارض
جنس نر و ماده برای در پیش گرفتن راهکارهای  STMو  ،LTMو دیگری عوامل تحکیمکنندهی نهاد
خانواده ،مانند پنهان بودن زمان تخمکگذاری ماده و رفتار جنسی شخصی انسان 838.به این ترتیب ،نهادی به
نام خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه در کشاکش این دو نیرو پدیدار شده است ،و هستهها و گرههایی را
برای توزیع منابع به نفع کودکان ،در بستر جامعه ایجاد کرده است.
به این ترتیب ،رفتار به ظاهر ضد و نقیض جنس نر در انسان توجیهپذیر میگردد .رفتاری که از یکسو با
رفتار پدرانه و حمایتگرانه از خانواده و فرزند پیوند خورده ،و از سوی دیگر عدم پایبندی به حوزهی خانواده
و نوعی خصلتِ گریز از مرکز را ــ به لحاظ آماری ــ ایجاد میکند .برخی از نظریهپردازان رفتار پدرانهی
انسان را دنبالهی رفتار جفتگیری میدانند و آن را به عنوان تبلیغی برای جلب جفت میدانند ،نه رفتار پدرانهی
واقعی که هدفش حفاظت از نسخهی ژنومی تکثیرشده است .این دیدگاه که به نظریهی نمایشی 839مشهور
است ،در چند مورد آزموده شده است .در آخرین بازبینی ،رفتار پدرانهی گروهی از مردان قبیلهی هَدزا در
تانزانیا مورد مشاهده قرار گرفت و نشان داده شد که رفتار پدر و پدرخوانده با فرزندانی که نسخههای ژنومی

Buss, 1994.
- Show off theory
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838
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آنها را حمل میکنند ،و نمیکنند ،تفاوت دارد .به این ترتیب ،میتوان به وجود نوعی رفتار پدرانه که با هدف
باال بردن شانس بقای فرزندان انجام شود ،در انسان باور داشت.

840

جنسیت و رفتار جنسی در انسان ،با توجه به آنچه گذشت ،تنظیمکنندهای مهم در سازمانیابی جامعه است.
بیشتر شدن بسامد رفتار یادشده ،به همراه بار روانشناختی لذتی که به دالیل فیزیولوژیک به آن اضافه شده
است ،رفتار همآورانه را به صورت نوعی ابزار تقسیم منابع و تنظیم رفتار گروهی درآورده است .ابزار و
معیاری که داربست نظم موجود در جوامع انسانی را تشکیل میدهد.

گروه و اجتماع
در نخستیها ،دراز بودن مدت بارداری و ناقص بودن نوزاد ،عاملی کلیدی است که لزوم همکاری بین نرها
و مادهها را برای بزرگ کردن بچه ایجاب میکند.
در پیشمیمونها ،که این نارس بودن نوزادان با شدت کمتری دیده میشود ،زندگی شبانه تعیینکنندهی نوع
روابط درونگونهای است .این جانوران معموالً منفرد و منزوی هستند ،به تنهایی به دنبال غذا میگردند و در
برابر دشمنان طبیعی از خود حفاظت میکنند .با وجود این ،شکل جنینی اجتماعاتی در آنها دیده میشود.
مثالً گاالکو سِنِگالِنسیسها 841در اواخر شب به صورت دستههایی بر روی درختان مجتمع میشوند و در طول
روز به صورت گروهی میخوابند .یا لمورِ آواهیال نیگِر 842برای بزرگ کردن بچههای خود خانوادهای متشکل
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Galago senegalensis
Avahila niger
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از یک جفت و بچههایشان را تشکیل میدهد .اصوالً زندگی گروهی ساده در بسیاری از لمورهای
ماداگاسکاری دیده میشود .ایندری ایندری ،843که از وابستگان فرعی خانوادهی لمورهاست ،اجتماعاتی از
چند خانوادهی همراه با هم را تشکیل میدهد ،و گونهی لِمورا کاتا 844گروههایی بزرگ با  25عضو ایجاد
میکند.

845

در میمونها ،که روزخیز هستند و بینایی نقش مهمتری در ارتباط درونگونهای ایفا میکند ،رفتار اجتماعی
بسیار پیشرفتهتری دیده میشود .دو استثنای مهم در این میان وجود دارد .یکی اورانگاوتان که معموالً تنها و
منزوی زندگی میکند ،و دیگری آئوتوس 846که خانوادهای با یک جفت و فرزندانشان را تشکیل میدهد.
میمونها ،صرف نظر از اینکه پیچیدگی دستههایشان چقدر باشد و اندرکنش درونگونهای کم یا زیادی را
داشته باشند ،رگههایی از گزینش خویشاوندی 847را در رفتار خود به نمایش میگذارند .به این معنی که کل
میمونها ترجیح میدهند به افراد همگونهی خود که با خودشان رابطهی خویشاوندی دارند بیشتر کمک کنند.
این همیاری میتواند به عنوان تالش برای بیشتر کردن شایستگی زیستی ژنومی با بخشهای مشترك با ژنوم
خود میمون ،تفسیر شود.

843

Indri indri
Lemur catta
845
Cambridge,1990.
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Aotus
- Kin selection
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مثال نشان داده شده که میمونهای سِرکوپیتِکوس آیتیوپس 848اسیر ،وقتی حضور شکارچیای را حس کنند،
در حضور همراهانی خویشاوند ،زودتر و بیشتر از وقتی که با میمونهایی غریبه در یک قفس باشند ،جیغهای
اخطاری سر میدهند .همچنین در مارموزتها و تامارینها این رفتار خاص دیده شده که فرزندان در شرایطی
که ،به دلیل تراکم جمعیت یا شدید بودن رقابت ،بختِ بچهدار شدن نداشته باشند ،همراه والدین خود باقی
میمانند و به بزرگ کردن فرزندان آنها کمک میرسانند.
به این ترتیب ،نخستیها راستهای را برمیسازند که حتی در سادهترین اشکال ممکن ،به زندگی گروهی گرایش
دارند و برای حفظ نسخههای ژنومی نزدیک به خودشان به طور فعال تالش میکنند .از آنجا که رفتار اجتماعی
در انسان مورد نظر این نوشتار است ،باید راهی بیابیم تا تحلیل رفتار اجتماعی انسان را با پشتوانهای
زیست شناختی و تکاملی همراه سازیم .یک راه برای پرداختن به این مهم ،توجه به سازوکارهای کلیدیای
است که سیمای کلی یک جامعهی پستاندار را تعیین میکند .یکی از این سازوکارها ،به روابط تولیدی و
توزیعی در داخل جامعه مربوط میشود .این روابط ،پیش از هر چیز ،بر مبنای منابع غذایی ،نوعشان و شکل
توزیعشان در بوم و کنام تعیین میشوند.
الگوهای تشکیل خانواده در نخستیها ،نتیجهی مستقیم شیوهی زندگی و چگونگی پراکنش منابع غذایی
است 849.در واقع ،دو عامل غذا و خطر شکارچیان تعیینکنندههای اصلی ساختار اجتماعی میمونها هستند.
در بیشتر موارد ،هستهی مرکزی خانواده که در نهایت شکلدهنده کل جامعه هم هست ،توسط ارتباطات
درونی افراد ماده با هم تعیین میشود ،چرا که بخش عمدهی بار پرورش فرزند بر دوش مادههاست.

Cercopithecus aethiops
Foley, 1989 [A]: 222-261.
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اگر غذا به صورت منابعی کوچک و پراکنده وجود داشته باشد ،یک فرد به تنهایی میتواند به دنبال غذا پرسه
بزند و از آنها استفاده کند .در این حالت ،به دلیل سرگردان بودن جانوران ،دفاع در برابر حمالت شکارچیان
اهمیت زیادی پیدا میکند .اگر دفاع در برابر شکارچیان زیاد مهم نباشد و میمون به دلیل بزرگی جثهاش یا
کم بودن تعداد شکارچیان در امنیت به سر برد ،الگویی مانند خانوادهی اورانگاوتان و گاالگو پدید میآید.
در این جانوران نر و ماده هر یک برای خود قلمروی دارند و به صورت منزوی زندگی میکنند ،اما قلمرو
نرها بزرگتر است و با قلمرو دو یا سه ماده بر هم افتادگی دارد .به این ترتیب ،امکان جفتگیری بین نر و
ماده فراهم میشود .میمونها هر یک به تنهایی زندگی میکنند و نرها به عنوان یک عملکرد کلی دفاع از
خانوادهی پراکندهی خود را هم بر عهده دارند .پراکنده بودن غذا و کم بودن نسبی خطر شکارچی ،روابط بین
افراد را کمرنگ کرده و به ایشان اجازهی انفرادی زیستن را میدهد.
اگر پراکنده بودن منابع غذایی و فقیر بودن محیط تشدید شود ،توازن قوا به نفع جنس ماده که بیشترین سرمایه
را در تولید مثل میگذارد ،به هم خواهد خورد .در این حالت ،هر ماده قلمرو مشخصی خواهد داشت و در
داخل این قلمرو چندین نر زندگی خواهند کرد و همگی با همان ماده جفتگیری میکنند .چنین الگویی در
مارموزتها و جوامع انسانی تبتی دیده میشود.
اگر غذا به همین شکل پراکنده باشد ،اما یک نر بتواند فقط از عهدهی دفاع از یک ماده برآید ،الگوی
خانوادگیای شبیه به ژیبون پدید میآید .این میمون تکهمسره است و خانوادههای تشکیل شده از یک نر و
یک ماده و فرزندانشان به صورت مجزا از بقیه زندگی میکنند ،و روابط بین این واحدها بسیار کم است.
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اگر چند نر مجبور شوند برای دفاع از قبیلهای متشکل از چند گروه خواهری به هم کمک کنند ،الگویی پدید
میآید که در شامپانزه دیده میشود .قبیلههای این میمون از چندین نر و مادهی همخون تشکیل شده که در
بین خود سلسلهمراتبی را با تمرکز قدرت در نرها دارند ،اما واحدهای خانوادگی مشخصی در آنها دیده
نمیشود .با وجود اینکه هر نر در حالت عادی قلمرو مشخصی در جامعهاش دارد ،اما هرجومرج جنسی هم
تا حدودی در این قبیلهها وجود دارد و راه را برای رقابتهای فیزیولوژیکی مانند حجم پشتاب و وزن بیضه
باز میکند ،که پیش از این به آن پرداختیم.
اگر مواد غذایی به فراوانی در محیط وجود داشته باشند اما کیفیتش پایین باشد ،الگوی خانوادهای شبیه به
گوریل و النگوس ایجاد میشود .در این الگو ،قبیلههایی کوچک مشتمل بر چندین مادهی همخون تشکیل
میشوند .این قبیلهها به قدری کوچک هستند که یک نرِ نیرومند میتواند از آن پاسبانی کند و رقبای همجنسِ
خود را از میدان به در کند .در این حالت ،مانند قبیلهی گوریلها ،یک نرِ غالب با تزئینات ویژه (مثال موهای
پشتنقرهای) به همراه چند ماده زندگی میکند.
اگر غذای مورد نظر میمونها ،کیفیت باالیی داشته باشد و پراکنشش در زمان ناهمگن باشد (یعنی گاه خیلی
فراوان و گاه کمیاب گردد) ،الگوی دیگری ایجاد میشود که در بابونهای دشتی وجود دارد .هر قبیلهی این
بابونها از چندین مادهی خویشاوند ــ معموالً خواهر ــ تشکیل شده که چند نر جدا از هم با سلسلهمراتب
خاص خود در میانشان زندگی میکنند .این نرها مرتب بر سر مقام رهبری با هم میجنگند.
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اگر منابع غذایی در فضا و زمان پراکنده باشند ،و دستیابی به آنها همکاری چندین فرد را الزم سازد ،الگویی
شبیه به جوامع انسانی شکل میگیرد .در این جوامع خانوادههایی که حد و مرز و روابطشان با توزیع قدرت
در میان نرها تعیین میشود ،به صورت متحد با هم زندگی میکنند و رفتار جنسی ــ مثل شامپانزهی کوتوله،
ولی با پیچیدگی بسیار بیشتر ــ بخش مهمی از روابط تولیدی /توزیعی را تعیین میکند .به این ترتیب ،توزیع
بومشناختی منابع غذایی ،نخستین شاخص شکلدهندهی جوامع نخستیهاست.
با وجود این ،نوع غذا هم در سازماندهی اجتماعی نخستیها مؤثر است .اگر مواد غذایی کیفیتی پایین داشته
باشند و به فراوانی در دسترس باشند ،چندین ماده که از فرزندان یکدیگر نگهداری میکنند ،به عالوهی یک
نر تنومند و قوی دستهای برای خود تشکیل میدهند و این خانوادهی حرمسرامانند ،مستقل از دیگران زندگی
میکند .چنین چیزی در گوریلها دیده میشود.
اگر منابع کمیاب ولی دارای کیفیت باال باشد ،مادههای خویشاوند ترجیح میدهند در کنار یکدیگر باقی بمانند
و برای دفاع و باروری خود با چند نر ائتالف کنند .در نتیجه ،دستهای با چند نر که در بین خود سلسلهمراتب
مشخصی دارند تشکیل میشود .چنین الگویی در بابونهای دشتی به خوبی مشخص است .میبینید که ترکیب
دو عامل نوع منبع و توزیع آن ،به این ترتیب ،ساختار اولیهی جوامع نخستی را پیریزی میکند.
دگرگونیهایی که در مسیر تکامل در نوع و توزیع مواد غذایی مورد نیاز انسان پیش آمده ،یکی از عوامل مهم
شکلدهنده به جوامع انسانی بوده است .در اواسط دورهی میوسن ،بوم آفریقایی زادگاه انسان از بخشهایی
پهناور و سرسبز تشکیل یافته بود که منابع مورد نیاز برای تأمین نیازهای یک جمعیت انسانی کوچک را در
خود داشت و بنابراین لزوم چندانی برای تشکیل جوامع پیچیده یا مهاجرتهای دامنهدار دستهجمعی وجود
نداشت .در اواخر میوسن شرایط اقلیمی تغییر کرد و به دلیل سرد شدن هوا این محیط مساعد به خردهبومهایی
پراکندهتر و فقیرتر تجزیه شد .این تغییر شکل منجر به پیدایش شیوهی زندگی متحركتر و پویاتری شد و
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جمعیتهای انسانی ناچار شدند برای دستیابی به منابع در میان تکهپارههایی سرسبز و غنی که در میان برهوتی
از مناطق غیرقابل استفاده پراکنده شده بود ،جابهجا شوند و به شکار ،بیش از مواد گیاهی و میوههای وحشی
متکی گردند .به این ترتیب ،اولین قبایل یا گروههای مهاجر انسانی شکل گرفتند .گروههایی که احتماالً نطفهی
اولین مهاجران به سایر قارههای غیرآفریقایی را در بطن خود میپروردند.

852

عامل دیگری که از نظر تکاملی در تعیین ریخت کلی جوامع انسانی نقش مهمی را ایفا کرده ،روند رشد فردی
در انسان است .به عبارت دیگر ،شکل ویژهی جوامع انسانی نه تنها به روند تکامل دودمانی ،853که به روند
رشد فردی 854انسانها هم بستگی دارد.
ناقص به دنیا آمدن نوزاد انسان ،حضور و مراقبت همزمان والدین را ایجاب میکند .این نیاز ،چنانکه دیدیم
با شکل گرفتن رابطهی فردی بین زن و مرد تحکیم میشود .انسان از گونههایی است که فرزندان خود را به
صورت نارس 855به دنیا میآورند .کودك انسان به دلیل رشد درازمدت مغزش پس از تولد ،دستکم تا ده
سالگی نیاز به مراقبت و حمایت والدین دارد و تا سه سالگی مهارتهای حرکتی پیچیده ــ مثل بستن بند
کفش ــ را یاد نمیگیرد .به این ترتیب ،وجود والدینی که تعداد کمی بچه را در مدتی دراز بزرگ کنند ،برای
زنده ماندنشان الزم است.
این دراز شدن زمان رشد کودك ،به طور طبیعی به کاهش تعداد سرانهی فرزندان خانواده میانجامد .به عبارت
دیگر ،ما در گونهی انسان راهکاری دقیقاً عکسِ شیوهی جوندگان (بیشترین فرزند) را میبینیم .راهکار انسانی،
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شاید بتواند به صورت «بهترین فرزند» صورتبندی شود .یعنی گرایش به کیفیت در گونهی انسان بر کمیت
غلبه کرده است ،و گونهی ما ترجیح داده که از راه پرورش تعداد کمی فرزندِ نیرومند و هوشمند ،بقای ژنوم
خود را حفظ کند .راهکار رقیبِ «بیشترین فرزند» در بسیاری از حشرات و به ویژه جوندگان رواجی کامل
دارد .در جانورانی که به افزایش کمی تعداد فرزندان اهمیت میدهند ،افزایش تعداد نسخههای ژنوم موجود،
یعنی سرراستترین روش برای تضمین بقای فرد ،برگزیده شده است ،و افزایش همافزایانهی اطالعات در
طول زمان در افزایش تعداد رونوشتهای ژنوم والدین تجلی مییابد .به این ترتیب ،توالی سریعی از فرزندانِ
به نسبت ساده و کوتاهعمر که سرعت رشد فراوان ،زمان بلوغ کوتاه و باروری باالیی دارند ،در این موجودات
دیده میشود.
در گونههایی که مانند انسان از راهکار کیفی پیروی میکنند ،الگویی متفاوت دیده میشود .در این موجودات
راهبرد افزایش بختِ بقا ،با تراکم بیشتر اطالعات در هر یک از فرزندان گره میخورد و به این ترتیب تعداد
کمی فرزند در هر نسل دیده میشود .هر یک از این فرزندان دارای اندوختهای غنی از اطالعات اکتسابی
هستند ،و این اطالعات آموختنی امکان سازگاری بیشتر با محیط را برایشان فراهم میکند .به این شکل ،بقای
ژنوم والدین ،در روشی صرفهجویانهتر ،با به ارث رسیدن به فرزندانی معدود ولی دارای بختِ بقای باال ،تأمین
میشود.
برای انباشت اطالعاتی که این سازگاری باالی فرزند با محیط را ممکن سازد ،زمان و هزینهی مادی /انرژیایی
سرانهی بیشتری مورد نیاز است ،به همین دلیل هم در این گونهها سرعت رشدی اندك و عمری طوالنی را
میبینیم .برگزینندگانِ این راهکار ،در هر نسل تعداد کمی فرزند تولید میکنند ،و این نوزادان برای مدتی
طوالنی به والدینشان وابسته باقی میمانند .این نوزادان در نهایت پیچیدهتر از آنهایی هستند که راهکار
نخست ــ یعنی روش کمی ــ را انتخاب میکنند .به عنوان مثال ،نخستیهای عالی از جوندگان ،و زنبورها
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از شبپرهها پیچیدهترند .البته در نظر داشته باشید که راهکار یادشده در راستههای گوناگون اشکال متفاوتی
به خود میگیرد .به ویژه در حشرات اجتماعی راستهی نازكباالن (زنبورها و مورچهها) که فراگیرترین و
موفقترین شکل از راهکار کیفی را به نمایش میگذارند ،این روش به دلیل ساخت ژنومی ویژهی جنس نر و
ماده (سیستم هاپلو ـ دیپلوئیدی) شکلی خاص پیدا میکند.

856

انتخاب راهکار کیفی ،به بروز تغییراتی در

ساخت اجتماعی انسان انجامیده است ،که باید کمی دقیقتر مورد توجه قرار گیرد.
طوالنی بودن عمر انسان پس از فروکش کردن توانایی جفتگیری ،نوعی استثنا در جهان جانوران محسوب
میشود .اصوالً زنده ماندن موجودی که توانایی تولید مثل ندارد ،به دلیل رقابتی که این موجود با سایر جانوران
همگونهاش خواهد داشت ،از نظر تکاملی پرهزینه است و میتواند باعث نوعی فرسودگی و استهالك
درونگونهای شود .چرا که در این حالت بخشی از منابع موجود در محیط که میتواند برای زنده نگهداشتن
جانوری بالغ و بارور هزینه شود ،به مصرف موجودی میرسد که توانایی انتقال ژنومش را ندارد .به همین
دلیل هم در جهان جانوران تدابیری مشخص برای پرهیز از زیاد زنده ماندنِ موجود فرتوت پیشبینی شده
است .یکی از مشهورترین این تدابیر ،که مثل بقیهی تدابیر تکاملی در جریان آزمون و خطاهای تصادفی و
انتخاب طبیعی شکل گرفته ،پیری است .پیری عبارت است از انباشته شدن آثار مخرب ژنهای زیانمندی که
اثرشان را پس از تولیدمثل موجود آشکار میکنند ،و بنابراین توسط انتخاب طبیعی حذف نمیشوند .ژنی که
آثار زیانمند خود را تا پیش از زمان جفتگیری و انتقال ژنوم آشکار میکند ،بر احتمال تکثیر نسل اثر منفی به
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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از تکمیل روند تولیدمثل از خود آشکار میکند ،نه تنها از دام انتخاب طبیعی فرار خواهد کرد ،که تا حدودی
هم توسط گزینش گروهی انتخاب خواهد شد .چرا که با کم کردن عمر جانور در سنین پیری ،آن فرسودگی
درونگونهای را نیز کم میکند و وجودش در نهایت به نفع کل گونه تمام میشود.
عالوه بر انباشته شدن آثار زیانمندِ جهشها ،برنامههای ژنتیکی مشخصی هم برای کاستن از عمر غیرمفید
موجود ــ از دید همانندسازها ــ در ژنوم موجودات وجود دارد .این برنامهها عملیاتی موسوم به خودکشی
سلولی 857را راهاندازی میکنند و در حشراتی مانند زودمیران 858و پروانگان ابریشم 859و دامنهی وسیعی از
شاخههای دیگر جانوران ،مرگِ خود به خودِ موجود پس از تولید مثل را برنامهریزی میکنند .بخش مهمی از
گونههای جانوری شناختهشده ،فقط تا زمان تولیدمثل زنده هستند و پس از آن به دلیل اجرا شدن این برنامههای
ژنتیکی میمیرند و کنام را برای جایگزینی موجودات نسل بعد خالی میکنند.
در برخی از گونهها ،کنام معمولی و طبیعی جانوران توسط رفتارهای مربوط به زندگی گروهی و شبکهای
پیچیده از روابط اجتماعی حمایت میشود و به صورت کنامی اجتماعی در میآید .محیطی نوظهور که در اثر
پیچیدگی روابط درونگونهای افراد و همافزا شدن ارتباطاتِ (به ویژه اطالعاتی) افراد همگونه پدید میآید.
در این جانوران ،عمر موجود پس از پایان یافتن دورهی تولیدمثل میتواند زیاد باشد .چرا که حضور موجود
در شبکهای از روابط اجتماعی ،میتواند بر شایستگی زیستی جانوران دیگری که توانایی تولید مثل دارند تأثیر
مثبت گذارد و شایستگی زیستی آنها را افزایش دهد .به این ترتیب ،انتخاب طبیعی امکان رسیدن به سن
باالتری را به این نوع موجودات میدهد .حشرات اجتماعی نمونههایی بسیار افراطی از این نظر هستند .به
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طور کلی عمر مورچگان ،زنبورها و موریانهها در میان سایر حشرات بسیار زیاد است و میتواند در مورد
ملکهی مورچه به بیست سال برسد ،که بیشترین طول عمر در میان کل حشرات است .تقریباً تمام اعضای
یک کلنی از حشرات اجتماعی ،فاقد توانایی تولیدمثل هستند و تولید شدن گهگاهِ زنبور یا مورچهی نر توسط
برخی از کارگرها نوعی انحراف کوچک از این قاعده به شمار میرود .با وجود این ،این انبوه حشرات عقیم
در کلنیهای خود برای مدتهایی بسیار طوالنیتر از عمر حشرات زادآورِ خانوادههای دیگر زنده میمانند،
چرا که در امر بزرگ کردن فرزندان مادر مشتركشان مفید هستند و شانس بقای نسخههای ژنومی شبیه به
خود را باال میبرند.
انسان هم یکی از گونههای خاصی است که به دلیل زندگی اجتماعی ،عمری طوالنی پیدا کرده است .انتقال
عناصر فرهنگی (منشها) به نسل بعد ،به قدری در گونهی انسان اهمیت پیدا کرده که انتخاب طبیعی موانع
موجود بر سر راه عمر درازِ ناقالن آنها را از میان برداشته است .برجستهترین نمود این پدیده ،در عمر دراز
زنان پس از یائسه شدن دیده میشود .یائسگی ،در اصل برابر است با از بین رفتن توانایی باروری زن .معموالً
پستانداران ماده پیش از رسیدن به این سن در اثر عوامل طبیعی از بین میروند ،و آن تعداد اندکی هم که به
سن یائسگی میرسند در مدتی کوتاه پس از آن به دلیل عوارض شدید ناشی از پیری میمیرند .اما در انسان،
یک زن یائسه میتواند تا چهل سالِ دیگر هم عمر کند .یعنی طول عمر به قدری زیاد شده که یائسگی ــ که
در حالت عادی باید در انتهای عمر فرد حادث شود ــ در اواسط عمر رخ میدهد .عمر زیاد زن ،بعد از
یائسگی ،مهمترین تفاوت انسان و میمونهای بزرگ از نظر فیزیولوژی تولیدمثل است 860.البته چنین چیزی
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860

در مورد مردان هم دیده میشود ،اما به دلیل اینکه توانایی تولید مثلی جنس نر اصوالً بسیار دیرتر و کندتر از
بین میرود ،به اندازهی مسألهی یائسگی زن چشمگیر نیست.
تنها علت تکاملی که میتوان برای این دراز شدن طول عمر فرض کرد ،مراقبت مادر از فرزندانِ فرزندش ــ
و به ویژه نوههای دختریاش ــ است .چنین رفتاری میتواند شایستگی زیستی کدهای ژنتیکی منتقل شده به
نسل بعد را به دلیل حمایت از نوهها در برابر خطرات ،افزایش دهد .به این ترتیب «پدیدهی مادربزرگی» که
در میان پستانداران دیگر کمنظیر است ،تکامل یافته است .این پدیده ،با توجه به شباهت ژنوم مرد و زن ،عمر
طوالنیتر مردان را هم در پی داشته است ،و همین مردان بودهاند که با ایجاد کردن نقش تخصصی دارنده و
ناقل منشها (کاهن ،دانشمند ،متخصص) ،بُعدِ جدیدی به این الگوی پیچیده دادهاند و به طریقی دیگر
شایستگی زیستی کل جمعیت را افزایش دادهاند.

861

پدیدهی مادربزرگ ،نخستین گام در جهت حفظ و انتقال منشهای تولیدشده در یک جامعه ،به نسل بعد
است .اطالعات و آموختنیهایی که در یک نسل تولید شوند ،تنها با درصدی از بازده توسط والدین به نسل
بعد انتقال مییابند .اما اگر این اطالعات و منشها توسط ناقل برجستهی دیگری مانند پدربزرگ و مادربزرگ
هم پشتیبانی شود ،بازده انتقالشان به نسل بعد بسیار بیشتر میشود .این برهم افتادگی نسلها ،که یکی از
مهمترین کلیدهای انباشت منشها و غنی شدن بوم منشهاست ،فقط در گونههایی ویژه ،با ساخت اجتماعی
پیچیده دیده میشود .انسانها ،مورچگان ،زنبوران و موریانگان مشهورترین جانورانِ مجهز به این سازوکار
هستند.

Diamond, 1991:95-106.
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شیوهی تغذيه
رژیم غذایی انسان یکی از متنوعترین ،پیچیدهترین و پردامنهترینِ رژیمهای غذایی موجود در نخستیهاست.
گذشته از تنوع چشمگیر رژیم غذایی انسان ،به عنوان قاعدهای کلی ،میتوان به گوشتخواری انسان اشاره
کرد؛ رفتاری که در سایر نخستیها به این شدت دیده نمیشود .تنها نمونهی دیگرِ شناختهشده از
گوشتخواری در نخستیها ،به شامپانزهها مربوط میشود .این موجودات در فصل جفتگیری که ماده در آن
نیاز به منابع غذایی غنی دارد ،مهرهداران کوچک و حتی میمونهای جنس کولوبوس را شکار میکنند و
میخورند ،اما این رفتار شکارگری نوعی خصلت فصلی دارد و در سایر اوقات سال دیده نمیشود.

862

وابستگی انسان به غذای گوشتی ،کامالً به شرایط اقلیمی وابسته است .به طور کلی هر چه بیشتر از خط استوا
دور و به قطبها نزدیک شویم ،به دلیل سردتر شدن محیط و کمتر شدن پوشش گیاهیِ قابل استفاده برای
انسان ،گوشتخواری رواج بیشتری مییابد .به همین دلیل هم در صحرای کاالهاری آفریقا قبایل سیاهپوستی
داریم که تنها  20درصد مواد غذاییشان را گوشت تشکیل میدهد ،و در قطب شمال اسکیموها را میبینیم
که عمالً تمام غذایشان گوشتی و حیوانی است.
گوشتخوار شدن ،به شدتی که در انسان دیده میشود ،نوعی تغییر شیوهی تغذیهی ریشهای و بنیادی است
که دگرگونیهای فیزیولوژیک و ریختشناختی مشخصی را در انسان پدید آورده است .انسان ،به عنوان
نخستیای گوشتخوار ،به پاندا که خرسی گیاهخوار است ،شباهت دارد .در هر دو مورد خطراههی تکاملی
مشخصی که در بومی ویژه رشد کرده و بالیده و در نتیجه نوع ویژهای از رژیم غذایی را هم به گونهی وابسته
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بدان تحمیل کرده ،دچار چرخشی چشمگیر میشود و به نوعی تغییر کنام و تغییر فضای بومشناختی گونهی
نوآور میانجامد.
انسان ،عالوه بر ساخت لولهی گوارش همهچیزخوارش ــ که با خوردن گوشت هم سازگار است ــ تغییرات
رفتاری خاص گوشتخواران را هم از خود نشان میدهد .رفتار ویژهی دفع مدفوعِ انسان ،در سایر
گوشتخواران هم دیده میشود .موجودی که از گوشت سایر جانوران تغذیه میکند ،مدفوعی کمحجم ،بدبو
و انباشته از باکتریهای بیماریزا را از خود دفع میکنند ،که اگر در محیط پراکنده شود میتواند باعث بروز
بیماریهای همهگیر در جمعیتشان شود .به همین دلیل هم همهی گوشتخوارانِ دارای النهی مشخص ،که
در محیط خاصی جایگیر شدهاند ،مدفوع خود را دفن میکنند و یا به شکلی دیگر آن را از سطح کنام حذف
مینمایند .وجود توالت در ساختمانهای انسانی ،سادهترین دلیل پایدار ماندن چنین رفتاری در انسان است.
شاید اگر انسان مانند خویشاوندان دیگرش برگخوار یا علفخوار میبود ،میتوانست از مدفوع حجیم و نیمه
هضمشدهی گیاهیاش به عنوان سوخت استفاده کند و شاید در آن هنگام توالت با بخاری خانگی به شکلی
پیوند میخورد!
عالوه بر رفتار دفع ،نشانههای دیگری از اصول گوشتخواری هم در انسان دیده میشود .انسان غذای گرم
را ترجیح میدهد ،و گروهی این را باقیماندهی عادت انسان به گرمای گوشت شکار میدانند .همچنین بخش
مهمی از رفتارهای خشونتطلبانه و پرخاشگرانهی انسان ،میتواند به عنوان شکل دگردیس خشونت
شکارگری ــ که در جوامع امروزین کاربرد باستانی خود را از دست داده ــ تفسیر شود.

863
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گوشتخوار شدن انسان در اواخر دورهی میوسن ،و شکل گرفتن رفتار شکارگری سازمانیافته در جنس
انسان نخستین پرش تکاملی مهمی بود که امکان بسط یافتن جغرافیایی انسان و سازگار شدنش با بومهایی
بسیار متنوع ــ از قطب گرفته تا کویر ــ را ممکن ساخت .همین تغییر ،یکی از عوامل درشتتر شدن اندازهی
بدن انسان هم بوده است .عاملی که به همراه سازگاری با محیط گرم و استوایی ،میمونهای جنوبی کوتاه و
تنومند را به شکارچیانی بلندباال و دونده تبدیل کرد .این درشت شدن بدن ،آنگاه که با سازماندهی پیچیدهتر
درونجمعیتی انسان گره خورد ،امکان تشکیل دستههای بزرگ شکارچی را فراهم کرد ،دستههایی که
میتوانستند جانورانی بسیار بزرگتر از خود ــ مانند ماموتها ــ را از پای درآورند و با بازدهی بیشتر از
دستههای شکارچی رقیب ــ مثل کفتارها ــ عمل کنند.

864

در مورد رژیم غذایی انسانهای راستقامت و نئاندرتال ،شواهد زیادی وجود دارد .بقای استخوانها و
الشههایی که در کنار ابزارهای سنگی این موجودات کشف شده ،نشان میدهد که جانورانی بزرگ مورد
استفادهی این انسانها قرار میگرفتهاند .چنانکه دیدیم ،امروزه این نظریه که انسان راستقامت الشهخوار
بوده است و بخش مهمی از جانوران مورد استفادهاش را خود شکار نمیکرده ،هواداران بیشتری دارد .در
مورد همنوعخواری انسان راستقامت هم ،که بر مبنای شواهد بهدستآمده در غارهای شمال چین مسلم
فرض میشد ،تردیدهایی جدی راه یافته است .با وجود این ،در مورد این عادات انسانهای نئاندرتال تردید
بسیار کمتری وجود دارد .نوع ابزارهای ساختهشده توسط این انسانها و توزیع استخوان جانوران در اطراف
محل زندگیشان نشان میدهد که با روشهایی پیچیده برای شکار کردن آشنا بودهاند .همچنین بقایایی از
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استخوانهای انسانی در اردوگاههای نئاندرتالها یافت شده که اثر سوختگی و خراشهای ناشی از ابزارهای
سنگی بر رویشان دیده میشود .این بدان معناست که این انسان همنوعخوار هم بوده و از گوشت آدمیان
دیگر تغذیه میکرده است .یکی از شواهدی که این فرضیه را بسیار تقویت کرد ،کشف اردوگاهی در ناحیهی
اَبری موال 865در جنوب فرانسه بود که از میان  13اسکلت یافتشده در آن ،بر روی  4اسکلت آثار سوختگی
و خراشیدگی دیده میشد.

866

در روند پراکندگی گونهی انسان ،و پیچیدهتر شدن جوامع انسانی ،چند جهش عمده را میتوان تشخیص داد،
که شکارگری یکی از آنهاست .بعد از آن ،کشف آتش را داریم که بیشتر در حوزهی ابزارسازی میگنجد.
پختن غذا ،امکان زهرزدایی حرارتی از بسیاری از دانههای گیاهی و مواد غذایی سمی دیگر را برای انسان
فراهم کرد و گسترش مهم دیگری در کنام را ممکن ساخت .پس از آن ،مهمترین جهش بیتردید به اهلی
کردن گیاهان و جانوران مربوط میشود.
انسانهایی که در مناطق غنی و دارای تراکم باالی شکار زندگی میکردهاند ،نیاز چندانی به اهلی کردن جانوران
و گیاهان نداشتهاند .چرا که منابع غذایی به صورت شکار همیشه در دسترسشان بود .این انسانها در قالب
قبیلههایی با جمعیت زیر صد نفر ،که از چند خانوادهی همخون تشکیل یافته بودند ،زندگی میکردند .قبایل
یادشده در زیستگاه غنی خویش به گردش میپرداختند و با طی کردن مسیرهایی منظم ،به شکار کردن جانوران

865 Abri Moula
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و برداشت کردن مواد گیاهی خوردنی از گیاهان خودرو میپرداختهاند .قبیلههای دارای این شیوهی زندگی
متحرك و وابسته به محیط را «گردآورنده و شکارچی» مینامند.

867

برای مدتی بسیار طوالنی ،یعنی در طی کل عمر صد هزار سالهی عمر گونهی انسان خردمند ،روش غالب
زیستن عبارت بود از گردآوری و شکار .این شیوه ،بیتردید در میان اجداد انسان نیز رواج داشته است و
شکل معمول سازماندهی زندگی در روخانوادهی شبهانسانها بوده است .آدمیان ،تا هنگامیکه به این شکل
میزیستند ،آسیب زیادی به گونههای گیاهی وارد نمیآوردند و رفتار خشونتآمیزشان با سایر اشکال حیات،
بیشتر متوجه گونههای مهرهداری بود که به عنوان شکار هدف قرار میگرفتند.
اما در حدود ده هزار سال پیش ،خشک شدن محیطهای گرمسیری و زوال جنگلها ،باعث نامساعد شدن
زیستگاه برای بسیاری از جمعیتهای انسانی شد .پیدایش کشاورزی و دامداری ،در اقلیمهایی حاشیهای و نه
چندان مساعد ریشه دارد ،که زندگی در آن به شیوهی گردآوری و شکار دیگر جوابگوی نیازهای اولیهی
آدمیان نبود .اهلی کردن جانوران و گیاهان ،ابتدا در این مناطق ــ به ویژه در اطراف رودخانههای بزرگ ــ
آغاز شد و بعدها به بخشهای دیگر کرهی مسکون منتشر شد.
عمالً تمام پستانداران و طیف وسیعی از سایر جانوران را میتوان اهلی کرد .کافی است که انسانی در هنگام
متولد شدن حیوان مورد نظر حضور داشته باشد و جانور به بو و شکل و حضور انسان از نوزادی عادت کند.
در واقع اهلی شدن ،نوعی آموزش است که در طی آن جانور یاد میگیرد از جانورانی با شکل ظاهری و
خصوصیات انسان نترسد و آنها را به عنوان گونهای همکار بپذیرد.

 .867لنسکی و نوالن 60 :1380 ،ـ 25

384

با وجود این ،اهلی شدن جانورانی که به صورت گلهای زندگی میکنند کمی پیچیدهتر است ،چرا که نوزادان
در داخل گله و بین همنوعان خود زاده میشوند و بیشتر همنوعان خود را میبینند .زندگی گلهای به طور
عمومی تحمل جانور نسبت به حضور موجودات همگونه و غیرهمگونه را افزایش میدهد و جانور از نوزادی
یاد میگیرد که نسبت به گونههای دشمن ــ که شناساییشان از روی واکنش گله ممکن است ــ حساس
باشد ،نه نسبت به همهی جانداران بیگانه .مهمترین دلیلِ اهلی شدن بسیاری از جانوران ،همین زندگی گلهای
و گروهی بوده است.
هرچند نقش مخرب انسان در نابودی گونههای دیگر قابلانکار نیست ،اما باید این حقیقت را هم در نظر
گرفت که گونههای همزیست با انسان ،از این تخریب همهجانبه در امان ماندهاند .اجداد گاو اهلی کنونی،
نوعی گاو وحشی 868بوده است 869.این گاوهای وحشی تا قرن هفدهم به صورت گلههای بزرگ در اروپا
وجود داشتهاند و در آن تاریخ توسط انسانهای شکارچی قتلعام شده و منقرض گشتهاند .با وجود این،
نوادگان اهلی و همزیستشان با انسان ،امروز یکی از پرجمعیتترین ،و بنابراین موفقترین پستانداران قارهی
اروپا را تشکیل میدهند.
یک مثال برجستهی دیگر در نقش انسان به عنوان حامی حیوانات اهلی ،به خرگوش مربوط میشود .در حدود
دو هزار سال پیش ،نسل خرگوشهای معمولی

870

در حال انقراض بود و جمعیت طبیعی این جانوران به

حاشیهی جنوبی فرانسه و بخشهایی از اسپانیا محدود شده بود .در همان حدود بود که برای نخستین بار

Bos primigenius
 .870البته اسم علمی گاو اهلی کنونی هم که نوادهی این گاوهای وحشی بوده ،همین است.
Oryctolagus cuniculus
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رومیان موفق به اهلی کردن این خرگوشها شدند و با مراقبت و تکثیر آنها ،جلوی انقراضشان را گرفتند.
رومیان این جانوران را به سایر نقاط امپراتوریشان هم منتقل کردند و به تدریج نگهداری از خرگوش اهلی
برای استفاده از گوشتش ،رایج شد .جالب اینکه همین خرگوشهای از خطر جسته ،پس از مدت کوتاهی
بار دیگر به طبیعت راه یافتند و وحشی شدند .تمام جمعیتهای خرگوش کنونی ،که در اوراسیا به فراوانی
دیده میشوند و همراه انسان به بخش مهمی از جهان نو ــ مانند استرالیا و آمریکا ــ هم راه یافتهاند ،در ابتدا
اهلی بودهاند و به اصطالح جمعیتهایی باز وحشیشده 871تلقی میشوند.
جانوران با اهلی شدن ،تغییراتی مشخص را تحمل میکنند .انسان به عنوان عاملی تعیینکننده در گزینش
طبیعی بر ترکیب ژنومی جانوران اهلی تأثیر میگذارد و با تکیه بر اصول بهنژادی و اصالح نژاد ،تنوع ژنومی
جمعیتهای وحشی جانوران را دگرگون میکند .مهمترین تغییراتی که به طور عام در جانوران اهلی دیده
میشود ،عبارتند از:
 .1کوچک شدن اندازه و سبک شدن وزن ،که بازتابی است از اندازهی انسان و گرایش او برای ساده کردن
حمل ونقل ،نگهداری و در نهایت کشتن جانوران اهلی؛
 .2تغییر شکل ظاهری ،که در درجهی اول بازتاب نیاز صاحبان انسانی جانوران اهلی برای بازشناسی آنها از
جانوران وحشی همگونهشان است .اما منشهای فرهنگی ویژهای هم میتوانند به تدریج به این گرایشها
جهت دهند .مثالً دارا بودن جانوری که از نظر ریختی با سایر همنوعانش تفاوت دارد ــ مثالً رنگ خاصی

871- Feral
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دارد یا شکل شاخهایش جور خاصی است ــ میتواند برای صاحب انسانیاش قدر و منزلت اجتماعی به
همراه داشته باشد .به این ترتیب ،گزینش نمونههای دارای شکل خاص در کل رایج شده است.
 .3کم شدن وزن مغز به وزن بدن ،و کوچک و ظریف شدن چهره .این امر میتواند با بزرگتر شدن اندازهی
چشم و گوش جانور اهلی همراه باشد ،اما همواره با ضعیفتر شدن حواس او همراه است .این امر دو علت
دارد .نخست حذف شدن فشار ناشی از وجود شکارچیان طبیعی ،به دلیل حمایت انسان ،و دوم گرایش انسان
برای اینکه حیوانات اهلیاش به خودش شبیه باشند .این امر به ویژه در مورد حیوانات دستآموزی که ارزش
غذایی برای انسان ندارند ــ مثل سگ و گربه ــ به شکلی شدیدتر دیده میشود .در این جانوران تغییر شکل
جمجمه و کاهش یافتن وزن مغز با تغییرات ریختی دیگری همراه است که جانور اهلی را به بچهی انسان
شبیه میکند .کم شدن وزن ،کوتاه شدن یا از بین رفتن پوزه ،درشت شدن چشم و کوچک شدن بینی ،نرم
بودن پوست بدن و بلند شدن موها ،و رفتار بازیگوشانه و کنجکاوانه شاخصهایی هستند که در گربه و سگ
خانگی به خوبی دیده میشوند و احتماالً برای این انتخاب شدهاند که با شبیهتر کردن جانور اهلی به کودك
انسان ،از احتمال بروز خشونت از سوی اربابان انسانیشان میکاستهاند.

387

مرکز

زمان

اهلی شدن

اهلی شدن
12

جانور اهلی

جد وحشی

نام علمی

سگ

گرگ

Canis lupus

آسیای غربی

گوسفند

قوچ و میش

Ovis orientais

آسیای غربی

9

خوك

گراز

Sus scrofa

آسیای غربی

9

گوزن راین

گوزن راین

Rangifer tarandus

اروپای شمالی

8

خرگوش

خرگوش وحشی

Oryctolagus sp.

اسپانیا

؟

اسب

اسب وحشی

Equus ferus

آسیای میانه

3

خر

خر وحشی ،گور

Equus africanus

عربستان،
شمال آفریقا

6

شتر

شتر وحشی

Camelus sp.

عربستان

5

شتر باختری

شتر وحشی

Camelus ferus

آسیای مرکزی

5

الما

شتر آمریکایی

Lama guanicoe

آمریکای جنوبی

7

خوکچه هندی

خوکچهی وحشی

Cavia sp.

آمریکای جنوبی

3

گربه

گربهی وحشی

Fellis sylvestris

آسیای غربی

12

یاك

گاو وحشی هیمالیایی

Bos mutus

هیمالیا

9

بوفالوی آبی

بوفالو

Bubalus arnee

آسیای جنوبی

9

گاو میتان

گاو وحشی آسیایی

Bos gurus

آسیای جنوبی

8

گاو بالی

بانتنگ

Bos javanicus

آسیای جنوبی

؟

مرغ

ماکیان وحشی

Galus galus

آسیای جنوبی

6

بوقلمون

شترمرغ

Meleagris galopavo

آمریکای شمالی

5

ماهی قرمز

ماهی قرمز

Carassius aureatus

چین

5

بز

بز وحشی ،کل

Capra aegagrus

آسیای غربی

7

گاو

گاو وحشی

Bos primigenus

آسیا

3

مرغ گینهای

مرغ گینهای

Numidia meleagris

آفریقای شمالی

جانوران اهلیشده و خاستگاه جغرافیاییشان( 872.زمان اهلی شدن بر حسب واحد «هزار سال پیش» قید شده است).

Cambridge, 1992:384
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 .4جمع شدن چربی در زیر پوست ،که در واقع از نیازهای غذایی انسان ریشه میگیرد .یک نمونهی بارز ،در
حجم زیاد چربی زیر پوست خوك دیده میشود و دیگری به نفوذ چربی در عضالت گاو و زایدهی پرچربی
دم گوسفند (دنبه) مربوط است .این خصوصیات در جمعیتهای وحشی قوچ و گراز و گاو دیده نمیشود.
اهلی کردن جانوران تقریباً موازی با روند اهلی کردن گیاهان و پیدایش کشاورزی پیش رفت .از یک سو اهلی
کردن جانوران توانست پویایی جمعیتهای انسانی را افزایش دهد و قبیلههای کوچنشینی را پدید آورد که به
همراه دامهای خود از منطقهای به منطقهی دیگر کوچ میکردند .از سوی دیگر ،با پیدایش کشاورزی این روند
تکمیل شد و گروههایی از دهقانان وابسته به زمین جایگزین قبایل متحرك شدند .این پدیده ،یعنی وابستگی
به زمین ،به پیامدهای برجسته و بسیار مهمی انجامید .نخست اینکه با تداوم یافتن ارتباط انسان و بوم اطرافش،
روند تولید دانش در مورد پدیدههای طبیعی دچار جهشی اساسی شد و خوشههای دانایی غنی و تنومندی در
اثر پیچیده شدن روابط اجتماعی ناشی از شهرنشینی به وجود آمد .دوم آنکه برای نخستین بار منبع ثروتی
پایدار و مشخصی به نام زمین در زندگی بشر پدیدار شد و منابع طبیعیای مانند باران و نور خورشید اهمیت
یافتند .چهار فصل برای نخستین بار به معنای واقعی کلمه در یک مکان حس شد و به همراه این ادراك
شیوههای غلبه بر سرما و گرما و پدیدارهای کور طبیعی هم تکامل یافت.
قلمرو جغرافیایی

گیاه اهلیشده

آفریقای مرکزی

ارزن ،سورگوم ،بادام زمینی ،خربزه ،ایگنام ،خرما ،قهوه

آسیای غربی

عدس ،نخود ،گندم ،جو

آسیای جنوب شرقی

برنج ،موز ،نیشکر ،مرکبات ،نارگیل ،ایگنام ،قلقاس

شمال چین

ارزن ،برنج

آمریکای مرکزی

کدو تنبل ،باقال ،کدو ،ذرت

آمریکای جنوبی

باقالی لیما ،سیبزمینی ،سیبزمینی شیرین ،بادام زمینی مانیوك

مراکز اصلی پیدایش کشاورزی و گونههای اهلیشده در هر یک
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با یکجا نشینی و پیدایش روستاها و شهرهای اولیه در مناطق هالل حاصلخیز در میانرودان ،روابط اجتماعی
آنقدر پیچیده شد که کل ساختار ارتباطات انسانی زیر تأثیر آن دگرگون گشت .مهمترین نمود این تغییر،
پیدایش خط و نوشتار بود .پیدایش خط ،که برای نخستین بار امکان تبلور منشها در قالبی جدای از شبکهی
عصبی انسان را میداد ،پایدارترین و مهمترین جهش در تکامل منشها را پدید آورد و رسوب کردن منشها
و قدرتِ ناشی از آنها را در پیکرهی جامعه ممکن ساخت .این روند ،همان بود که در نهایت به پیچیدگی
روزافزون جوامع انسانی و دگردیسی روابط تولیدی /توزیعی در ابعاد کالن منتهی شد.
همزمان با پیدایش کشاورزی و شهرنشینی ،معادالت سود و زیان قدیمی در مورد اندازه و شکل خانواده هم
فرو ریخت .چنانکه گفتیم شالودهی اجتماع ،واحدهای تولید فرزند ــ یا خانواده ــ است ،و شکل این هستهی
مرکزی پیش از هرچیز زیر نفوذ شیوهی تغذیه و روش معیشت جامعهی مورد نظر تعیین میشود .با دستیابی
به منابع غذایی منظم و فراوانی مانند گیاهان کاشتهشده ،هزینهی الزم برای بزرگ کردن فرزند کاهش یافت.
برای نخستین بار ،در جوامع دامپرور بود که داشتن فرزند زیاد به لحاظ اقتصادی دارای ارزش شناخته شد.
چرا که این فرزندان میتوانستند بعدها به شکارچیان و شبانانی نیرومند تبدیل شوند و والدین خود را حمایت
کنند .با وجود این ،در جوامع دامپرور هنوز هزینهی بزرگ کردن فرزند زیاد بود ،چرا که به دلیل سنگین بودن
کارهای مربوط به زندگی شبانی ،بچه تا رسیدن به سن هشت ـ نه سالگی امکان کار کردن نداشت و تا این
سن از منابع قبیله استفاده میکرد .از سوی دیگر ،فرزندان دختر از نظر جنگیدن و چوپانی فاقد ارزش بودند
و به این ترتیب ،داشتن فرزند دختر هزینهای بسیار باال داشت.
در جوامع کشاورز ،این معادله به سود داشتن فرزند بیشتر تغییر کرد .فرزندان کشاورز میتوانستند در سنین
بسیار کمتری وارد دنیای کار شوند و بخش مهمی از کارها را که در خانه انجام میگرفت ،برعهده میگرفتند.
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البته ناگفته پیداست که در این زمان هنوز سن کودکی به معنای امروزینش شناخته نشده بود .به رسمیت
شناخته شدن سن کودکی ،یعنی سنی که بچه به طور رسمی میتواند بازی کند و هیچ اجباری برای کار کردن
ندارد ،پس از انقالب صنعتی شروع شد و تنها در ابتدای قرن گذشته به طور واقعی فراگیر شد .کاالها و
منشهای وابسته بدان ــ از ادبیات کودك گرفته تا اسباببازی ــ هم به همین شکل به تازگی تکامل یافتند.
در جوامع کشاورز سنتی ،کودك هنوز به عنوان مصرفکنندهای که حق تولید نکردن را داشته باشد ،رسمیت
ندارد .با وجود این ،انباشت منابع به قدری بود که پیدایش نهادهای خاص انتقال منش به کودکان را ممکن
سازد و به این شکل نخستین مدرسهها پدید آمدند.
با وابسته شدن فرد به زمین ،امکان خودمختاری فرد در سنین کمتر ممکن شد .به این ترتیب ،سن ازدواج
پایین آمد و با این طرد رقابتی در حوزهی تولید ،رقابت جوانان و سالمندان و کودکان و جوانان کمتر شد .از
سوی دیگر ،زندگی شهری نیازمند لوازم ویژهی خود بود .شهر برابر بود با حوزهی جغرافیایی مشخص و
نامتحرکی که انباشتی چشمگیر از منابع و ثروتها در آن دیده میشود ،و این میتوانست برای تمام افراد
همگونهی فقیرتر وسوسهکننده باشد .این وسوسه به قدری جدی بود که نخستین جنگهای سازمانیافته میان
آدمیان را همزمان با پیدایش کشاورزی میبینیم ،و پیدایش نهادهای دفاعی /تهاجمی سازمانیافته ــ برج و
بارو و حصار و ارتش ــ را به طور همزمان شاهد هستیم.

873

این عامل ،نیاز به نیروی کار را تشدید کرد و ارزش فرزند را بیش از پیش افزایش داد .در این حلقهی
بازخوردی بود که افزایش ناگهانی جمعیت در شهرهای اولیه ممکن شد .این افزایش تراکم جمعیت ،پیامدهای

 . 873مامفورد.1382 ،

391

پیشبینیناپذیری به دنبال داشت .سادهترین پیامد آن ،بروز بیماریهای واگیرداری بود که تا پیش از این در
این دامنه سابقه نداشت ،دیگری پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی بود ،که به عنوان روندی همافزا ،الگوهایی
یکسره نو را در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی پدید آورد .یکی از الگوها توزیع بسیار نابرابر منابع در میان
افراد جامعه بود ،و این همان است که طبقاتی شدن سیستم اجتماعی را رقم زد.
این طبقاتی شدن ،به پیدایش جذبکنندههایی جمعیتشناختی در فضای حالت رفتار جمعی آدمیان مربوط
بود .جذبکنندههایی که باعث تمرکز منشها (و در نتیجه دانایی و قدرت) در بخشهای خاصی از جامعه
شدند ،و در نتیجه ظهور گرانیگاههایی را هم به عنوان مراکز تجمع منابع ــ و در نتیجه لذت و قدرت ــ به
دنبال داشتند .این شکست تقارن عمده ،پویایی درونی سیستم شهرنشینی را به یکباره افزایش داد .آشکارترین
نمود این پیچیدهتر شدن ،چنانکه گفتیم ،تبلور منشها در سیستمهای نشانگانی قابل ثبت بود .پیدایش خط،
که به دنبال این تحول آمد ،در واقع گام آخر روند خودبسنده شدن منشها بود .روندی که هزاران سال پیش
با پیدایش زبان آغاز شده بود .به این ترتیب ،انباشت اطالعات در جوامع انسانی ،قبایل کوچک و پراکنده و
مهاجر اولیه را به شهرهای بزرگ و متمدنی تبدیل کرد که ساکنانش در نهایت نام انسان خردمند را برای
خویشتن برگزیدند.

ابزارسازی
ابزارمند عبارت است از بهکارگیری اشیا و مواد مستقل از بدن ،برای تأثیرگذاری بر محیط .این موادِ خارجی
معموالً اشیایی ساده و فراوان در محیط طبیعی هستند و تأثیری هم که بر محیط اعمال میشود معموالً میتواند
در زیر عنوان دسترسی به منابع ردهبندی شود.
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با این تعریف ،طیف وسیعی از جانوران ابزارمند محسوب میشوند .کرکس مصری که برای استفادهی غذایی
از تخم شترمرغ ،با کوبیدن سنگ پوستهی سخت آن را میشکند ،نمونهی مشهوری از این حیوانات است.
بابونها هم به دشمنان خود سنگ پرت میکنند و شامپانزهها رفتارهای بسیار پیچیدهتری مانند استفاده از
چهارپایه برای دسترسی به مواد غذایی موجود در نقاط مرتفع را انجام میدهند .یک نمونهی هوشمندانهی
رفتار ابزارمند در شامپانزه به شکار موریانه مربوط میشود .شامپانزهها برای به چنگ آوردن موریانهها یک
ترکهی کاه را در داخل سوراخهای النهی موریانه فرو میکنند و وقتی موریانهها برای خوردنش آروارههایشان
را در کاه فرو کردند و به آن چسبیدند ،ترکه را بیرون میکشند و حشرات موجود بر آن را میخورند .به این
ترتیب ،نمیتوان انسان را تنها جانور ابزارمند دانست.
اما ابزارمندی در انسان تفاوتی اساسی با دیگر جانوران دارد .نخستین تفاوت اینکه انسان تنها جانوری است
که با ابزار ،ابزار میسازد .سایر جانوران با اعضای بدنشان ابزار را میسازند و رشتهی تولید ابزار در حلقهی
اول به پایان میرسد .اما این زنجیره در انسان خردمند میتواند تا نقطهای دوردست تداوم یابد .در میان
دستاوردهای انسانی به کارخانههای بزرگ و پیچیدهای برمیخوریم که دستگاههای الکترونیکی حساسی را
تولید میکنند که خودشان به عنوان بخشهایی از دستگاههای دیگری به کار میروند و تازه خود این ابزارهای
آخری هم برای ساخت ابزاری دیگر طراحی شدهاند .چنین زنجیرهی پیچیدهای از روابط میان ابزارها در هیچ
جانور دیگری همتا ندارد.
دومین تفاوت ،به زمان مربوط میشود .استفاده از ابزار در سایر جانوران ،رفتاری لحظهای و نه چندان
دوراندیشانه است که برای نیل به پاداشی لحظهای انجام میشود .به عنوان مثال ،بیشترین زمانی که میمون
صرف توجه و کار با یک ابزار میکند ،پانزده دقیقه است .این در حالی است که یک نقاش یا نویسنده ممکن
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است ساعتهای متمادی با ابزاری مانند قلممو یا قلم کار کند و یک دانشمند و مخترع میتواند ماهها و حتی
سالهای پیاپی در مورد طراحی ابزاری جدید تمرکز نماید.
سومین تفاوت ،به رفتار حمل ابزار مربوط میشود .اگر از بعضی نمونههای ساده ،مانند صدفی که خرچنگ
منزوی به عنوان سپر محافظ شکمش حمل میکند ،بگذریم ،به این نتیجه میرسیم که انسان تنها جانوری
است که ابزارهای ساخت دست خودش را با خودش به این سو و آن سو میبرد .دیگر جانوران از ابزارهایی
طبیعی استفاده میکنند که به هنگام پیش آمدن نیاز خاصی ،در اطراف همان مکان یافتشدنی باشند.
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
در سایر جانوران ابزارمند دیده میشود .اطالعات الزم برای ساخت یک ابزار ساده مثل یک قلم ،و اطالعات
مورد نیاز برای به کار گرفتن آن ،هر دو بسیار زیاد هستند ،و نیازی را هم که برطرف میکنند نیازی بسیار
پیچیده است .پس به عنوان قاعدهای کلی ،آنچه در روند تکامل انسان میبینیم ،افزایش محتوای اطالعاتی
متبلورشده در شبکهی کل ابزارهای انسانی است.
با یک نگاه کوتاه به مدارك باستانشناختی ،میبینیم که روند پیچیدهتر شدن ابزارهای انسانی ،میتواند بر
نوعی منحنی نمایی تصویر شود .پرشهای اصلی در این منحنی ،به طور مشخص با افزایش حجم مغز انسان
همراه بودهاند ،اما اینکه کدامیک علت دیگری بوده ،درست مشخص نیست .آنچه بیشتر به واقعیت نزدیک
مینماید ،اندرکنش پیچیدهی چند روندِ در هم تنیده است ،که پیچیدهتر شدن جوامع ،حجیمتر شدن مغز و
متنوعتر شدن ابزارها مهمترینشان هستند.
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الگوی جهشی تكامل ابزارسازی در فرهنگهای انسانی

رشد توانایی ابزارسازی در اجداد انسان ،به عوامل گوناگونی وابسته بوده است .یکی از مشهورترین این
شاخصها ،نسبت طول به عرض بند آخر انگشت شست است ،که تعیینکنندهی دقت دست در گرفتن
اشیاست .این شاخص از دو میلیون سال پیش به این سو تغییراتی را متحمل شده و با آنچه در انگشتان
میمونهای بزرگ دیگر دیده میشود ،تفاوت یافته است .دگرگونی در انگشت شست انسانمانندهای باستانی
معلول چند روند تکاملی بوده ،که مهمترینشان جایگاه مقابلِ شست نسبت به سایر انگشتان در دست است.
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این شکلِ ویژه عالوه بر اینکه امکان گرفتن اشیا در بین شست و سایر انگشتان را فراهم میکند ،تنوع حرکات
ترکیبی انگشتان را هم بسیار افزایش داده است.

Eccles,1991.
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پهن بودن سر استخوان متاکارپ شست ،یکی از برجستهترین نمودهای این توانایی و تنوع باالست .با توجه
به اینکه چنین شکلی در استخوانهای لوسی یافت نشده است ،نمیتوان تاریخ پیدایش ابزارسازی را تا
دورهی شبهمیمونهای آفریقایی عقب برد 875.شواهد نشان میدهد که شبهمیمون تنومند دارای چنین انگشت
شستی بوده است ،و این در حالی است که خویشاوندانش در آفریقای شرقی فاقد این توانایی بودهاند .دو
نتیجهی عمدهی ناشی از این مقایسهی فسیلشناختی ،چنانکه پیش از این هم گذشت ،جدیدتر بودن افزایش
حجم مغز نسبت به ابزارمندی است ،و منتشر ،پراکنده و تدریجی بودن روند تکامل این توانایی انسانی.
پیچیدهتر شدن ابزارهای ساخته شده توسط انسان ،و غنیتر شدنشان از نظر اطالعاتی ،در نهایت به بروز
جهشی بزرگ انجامید ،و آن ابداع نشانهی خودآگاه بود.
سیستمهای نشانگان در تمام جانوران دیده میشوند .کدهای نوری ،صوتی ،شیمیایی و ...در همهی شاخههای
جانوری نظامهایی از بازنمایی جهان خارج را تشکیل میدهند ،که جانور با بازخوانی و واگشایی نمادهای
آن ،حقیقتِ منسوب به جهان خارج را برای خود بازتولید میکند .این نظامهای نشانگان /معانی در جانوران
پیچیدهتر الیهای از «پیشمنشوارهها» ــ یعنی نشانههای تولیدشده توسط خود جانور ــ را هم در بر میگیرند.
یعنی در موجودی مثل آمیب ،تمام آنچه دیده میشود ،کدهای فیزیکی /شیمیایی خاصی است که جانور به
کمک آن بازنمایی دست و پا شکستهای از جهان خارج تولید میکند و آن را دستمایهی تنظیم رفتار خود و
تضمین بقای ژنومش قرار می دهد .اما در یک ملخ نر که مشغول خواندن است ،یا کفتاری که با تولید صدا
همراهانش را در شکار رهبری میکند ،مجموعهای از نشانهها به صورت مصنوعی توسط خود موجود تولید

Gibbons,1997
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میشوند تا بازنمایی ویژهای در سایر جانوران ،که معموالً همگونهاش هم هستند ،ایجاد کند .این تولید نشانهها،
از هر نوعی که باشد ــ از نور کرم شبتاب گرفته تا آواز قناری ــ معموالً از نظر عصبشناسی به عنوان
نشانگانی ناخودآگاه در نظر گرفته میشود؛ یعنی ،به نظر میرسد که مغز موجوداتِ تولیدکنندهی این نشانگان،
بازنمایی مستقل و مجزایی از این اطالعات را در یک سطح سلسلهمراتبی متفاوت از پیچیدگی ،تولید نکند.
در انسان روند تکامل ،منتهی به انباشتی چنان چشمگیر از اطالعات شده ،که یک سطح سلسلهمراتبی جدید
از اطالعات را به روند پردازش عصبی افراد اضافه کرده و این همان است که در قالب نشانههای خودآگاه
نمود مییابد .این نمادهای خودآگاه ،شالودهی زبان را تشکیل میدهند.
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زبان ،شاهکار ابزارسازی انسان

است.

زبان
بیتردید یکی از بلندترین گامها در پیدایش فرهنگ انسانی هنگامی برداشته شد که زبان گشتاری /زایشی
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انسانی در انسانهای خردمند تکامل یافت .به نظر میرسد که در مورد سرچشمهی رفتاری مانند زبان ،که در
حالت غیرنوشتاریاش اثر فیزیکی مشخصی بر مواد بر جای نمیگذارد ،به سختی بتوان اظهار نظر کرد .با
وجود این ،شاخصهای غیرمستقیم فراوانی وجود دارند که میتوانند تبارشناسی پیدایش زبان در انسان کنونی
را برای ما روشن کنند .بررسی روند شکلگیری زبان در نوزادان ،نشانهشناسی بیماریهای عصبشناختی و
عضویِ وابسته به زبان ،و روند زوال توانشهای زبانی در این افراد ،بررسیهای دیرینشناختی و کالبدشناختی

 . 876وکیلی.1378 ،
877- Reproductive - Generative
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متکی بر منابع فسیلی و رفتارشناسی ارتباطات در جانوران ،مهمترین مراجع دانش ما در مورد سرچشمهی
زبان هستند.
در نخستیها ،گذشته از کدهای بویایی ،سادهترین شکل انتقال اطالعات به دیگر افراد همگونه ،استفاده از
عضالت حرکتی و نشانهگذاری حرکات بدن است .حرکات دست و پا و سر ،به همراه شکل قرارگیری بدن
و الگوی انقباض و انبساط عضالت بدن ،در همهی نخستیها به عنوان زمینهای غنی برای انتقال اطالعات و
ایجاد ارتباط عمل میکند .ارتباط برخی از حالتهای درونی با حاالت حرکتی ،هنوز هم در انسان دیده
میشود .ترسی که از روی بدن مچالهشده و زانوان لرزان و نیمهخمیدهی شخص آشکار میشود ،غرور و
قدرتی که از راست بودن قامت و باال گرفتن سر درك میشود ،و شرمندگی نمایانشده در اثر پایین افتادن
سر و قوز کردن ،همگی نمونههایی از بقایای این شیوهی ارتباطی هستند .اما این شیوه هم به دلیل ساختار
بدنی ویژهی نخستیها ،در این راسته پیچیدگی فراوانی پیدا کرده است.
نخستیها از معدود جانورانی هستند که تعداد عضالت چهرهشان زیاد است و به دلیل جزء به جزء منقبض
شدن این عضالت ،امکان نمایش دادن الگوهای رفتاری متنوعی برایشان فراهم است .ارزش بیانگری چهره
به قدری برای میمونهای بزرگ مهم بوده است که موی صورت در این جانوران از بین رفته و پوست چهره
برای نمایش انقباضات عضالنیاش در برابر چشم افراد همگونه ،برهنه شده است .بیمو بودن صورت شامپانزه،
گوریل و اورانگاوتان از این کارکرد سرچشمه گرفتهاند.
این الگو به خوبی در انسان هم دیده میشود .بخشهایی ثابت در سر وجود دارند که دهان و چشم و گوش
و باال و پشت جمجمه و محل قرارگیری سوراخهای بینی نمونههایی از آن هستند .این بخشهای به ظاهر
ثابت ،در ترکیب با طیف وسیعی از عضالت پوشانندهی سطح صورت ،شاخصهایی هستند که نوعی «دستور
زبان چهره» را پدید میآورند .این دستور زبان ،تکیهگاههای مشخصی دارد که از همین نقاط ثابت تشکیل
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شدهاند .تغییر شکل چهره در اثر انقباض عضالت ،الگوهایی ریختی را بر روی این تکیهگاههای ثابت ایجاد
میکند که میتوانند مانند نشانههای معناداری خوانده شوند .این نشانههای معنادار ،هر یک در زبانهای طبیعی
نامی دارند .بنابر دیدگاه اِکمن ،878هفت تا از این نشانهها ــ که نشانگر شادی ،تنفر ،ترس ،غم ،تعجب ،خشم
و عالقه هستند ــ در تمام جمعیتهای انسانی وجود دارند و بنابراین ویژگی گونهی ما محسوب میشوند.
ت چهره ــ را به مردمانی بومی که تا
اکمن در آزمونی فراگیر عکسهای افرادی اروپایی ــ با این هفت حال ِ
آن لحظه فرد اروپایی ،و اصوالً عکس ندیده بودند ،نشان داد و مشاهده کرد که حالت تمام این چهرهها به
درستی شناسایی میشوند.
بر مبنای الگوی انقباض عضالت چهره و بدن ،نشانگان حرکتی بدن انسان را به این بخشها تقسیم میکنند:
الف .سازگارکنندهها

880

879

که رفتارهای حرکتی پیچیدهای با چند بخش هستند .این رفتارها در عین رساندن

پیامی به طرف مقابل ،نوعی سازگاری زیستشناختی هم با محیط ایجاد میکنند .نمونههای مشهور آن عبارتند
از جوریدن ،جنگیدن ،تهدید کردن و حتی رانندگی کردن.
ب .عالمتها 881که رفتارهایی با کدهای مشخص و دارای معنای محدود را شامل میشود .مثل چشمک زدن،
سر تکان دادن ،حالت چهره و عالیم زبان ناشنوایان.

878- Ekman
879
Hinde,1974.
880- Adaptors
881- Emblems
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پ .بیانگرها 882همهی نشانگان کدبندیشده در قالب زبانی را در بر میگیرد .با اتکا به قواعد گشتاری /زایشی
مورد نظر چامسکی ،به نظر میرسد که حجم اطالعات انتقالپذیر توسط پیامهای بیانگر از نظر عملی نامتناهی
باشد.
ت .تنظیمگرها 883نشانههایی هستند که چارچوب ظهور باقی نشانهها را تنظیم میکنند ،مثل شکل نگاه کردن
و حرکات سر و گردن که آغاز و قطع کالم را نشانهگذاری میکند.
آدمیان از دیرباز در مورد سرچشمهی زبان کنجکاو بودهاند .مصریان باستان پیدایش زبان را مدیون خدایانی
مانند توت و پتاح میدانستند .به همین ترتیب ،اقوام دیگر نیز خط و گفتار را پدیدارهایی غریب و جادویی
میپنداشتند ،و خاستگاهش را در آسمانها میجستند .در یونان باستان بحث و کشاکش در مورد سرچشمهی
انسانی یا الهی زبان را در متون کهن میتوانیم بازیابیم .فیثاغورث ،در شش قرن پیش از میالد پیدایش زبان را
به خدایان یا داناترینِ مردمان نسبت داد ،و پس از او آیسخولوس (فوت در  465پ.م ).زبان را دارای منشأ
خدایی دانست و با مخالفت دموکریتوس (فوت در  362پ.م ).روبهرو شد ،که هوادار سرچشمهی انسانی
زبان بود .اولین اثر مدون در مورد منشأ زبان ،سرودهای گاهان در اوستا است که در آن زبان روزمره و زبان
مقدس (مانترَه) از هم تفکیک شده و خاستگاه دومی جهان مینویی دانسته شده است .گفتمان مهم دیگری که
در میانهی دوران هخامنشی پدید آمد و به خاستگاه زبان میپرداخت ،آثار بوداست که زبان را در ارتباط با
دانستگی و شکلِ چیزها (دَرمَه) بررسی میکرد و میل به کامجویی را یکی از علل برسازندهاش میدانست.

882- Illustrators
883- Requlators
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کمی بعدتر ،رسالهی کراتولوسِ 884افالتون را داریم که در متون اروپایی به نادرست همچون کهنترین متن
دربارهی خاستگاه زبان شهرت یافته است .در این رساله بحثی آمده که در آن سقراط منشأ زبان را طبیعت
میداند و در مقابلش هرموگِنِس نامی هوادار نظریهی اختراعی و قراردادی بودن زبان است .ارسطو نیز در این
مورد حرفهایی دارد و منشأ زبان را قرارداد و ابداع خودِ آدمیان میداند .اپیکور در این موارد با او موافق
بود ،اما به وجود نوعی شباهت موسیقایی بین زبان و پدیدههای طبیعی باور داشته است.
نخستین آزمایش تجربی در مورد منشأ زبان ،به پسامتیک ــ فرعون مصر در دوران مادها ــ مربوط میشود و
گزارش آن را میتوان در تواریخ هرودوت خواند 885.این فرعون که در مورد نخستین زبان بشری کنجکاو
بود ،دستور داد دو کودك را از هنگام تولد از دیگران جدا کنند و دایهای که از سخن گفتن منع شده بود با
یاری دو بز شیرده آنها را بپرورد تا به سن زبان باز کردن برسند .به گفتهی هرودوت ،فرعون انتظار داشته که
کودکان پس از بزرگ شدن به زبان مصری ــ که به نظرش کهنترین زبان گیتی بود ــ صحبت کنند .اما اولین
حرفی که بچهها بر زبان راندند« ،باکوس» بوده که در زبان فریجیهای «نان» معنا میدهد.
دومین آزمون از این دست توسط فردریک دوم ،امپراتور پرجبروت خاندان هوهنشتافن ،886در اواسط قرن
سیزدهم میالدی انجام گرفت .در این آزمون از همان روش پسامتیک استفاده شد ،اما کودکان به دلیل بیتوجهی
دایههایشان مردند!

884- Cratylus
 .885هرودوت ،کتاب دوم ،بند .2
886- Hohenstaufen
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جیمز پنجم پادشاه اسکاتلند (درگذشته در  1493م ،).که به شدت به دیدگاه کتاب مقدس در مورد زبان و
برج بابل باور داشت ،تالش کرد تا بار دیگر این آزمون را تکرار کند .بر طبق روایت کتاب مقدس ،تا پیش از
فروریزی برج بابل همهی مردم دنیا به یک زبان ــ که فرض میشد عبری است ــ صحبت میکردهاند .آزمون
جیمز پنجم ظاهراً دچار خدشهی آزمایشگاهی کوچکی بوده است ،چون بنا بر گزارش تاریخی ،بچهها به
محض زبان باز کردن به زبان عبری خالصی حرف میزدهاند!

887

آخرین آزمون از این دست را ــ که در ضمن درستترینشان هم بوده ــ اکبرشاه ،امپراتور هند در اواخر
قرن شانزدهم میالدی انجام داد .او سی نوزاد را به دایههایی الل سپرد ،و آنها را چهار سال به حال خود رها
کرد .پس از آن معلوم شد که بچهها به هیچ زبانی حرف نمیزنند 888.در میان تمام این آزمونها ،تنها همین
آخری صحت علمی دارد .امروز ما میدانیم که کودکان اگر در سن بحرانی خاصی تا پیش از هفت سالگی در
معرض زبان قرار نگیرند ،از سخن گفتن باز میمانند و این توانایی را از دست میدهند.
در عصر روشنگری بازار دیدگاههای عجیب و غریب در مورد منشأ زبان داغ بود .اینیگو جونز (درگذشته در
 1652م ).معتقد بود که کشتی نوح در چین فرود آمده و بنابراین قدیمیترین زبان زندهی جهان چینی است.
اسپینوزا (درگذشته در  1677م ).هم این عقیده را باور داشته و فکر میکرده تورات در واقع متنی است که از
زبان چینی ترجمه شده است .در این میان یک دانشمند الهیات به نام کمپ 889ادعا کرده بود که زبان خداوند
اسپانیایی ،زبان حضرت آدم دانمارکی و زبان مارِ فریبکار بهشت فرانسوی بوده است!

Lindsay, 1728: 104.
Wind, 1992.
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889- Kemp
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از میان افراد جدیتر ،الیبنیتس (درگذشته در  1716م ).به منشأ طبیعی زبان باور داشته و فکر میکرده
واژگان ،اصواتی تقلیدشده از صداهای عادی طبیعی هستند .ماندویل( 890درگذشته در  1733م ).فکر میکرده
که دو نوزاد که با هم بزرگ میشوند باید بتوانند زبانی مخصوص به خود ابداع کنند .این حرف پس از دو
قرن توسط پژوهشهای ویگوتسکی بر شکلگیری زبان در نوزادان دوقلو تأیید شد.
با وجود پیشینهای چنین طوالنی در مورد نظریههای منشأ زبان ،تنها در سه دههی گذشته بود که پیشرفت در
حوزههای عصبشناسی و زیستشناسی تکوینی امکان تحلیل منشأ زبان را به طور علمی برای ما فراهم کرد.
در این نوشتار در مورد سرچشمهی پیدایش زبان مدلی را پیشنهاد خواهم کرد که از دیدگاه سیانی و چیارِللی
وام گرفته شده است.

891

همانطور که میدانیم ،زبان ،به عنوان عضوی عضالنی و حسی که در مرحلهی نخست برای تغذیه کاربرد
داشته است ،در کارکرد زبانی /گفتاری هم نقش مهمی را عهدهدار است .در بیشتر زبانها ،زبانِ حسی /عضالنی
و زبان گفتاری با واژگانی مشترك مورد اشاره قرار میگیرند ،و زبان فارسی در این مورد استثنا نیست.
در اینجا میخواهیم ادعا کنیم که این شباهت از سطح یکسان بودن واژگان فراتر میرود و به راستی از نظر
تکاملی نوعی ارتباط تنگاتنگ بین زبانِ عضالنی و زبانِ گفتاری وجود داشته است.
بیایید بحث را از سادهترین جا ،یعنی از زبان به عنوان عضلهای با کارکرد حسی ویژه (چشایی) آغاز کنیم.
زبان انسان با زبان سایر پستانداران چند تفاوت عمده دارد .نخست اینکه تخت و مسطح نیست و در حفرهی
دهانی به صورت گسترده قرار نمیگیرد .زبان انسان برعکس سایر پستانداران حالتی گوشتی و حجیم دارد و

890- Mandeville
891
CianiandChiarelli,1992.
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به صورت جمعشده و چینخورده در داخل حفرهی دهانی جای میگیرد .دقیقاً به همین دلیل ،تحرك زبان
انسان خیلی زیاد است و میتواند حرکات ارادی ،دقیق و متنوعی را انجام دهد.
ساختار حفرهی دهانی انسان هم با سایر پستانداران تفاوتهایی دارد .نخستین تفاوت ،به پایین قرار گرفتن
حنجرهی انسانی مربوط میشود .بر خالف سایر میمونها و پستانداران دیگر که حنجرهشان در بین مهرههای
اول تا سوم گردنی و در باالی لولهی غذایی جای گرفته ،انسان حنجرهای دارد که پایینتر قرار دارد و بنابراین
ارتباط خود را با حفرهی تنفسی بینی 892از دست داده است .نتیجهی این تغییر مکان ،پیدایش چهارراهی بر
سر مسیر تغذیه و تنفس بوده است .این چهار راه ،با وجود حضور اندامهای کنترلکنندهای مانند اپیگلوت و
زبان کوچک که از ورود غذا به مجرای تنفسی جلوگیری میکنند ،باعث مهار تنفس به هنگام خوردن یا
نوشیدن میشود .این تغییر مکان حنجره را در یک شاخهی تکاملی دیگر نیز میبینیم؛ دلفینها .در دلفینها
حنجره برعکسِ انسان به باال مهاجرت میکند و در زیر فک پایین قرار میگیرد و برای تولید صداهای
پیچیدهای مورد استفاده قرار میگیرد.

893

مقایسهی جایگیری حنجره در انسان و شامپانزه

892- Nasopharynx
893
Laitman,1992.
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جایگیری متفاوت حنجرهی انسان برای مدتها به عنوان نمودی از کودكوارگی تفسیر میشد ،اما امروز
میدانیم که این برداشت سادهانگارانه بوده است .در واقع ،جای حنجره و شکل زبان در نوزاد انسان شباهت
زیادی به سایر میمونها دارد ،و در طول زمان است که حنجره به سمت پایین مهاجرت میکند و در امتداد
مهرههای میانی گردن قرار میگیرد .از نظر جنینشناختی ،حنجرهی انسان در هفتهی 25ـ 23جنینی تشکیل
میشود .مکان این حنجرهی جنینی ابتدا در باالی گردن است ،و این جایگیری تا سال نخست پس از تولد
حفظ میشود.
پس از تولد نوزاد ،همزمان با تکمیل رشد حجمی مغز ،حنجره به سمت پایین مهاجرت میکند و در هفت
سالگی به مهرههای سوم ،چهارم و پنج گردن میرسد .تا هنگام بلوغ ،این جعبهی غضروفی پایینتر هم میرود
و تا مهرهی هفتم عقبنشینی میکند 894.بر مبنای مدارك فسیلی ،میدانیم که در اجداد انسان حنجره وضعیت
کنونی را نداشته و در باالی نای و زیر فک پایین قرار میگرفته و از نظر ظاهری تفاوت چندانی با میمونهای
کنونی نداشته است.
از آنجا که زبان و حنجره بافتهایی نرم و ناپایدار هستند ،دیرینشناسان از برگههایی استخوانشناسانه برای
بازسازی مکان حنجره در گونههای منقرضشده استفاده میکنند .یکی از ابزارهای تحلیلی سودمند برای
تخمین محل این عضو ،اندازهگیری خمیدگی پایهی جمجمه است .وجود همبستگی بین این دو خود دلیلی
است بر اهمیت رشد حجمی مغز در مهاجرت حنجره .دادههای موجود در مورد جمجمهی میمونهای جنوبی
نشان میدهد که حنجره در باالی حلق قرار داشته است .پس این موجودات قادر به سخن گفتن نبودهاند و

Laitman,1992.
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894

احتماالً نظام ارتباطیشان با آنچه در شامپانزهها میبینیم شباهت داشته است 895.در انسان راستقامت حالتی
بینابینی ایجاد شده ،و بنابراین احتماالً زبان او چیزی میان صداهای شامپانزه و زبانِ انسانی بوده است 896و
حتی در نئاندرتالها هم حنجره هنوز در باالی لولهی تنفسی قرار داشته است .یعنی این انسان هم قادر به
تولید آواهای متنوع زبان انسانی نبوده است .به این ترتیب ،شاید بتوان انسان خردمند را نخستین گونهی این
تبار دانست که سیستم زبانی پیشرفتهی کنونی را داراست.

897

نظریات کالسیک تکاملی ،مهاجرت حنجره را ناشی از کشمکش دو نیروی متضاد میدانند .یک نیرو باعث
پایین رفتن حنجره میشده تا به دست آوردن توانایی تکلم و تولید صداهای متنوعتر را تسهیل کند .تولید این
صداها بیتردید به دلیل نقش ارتباطی مهمشان در زندگی اجتماعی ،بر شایستگی زیستی صاحبشان اثر
زیادی داشته است.

898

دومین فشار تکاملی ،از سوی دستگاه تنفسی و تغذیهای وارد میشده و تمایل داشته حنجره را در باالی نای
نگه دارد .این باال بودن حنجره جدا شدن مسیر تغذیه و تنفس را ممکن میکرده و از پریدن غذا در گلو و
خطرهای دیگرِ تهدیدکنندهی دستگاه تنفسی جلوگیری میکرده است .بنابر دیدگاه کالسیک ،این نبرد با برد
گرایشِ پایینرونده خاتمه یافته و امروز حنجرهی ما در پایین گلویمان قرار دارد.
بنابر شواهدی که پیش از این دیدیم ،نیروی پایینبرندهی یادشده ،که در جریان تکامل به صورت غالب
درآمده ،در واقع ،بازتابی از افزایش اندازهی مغز بوده و به این ترتیب میتوان تغییر مکان حنجره به پایین
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Arcadi, 2000: 205-223.
Ruhlen, 1994: 3.
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حلق را یکی از پیامدهای فرعی بزرگ شدن مغز دانست .آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد ،پیامدهای این
مهاجرت است.
دیدیم که رشد مغز ،به تحلیل رفتن همزمان چهره منتهی شد و با کاهش اندازه و تعداد دندانها و از بین رفتن
پوزه و کوتاه شدن استخوانهای کام شکلی جدید به انسان بخشید .این تغییرات ،با دگرگونیهای همزمانی
در بافتهای درونیتر جمجمه همراه بودهاند و بدون در نظر گرفتن آنها ،نمیتوان به طبیعت این تغییرات
به درستی پی برد.
یکی از پیامدهای اساسی کوتاه شدن چهره و از بین رفتن پوزه ،قرار گرفتن دهان در زیر جمجمه ،و جمع
شدن زبان به داخل حفرهی دهانی بود .این همان زبانی است که در عصر میمونهای جنوبی ــ به دلیل رژیم
غذایی ویژهشان ــ بزرگ و عضالنی شده بود تا بتواند برای جدا کردن شن و سنگریزه از دانههای گیاهی
خوراکی ،حرکاتی دقیق و ارادی انجام دهد .بنابراین ما در پایان روند تحلیل چهرهی انسانی با زبانی روبهرو
هستیم که حجیم بوده و به سختی در حفرهی دهانی جای میگرفته است .این زبان به دلیل کارکرد ویژهاش
ــ که در ابتدا فقط نقش تغذیهای را شامل میشده ــ امکان کوچکتر شدن را نداشته ،و بنابراین از کوتاه
شدن پوزه پیروی نکرده است .در واقع حتی در حال حاضر هم کارکرد اصلی زبان نقش تغذیهای آن برای
شناسایی مزهی غذا و هدایت آن به داخل مری است .در بیماری فقدان مادرزادی زبان 899کارکرد بلع بیشتر
از تکلم دچار اشکال میشود و این نشانگر برجستگی نقش تغذیهای زبان است.

899- Aglossia
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جایگیری عمیق زبان در حفرهی دهانی ،با فشاری همیشگی بر ساختارهای زیرین حلقی همراه است .زبان
برای اینکه برای خود جا باز کند ،ناچار است بافتهای داخلیتر و پایینتر گردن را به پایین بفشارد .این،
دلیل اصلی مهاجرت حنجره به پایین گلو است .در موارد خاصی که این فشار بر حنجره وارد نمیشود،
میبینیم که جایگیری این عضو هم تغییر میکند و در جایگاهی باالتر از حد معمول قرار میگیرد .چنین حالتی
در افراد مبتال به نبودِ مادرزادی زبان 900و در نوزادان به روشنی دیده میشود .به ویژه در نوزاد شیرخوار ،به
دلیل کوچک بودن زبان و وجود جای کافی برای آن در زبان ،حنجره در جایگاهی قرار گرفته که به وضعیت
میمونهای بالغ بسیار نزدیک است .زبان نوزادان ،بعد از سپری شدن دوران شیرخوارگی ،همزمان با رشد
بافتهای داخلی گلو و بزرگتر شدن زبان و آغاز شدن نقش تغذیهایاش ،حنجره را به پایین میراند .البته
این رانش حنجره تنها دلیل مهاجرت این عضو نیست و نوعی برنامهی ژنتیکی هم برای چنین تغییری وجود
دارد.
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به این ترتیب ،مکان کنونی حنجره ،توسط مجموعهای از عوامل گوناگون تعیین شده است .مهمترین عامل،
اندازه ی مغز است که به کوچک شدن و چرخیدن چهره انجامیده و زبان و دهان را در داخل جمجمه فرو
برده است .همین فشار مکانیکی ،باعث شده بخشهایی از دستگاه تنفس ــ از جمله حنجره ــ به پایین کشیده
شوند .روند رشد مغز ،بزرگتر شدن زبان و فشار آمدن بر حنجره و تغییر مکان آن ،پدیدارهایی هستند که در

900- Aglossia
901
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یک انسان نوزاد معمولی به روشنی دیده میشوند و به این ترتیب یکی از موارد صدقِ جملهی مشهور ارنست
هکل ــ «رشد جنینی روند تکامل دودمانی را تکرار میکند» 902ــ میتواند همین باشد.
پایین آمدن حنجره ،آن را در میانهی عضالت پرشمار گردنی قرار داده و بنابراین تولید بیشتر از صد نوع واج
را برای ما ممکن کرده و به این ترتیب شالودهی سختافزاری زبان را پدید آورده است .با وجود این ،نباید
پنداشت که به دست آوردن این توانایی بدون پرداخت هزینه ممکن شده است .پایین بودن جایگاه این عضو
در انسان ،و جدا شدن حنجره از حفرهی بینی ،به این خطر دامن زده که غذا به داخل نای برود .از این روست
که پریدن غذا به داخل گلو ،عارضهای ویژهی گونهی انسان است .در هر سال ،صدها هزار نفر به دلیل همین
حادثه میمیرند .با توجه به این امر ،میتوان نتیجه گرفته که بزرگ شدن مغز و به دست آوردن توانایی زبان
اینقدر ارزشمند بوده که میارزیده بهایی چنین بزرگ برایش پرداخت شود.
پایین آمدن حنجره ،هرچند پیدایش زبان را تسریع کرده و آن را به شکل پیچیدهی کنونی درآورده ،اما نباید
به عنوان تنها عامل مؤثر در پیدایش زبان تلقی شود .تولید صدا ،کارکردی است که تا حدود زیادی مستقل از
مکان حنجره انجام میپذیرد .میمونهایی که دارای حنجرهی زبرین هستند هم به خوبی صدا تولید میکنند و
تنوع چشمگیری را هم در این زمینه از خود نشان میدهند .تأکید بر این نکته ،برای بیان این مدعاست که
پایین رفتن حنجره را نباید به عنوان نوعی نشانهی تکامل جهتدار و هدفمند در نظر گرفت .در واقع آنچه
رخ داده ــ و در جریان تکامل مثالهای فراوان دیگری هم دارد ــ بروز یک تغییر سازشی است که کارکردی
نو به تدریج بر آن سوار شده است .مثالهای شبیه به این در جهان جانوران و بدن خودمان فراوان است.

 .903ترجمهای غیردقیق از جملهی مشهور هکلOnthogeny recapitulates phylogeny :
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آروارههای ما که امروز برای غذا خوردن مورد استفاده قرار میگیرند ،در اجداد مهرهداران اولیه بخشهایی از
قوس آبششی بودهاند و کارکرد تغذیهای داشتهاند .همچنین دستهایی که امروز برای ما اینقدر ارزشمند
هستند ،روزگاری به عنوان اندامهای تکیه کردن بر گِلهای ساحلی مورد استفادهی اجداد ماهیمانندمان قرار
میگرفتهاند .پس این پدیدهی سوار شدن بعدی کارکردی پیچیده بر زمینهی سختافزاری ایجادشده ،به دلیلی
کامالً متفاوت ،نمایشنامهای تکراری است که در مورد پیدایش زبان هم اجرا شده است.
با این روند ،حنجره به عنوان جعبهی صوتی اصلی تولیدکنندهی صدا در انسان ،به جایگاه کنونی خود رسید.
اما این تغییر مکان حنجره به تنهایی برای پیدایش زبان کافی نبود .در متون مربوط به تکامل زبان ،معموالً
نقش مهم و بنیادی تکامل سیستم تنفسی در شکلگیری زبان نادیده انگاشته میشود .برای اینکه بحثمان در
مورد سختافزار فیزیکی تولید صوت در انسان کامل باشد ،باید اشارهای هم به سیستم پشتیبان حنجره ــ
یعنی ششها ــ داشته باشیم .چنانکه پیش از این گفتیم ،ساختار تشریحی ششها ،شکل عصبگیریشان ،و
عضالت تنفسی متصل به آنها ،به شکلی تکامل یافته که کنترل دقیق آمد و شدِ هوا در این کیسهی توخالی
ممکن شود .چون دستگاه صوتی انسان در اصل یک لولهی بستهی بادی است .به همین دلیل هم تنظیم جریان
هوایی که از حنجره عبور میکند ،مبنای فیزیکیِ تولید گفتار است.
در میمونهای جنوبی و انسانهای اولیه (مثل انسان ابزارساز و راستقامت) ،مهرههای گردنی دارای عرض
کم بودند و این بدان معناست که عصبرسانی به عضالت گردنی /سینهای و دقت کنترلشدنشان توسط مغز
چندان زیاد نبوده است .در انسان نئاندرتال و انسان خردمند ،افزایش مشخصی را در عرض مهرههای گردنی
و تغییر شکل آشکاری را در استخوانهای گردن و سینه میبینیم ،و این شاهدی است مبنی بر اینکه این
انسانها ،با نظامی پیچیدهتر و کارآتر به عضالت سینهای و گردنی خود ــ که کارکرد تنفسی داشته ــ
عصبرسانی میکردهاند.
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نظریات گوناگونی در مورد علت این تغییر شکل وجود دارد .گروهی این سازش را نوعی سیستمِ پشتیبانِ
عضالت نگهدارندهی تنه میدانند ،که به راه رفتن دوپا کمک میکرده است .این دیدگاه هرچند تا حدودی در
انسان کنونی مصداق دارد ،اما توجیه خوبی برای تغییرات فسیلشناختی یادشده نیست ،چرا که میدانیم نیاکان
ما از میمونهای جنوبی به بعد به خوبی روی دوپایشان راه میرفتهاند .ولی این سازشهای عضالنی/
استخوانی در میمون جنوبی و انسان راستقامت دیده نمیشود.
گروهی دیگر معتقدند که این افزایش عصبرسانی ،سازشی بوده در راستای بیشتر کردن عمق و قدرت تنفس
و بنابراین کارآمدتر کردن عمل دویدن .این کارکرد هم بیتردید مهم است ،اما باید قاعدتاً در اجداد دوپای
دور انسان نیز دارای اهمیتی مشابه بوده باشد.
دیدگاهی دیگر ،این سازش را مربوط به مرحلهی آبزی بودن انسان میداند و حبس کردن هوا در سینه و
کنترل دقیقتر تنفس را رانهی تکاملی اصلی میداند که این تغییر ریختی را موجب شده است.
هر یک از این دیدگاهها بخشی از شواهد را در مورد تکامل سیستم تنفسی انسان تفسیر میکنند ،و میتوانند
همگی تا حدودی درست باشند .اما آنچه در این زمینه به ندرت مورد اشاره قرار میگیرد ،اهمیت تکاملی
زبان و همزمانی پیدایش آن با تغییرات یادشده است .عضالت شکمی و میانی سینه ،که در جریان این تغییرات
نیرومندتر و دقیقتر شدهاند ،به طور خاص برای کنترل تنفس به هنگام حرف زدن کاربرد دارند ،و به این
ترتیب باید تغییرات یادشده را نوعی سازش برای تکمیل دستگاه تولید زبان دانست 903.افزایش توانایی ارتباط
با سایر همنوعان و افراد همخانواده که در کنشی پیچیده مانند شکارِ دستهجمعی درگیر بودهاند ،آنقدر برای
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اجداد دور ما اهمیت داشته ،که پیدایش سیستمی کارآمد برای تنظیم تنفس و تولید صدا را در ایشان موجب
شده است .این ،همان است که ما امروز در قالب ساختار عضالنی متصل به دستگاه تنفسی در بدن خودمان
تجربهاش میکنیم.
ناگفته پیداست که شکلگیری اندام تولید صدا به تنهایی برای پیدایش زبان کافی نبوده است .چیزی که از آن
مهمتر است ،ساختار عصبشناختی الزم برای تولید صدا و درك کدهای صوتی است .به نظر میرسد که این
دو کارکرد هم به طور مستقل در قشر مخ انسان تکامل یافته باشند ،و سرچشمهی هر یک کارکردهایی متفاوت
بوده باشد.
خانم چرچلند ،که از نامدارترین نظریهپردازانِ عصبشناسی است ،بر این نکته تأکید دارد که مغز در واقع
عضوی حرکتی است 904.این برداشت از منظر فیزیولوژی اعصاب درست است .همهی کارکردهای مغز ،و
اصوالً کارکردهای سیستم عصبی ،از نظر تکاملی به حرکت دادن بدن جانور و دقیقتر و کارآمدتر کردن آن
اختصاص یافتهاند .شاید به همین دلیل باشد که جانورانِ فاقد توانایی حرکت ،و همچنین گیاهان ،هرگز
صاحب سیستم کنترلی پیچیدهای ــ مانند دستگاه عصبی ــ نشدهاند.
کارکرد پردازشی مغز ،با کمی کلگرایی فلسفی ،به توانشهای حرکتی قابل تحویل است .حتی پیچیدهترین
تواناییهای شناختی ــ مثل تشخیص الگوهای تصویری و حافظه ــ میتوانند به عنوان رهیافتهایی برای
بهینه کردن حرکت در فضا در نظر گرفته شوند .به یک معنا ،زبان هم رفتاری از این دست محسوب میشود.

Churchland and Sejnowski,1992.
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ابزار تولید زبان ،زبان است .یعنی عضلهای انعطافپذیر و پیچیده که کارکرد مهمی را در انتخاب غذای
قابلاستفاده بازی میکند و به ویژه در جانورانی مانند اجداد انسان که نیازمند جدا کردن دانههای گیاهی از
خردهریزهای غیرخوراکی بودهاند ،این عضو اهمیت بیشتری پیدا میکرده است .دیدیم که این زبان ،در اثر
رشد مغز به ابزاری پیچیده مانند حنجره مسلح شد ،و این امکان را یافت تا صدا تولید کند .اما تولید صداهایی
با پیچیدگی زبان انسانی ،توالی فشرده و سریعی از حرکات بسیار متنوع و بغرنج را میطلبد که در نگاه اول
انجامنشدنی مینمایند.
انسانی که با سرعت عادی حرف میزند ،تعداد زیادی از عضالت مرتبط با تولید صدا را به کار میگیرد که
زبان و عضالت تنفسی و گردنی و سینهای تنها مهمترینشان هستند .در عین حال ،فرد مورد نظر باید این
ترکیب پیچیده از عضالت را با سرعتی زیاد و در جریان سلسلهای از حرکات به هم پیوسته انجام دهد ،وگرنه
کدهای صوتی از هم گسسته خواهند شد و واژگان و زبان به شکل شناختهشده شکل نخواهند گرفت.
این کارکرد پیوسته ،در منطقهای از مغز به نام بروکا سازماندهی میشود .بروکا ،بخشی از لوب پیشانی است
که همسایهی شیار حرکتی است و از نظر تکاملی میتواند به عنوان بخشی رشدیافته از قشر حرکتی در نظر
گرفته شود .این ناحیه در میمونها هم وجود دارد و کارکردهایی مشابه را نیز انجام میدهد.
بخش بروکا در نیمکرهی چپ بزرگتر از راست است و در همانجا هم رفتار گفتاری کدگذاری میشود.
عصبی که حرکات زبان را کنترل میکند ،رشتهی عصبیِ زیرزبانی 905است که اندازهاش را میتوان با بررسی
استخوانهای گردن به دست آورد .شواهد دیرینشناختی نشان میدهد که این عصب تا سیصد هزار سال پیش

Hypoglossal nerve
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وضعیتی ابتدایی داشته و کمابیش با عصب زیرزبانی شامپانزه برابر بوده ،اما بعد از آن دستخوش تغییر شده و
به شکل کنونی دگردیسی یافته است.
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منشأ تکاملی کارکرد یاد شده ،میتواند در رفتارهای زنجیرهای 907ــ مانند راه رفتن یا پرتاب کردن چیزی ــ
ردیابی شود .ما به هنگام انجام کنشی مانند راه رفتن بر روی دو پا ،یا پرتاب کردن سنگی به هدف نیز مانند
سخن گفتن مجموعهای از عضالت را در دنبالهای پیاپی و فشرده به کار میگیریم ،به طوریکه رشتهای از
رفتارهای دنبال هم در بستههای رفتاری مستقلی اجرا میگردد .هر یک از این بستهها ،نامی دارند .مثالً
هدفگیری با سنگ ،رفتاری است که از کنش خم شدن ،برداشتن سنگ ،جابهجا کردنش در دست و پرتاب
کردنش ــ به عالوهی رفتارهایی حسی مانند نشانهگیری ــ تشکیل شده است .راه رفتن و دویدن و بر زبان
راندن یک واژه نیز رفتارهایی مشابه هستند و ظاهراً ریشهی تکاملی مشترکی دارند.
یک ویژگی مهم رفتارهای پیاپی ،یکپارچگی و برنامهمند بودنشان است.
بازتاب انقباض عضلهی اندام (مثل دست و پا) در اثر تحریک دوك عضالنی ،که یکی از سریعترین پاسخهای
حرکتی را در انسان ایجاد میکند 110 ،هزارم ثانیه به طول میانجامد .این در حالی است که پرتاب یک سنگ
که با عملکرد همزمان دهها عضله همراه است ،میتواند فقط  119هزارم ثانیه طول بکشد.
این بدان معناست که عضالت در حین انجام حرکت پرتابی از اعصاب ،بازخورد حسی دریافت نمیکنند و
برنامهای را به طور یکجا اجرا میکنند .چنین چیزی در صحبت کردن هم وجود دارد .یکپارچه بودن این
برنامه ،و شکل ذخیره و اجرای آن به ویژه هنگامی آشکار میشود که عاملی بیرونی اختاللی در این برنامهی
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از پیش تعیینشده ایجاد کند .اشتباههای کالمی و جابهجا بیان کردن واژگان و واجها که این همه مورد عالقه
و توجه فروید بود ،نمونهای از این اختاللهاست.
این رفتارهای حرکتی پیچیده هم مانند سایر کارکردهای رفتاری /عصبی انسان ،ریشههای مشخصی در
خویشاوندان نخستی دیگر ما دارند .به عنوان مثال ،رفتارهای پیاپی ،در سایر میمونها و به ویژه در رفتار
چکشکاری شامپانزه هم دیده میشود .این رفتاری است که شامپانزهها در طی آن برای گشودن یک گردو یا
دانهی سخت دیگری ،با سنگی بر روی آن میکوبند 908.این چکشکاری هم مانند حرکات پیاپی انسانی در
زنجیرهای به هم پیوسته و بیوقفه از حرکات انجام میگیرد .این نکته که مرکز بروکای مغز در کنار مرکز
مربوط به حرکات پرتابی قرار گرفته هم معنادار است .به این ترتیب ،دالیل نظری کافی برای مربوط دانستن
تکامل زبان با رفتارهای حرکتی زنجیرهای و پیاپی وجود دارد که میتواند به همراه موارد سختافزاریتری
که دربارهی حنجره گفته شد ،نوری بر ابهامات شکلگیری زبان انسانی بیفکند.
بنابراین ،گذشته از توانایی عصبی برای برنامهریزی حرکات تنفسی ،سخن گفتن به برنامهای عصبی نیز نیازمند
است تا حرکات پیاپی دهان و زبان و تولید متوالیِ واجها را ممکن سازد .به تازگی برخی از ژنهای مسؤول
این کار شناخته شدهاند .احتماالً مهمترین ژن در این میان FOXP2 ،است که کوتاهشدهی «پروتئینِ جعبهی
سرچنگالیِ پی ـ  909»2است 910و بر کروموزوم هفتم انسان قرار دارد.

911

این ژن در تمام پستاندارانی که

ژنومشان تا به حال رمزگشایی شده ،وجود دارد .پروتئینی که توسط این ژن رمزگذاری میشود ،به ردهی

Calvin,1992.

908
909

Forkhead box protein P2
Lai et al., 2001: 519–23.
911
Fisher et al., 1998: 168–70.
910

415

پروتئینهای  FOXتعلق دارد .یعنی سری چنگالگونه دارد و کارکردش به تنظیم بیان سایر ژنها مربوط
میشود .جهش این ژن در انسان به اختالل شدید گفتار منجر میشود 912.همین ژن در پرندگان آواخوان نیز
برای تولید آواز اهمیت دارد.

913

شواهد نشان میدهد که کارکرد اصلی آن افزایش انعطافپذیری شبکهی

عصبی است تا بتواند توالیهای پیاپی از صدا را تولید کند 914.در پرندگان هنگام یادگیری آواز خواندن بیان
این ژن شدت مییابد .در قناریها تولید آوازهای نو نیز با افزایش فعالیت این ژن همراه است 915.جالب آنکه
این ژن به فهم گفتار نیز ارتباط مییابد .در خفاشها هم تأثیر این ژن را در رادار صوتیشان نشان دادهاند.

916

یکی از ژنهایی که توسط  FOXP2کنترل میشود  CNTNAP2نام دارد .این ژن به خانوادهی
نورکسینها 917تعلق دارد و در ایجاد مدارهای عصبی مربوط به گفتار نقش ایفا میکند 918.جالب اینکه خودِ
 FOXP2عالوه بر تسهیل ایجاد مدارهای عصبی در مغز ،در رشد جنینی ششها نیز تاثیر دارد.
ژن  FOXP2در بسیاری از مهرهداران یافت میشود و برای مدتها گمان میکردند که توالی ثابتی دارد و
در جریان تکامل تغییری ناچیز یافته است .با وجود این ،شواهد تازه نشان داده که توالیهای این ژن در
خفاشها تنوع زیادی دارد .پروتئینِ برخاسته از این ژن در انسان و شامپانزه در دو اسیدآمینه با هم تفاوت
دارند و برخی از پژوهشگران همین عامل را در پیدایش زبان در انسان موثر میدانند ،919هرچند انتقادهایی

912

MacDermot, 2005: 1074–80.
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.
913
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هم بر این برداشت وارد است.

920

توالیهای خاصی که در انسان دیده میشود احتماالً همزمان با تکامل

گونهی انسان (هومو) در شاخهی دودمانی ما ظاهر شده است .انسان نئاندرتال دقیقاً همان نسخهای از این ژن
را داشته که در انسان امروزین دیده میشود 921.اما سابقهی این توالی کهنتر است و ژنهای استخراجشده از
اسکلت یافتهشده در غار دِنیسوودا نشان میدهد که این گونه نیز دارای توالیای همسان با انسان امروزین
بوده است.

922

سرعت تحول توالیها در ژن  FOXP2در شاخههای دودمانی گوناگون متفاوت است .در کل ،این ژن در
مسیر تکاملی انسان کندتر تغییر کرده و محافظهکارتر بوده است .از این رو ،چنین مینماید که کارکرد آن
اهمیت داشته و ارتباطی مستقیم با فشارهای انتخاب طبیعی برقرار میکرده است.

923

برگهی دیگری که در مورد تکامل زبان انسان وجود دارد ،به شکست تقارن در کارکردهای نیمکرههای مخ
مربوط میشود .چنانکه اشاره کردیم ،دو نیمکرهی مخ انسان ،کارکردهای مشابهی را انجام نمیدهند .در
نیمکرهی چپ ،ساختار زیرین که کارکردهای تحلیلی /تجزیهانگارِ تخصصیافتهتری را انجام میدهد ،رشد
بیشتری یافته و فرآیندهای مربوط به پردازش تحلیلی ــ مانند درك زبان و توانشهای ریاضی ــ را پشتیبانی
میکند .این کارکرد با رشد زیاد و تخصصی شدن شبکهی عصبی ناحیهی گیجگاهی /پیشانی همراه است .در
نیمکرهی راست ،برعکس ،با ساختار زبرین رشد یافتهتری در بخش آهیانهای روبهرو هستیم که کارکردهای

920

Webb and Zhang, 2005: 212–6.
Krause et al., 2007: 1908–1912.
922
Reich, et al., 2010: 1053–1060,
923
Zhang et al., 2002: 1825–1835.
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ترکیبی و کلگرا را انجام میدهد و به همین دلیل هم فرآیندهایی مانند درك موسیقی یا ارتباطات فضایی
بینایی در این بخش بیشتر کدگذاری میشوند.

سن (سال)
0/5
1

1/5

2
2/5
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توانش زبانی

توانش حرکتی

نشستن ،حفظ تعادل به کمک دست ،دراز کردن تبدیل جیغهای نوزادانه به بلغور کردن و تولید واجهای
پراکنده

دست برای گرفتن چیزی

برخاستن ،راه رفتن با تکیه به یک دست که در تقلید و بازتولید واجها ،درك واژگان ،استفاده از کلمات
خودساخته برای اشاره به افراد و اشیا

دست والد است
تکمیل توانایی گرفتن و رها کردن اشیا ،تاتی کردن،
با پشت از پلهها پایین آمدن

خزانهی واژگانی در حدود  50ــ  3کلمه که هنوز در
عبارات ترکیب نشدهاند ،توانایی درك جمالت و تولید
شبهجملههای معنادار

دویدن ،از پلهها باال رفتن با برداشتن یک پای منفرد خزانهی واژگانی بیش از  50کلمه ،تولید عبارات دو یا سه
واژگانی ،پایان بلغور کردن ،عالقه به گفت وگو

و توقف متناوب در هر گام

جفت پا پریدن ،برای یک ثانیه روی یک پا هر روز واژگان جدید آموختن ،ساختن عباراتی با بیش از
ایستادن ،با شش مکعب برجی عمودی ساختن

سه واژه با اشتباههای دستوری ،درك کامل حرف دیگران

سه متر پاورچین راه رفتن ،در حدود  90سانتیمتر خزانهی واژگان بیش از هزار کلمه ،فهمیدن هشتاد درصد
3

پریدن ،مثل بزرگساالن با هر دو پا از پلهها باال همهی حرفها ،دستور زبان نزدیک به افراد بالغ ،اشکاالت
رفتن

4/5

دستوری قابل پیشبینی و سازمانیافته

از طناب باال رفتن ،لیلی کردن ،روی یک خط راه انسجام زبانی ،اشتباههای دستوری محدود به ترکیبات ناآشنا
و ادبی

رفتن

جدول مقایسهایِ رشد تواناییهای زبانی نوزاد نسبت به تواناییهای حرکتیاش

Eccles,1991.
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924

شکست تقارن در هر سیستم زیستی ،نمود افزایش پیچیدگی در آن است .به این ترتیب ،مغز پستانداران نیز
پس از گذشتن از آستانهی مشخصی از پیچیدگی این شکست تقارن را تجربه کرده و کارکردهایی متفاوت به
درجاتی گوناگون در دو نیمکره جای گرفتهاند .راستدست بودن یا توجه نامتقارن به بخشهای مختلف میدان
بینایی ،نمودهای رفتاری کوچکی از این تمایز ریشهای میان راست و چپِ مغز هستند ،و در اعماق شالودهی
عصبی مغز جای دارند .جانبی شدن حرکات مربوط به گلو و حنجره و تمرکز برنامههای حرکتی پیاپی مربوط
به زبان در نیمکرهی چپ نیز یکی از مواردی است که تخصصی شدن مغز را نشان میدهد.
عدم تقارنی از این دست ،در بسیاری از رفتارهای پایهی جانوران سادهتر از انسان هم دیده میشود .نخستین
مدارك فسیلی از عدم تقارن دستگاه عصبی ،به اولین وابستگان به جنس انسان (هومو) یعنی انسان ابزارمند
مربوط میشود .تحلیل دقیق ابزارهای این انسان ،که در منطقهی تورکانای آفریقا کشف شده است ،نشان
میدهد که همهی آنها با دست راست تراشیده شدهاند و برای اینکه توسط دست راست به کار گرفته شوند
طراحی شده بودهاند .این راستدستی ــ و بنابراین غلبهی نیمکرهی چپ ــ در تمام وابستگان به جنس انسان
دید میشود و با افزایش اندازهی مغز و پیچیدهتر شدن ساخت دستگاه عصبی انسان ،شکلی اغراقآمیزتر و
برجستهتر به خود میگیرد.
در مورد روند این افزایش تدریجی تخصصیافتگی نیمکرهها و الگوی جانبی شدن رفتار زبانی و شکلگیری
زیرساخت زبان طبیعی ،نظریات گوناگونی در انسانشناسی تکاملی وجود دارد .بنابر نظر رَندَل وایت ،925که
یکی از دیرینشناسان صاحبنظر در مورد شکلگیری زبان است ،سختافزار عصبشناختی و فیزیکی تولید

925- Randall White

419

صدا از حدود صد هزار سال پیش ــ یعنی همزمان با پیدایش انسان خردمند ــ در اجداد انسان وجود داشته
است .اما شکلگیری زبان به عنوان کارکردی ارتباطی و تا این حد پیچیده ،مسیر تکاملی طوالنیای را طی
کرده است و به تدریج در طی رشد و پیچیدهتر شدن جوامع انسانی به شکل امروزین خود در آمده است .به
عبارت دیگر ،وایت بین زمان پیدایش سختافزار پشتیبان زبان (صد هزار سال پیش) و کاربردی شدن واقعی
آن در جمعیتهای انسانی (حدود سی و پنج هزار سال پیش) نوعی گسست زمانی و شکاف رفتارشناختی
تشخیص میدهد .بنا بر نظر وایت ،تفاوت اصلی انسان خردمند و نئاندرتال ،که در نهایت منجر به انقراض
دومی هم شد ،همین زبان بوده است .یعنی او انسان نئاندرتال را ــ با وجود عدم تقارن در نیمکرههای مغزش
ــ فاقد زبان طبیعی میداند .دیدگاه مشابهی را استیون میتِن پیشنهاد کرده است .از دید او ،حتی انسان خردمند
باستانی نیز زبان گشتاری /زایشی نداشته و به شکلی ابتدایی با همنوع خود ارتباط برقرار میکرده است .میتن
برای توصیف زبان این موجودات ،اصطالح هْممممم 926را ابداع کرده که در اصل سرواژهی این عبارتهاست:
کلگرا 927و غیرترکیبی ،دستوری و فرمانی
انتزاع) ،چندبُعدی

929

928

(یعنی محتوای سخن پیشنهاد یا دستور باشد ،نه توصیف و

(یعنی استفاده از صدا همزمان با حالت چهره و حرکات بدن) ،موسیقایی

930

و

926 Hmmmmm
927 holistic
928 manipulative
929 multi-modal
930 musical
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انتقالدهندهی مِم
است.

931

(منش فرهنگی) .از دید او این شش صفت زبان نیاکانمان را از ما متمایز میساخته

932

رالف هالووی 933یکی دیگر از پژوهشگران متخصص در زمینهی تکامل زبان است که دیدگاهی متفاوت را
پیشنهاد میکند .به نظر او حجم زیاد مغز انسان نئاندرتال ،که تفاوت چندانی با مغز انسان کنونی نداشته ،و
سازمانیافتگی پیچیدهی آن ،دلیلی کافی است تا فرض کنیم که او نیز زبانی گشتاری /زایشی داشته است.
هالووی به تکامل تدریجی زبان معتقد است و شواهد کالبدشناختی چندی هم برای تأیید حرف خود دارد .او
به رشد تدریجی اندازهی مغز از انسان راستقامت تا انسان خردمند اشاره میکند و این حقیقت را مورد تأکید
قرار میدهد که ناحیهی بروکا ،که مرکز عصبی تکلم است ،از  1/8میلیون سال پیش در انسان راستقامت
وجود داشته است.
یکی از همفکران هالووی ،دانشمندی است به نام جفری الیتمن 934که متخصص کالبدشناسی عصبی است و
دقتش را بر شکل خمیدگی پشت سر جمجمهی انسانهای راستقامت متمرکز کرده است .خمیدگی پشت
سر ،چنانکه گذشت ،شاخصی مهم است که درجهی رشدیافتگی قشر مخ را در ناحیهی گیجگاهی ــ که
مربوط به پردازش صداها و تولید زبان است ــ نشان میدهد .الیتمن نشان داده که خمیدگی سر انسانهای
راستقامت با آنچه امروز در کودکان شش سالهی انسانی میبینیم کمابیش یکسان است .به این ترتیب ،باید

931 memetic
932 Mithen, 2006.
933- Ralph Halloway
934- Jeffrey Laitman
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قضاوت کرد که انسان راستقامت سیستم عصبی توانمندی را برای تولید صداهای متنوع داشته است .نکتهی
جالب اینکه این خمیدگی در انسان نئاندرتال کاهش مییابد و به نظر میرسد که نوعی تکامل معکوس در
قشر گیجگاهی این انسان صورت گرفته باشد.
فیلیپ لیبرمان 935عصب شناس دیگری است که در این زمینه نظر داده است .به نظر او ،انسان نئاندرتال هم
دارای توانایی تولید صدا بوده و به نوعی زبان ابتدایی و ساده مجهز بوده است .اما زبان طبیعی پیچیدهای مانند
آنچه در انسان امروزین میبینیم ،در او وجود نداشته و همین عقبماندگی هم باعث شکست خوردنش از
انسان خردمند شده است .لیبرمان با وجود نفی ساخت زبانی پیچیدهی امروزین در انسان نئاندرتال ،به وجود
زبان اشاره و زبان صوتی /حرکتی مربوط به چهره در آنها قائل است.
ناگفته نماند به نظر میرسد که نشانگان صوتی مورد استفاده در زبان گفتاری در جریان تکامل ،مسیری موازی
با نشانگان عالمتی ناشی از حاالت چهره را طی کرده باشد .بررسیهایی که بر شکلگیری و مراکز عصبی
کدکنندهی این دو نوع دستگاه ارتباطی انجام گرفته است ،وجود دو سیستم موازی و تا حدودی مستقل را
اثبات میکند؛ 936دو سیستمی که در عین توازی با یکدیگر ،با هم اندرکنش بغرنجی هم داشتهاند و در نهایت
دو سیستم مجزای ارتباطی از راه نشانگان حرکتی مربوط به عضالت چهره ــ ژستها ــ و زبان صوتی
آشنایمان را ایجاد کردهاند.
دو نظریهی مقابلِ وایت در برابر هالووی ،نمودی دیگر از دو نگرش کالنِ گسسته یا پیوستهانگار است که به
ناگهانی یا تدریجی بودن تغییرات تکاملی معتقد است و نمود دیگر آن را در کشاکش بین دو نظریهی خروج

935- Philip Lieberman
936
VonRaffler-Engel,1992.
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از آفریقا و چندمرکزی دیدیم .سرمشق مشابهی هم در مورد نظریاتی که ارتباط زبان انسانی و زبان سایر
جانوران را بیان میکنند وجود دارد .یعنی در مورد ارتباط زبان انسانی با عالمتهای صوتی موجود در سایر
میمونها هم دو نظریهی متفاوت وجود دارد .کیمورا 937رهبری گروهی را بر عهده دارد که زبان انسانی را از
زبان میمونها مشتق میداند .او با توجه به ساختار مشترك عصبی ،و عدم تقارن موجود در سختافزار تولید
زبان که در میمونهای بزرگ دیگر هم قابلردیابی است ،ادعا میکند که انتقال از زبان صوتی میمونها به زبان
گفتاری کنونی ،مسیری پیوسته را طی کرده است .به نظر کیمورا ،زبان صوتی میمونهای بزرگ با گذار از یک
مرحلهی اشارهای ،به زبان گفتاری انسان کنونی تبدیل شده است .کیمورا برای تأیید دیدگاه خود به آزمونهایی
اشاره میکند که در آنها توانایی چشمگیر زبانآموزی در میمونهای بزرگ نشان داده شده است.
دیدگاه مقابل این پیوستهانگاری هم هواداران بلندآوازهای دارد .چامسکی

939

938

و به دنبال او گولد

940

اعتقاد

دارند که زبانهای انسانی و حیوانی تفاوتی ذاتی با هم دارند و به نوعی جهش زبانی معتقدند که زبان میمونها
را با گذر از شکافی کارکردگرایانه به گفتار انسانی تبدیل کرده است .مهمترین دلیل ارائهشده از سوی این
گروه ،تفاوتهای چشمگیر بین زبان انسان و میمون است .با توجه به تجربهی افرادی که در جنگلها و به
دور از مردم بزرگ شدهاند ،میدانیم که زبان انسانی غریزی نیست و بدون حضور آموزگار ،در انسان ایجاد
نمیشود .در مقابل ،زبان میمونهای بزرگ حتی در نوزادانی که میمونِ همگونهی خود را ندیدهاند نیز ایجاد
میشود و تا حدودی از یک برنامهی ژنتیکی پیروی میکند .تفاوت عمدهی دیگر ،به مخرج اصوات مربوط

937- Kimura
938
GardnerandGardner,1992.
939- Chomski
940- Gould
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میشود .میمونها در واقع جیغ میزنند و تنها از عبور هوا از حلق برای تولید صدا استفاده میکنند ،ولی
واجهای زبان انسانی توسط عبور ترکیبی هوا از حلق ،کام و زبان تولید میشود.
باالخره ،به نظر چامسکی مهمترین تفاوت زبان انسان و میمون ،به گشتاری /زایشی بودن زبان انسانی مربوط
می شود .این بدان معناست که زبان انسانی قادر به بازنمایی جهان خارج است و میتواند با تولید بیشمار
ترکیب زبانی ،هر معنایی را رمزگذاری کند .اما چنین تواناییای در زبانهای جانوران دیده نمیشود و در آنها
نوعی تناظر عالمت /موقعیت را شاهد هستیم که تنها معانی محدودی را در زبان منتقل میکند .ما در این
نوشتار از مفهوم عامتر و ساختارشناختی زبان استفاده کردهایم ،وگرنه بنا بر نظر چامسکی ،جیغهای میمون و
صداهای دلفینها به دلیل فاقد بودن ساختار دستوری گشتاری /زایشی ،اصوالً زبان محسوب نمیشوند .از
نظر چامسکی زبان انسانی در حدود صد هزار سال پیش به دنبال یک جهش یکتا ،که توانایی شناختی انسان
را دگرگون ساخت ،در گونهی انسان خردمند پدیدار آمده است.

941

تفاوت دیگر در میان زبان انسان و سایر جانوران ،به متمرکز شدن این کارکرد در قشر مخ انسان باز میگردد.
عمل تولید صدا در جانوران دیگر ،در مراکزی رمزگذاری میشوند که به ویژه در مغز میانی قرار دارند .این
در حالی است که قشر گیجگاهی و آهیانهای مخ در انسان برای تولید و درك زبان اهمیت فراوان دارند .به
عبارت دیگر زبان در انسان قشری شده و به همین دلیل هم خصلتی خودآگاه یافته است .با وجود این،
کارکردهای زیرقشری مانند بلع ،خنده و گریه که میتوانند شیوهی تنفس را دگرگون کنند ،باعث مهار مراکز
تکلم میشوند و به نوعی بر آن غلبه میکنند.

Chomsky, 2004: 379-405.
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941

تمایز عمدهی دیگر میان زبان انسان و سایر نخستیها ،آن است که در زبان انسانی هر واحد زمانی از صوت
(یعنی یک واج یا ترکیب واجها) به یک رده از چیزها یا رخدادها ارجاع میدهد ،در حالیکه در نظامهای
ارتباطی سایر نخستیها ،چنین بستههای مجزایی از نمادها وجود ندارد و عالمتهای صوتی ،بسته به
شدتشان و موقعیت بدنِ تولیدکنندهشان ،معنادار میشوند .این بدان معناست که زبان میمونها
درجهبندیشده ،طیفدار و وابسته به موقعیت است ،در حالیکه زبان انسانی بخشبندیشده ،تقطیعشده،
انتزاعی و مستقل از شرایط ،معنا را حمل میکند.

942

آموختنی بودنِ زبان انسانی باعث شده تا گذشته از تمایزی که میان پیوستهانگاران و گسستهگرایان وجود دارد،
دو جبههی دیگر نیز در میان نظریهپردازان پدید آید و آن به این مسأله باز میگردد که خاستگاه زبان را
برنامهای درونزاد و ژنتیکی بدانیم ،یا آن را فرآوردهای اجتماعی و مستقل از سطح زیستی در نظر بگیریم .این
همان کشمکش قدیمی میان کسانی است که زبان را ذاتی و درونزاد ،یا اکتسابی و برونزاد میدانستند 943.در
این میان کسانی که ذاتی بودن زبان را میپذیرند ،بیشتر به تحول تدریجی و آرام آن باور دارند و زبان انسان
و میمون را همریخت قلمداد میکنند 944.در مقابل ،دانشمندانی مانند اولبایک قرار دارند که بر جنبهی شناختی
زبان تأکید میکنند و آن را نتیجهی جهشی در سطح پیچیدگی جوامع انسانی و تواناییهای شناختی انسان
خردمند میدانند 945.برخی از دانشمندانی که بر خاستگاه اجتماعی زبان تأکید دارند ،بر این نکته پافشاری
دارند که زبان از الگوهای حرکتیِ بیان احساسات و انتقال معنا از راه انقباض عضالت چهره مشتق شده و

942

Goodall, 1986: 125.
Ulbaek, 1998: 30–43.
944
Pinker, 1994.
945
Ulbaek, 1998: 30-43.
943
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حتی نقش دستگاه صوتی در تکامل آن را فرعی و حاشیهای میدانند 946.راپاپورت ،که یکی از نظریهپردازان
نامدار در این مورد است ،کتابی نوشته و در آن پیچیده شدن جوامع انسانی و افزایش چشمگیر اعتماد به
دیگری و رواج بازیهای برنده ـ برنده را عاملی دانسته که مهار تکاملی و محدودیت رفتاری حاکم بر محتوای
ژنومی را برداشته و ظهور اشکال ارتباطی تازه و خالقانهای را در قالب زبان ممکن ساخته است 947.از دید
این گروه ،این که جانورانی مانند شامپانزه با وجود توانایی چشمگیرشان در یادگیری زبان انسانی ،این
دستگاههای نمادین پیچیده را در طبیعت و حالت وحشی به کار نمیگیرند ،از تأثیر این مهار و محدودیت
بومشناختی ناشی شده است .یعنی ساختار قبیلههای این میمونها به قدری پیچیده و امنیتبخش نیست که
به کارکردهایی از این دست دامن بزند .از این رو ،توانایی یاد شده به شکلی جنینی و نهفته در جانور باقی
میماند.

948

شناسایی سرچشمهی زبان ،عالوه بر اهمیتی که در بازسازی آغاز تکامل منشها دارد ،میتواند به عنوان ابزاری
کمکی و قابلاتکا در مدلسازی پراکنش و گسترش بومهای گوناگون منشها هم کاربرد یابد 949.در چند سال
گذشته ،روشهایی میانرشتهای ابداع شدهاند که برای ردگیری پویایی جمعیتهای انسانی ،دیرینشناسی
انسانی و زبانشناسی تطبیقی را با هم ترکیب میکنند و نتایجی خیرهکننده را در این زمینه به دست میدهند.

946

Tomasello, 1996: 275-307.
Rappaport, 1999.
948
Savage-Rumbaugh and McDonald, 1988: 224-237.
949
Goldman and Barton,1992.
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در سال  1973م .دانشمندی آمریکایی به نام کاوالی -اسفورزا با همکاری چند نفر دیگر رویکردی تازه را
برای تحلیل سیر تکامل انسان پیشنهاد کرد 950.او پیش از این هم به دلیل پژوهشهای پردامنه و دقیقش بر
روابط خویشاوندی نژادهای انسانی شهرت داشت و در مقالهای که در این سال منتشر کرد ،پیشنهاد کرد از
زبان به عنوان شاخصی برای تشخیص زمان اشتقاق جمعیتهای انسانی استفاده شود .او درختهای
خویشاوندی پیچیدهی بهدستآمده در مورد جمعیتهای انسانی را که بر مبنای مطالعات مولکولی و
شباهتهای ژنومی ساخته شده بود ،با دستیافتههای زبانشناسانی که خویشاوندی زبانهای انسانی را بررسی
میکردند مقایسه کرد ،و به این نتیجه رسید که این دو شجرهنامه ،تطابقی چشمگیر را از خود نشان میدهند.
به این ترتیب ،نشان داده شد که خوشههای زبانیِ پشتیبان حفظ و تکثیر منشها ،موازی و با تکیه بر
سختافزاری از خوشههای تنوع ژنتیکی در جمعیتهای انسانی تکامل یافتهاند.
در حال حاضر ،بین پنج تا شش هزار زبان مجزا در جوامع انسانی رواج دارند .این زبانها را میتوان بر مبنای
شباهتهای ساختاری در دستور زبان عمومی و واژهبندی و ترکیب آوایی ،در دویست روخانوادهی زبانی
مجزا دستهبندی کرد .با توجه به برتری دیدگاه خروج از آفریقا ،میتوان چنین نتیجه گرفت که همهی نژادهای
کنونی ــ همانطور که از جمعیت باستانی یکتایی سرچشمه گرفتهاند ــ دارای زبان مشترکی هم بودهاند .به
این ترتیب ،شاید بتوان این ریشهی مشترك را بازسازی کرد.
یکی از روشهای رایج در بازیابی ریشههای مشترك زبانها ،و بازسازی این زبان اولیه ،به نام روش مقایسهی
چندسویه 951شهرت دارد .این روش از ابزارهای تحلیلیای شبیه به آنچه در ردهبندی جانوری کاربرد دارد

950

Cavalli-Sforza, 1991.
951- Multilateral copmarison
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برای تشخیص معیارهای نزدیکی و دوری زبانها نسبت به یکدیگر و تعیین شاخصهای مشتركِ میانشان
استفاده میکند.
بهرهگیری از این شیوهها ،امکان روشن کردن جزئیات زیادی را در مورد این زبان مشترك اولیه فراهم آورده
است .زبان ریشهای مشترك بین تمام اقوام کنونی ،به عنوان نامی قراردادی ،با عنوان «ابرخانوادهی
نوسترادیک» 952شهرت یافته است .این زبان نزدیک به پانزده هزار سال پیش در بین انسانهای خردمند رواج
داشته و ریشهی مشترك خانوادههای زبانی هندواروپایی ،کرهای ،آلتایی ،953اِالمو ـ دراویدی ،954کورتوِلی

955

و آفریقایی ـ آسیایی 956دانسته میشود .همهی این خانوادههای زبانی دارای نامهای مشترکی برای عناصر پایه
پدیدههای عام طبیعی و اعداد کوچک هستند .ضمایری مانند من و تو ،و نامهای مربوط به بخشهای مختلف
بدن و آب و برخی از درختان هم در این زبانها مشترك هستند ،اما نام حیوانات و گیاهان اهلی در آنها
مشترك نیست .یعنی میتوان نتیجه گرفت که این زبان نوسترادیکِ باستانی ،پیش از پیدایش کشاورزی و
دامداری شاخهشاخه شدهاند.

957

952- Nostradic superfamily
953- Altaic
954- Elamo - Dravidian
955- Kortvelian
956 Afro - Asian
957
Cavalli-Sforza,1991.
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بازسازی درخت تکاملی زبانهای انسانی با ضریب قطعیت باالیی نشان میدهد که نیای مشترك زبانهای
امروزین ،در فاصلهی صد تا دویست هزار سال پیش در منطقهی زیر صحرای بزرگ آفریقا زاده شده است،
و این همان زمان و مکانی است که زادگاه گونهی انسان خردمند نیز هست.

958

انشعاب شاخههای گوناگون زبان نوسترادیک در قارههای گوناگون و بومهای مختلف به اشکالی گوناگون
صورت گرفته است .به عنوان مثال ،در قارهی آمریکا ششصد زبان مختلف بومی وجود دارد که میتوانند در
 155خانواده تقسیمبندی شوند .در این میان سه تا از خانوادهها بیشترین زبانها را در خود جای دادهاند ،که
خانوادهی زبانی آمریندان 959یکی از آنهاست .تنوع زبانی و پراکنش جغرافیایی زبانهای این خانواده به قدری
باالست که به نظر میرسد زمان آغاز شاخهزایی در آن بسیار بیشتر از مرز کلوویس ــ یعنی زمان مهاجرت
آسیاییها به آمریکا ــ باشد .تاریخ واگرایی زبانهای این خانواده را به سی تا چهل هزار سال پیش مربوط
میدانند.
امروز ،بر مبنای همین شواهد زبانشناختی دیدگاه قدیمیتری که برش تاریخی دوازده هزار سال پیش (مرز
کلوویس) را به عنوان تاریخ ورود انسان خردمند به قارهی آمریکا در نظر میگرفت ،رد شده است.
باستانشناسان کنونی سه موج مهاجرت به قارهی آمریکا را در نظر میگیرند .اولی در حدود سی هزار سال
پیش رخ داد و سرخپوستان باستانی را از راه پل خشکی بِرینگ 960به آمریکا وارد کرد .این مردم به زودی در

958

Botha and Knight, 2009.
959- Amerindan
960- Berring
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کل قاره پراکنده شدند و بیشتر در آمریکای جنوبی متمرکز شدند .زبان این مردم از خانوادهی آمریندان بود و
در طی هزارههایی که پس از آن گذشت ،این خانواده بر شاخههای خود افزود و پیچیدهتر شد.
موج دوم ،در حدود بیست هزار سال پیش آغاز شد و مردمی از نژاد آلوت 961را به شمال آمریکای شمالی
وارد کرد .اینها اجداد اسکیموهای شمال کانادا بودند .موج سوم حدود پانزده هزار سال پیش آغاز شد و
وابستگان به خانوادهی زبانی نا ـ دِن را وارد آمریکای شمالغربی و مرکزی کرد 962.این همان موجی است
که معموالً در متون قدیمیتر با نام مرز کلوویس شناخته شده است.
نقشهی مشابهی را میتوان برای همهی قارهها ترسیم کرد و از آن برای دستیابی به نتایج فرعی دیگری استفاده
کرد .در شرق آفریقا ،از سنگال تا کامرون ،میتوان هفتصد زبان مختلف را در میان قبایل گوناگون سیاهپوستان
مشاهده کرد .اگر تراکم این زبانها را در واحد سطح زمین بر روی نقشهای نشان دهیم ،میتوانیم با دقتی باال
ادعا کنیم که همان نقشه ،میزان بارش سالیانه را هم نشان میدهد .مقایسهی این دو شاخص ــ یعنی چگالی
زبان بر سطح زمین و میزان بارش سالیانه ــ نشان میدهد که در نقاط دارای بارش زیاد ،قبایل همسایه به
دلیل فراوانی منابع و خودبسنده بودن زندگیشان کمتر با یکدیگر آمیخته میشوند و بنابراین تعداد زبانهای
مستقل بیشتری در طول زمان در واحد سطح تکامل مییابد.
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961- Aleut
962
Lewin,1993.
963
Glauswitz,1997.
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پژوهشهای تبارشناختی مشابهی در مورد سرچشمهی گروه زبانی ـ نژادی موسوم به آریایی هم انجام گرفته
است .بر طبق شواهد تاریخی ،آریاییها در حدود چهار هزار سال پیش از بخشهای شمالی اوراسیا به جنوب
هجوم آوردند و تمدنهای دراویدی هند و سامی خاورمیانه را به تدریج در طی پانزده قرن تسخیر کردند.
با توجه به شواهد ژنومی ،میدانیم که در حدود یکپنجم کل خزانهی ژنتیکی انسان خردمند کنونی به دو
گروه کالنِ نژادی دراویدی و آریایی مربوط میشود .از آنجا که یک پنجم محتویات ژنتیکی میتوکندری انسان
به بخشی موسوم به گروه تکینه

964

تعلق دارد ،این بخش در مردم آریایی و اهالی اوراسیا مشترك است.

بنابراین شواهد ،و بررسیهایی که بر DNAی میتوکندریایی هندیها و مردم اوراسیایی انجام شده ،نشان داده
شده که زمان اشتقاق این دو خطراهه به حدود آخر دورهی پلهایستوسن ــ یعنی بسیار پیش از هجوم آریاییها
ــ میرسد .به این ترتیب ،باید فرض کنیم آریاییها پیش از موج بزرگ مهاجرتشان به جنوب هم در
بخشهای مرکزیتر آسیا وجود داشتهاند 965.در واقع ،دور نیست که مهاجرت آریاییها به جنوب را هم مانند
مهاجرت سرخپوستان به امریکا ،در چند موج پیاپی در نظر بگیریم .موجهایی که در ابتدا به شکلی خفیف و
نامشخص انجام میگرفتند ،و در هزارهی چهارم پیش از میالد به شکلی متراکم و بهمنگونه درآمده و ظهور
دولتهای هند و ایرانی را در فالت ایران و شبهقارهی هند ممکن ساخته است.
چنانکه از مثالهای یادشده برمیآید ،زبان به عنوان مهمترین زمینهی رسوبگذاری و تکوین منشها ،میتواند
از زاویهی انسانشناسی تکاملی به اشکال گوناگون مورد تحلیل قرار گیرد .تبارشناسی ساخت زبان طبیعی ،و
ریشهیابی عوامل مؤثر در شکلگیری آن ،میتواند در قالب زیستی کنونی انسان پاسخهایی در خور پیدا کند،

964- Haplogroup
965
Kivisild et al,1999.
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و به نوبهی خود روشهایی برای پاسخگویی به پرسشهای جزئیتر درمورد تبارشناسی منشها و بومهای
منشها ــ یعنی زبانهای خاص ــ را به دست دهد.
امروزه غالب دانشمندانی که دربارهی خاستگاه زبان پژوهش میکنند ،تمام دادههای یادشده را در نظر میگیرند.
یعنی هم به دادههای برآمده از خویشاوندی زبانهای انسانی و الگوی تکاملِ ساختار زبانها توجه میکنند ،و
هم شواهد دیرینشناختی و ژنتیکی را در کنار دادههای رفتارشناسی جانوری به کار میگیرند .بر این مبنا ،در
حال حاضر پنج نظریهی عمده دربارهی تکامل زبان وجود دارد.
نخست ـ نظریهی زبان مادر 966در سال  2004م .توسط فیچ ارائه شد 967.این نظریه بر محور مفهوم داروینیِ
انتخاب خویشاوندی ،و به ویژه شکل بازسازیشدهی آن توسط هامیلتون ،968استوار شده است .مسألهی
مرکزی این نظریه ،آن است که زبان همواره محتوایی راستگویانه ندارد و میتوان در آن دروغ هم گفت.
پیشداشت فیچ آن است که زبان تنها در شرایطی شکل میگیرد و تکامل مییابد که شنونده به راستیِ سخن
گوینده باور داشته باشد .یعنی سود تکاملی زبان و افزایش شایستگی زیستی ناشی از آن تنها در شرایطی رخ
می دهد که محتوای زبان راست و درست باشد .به عبارت دیگر ،اعتماد متقابل گوینده و شنونده به هم ،و
راستگویی گوینده شرط الزم برای تکوین زبان است .از دید فیچ ،چنین شرایطی تنها در میان خویشاوندان
نزدیک رخ میدهد و ایشان هستند که به خاطر محتوای ژنتیکی همسان ،یاریگری به یکدیگر را به عنوان
تدبیری برای تکثیر کد ژنتیکی خود برمیگزینند .خالصترین نمونهی این ارتباط از دید فیچ به اندرکنش مادر
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The 'mother tongues' hypothesis
Fitch, 2004: 275-296.
968
Hamilton, 1964: 1-52.
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و فرزند بازمیگردد .از آنجا که فرزندان همواره زبان را از مادرانشان میآموزند ،مدلی پدید میآید که بر
مبنای آن زبان از ابتدا برای ارتباط مادران با فرزندانشان ابداع شده است .یعنی زبان اولیه ابزاری صوتی بوده
برای آنکه مادر از حال فرزند خبردار شود و او را از حضور خود مطمئن کند .این ارتباط صوتی ساده که
میان مادر و فرزند در گونههای بسیار متنوعی دیده میشود ،به تدریج به ابزاری برای انتقال معناهای سودمند،
از جمله آموزش مهارتهای پایهی زیستن تحول یافته و بعد از آن برای ارتباط با سایر اعضای بالغ قبیله نیز
کاربرد یافته است .دیدگاه فیچ بیشک حقیقتی را دربارهی سودهای تکاملی زبان و محورِ تأثیرگذاری آن بر
شایستگی زیستی بیان میکند .با وجود این ،فرض او که برای ارتباط زبانی مادر و فرزند تقدم زمانی قایل
است و ارتباط بالغها با هم را به دورانی جدیدتر منسوب میکند ،پذیرفتنی نیست .الگوی مشابهی در میان
شامپانزهها یا سایر میمونها نیز دیده نمیشود ،در حالی که ایشان نیز بیشترین همگرایی و انتخاب خویشاوندی
را میان مادر و فرزند نشان میدهند 969.چنین مینماید که زبان از همان ابتدای کار طبق الگویی مشابه با قبایل
شامپانزه و گوریل میان تمام اعضای جامعه رواج داشته باشد ،هر چند احتماالً هستهی مرکزی سود تکاملی
آن به ارتباط مادر و فرزند مربوط میشده است.
دوم ـ نظریهی فداکاری دوجانبهی اجباری ،970نیز بر مبنای شکلی از انتخاب طبیعی داروینی تدوین شده
است .ایب اولبایک ،که این نظریه را طرح کرده ،بر این باور است که فداکاری و نیکخواهی دوجانبهی داروینی
برای توضیح خاستگاه زبان بسنده است .در شرایط عادی ،اعضای یک دستهی همگونه ،اگر مدام با هم در
تماس باشند به تدریج به سوی قواعدی رفتاری گرایش مییابند که بر اعتماد متقابل و یاریگری متکی باشد.

Tallerman, 2011.
The 'obligatory reciprocal altruism' hypothesis
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969
970

این ،از آن روست که در میان الگوهای متفاوتِ اندرکنش دو بازیگر ،تنها الگوی برنده ـ برنده است که از نظر
تکاملی پایدار است و بنابراین در درازمدت باقی میماند 971.بر این مبنا ،اولبایک فرض کرده که جماعتهای
اولیهی نیاکان انسان از ابتدا به نوعی دستگاه اخالقی مجهز بودهاند و بنابراین زمینهی امن و راستگویانهی الزم
برای تکامل زبان را پیشاپیش دارا بودهاند 972.ایراد این نظریه آن است که سازوکارهای روشنی برای ظهور
این دستگاه اخالقی پیشنهاد نمیکند و در ضمن با انبوه شواهد موجود دربارهی کاربرد زبان طبیعی در جوامع
انسانی تعارض دارد .چون تمام شواهد نشان میدهد که مردمان به شکلی ایثارگرانه زبان را به کار نمیگیرند،
و برعکس ،مدام دادههایی اغراقآمیز دربارهی توانایی و صالحیت شخصی خویش مخابره میکنند و بخشهای
ارزشمند و تعیینکنندهی معنا را برای استفادهی خود و نزدیکانشان ذخیره میکنند.

973

سوم ـ نظریهی جوریدن و شایعهپردازی .974بر اساس این نظریه ،زبان جانشینی برای رفتار جوریدن در
نخستیهای عالی محسوب میشود .روبین دونبار که این نظریه را پیشنهاد کرده ،بر این باور است که ظهور
زبان در ابتدای کار جایگزینی کمهزینه و کارآمد برای جوریدنِ دوستان بوده است .جوریدن ،یعنی
جستوجوی بدن و کشتن انگلهای خارجی مثل شپش و کنه ،بخش مهمی از وقت روزانهی میمونهای
بزرگ را اشغال میکند و مهمترین تنظیمکنندهی تعادل اجتماعی و نظم رفتاری در قبیلهی میمونهاست .از
دید دونبار ،با بزرگ شدن اندازهی جوامع انسانی اولیه ،جوریدن بدن همهی آشنایان و دوستان با دست ممکن

971

Trivers, 1971: 35-57.
Ulbaek, 1998: 30-43.
973
Dessalles, 1998: 130-147.
974
gossip and grooming hypothesis
972
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نبود ،و بنابراین میبایست رفتاری جایگزین این شیوه از ابراز دوستی و نمایش نیکخواهی شود .از دید دونبار
تولید صداهای خوشامدگویانه ،هشداردهنده و یا نوازشگرانه ابداعی جدید بود که برای حل این مشکل پدید
آمد.

975

این نظریه امروز چندان مورد قبول متخصصان نیست .از سویی کمهزینه بودنِ گفتار و ساده بودنِ

تولید صدا عاملی است که ارزشِ «جوریدنِ صوتی» مورد نظر دوبنار را کاهش میدهد و از استوار شدن
پیوندهای اجتماعی در این زمینه جلوگیری میکند .از سوی دیگر ،این نظریه چگونگی گذار از جوریدنِ
صوتی به تواناییهای شناختی و رفتاریِ متصل به زبان گشتاری /زایشی را نشان نمیدهد و در کل دلیل و
ضرورت پیدایش زبان امروزین را مبهم باقی میگذارد.

976

چهارم ـ نظریهی اداها .977بر اساس این نظریه ،زبان گفتاری از ادا و اطوارهای ریختی و ژستهای بدنی
گرفته شده و از این رو خاستگاهش چیزی نزدیک به زبان حرکتیِ ویژهی ناشنوایان بوده است .دو رده از
شواهد این برداشت را پشتیبانی میکنند .نخست آنکه مدارهای عصبی مربوط به زبان و زبانِ اشاره در قشر
مخ یکی است 978و آسیبِ یکی منجر به اختالل در دیگری نیز میشود .دیگر آنکه نخستیهای دیگر هم در
این مدارها و رفتارهای نمادین مربوط بدان با انسان شباهت دارند؛ یعنی ،از مدارهای مشابهی برای ارسال
پیامهای مشابه استفاده میکنند و این میتواند رگ و ریشهی تکاملی زبان را نشان دهد .طبق این نظریه ،زبان
در ابتدای کار با حرکت دست و حالتهای چهره عمل میکرده ،و بعد از توسعهی ابزارمندی انسان و اشغال
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Dunbar, 1996.
Power, 1998: 111-129.
977
Gestural theory
978
Newman, et al. 2002: 76–80.
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شدن دستها بود که گرایش بیشتری برای تولید صدا و ارتباط کالمی در نیاکان انسان پدید آمد.

979

این

نظریه ،به همین ترتیب ،دست تکان دادن و تغییر حالت چهره هنگام سخن گفتن را نیز توضیح میدهد .ایراد
اصلی این نظریه آن است که ارتباط صوتی نیز از ابتدای کار در جوامع نخستیهای اولیه وجود داشته و دلیلی
استوار طرح نشده که ریشه گرفتن زبان گفتاری از اداهای اشارهای ،و نه همین صوتهای ساده را ،اثبات کند.
پنجم ـ نظریهی تکامل همزمان مناسک و گفتار .980این دیدگاه را نخستین بار رُی راپاپورت پیشنهاد کرد

981

و بعدتر انسان شناسان زیادی آن را بسط دادند .مبنای این نظریه آن است که اصوالً چیزی به نام «نظریهی
خاستگاه زبان» نمیتواند وجود داشته باشد ،چون زبان چیزی مستقل و سازشی یکتا در مسیر تکامل نیست.
از دید ایشان ،زبان نمودی درونی و ذهنی از طیفی وسیع از رخدادها و سازشهاست که روی هم رفته
میتوانند با برچسبِ «نظام نمادینِ فرهنگ انسانی» شناسایی شوند.

982

کل کارکردهای نمادین در نظام

ارتباطهای نخستیها ،به همراه پیامدهای رفتاری و اجتماعیشان ،شبکهای از رخدادها و روندها را برمیسازند
که زبان انسانی نمودی سطحی و انتخابی از آن است .تالش برای توضیح خاستگاه زبان بدون توجه به این
زمینهی بزرگتر ،مسألهای را طرح میکند که از همان آغاز مبهم و بیجواب است .به تعبیر راپاپورت ،کلمه
و کالم باید پیش از بهکار گرفته شدن ،در زمینهای اجتماعی تثبیت شوند .استقرار کلمه همواره در شرایطی
رخ میدهد که امکانِ دروغ و فریب هم وجود دارد ،و بنابراین سازوکارهای تصفیهکننده و سازماندهنده به

979

Corballis, 2002: 161-179.
ritual/speech coevolution theory
981
Rappaport, 1999.
982
Knight, 2010: 193-211.
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راست و دروغ ،صداقت و فریبکاری ،و اعتماد و بدبینی از همان آغاز در سپهر کاربرد زبان وجود دارند.

983

بنابراین زبان به تنهایی سود یا زیان تکاملی ندارد ،و اگر به صورت رمزگانِ خالصِ ارسالشده از گوینده به
مخاطب نگریسته شود ،اصوالً با توجه به امکانِ دروغ بودنش ارزشی ندارد و به بروز رفتاری خاص منتهی
نمیشود 984.تنها با پشتوانهی اندوختهای از اعتبار اجتماعی و با تکیه به اعتمادی نهادینهشده است که یک
کالم به تغییر مسیر رفتاری شنونده میانجامد .این بدان معناست که کاربرد زبان ،خود به خود وجود نهادهای
اجتماعی را پیشفرض میگیرد 985.نهادهای یادشده ،هنجارها و قواعدی را به کاربرد زبان تحمیل میکنند که
آن را به قالبی مناسکآمیز درمیآورد و مرزهای دروغگویی و فریبکاری را در آن محدود میسازد .این نهادها
در جوامع گردآورنده و شکارچی باستانی کارکردی همتای نهادهای مذهبی و آموزشی داشتهاند 986.به این
ترتیب ،هواداران این نظریه اعتقاد دارند پرداختن به خاستگاه زبان تنها با رویکردی میانرشتهای و با تکیه به
دادههای جامعهشناختی و تاریخی ممکن است .این نظریه امروز در میان دیدگاههای رایج ،شهرت و اعتبار
بیشتری به دست آورده و بیشتر دانشمندان در این چارچوب بحث خود را پیش میبرند .مهمترین منتقد این
دیدگاه نوآم چامسکی است که از سویی به ماهیت مستقل و غیرسیستمی زبان باور دارد و آن را بخشی از
یک شبکهی بزرگتر ارتباط نمادین نمیبیند ،و از سوی دیگر به ظهور ناگهانی و جهشآسای زبان در تاریخ
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Rappaport, 1979: 210-211.
Zahavi, 1993: 227-230.
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Searle, 1996.
986
Durkheim, 1947 [1915]: 205-239.
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تکامل انسان باور دارد .از دید او ،این نظریه با دگرگون کردن مفهوم زبان ،در عمل صورتمسأله را پاك
میکند.

987

هنر
همزمان با پیدایش انسان خردمند ،یکی از عجیبترین پدیدههای رفتارشناختی در کل فرمانروی جانوران بر
صحنهی زمین آشکار شد .این پدیده ،آفرینش هنری بود .ظهور هنر در انسان خردمند زمانی بهتر فهم میشود،
که مفهوم سیستمیِ دوشاخهزایی ،988بازبینی شود .دوشاخهزایی عبارت است از استقالل یافتن دو متغیر از
یک سیستم ،که در ابتدا با هم متحد بودهاند .پیدایش صفات جدید در جریان تکامل جانداران ،نوعی
دوشاخهزایی است ،چرا که هر یک از این صفات نوظهور در ابتدا در صفتهای دیگری ریشه داشتهاند ،و
تنها به دلیل پیچیدهتر شدن سیستم بوده که این شاخصها از هم استقالل یافتهاند .مثالً پیدایش زبان گفتاری
در انسان صفتی وابسته به مکان حنجره است .همزمان با پیدایش انسان خردمند ،یک دگرگونی یکتا ــ افزایش
حجمِ مغز ــ که خود بخشی از روند عمومی پیچیدهتر شدن سیستم بدن بوده ،به تغییر شکل جمجمه و
مهاجرت حنجره انجامیده است .این دگرگونی ،در نهایت ،پیدایش صفت جدیدی مانند زبان را ممکن ساخته،
و این صفت جدید خود به دنبال شاخهزاییهای دیگر صفات جدیدی ــ مانند نوع آوابندی زبان مادری،
شیوه ی نوشتن آن و ...ــ را به ارمغان آورده است .به این ترتیب ،افزایش پیچیدگی در سیستمهای زنده
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پدیداری است بالنده و خودزاینده ،که در هر گام به کمک شاخهزاییهای پیاپی تجربهی خطراهههای جدیدی
را در پویایی سامانهی مورد نظر ،ممکن میسازد.
این نوع دوشاخهزایی ،اتفاقی است که به طور مرتب در خمینهی پویایی سیستمهای پیچیده رخ میدهد .بر
روی فضای حالت ،این امر به صورت تجزیه شدن خطراههای منفرد به دو یا چند خط واگرا بازنمایی میشود.
هر یک از این خمینههای جدید ،امکان جدیدی را در فضای حالت سیستم به نمایش میگذارند .سیستم در
مسیر پویایی خود تنها قادر به انتخاب یکی از این گزینهها خواهد بود .فرآیندی که انتخاب یکی از چند
گزینهی همسان را ممکن میسازد ،رخدادی است که «شکست تقارن» خوانده میشود .این بدان معنی است
که سیستم در محل دوشاخهزایی ناچار خواهد شد تا یکی از گزینههای همانند و متقارنِ پیش رویش را
برگزیند و با این انتخاب یکی از امکانهای پیشارویش را از بقیه متمایز نماید ،یا به عبارت دیگر تقارن آن را
بشکند.
دوشاخهزایی ،میتواند در مورد عناصر درونی یک سیستم ابرپیچیده هم مشاهده شود .در این حالت ،آنچه
رخ میدهد ،تجزیهی یک روند یگانه به دو یا چند روند مستقل از هم است .این هم چیزی است که در تکامل
سازوارههای زیستی به فراوانی رخ میدهد و در واقع ،همهی گامهای بزرگ در تکامل نوعی دوشاخهزایی در
درون ساختارهای زنده بودهاند .تبدیل شدن استخوانهای نگهدارندهی کمانهای آبششی ماهیان اولیه به آرواره
در ماهیان پیشرفتهتر ،و تغییر شکل استخوانهای جمجمه و تبدیل شدنشان به استخوانهای گوش میانی در
پستانداران ،نمونههایی برجسته از این پدیدارند.
دوشاخهزایی ،تنها در ابعاد ریختشناختی رخ نمیدهد .برعکس ،آشناترین نمودهای آن را در پویایی رفتار
جانداران مشاهده میکنیم .پدیدارهای آشنایی مانند ابداع ،نوآوری و حتی ادراك و ورود اطالعات به حافظه،
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به نوعی با پیدایش دوشاخههایی در پویایی سیستم عصبی ما همراه هستند .پس دوشاخهزایی میتواند در
ابعاد رفتارشناختی هم نمود یابد و احتماالً پیدایش هنر یکی از نمودهای آن است.
آنچه در تکامل انسان رخ داده ،نوعی دوشاخهزایی شگفتانگیز بوده که جدا شدن شاخصهای تعریفکنندهی
لذت را از شاخصهای تعیینکنندهی بقای ژنوم به دنبال داشته است .شگفتانگیز بودن این پدیدار از آنجا
ناشی میشود که لذت ،به عنوان سختافزاری عصبشناختی ،مهمترین شاخص تعیینگرِ بختِ بقای ژنوم
است .در واقع آنچه رفتار جانداران را در نهایت تعیین میکند ،ارزشگذاری خاص سیستم پاداش و جزای
مغز است ،که به ازای هر رفتار خاصی ،لذت و درد مشخصی را تولید میکند و به این ترتیب ارزش تکاملی
رفتار یادشده را به موجود میفهماند .شبکهی عصبی لذت ،پایهای محکم است که الگوی کلی رفتار جانوران
را تعیین میکند و آنچه در این زمان دراز مایهی پایدار ماندن و مرکزیتش شده است ،همین گره خوردنش با
مفهوم بقا بوده است .جانورانی که به این پایهی محکم مجهز نبودهاند ،خیلی ساده در آشفتگی ارزشهای
ناشی از غیاب معیاری تکاملی مانند لذت ،منقرض شدهاند.
وجود دستگاه ارزشگذار طبیعیای مانند شبکهی عصبی لذت ،به معنای خطاناپذیر بودن یا جبری شدن
رفتارها نیست .موجوداتی که در حال اندرکنش با محیط خویش هستند ،مرتباً دوشاخههایی رفتاری را تجربه
میکنند ،یعنی به چندراهیهایی میرسند که گویا تمام گزینههای موجود در آن دارای ارزش لذت ــ و بنابراین
ضمانت بقای ــ برابر هستند .این همان است که در جانداری خودآگاه مانند انسان ،به تردید تعبیر میشود.
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انتخاب یکی از این گزینهها ،که همارزِ شکسته شدن تقارن رفتاری است ،همان است که انتخاب آزاد و اختیار
خوانده میشود.
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وجود امکان انتخاب در موجود زنده ،لزوماً به معنای بهینه بودن آن انتخاب نیست .برعکس ،جانداران به طور
مستمر در انتخاب گزینهای که به نظرشان بیشترین لذت ـ بقا را دارد ،دچار اشتباه میشوند ،و این توانایی
اشتباه کردن مهمترین نمود پیچیدگیشان است .موجود با اشتباه کردنش ،استقالل نسبی رفتارش را از دستگاه
ارزشگذار لذت اعالم میکند ،و این خود نوعی دوشاخهزایی است .جانوری پیچیده و خودمختار است که
توانایی انتخاب کردن ــ و در نتیجه اشتباه کردن ــ را داشته باشد.
برجستهترین نمود این نوع اشتباهها در انسان ،به پدیدهی اعتیاد باز میگردد .فرد معتاد توسط ترکیباتی شیمیایی
مراکز عصبی لذت خود را تحریک میکند و این کار را بدون توجه به این حقیقت انجام میدهد که تحریک
یادشده در نهایت منجر به کاهش یافتن بختِ بقای خودش میشود و لذت کل تجربهشده در طول عمرش را
کاهش میدهد.
در میان مهرهداران این تمایزِ سازمانیافتهی بین لذت و بقای ژنوم ،برای نخستین بار در اجداد انسان پدیدار
شده است .دستگاه عصبی انسان به قدری پیچیده است که بومِ منشهای موجود در آن هویتی مستقل و
نیمهخودمختار به دست آوردهاند و به این وسیله کل ساختار تعریف و درك لذت را دگرگون کردهاند .هنر
یکی از نمودهای آشکار این دوشاخهزایی است.
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به این ترتیب ،میتوان وجود برخی از رفتارهای دارای تضاد با بقای ژنوم در انسان را توجیه کرد .رفتار
بوعلیسینا ،که به دلیل مشغلهی علمیاش از ازدواج و تولید مثل خودداری کرد ،یا ابوالعالء معری که به دلیل
عقاید خاص خود معتقد بود زادن یک انسان به معنای کشتن او هم هست و به این دلیل چنین جنایتی را در
حق کسی مرتکب نشد ،نمونههایی از این پدیده هستند .در تمام این موارد ،مجموعهای از منشها که در
دستگاه عصبی فرد وجود دارند ،به عنوانی ساختاری مستقل از بقای ژنوم بر سیستم ارزشگذاری رفتاری فرد
ــ بر مبنای لذت ــ اثر میگذارند و الگوی رفتاری فرد را تعیین میکنند.
آفرینش هنری ،و لذت بردن از آن ،در انسان امروزی ظاهراً هیچ ارزش تکاملی خاصی ندارد .یک صحرانشین
بدوی کامالً غریبه نسبت به هنر همانقدر امکان انتقال ژنومش به نسل بعد را دارد ،که یک شاعر و هنرمندِ
مقیم همان قبیله .و حتی گاه این توانایی هنرمندانه شانس بقا و شایستگی زیستی را کاهش میدهد ،و این
الگویی است که در جوامع برنامهریزیشده بر مبنای اصول جمهور افالطون –از چین کمونیست گرفته تا
ایتالیای فاشیست -نمونههایش را فراوان میبینیم .به این ترتیب ،در حال حاضر تولید لذت از اثر هنری،
کارکردی مستقل از بقای ژنوم است ،و این مثالی خوب از لذتهای مستقل از بقاست.
رفتار آفرینشگرانهی هنری ،دو ویژگی عمدهی دیگر هم دارد .نخست اینکه بر مبنای نوعی قوانین عام
شناختی سازمان مییابد ،به طوری که هنرهایی مثل موسیقی و نقاشی خصلتی جهانی مییابند و در همهی
فرهنگها از برخی قواعد عام ــ مثل تقارن ــ پیروی میکنند .ویژگی مشترك دیگرِ هنرها ،وابستگیشان به
فرهنگ است .یعنی با وجود اینکه شکل آفرینش هنری زیر تأثیر برخی از قواعد شبهمنطقی عام و فراگیر در
گونهی انسان شکل میگیرد ،ریزهکاریهای آن تعیین نمیشود و در نهایت شبکهی منشها و بافت فرهنگی
ویژهی زمینهشان به جزئیات آن شکل میدهد.
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از قول اسکار وایلد نقل شده که گفته :هنر به درد کسی نمیخورد .این گفته اگر در چارچوب تکاملی و از
دید زمان حال نگریسته شود ،کامالً درست است .کارکرد هدفگرایانه و بازارمندانهی یک اثر هنری ،به ویژه
اگر در جامعهای مانند اروپای قرن نوزدهم نگریسته شود ،بیش از آنکه عاملی در راستای باال بردن شانس بقا
تلقی شود ،شاخصی خطرناك و مرگبار محسوب خواهد شد .یک دلیل کوچک در تأیید این ادعا اینکه بخش
مهمی از نقاشان اروپایی اواخر قرن نوزدهم میالدی به دلیل طرد شدن از سوی جامعه خودکشی کردند یا
زندگی نابسامانی را از سر گذراندند.
با این وجود ،هر دو شاخهی یک خمینهی یکپارچه ،روزی به هم متصل بودهاند ،و ما برای روشنتر کردن
ادعای مان در مورد ارتباط لذتِ ناشی از اثر هنری و لذت ناشی از انتقال ژنوم ،نیاز به شواهد بیشتری داریم.
شواهدی که یکتا بودن این دو کارکرد را در گذشتهای دور توجیه کند .به عبارت دیگر ،منشهای منتهی به
رفتار هنرمندانه ،هرچند در برخی از جوامع به دلیل شاخهزایی یادشده به شکلی خطرناك و ضدلذت عمل
می کند ،باید روزگاری با مفهوم لذت و بقا همتا بوده باشد .گویا شواهدی در راستای تأیید این ادعا وجود
داشته باشد.
آفرینش هنری ،یعنی انجام کنشهای متمرکز بر تغییر دادن محیط که نوعی هماهنگی زیباییشناختی فاقد
ارزش زیستشناختی داشته باشند .با این تعبیر ،آفرینش هنری منحصر به انسان نیست .بسیاری از میمونهای
بزرگ به طور خودجوش و خودانگیخته نقاشی میکشند و از میان آنها شامپانزههای مشهوری مانند کنگو و
بتسی ،اورانگاوتانی به نام الکساندر ،گوریلی به نام سوفیا و میمون دیگری به نام پابلو ،شهرت بیشتری دارند.
این میمونهای نقاش ،همگی در سنین پایین بیشترین خالقیت خود را ابراز میکنند و با افزایش سنشان
کمکم انگیزهی خلق اثر هنری را از دست میدهند .برخی از این میمونها نمایشگاههای نقاشی هم تشکیل
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دادهاند ،و دستکم در مورد کنگوی شامپانزه ،که آثارش در سالن جشنوارهی سلطنتی لندن

990

به نمایش

گذاشته شده بود ،و بتسی که در موسسهی هنرهای معاصر لندن چنین کاری را کرد ،میدانیم که تمام آثارشان
با قیمتی گزاف به فروش رفتند.
جالب اینکه گروهی از روانشناسان انگلیسی آثار هنری این میمونها را از نظر روانشناختی تحلیل کردهاند
و به این نتیجه رسیدهاند که الگوی کلی این نقاشیها با آنچه در بیماران شیزوفرنیک پارانوئید دیده میشود
شباهت دارد!
ایرادی که میتوان در مورد خالقیت هنری میمونها مطرح کرد ،آن است که این موجودات تنها زیر تأثیر
آموزش و در ارتباط با فضاهای انسانی به فعالیت هنری میپردازند .اما نمونههای جالب توجهی از این رفتار
در جانوران دیگری دیده میشود که هیچ ارتباطی با انسان ندارند.
نمونهای برجسته از آفرینش هنری در جانوران را در مرغ آالچیق 991میبینیم .رفتار هنرمندانهی این پرنده بر
خالف میمونهای اهلی به طور خودجوش و کامالً مستقل از حضور انسان بروز میکند .مرغ آالچیق نر رفتار
جالبی دارد که همانا آالچیقسازی است .در فصل جفتگیری ،پرندهی نر در میان بوتهها آالچیقی کوچک
میسازد و بعد با جمع کردن خردهریزهای گوناگون آن را میآراید .این تزیین کردن ،با چیدن اشیایی مانند
پروانه و سنگهای رنگی ریز و درشت همراه است و به ایجاد منظرهای پیچیده میانجامد که حتی در چشمان
انسان هم زیباست .مرغ ماده این حجلهها را وارسی میکند و با توجه به شکل آالچیقها ،جفت خود را
انتخاب میکند.

990- London's Royal Festival Hall
991- Bowerbird
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به یاد دارید که به طور کلی در جانوران ،جنس ماده سرمایهگذاری بیشتری بر تولیدمثل میکند؛ یعنی ،پیدایش
و تکامل جنسیت با شکست تفارنی در هزینهی وابسته به تولیدمثل همراه بوده است .جنس نر معموالً برای
تولید یک فرزند جدید مقدار اندکی ماده و انرژی ــ در حد یک سلول متحرك اسپرماتوزوئید ــ را
سرمایهگذاری میکند ،در حالیکه در جنس ماده تولید تخمکی پر از اندوختهی غذایی و دورهای بودن مراحل
فیزیولوژیک باروری با صرف ماده و انرژی بسیار بیشتری همراه است .به همین دلیل هم در کل جانوران،
الگوی غالب رفتار مادرانه را شاهد هستیم .جانور مادهای که سرمایهگذاری زیادی برای ایجاد یک سلول تخم
صرف کرده ،برای بزرگ کردن و حفاظت از او هم هزینهی بیشتری را خواهد پرداخت ،و این همان روندی
است که در جانورانی مانند پستانداران به تکامل رحم انجامیده است.
در پرندگان و حشرات و سایر موجودات تخمگذار هم چنین الگویی دیده میشود .تقریباً تمام مواد غذایی
تولیدشده برای ایجاد تخم توسط بدن ماده تولید میشود و بنابراین جنس ماده باید در انتخاب جفت وسواس
بیشتری از خود نشان دهد .در بیشتر جانوران تخمگذار ،جنس ماده نر را انتخاب میکند .یعنی نرها با نشان
دادن توانایی خود کامل و بینقص بودن ژنهایشان را به نمایش میگذارند و مادهها با بازدید از چنین
نمایشگاهی جفت خود را انتخاب میکنند .جفتی که قاعدتاً باید بهترین ژنوم را داشته باشد و شانس بقای
تخم ارزشمند ماده را بیشینه کند.
رفتارهایی مانند قلمروگیری در ماهیان و پرندگان ،جنگ تنبهتن در بزها و علفخواران دیگر ،و خواندن قناری
و ملخ ،همه و همه در چنین چارچوبی قابلدرك هستند .در تمام این موارد ،نرها با همجنسان خود درگیر
رقابت میشوند و با انجام مسابقهای توانایی عضالنی ،یا اندازه ،یا پیچیدگی رفتار خود را به رخ حریف
میکشند و برای اینکه مورد توجه ماده قرار بگیرند با هم رقابت میکنند .ممکن است این رقابت در جنس

445

نر به قدری افراطی شود که به خشونت بر ضد مادهها هم بینجامد ــ مانند گوریل ،انسان و دلفین ــ اما این
پدیده ،که در واقع نوعی دوشاخهزایی جدید است ،به ندرت دیده میشود.
در مرغ آالچیق هم چنین چیزی را میبینیم .مرغ نر با ساختن آالچیق در واقع دارد تواناییهای خود را نمایش
می دهد .مرغی دارای ترکیب ژنتیکی توانمند است که قدرت عضالنی حمل اشیای گوناگون با وزنهای
مختلف و اشکال گوناگون را داشته باشد .همچنین مرغی دارای ژنهای خوب است که سیستم حسی دقیقی
داشته باشد و بتواند رنگها و حجمها و فضاها را به خوبی تشخیص دهد ،و به همین ترتیب توانایی انجام
فعالیتهای ترکیبی بغرنجی را برای تزیین آالچیق داشته باشد .به این ترتیب ،یک آالچیق تزیینشده در واقع
نوعی بیانیه در مورد توانمندی ژنوم جانور نر است ،و در رقابت تنگاتنگ آالچیقهای گوناگون است که
مادهها جفت خود را انتخاب میکنند .ناگفته پیداست که آالچیقهای این پرنده با تصویر کالسیک عاشقی که
در زیر پنجرهی معشوق گیتار میزند و آواز میخواند شباهتی نمایان دارند.
رفتار هنرمندانهی مرغ آالچیق شباهتهای دیگری هم با رفتارهای انسانی دارد .نخست اینکه ریزهکاریهای
زیباییشناختی تعیینکنندهی شکل کلی آالچیق ،به صورت پیشتنیده در مغز پرنده وجود ندارد و در هر
محیطی شکلی خاص به خود میگیرد .در برخی از مناطق مرغان آالچیق تزیینات آبی و آرام و مالیم را ترجیح
میدهند و در برخی نقاط دیگر از رنگهای تند و ترکیبهای درخشان و شلوغ استفاده میکنند .به بیان دیگر،
سلیقههای محلی گوناگونی در مورد شکل آالچیقهای مربوط به محیطهای مختلف وجود دارد.
میدانیم که ابتداییترین شکل هنر در انسان ،تنآرایی و نقاشی کردن بر بدن بوده است .چنین هنری در اشکال
سادهتر هنوز هم در میان قبایل بومی گینهی نو به شکلی چشمگیر دیده میشود و با اشکالی متفاوت در قبایل
سرخپوست آمریکایی و سیاهپوستان آفریقایی هم دیده میشود .اشکال پیچیدهتر و متجددتر این ماجرا هم در
جوامع شهرنشین فراوان دیده میشوند .رنگ و نوع لباس ،و دستور زبان خاصی که بر معانی لباسهای
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گوناگون حاکم است ،دنبالهی مستقیم هنر تنآرایی محسوب میشوند .در واقع ،جهان مدرن با روزگار کهن
از این نظر تفاوت چندانی نکرده ،جز آنکه ساز و کارها پیچیدهتر شده و تنوع الگوها بیشتر شده است .بخش
مهمی از رنگهای مالیده شده بر بدن بومیان اولیه ،بر واسطهای از جنس پارچه یا هر چیز دیگر متصل شده
است و بسته به پیچیدهتر شدن نقشهایی که فرد باید در جامعه بر عهده بگیرد ،این لباسها یا تزیینات هم
متنوعتر و چندگانهتر شدهاند .از این روست که ما لباس خواب و لباس رسمی و لباس ورزشی و لباس راحتی
متفاوتی داریم .هر یک از این نوع لباسها ،نشانگر نقشی اجتماعی هستند که ما به هنگام پوشیدنشان اجرا
میکنیم .استاد دانشگاهی که در سر کالس با لباس خواب ظاهر شود ،قادر به ایفای نقش رسمی خود نخواهد
بود ،و همچنین فردی که با لباس تمام رسمی به بستر میرود احتماالً با اعتراض همسرش روبهرو میشود.
لباس ،نه تنها تعیینکنندهی نقش اجتماعی فرد است ،که با ترکیبهای متنوع و انتخابشدهاش ،نوعی سلیقهی
هنری ساده را هم به نمایش میگذارد .به همین دلیل هم هست که افراد خوشپوش و بدلباس را به عنوان
نمایندگان افراد توانا و ناتوان در اجرای این کنش هنری در جامعه از هم تفکیک میکنیم.
اما لباس تمام ماجرا نیست .تزیینات پوستی دیگری نیز در انسان وجود دارند .از خالکوبیهای رایج در جوامع
قدیمی که داللتی دینی و آیینی داشتهاند ،تا نقاشیهایی که با همان روش خالکوبی اما با هدف زیبایی روی
بازو و گردن میکشند .این تزیینات در اشکال قدیمیتر و اصیلتر خود به صورت رنگ و روغن مالیدن به
سر و صورت و رنگ کردن مو دیده میشود ،و نکتهی عجیب اینکه در انسان با نوعی واژگونگی نقشها
روبهرو شده است و در میان مردان کمتر از زنان رواج دارد .این الگو در معکوس شدن نقش اجتماعی دو
جنس در میمونهای بزرگ ریشه دارد؛ معکوسشدنی که به موجود نر توانایی اعمال قدرت بیشتری را در
جامعه بخشیده و در نتیجه باعث شده تا مردان زنان را انتخاب کنند ،و نه برعکس.
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به این شکل ،نوعی ارتباط تنگاتنگ و نزدیک بین هنر ــ در سادهترین شکلِ آن ــ و رفتار جنسی و بنابراین
بقای ژنوم را میبینیم .پیش از اینکه هنرمندان قرن نوزدهمی اروپا به مواد مخدر پناه ببرند و به صورت
موجوداتی ولگرد و طردشده از سوی جامعه درآیند ،دورانی طوالنیتر وجود داشته که هنرمند به دلیل
تواناییهای آفرینشگرانهی خود بخت تولیدمثل بیشتری داشته و پذیرش اجتماعی بیشتری را کسب میکرده
است .کافی است به شعر مشهور رودکی دربارهی محبوبیتش در میان زیبارویان بخارا بنگریم و آن را با
سیاههی طوالنی فخریههای شاعرانه در این زمینه مقایسه کنیم ،تا دریابیم هنر نقش خود را دیرزمانی در
انتخاب جنسی حفظ کرده است.

شاخ آهوی دارای نقاشی جانور سمداری باردار که دوازده هزار سال قدمت دارد .نیزههایی نمادین در بدن جانور فرور رفتهاند
که میتوانند نشانه ی نقش جادویی این اثر هنری باشند .احتماالً نقاط و خطوط باالی تصویر نشانهی شمار ماههای قمری و
نوعی تقویم بودهاند(Lewin, 1998: 472) .
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در واقع ،اگر در کل طول تاریخ به ماجرای نقش اجتماعی هنرمند نگاه کنیم ،بیش از آنکه با تصویر برجستهشده
و اغراقآمیز هنرمندِ عصر صنعتی روبهرو شویم ،با هنرمندانی آشنا خواهیم شد که به دلیل توانایی هنری خود
منزلت باالتر و بنابراین بختِ بقای بیشتری در جامعه داشتهاند .آشفتگی نقشهایی که در دوران انقالب صنعتی
در اروپا شاهدش بودیم ،در این تصویر نوعی میانپردهی کوتاهمدت است و نه تصویری پایدار.
در بسیاری از جانوران ،زیبایی بدن و کارکرد هنری یادشده با نوعی خطرپذیری همراه است .مشهورترین
مورد در این زمینه ،به طاووس نر مربوط میشود که با داشتن دم بلند مشهور خود ،توانایی پرواز کردن و
حرکت سریع بر روی زمین را از دست داده و بنابراین بیشتر از سوی شکارچیان تهدید میشود .طاووس
ماده ،به این دلیل نرِ زیباتر و دارای دم بلندتر را ترجیح میدهد که بر نیرومندتر بودنش ،و بنابراین ارزشمندتر
بودن ژنومشان آگاه است .طاووس یا قرقاولی که با دمی به آن درازی و رنگهایی به آن درخشانی و آشکاری
به سن بلوغ برسد و از دست شکارچیان گوناگون جان سالم به در برده باشد ،باید بسیار هوشیار و سریع و
گوش به زنگ بوده باشد و اینها صفاتی است که هر پرندهی مادهای مشتاقِ انتقال آن به فرزندانش است .در
هردو حالت ــ چه هنرِ موجود به بدنش متصل باشد (طاووس) و چه توسط بدنش تولید شود (مرغ آالچیق)
ــ به عنوان نشانهای برای داشتن ترکیب ژنتیکی مناسب و بنابراین جذابتر بودن از نظر جفتگیری عمل
میکند .ماده با انتخاب نری که به این شکلِ زیباییشناسانه متمایز و شاخص است ،نه تنها شریکی نیرومند و
توانا برای گردآوری منابع غذایی را برمیگزیند ،که به طور مستقیم فرزند خویش را از کد ژنتیکی نرِ نیرومند
نیز برخوردار میسازد.
بهترین نمونه از داستانهایی که به خودآگاهانه بودنِ این اصل تکاملی داللت میکند ،در شاهنامه وجود دارد.
در آنجا که فردوسی نخستین برخورد خصوصی تهمینه و رستم را در سمنگان روایت میکند ،با زنی روبهرو
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میشویم که آشکارا تمایل خود را برای باال بردن بختِ بقای فرزندش از راه درآمیختن با ژنومی شایسته بیان
میکند.
و دیگر که از تو مگر کردگار

نشاند یکی کودکم در کنار

مگر چون تو باشد به مردی و زور

سپهرش دهد بهره کیوان و هور

الگوهای رفتاری انسان ،دنبالهی منطقی و ادامهی پیچیدهتر همان چیزی است که در جانوران دیگر هم دیده
میشود .محبوبیت جنگاوران و ماجراجویانِ مرد در نزد زنان ،و به تازگی شایع شدن معکوس این حالت،
نمودهایی از ارزشمند پنداشته شدن ژنوم کسی است که با خطرهای فراوانی رویارو میشود ،و همچنان زنده
میماند.
وجود برخی از رفتارهای منحصر به فردِ به ظاهر مخالف با اصل بقا را میتوان در سایهی این حقیقت
بازتعریف کرد .دلیل تکاملی اینکه خطرسازان و بدلکاران و جهانگردانِ ماجراجو از انجام آنچه میکنند و
روبهرو شدن با خطرات گوناگون لذت میبرند ،در این حقیقت نهفته است که این رفتارها در زمانهای دور
ــ و تا حدودی هماکنون ــ به افزایش محبوبیت فرد در میان اعضای جنس مخالف ــ و بنابراین بیشتر شدن
بخت تولید مثل ــ میانجامد .این شاخص البته در جوامع امروزی که امکان تولید مثل هر کس از حد خاصی
باالتر رفته ،چندان مهم شمرده نمیشود .اما در نظر بگیریم که زندگی به سبکی جز گردآوری و شکار امری
نوظهور و نوپاست که تنها برههای کوتاه از عمر گونهی انسان را در بر میگیرد.
وجود عملیات خطرناك و مرگباری که در مناسک اهلیت و گذار به سن بلوغ در بسیاری از جوامع سادهتر
میبینیم ،در واقع نمودی از همین پدیده است .آفریقایی جوانی که ناچار بوده برای اثبات مردیاش به مردان
قبیلهاش ،شیری شکار کند و فقط پس از آن به محفل مردان بالغ پذیرفته میشده ،در واقع با نوعی آزمون
تکاملی دست و پنجه نرم میکرده که افراد ناتوان و ناقص را از دور جفتگیری و تولیدمثل خارج میکرده
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است .همچنین ابراز رشادت در جنگهای قدیم را هم میتوان در همین قالب تفسیر کرد .رواج جهانی
رفتارهای خطرپذیر و مرگبار در میان افراد جوان ،و به ویژه در میان مردان ،تهماندهای از یک سنت تکاملی
بسیار کهن است که با تالش برای اثبات توانمندی آمیخته است .الگوهای رفتاری مدرن این پدیدار ،از رانندگی
با سرعت باال گرفته تا مصرف مواد سمی مانند مواد مخدر و سیگار ،هم در این چارچوب تفسیرپذیر هستند.
جدای از این حقیقت که این رفتارهای تغییرشکل یافته در حال حاضر کارکرد قدیمی و تکاملی خود را از
دست دادهاند و تا حدودی به ضد آن تبدیل شدهاند ،باید اذعان کرد که تمام این رفتارها به نوعی طبیعی
محسوب میشوند .همچنانکه مردن ،پدیدهای به شدت طبیعی است!
از نظر تاریخی توانایی تولید اثر هنری ،یعنی دوشاخهزایی بین دو رفتار نمایشگری جنسی و تولید منشهای
خالقانه به قصد لذت بردن ،برای بار نخست در انسان خردمند به شکلی آشکار پدیدار شد .چشمگیرترین
آثار باستانی بهجامانده از انسانهای خردمند ،آثار هنری ایشان و به ویژه نقاشیهای زیبایی است که بر دیوارهی
غارها کشیدهاند .در اروپا بیشتر از دویست غار که دارای آثاری از این دست است یافت شدهاند و تفسیرهای
گوناگونی از انگیزهی نقاشان و کارکرد اجتماعی این نقاشیها پیشنهاد شده است.
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پدر هنری بروی ،993که یکی از کاشفان بزرگ این غارهاست ،اعتقاد داشت که این نقاشیها کارکرد جادویی
و توتمی برای انسانهای نخستین داشتهاند .دلیل او برای این ادعا ،شواهد مردمشناسی امروزی بود که
کارکردی مشابه را در دیوارنگارهای بومیان استرالیا گزارش میکرد .بنابر این تفسیر ،این نقاشیها در جادوی
شکار و به نمایش گذاشتن توتمهای مورد احترام قبیله اهمیت مییافتهاند .بنابراین دیدگاه ،نقاشیها فاقد نظم

Lewin, 1993: 137 – 159.
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و سازماندهی مشخص بودند و مثل نقاشیهای بومیان استرالیا به صورت تصادفی و ناگهانی بر نقاط دلخواه
غارها کشیده میشدند و حتی گاه روی نقاشیهای قدیمیتر را نیز میپوشاندهاند.
آندره لُروا گوران ،994که یکی دیگر از نظریهپردازان در این زمینه است ،از زاویهای دیگر به موضوع نگاه کرده
است .او نظم و سازمانیافتگی مشخصی را در محتوا و شکل ترسیم نقاشیها تشخیص داد و فرضیهی تصادفی
بودنشان را رد کرد .او توانست نشان دهد که جانورانی که هرگز شکار نمیشدهاند ــ و احتماالً توتم بودهاند
ــ بیشتر تصویر میشدهاند .بنابراین این نقاشیها را با مناسک شکار نمیتوان مربوط دانست.
لوی اشتراوس ،995ساختارگرای بزرگ فرانسوی ،هم دیدگاه جذابی در مورد این دیوارنگارهها پیشنهاد کرده
است .او هم مانند گوران این نقاشیها را به شکار مربوط نمیداند .در مقابل ،آنها را به عنوان نوعی بیان
ادراك ابتدایی انسانهای نخستین از جهانی که در آن زندگی میکردهاند ،تفسیر میکند .او به عنوان مثال به
تمایزهای دوگانهسازی میپردازد که هماکنون هم در جوامع انسانی رواج دارد .یکی از این تمایزها ،به جدایی
جنسیت نر از ماده مربوط میشود .بر اساس این تفسیر ،برخی از نقشها نشانگر ذات نرینگی ،و برخی
نمایشگر مادینگی هستند .مثالً اسبها و بزهای کوهی نرینهاند و ماموت و بوفالو ماده محسوب میشوند.
جایگیری نقشها ،هم چنانکه گوران ادعا کرده بود ،از نظمی مشخص پیروی میکنند .به عنوان مثال ،نقش
گوزن را معموالً در آستانهی ورودی غار میبینیم ،و نقشهای مربوط به نرینگی و مادینگی را که ذکر شد در

994- Andre Lerai Gourhan
995- Levy - Straus
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سرسراهای اصلی مییابیم .جالب اینکه تصویر گوشتخواران به ندرت نقاشی میشده است ،و در تمام موارد
استثنایی تصویر شدنشان ،در عمیقترین اتاقهای غار قرار میگرفته است.
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بررسی نقشهایی که در غارهای بزرگی مانند آلتامیرا در اسپانیا کشیده شده ،نشان میدهد که برخی از غارهای
یادشده چیزی فراتر از یک پرستشگاهِ قبیلهای کوتاهمدت بودهاند .تحلیل تصاویر این غار نشان میدهد که
دستکم پانزده الگوی متفاوت نقاشی و چارچوب معنایی و نشانهگذاری متفاوت به طور همزمان در این
غارها ترسیم میشدهاند .در واقع ،به نظر میرسد که غار آلتامیرا نوعی محل همایش قبیلههای گوناگون انسان
خردمند بوده که در فصول خشکسالی یا شرایط نامساعد ،مثل سایر جانوران در اطراف منابع آبِ باقیمانده
و دریاچههای بزرگ جمع میشدهاند .پدید آمدن چنین مجموعهی هنری کمیابی از خالقیتهای قبایل
گوناگون را در چنین غارهایی تنها میتوان به این ترتیب توجیه کرد.

نمونهای از نقشهای هیوالگونه در غار
سه برادر (فرانسه) )(Lewin,1993

Bahn,1990.
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یکی از ویژگیهای جالب توجه در نقاشیهای باستانی غارها ،وجود عناصر هندسی فراوان در آن است .پدر
بروی این نقشها را به عنوان نقشههایی برای شکار و طرحریزی تله تفسیر کرده بود ،اما گوران در این مورد
هم با او مخالف بود و این نقشها را در قالب دیدگاه دوگانهانگارِ لوی اشتراوس درك میکرد .به نظر او
نقشهای نوك تیز و دراز ــ مثل خط ،مثلث کشیده و خطچین ــ نشانگر جنس نر و مثلثهای دارای
گوشهای برابر و دایرهها و مربعها نشانگر جنس ماده هستند.
جالبترین و جدیدترین تفسیر از این نقوش ،به عصبشناسی به نام دیوید لویس ویلیامز 997مربوط میشود.
این دانشمند الگوهای ترسیمشده بر دیوار غارها را با آنچه که معتادان پس از مصرف مواد مخدر میبینند،
مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که این تصاویر را شمنها و جادوگرانی ترسیم کردهاند که زیر تأثیر مواد
مخدر بودهاند.
بررسی اثرات عصبشناختی مواد مخدر ،شاخهای از دانش اعصاب است که مدتها پیش از ویلیامز توسط
روانشناسی به نام تیموتی لیری 998به طور جدی طرح شده بود .شواهد آزمایشگاهی حاکی از آن هستند که
تجربهی افرادی که مواد توهمزا 999مصرف میکنند ،به سه مرحله قابل تقسیم است.
در مرحلهی نخست ،که هنوز هوشیاری کامالً از دست نرفته و فرد قادر به اندرکنش حرکتی با محیط است و
مثالً امکان نقاشی کردن هم در جریان آن وجود دارد ،شکلهایی هندسی دیده میشوند .این اشکال با آنچه
بر دیوارههای غارهای باستانی تصویر شدهاند شباهت فراوانی دارند.

997- David Lewis - Williams
998- Timoty Leary
999- Hallucinogen
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مرحلهی دوم ،حالتی است که فرد معموالً بیحرکت باقی میماند و تجربهای شبیه به عبور از تونلی نورانی را
از سر میگذراند .این تجربه ردپای مشخصی بر غارنگارهها ندارد و به نظر نمیرسد که جادوگران تمایل ــ
یا توانایی ــ زیادی برای ثبت کردن این تجربیات داشته باشند .سومین و عمیقترین مرحلهی خلسهی ناشی
از مواد مخدر ،به این توهم میانجامد که بدن تغییرشکل یافته و به بدن جانوری دیگر تبدیل شده است .در
این حالت ،فرد بدن خود را به شکل بدن جانوری خاص ــ که معموالً همان توتم قبیله است ــ میبیند و
حرکات او را تقلید میکند .جالب اینکه این مرحله هم آثاری را از خود بهجا گذاشته است .احتماالً نقشهای
هیوالگونهی 1000فراوانی که از انسانهای دارای بدن جانوران برجای مانده است ،یادگاری از تجربیات ذهنی
شمنهای قدیمی بوده است.

1000- Therianthropic images
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فصل دوم :نسل هيوال

انسان ،یکی از عجیبترین جانورانی است که تا به حال بر کرهی زمین زیسته ،و یکی از پیچیدهترین
خطراهههایی است که بر فضای حالت زندگی کشیده شده است.
انسان ،عالوه بر همهی اینها ،موجودی بسیار خودبین است .به همین دلیل هم متونی از این دست ــ که در
زمینهی انسان ،به هدف توصیف انسان یا برای موشکافی در ویژگیهای او به رشتهی تحریر درآمده ــ اندك
نیستند .بخش مهمی از متون ادبی ،علمی و فلسفی نوشتهشده در فرهنگ این موجود غریب ،به سادگی،
برچسب انسانشناسی را بر خود میپذیرد و این همه بدان معناست که آدمی در مورد خویش ،بسیار اندیشیده،
گفته و نوشته است.
شاید همین دلیل برای سردرگمی کنونی ما بسنده کند .در دو حالت یافتن نقطهی ورود به بحث دشوار
میشود .یکی ،زمانی که هیچ متنی در زمینهی مورد نظر وجود نداشته باشد و فرد ،اولین نویسنده و خالق
آنچه میاندیشد ،باشد .دیگری هنگامی که پیشتر بسیار در آن مورد اندیشیده و نوشته باشند و در اینجاست
که از شدت انبوهی مفاهیم ،سررشتهی موضوع به سادگی گم میشود؛ و انگار که ما به هنگام بحث در مورد
انسان با مشکلی از نوع دوم روبهرو باشیم.
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از ابتدای متن تا به حال ،حد و مرز بحث در بستری از دانستههای زیستشناختی و دیرینشناختی ترسیم
شد ،و تالش در این راستا بود که به انسان به عنوان جانوری در میان سایر جانداران کرهی خاکیمان نگاه
کنیم .اما از اینجا به بعد ،بازار نتیجهگیری داغ خواهد شد و خواهیم کوشید تا در مقام ناظری بیرونی دربارهی
آدمی داوری کنیم.
بدین منظور ،چنین عمل خواهیم کرد .چند برش معنایی گوناگون به مفهوم انسان خواهیم زد و هر برش را
در یک سطح سلسلهمراتبی از پیچیدگی تعریف میکنیم ،تا امکان واسازی مفاهیم متصل به نام گونهی ما
فراهم گردد .سپس ،هر یک از این برشها را به طور جداگانه مورد توجه قرار داده و مفاهیم برآمده از آن را
وارسی خواهیم کرد .تصویر انسان به عنوان جانداری زیستشناختی ،که آماج ماست ،از برهم افتادن تمام این
تصاویر حاصل میشود .ناگفته پیداست که این برشها و خوشههای دانایی وابسته بدان که مورد استفادهی ما
قرار خواهد گرفت ،به دلیل شیوهی خاص نگاه ما ــ که از ابتدا زیستشناسانه بود ــ با این ترتیب و شیوهی
ویژه انتخاب میشوند .اگر به خوشههای دانایی دیگر نگاه کنیم ،بیتردید ،با تصاویری دیگر از انسان روبهرو
خواهیم شد .تصویر اسطورهشناختی از انسان ،که در باورهای باستانی اقوام گوناگون وجود دارد ،یکی از این
تصاویر است ،و در همین راستا میتوان به انگارههای دیگر ــ از فلسفی گرفته تا غایتشناختی ــ اشاره کرد.
اما در اینجا زمان ،تخصص و فضای کافی برای پرداختن به تمام این انگارهها وجود ندارد .پس به حوزهای
که از ابتدای کار انتخاب کردیم وفادار خواهیم ماند ،و تصویری از انسان را توصیف میکنیم که توسط دانش
تجربی امروزینمان تولید شده و مورد توافق اندیشمندان پیشرو در این قلمرو باشد.
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برداشت جانورشناختی
انسان بدون هیچ تردیدی نوعی جانور است! 1001و این نخستین دلیل گزینش دیدگاه خاص این نوشتار در
مورد وی بود .اگر بخواهیم در مورد انسان به دیدگاهی معقول دست یابیم ،نیازمند حداقلی از اندوختههای
علمی و فنی هستیم و این سطح کمینه ،به خوبی در دانش زیستشناسی قابلدستیابی است .هر نگرشی از
انسان که واقعیت زنده بودن او را نادیده انگارد ،یا بکوشد تا بخشهایی از حقایق وابسته به جانور و جاندار
بودن انسان را از قلم بیندازد ،به چیزی جز یک افسانهی اغراقآمیز منتهی نخواهد شد .تصویری که از چنین
نگرشی به دست خواهد آمد ،به دلیل نادیده گرفته شدن اصولیترین و پایهایترین ویژگیهای تعیینکنندهی
هستی انسان ،به تصویرهای کاریکاتورمانند آیینههای شهر بازی شباهت خواهد یافت؛ تصاویری که شاید
سرگرمکننده ،دوستداشتنی یا خندهدار باشند ،اما چندان حقیقی نیستند.
به این ترتیب ،انسان پیش از هر چیز جانوری هوشمند است .موجودی است که با شتابی زیادشونده دگرگون
شده و با موتورهای نیرومندِ پیچیدگی به جایگاه کنونیاش دست یافته است .روند افزایش پیچیدگی در انسان،
چنانکه دیدیم ،حالتی نمایی داشت .اگر شاخصهای وابسته به پیچیدگی انسان (مثل حجم مغز ،تنوع ابزارها
و زبان) را بر منحنیای که نشانگر زمان باشد تصویر کنیم ،خمینهای لگاریتمی را در برابر خویش میبینیم ،که
بیشتر شدن سرعت دگرگونی انسان را در روند تاریخ نشان میدهد .روندی شتابگیرنده که در چند ده هزاره
پیش به تعادلی نسبی دست یافته و در نقطهای به ظاهر پایدار با نام انسان خردمند قرار گرفته است.

 .1002انسان به عنوان موجودی زنده و یوکاریوت ،تنها با چهار گزینهی دیگر روبهروست :گیاه ،آغازی ،قارچ یا باکتری بودن،
که همان جانور بودن شرافتمندانهتر از همه به نظر میرسد!
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انسان همواره خود را از سایر جانوران برتر و نیرومندتر دانسته و سایر جانوران را اشکالی پستتر و فرعی
از زندگی در نظر گرفته است .اگر از دیدگاه دانش ردهبندی و بومشناسی به این مدعا نگاه کنیم ،چیزی جز
غرور نژادی و خودخواهی درونگونهای در آن نخواهیم یافت .انسان ،چه از نظر قدمت تاریخی و چه از نظر
نقشی که در زیستکرهی زمین ایفا کرده است ،کارنامهی درخشانی ندارد .از دیدگاه دیرینشناختی ،انسان
جانوری است نوزاد و نوظهور در میان جهانی بسیار قدیمیتر و گونههای بسیار سالمندتر ،و به ظاهر فروتنتر.
بخش عمدهی حشراتی که در خانهی همهی ما انسانهای برتر میلولند ،گونههایی چنان موفق بودهاند که در
طول سیصد میلیون سال گذشته تغییر چندانی نکردهاند و به عنوان یک گونه ،تجربهی زیستیشان بر زمین
هزاران بار بیشتر از ماست .اثری هم که موجودات به ظاهر پیشپا افتاده و عادیای مثل جلبکها بر
زیستکرهی زمین میگذارند ،به هیچ عنوان قابل مقایسه با نقش انسان نیست .در حدود  90درصد اکسیژن
موجود در جوّ ،که برای باقی ماندن تعادل بومشناختی زمین ضروری است ،توسط این موجودات ایجاد
میشود .به این ترتیب ،نقش زیستی انسان بر صحنهی گیتی آنقدرها هم چشمگیر نیست .این نقش تنها در
یک مورد اهمیت دارد که در برداشت بومشناختی بدان خواهیم پرداخت .اما گذشته از آن موردِ نامطلوبِ
خاص ،مدعای اهمیت انسان بر زمین ،در برابر برجستگی نقش اکسیژنسازانی مانند گیاهان و پاكسازانی
مانند باکتریها ،چندان معقول نیست.
با وجود این ،انسان در یک مورد جانوری بزرگ محسوب میشود و آن هم از نظر وزنی است .در جهانی که
متوسط طول جانوران در حدود یک سانتیمتر و واحد وزن رایج دهم گرم است ،جانوری با  170سانتیمتر
قد و هفتاد کیلو وزن غولی بزرگ محسوب میشود.
چنانکه گفتیم ،این بزرگ شدن اندازه و پیچیدهتر شدن موجود ،روندی است که در زیر عنوان طرد رقابتی
میتواند عنوانبندی شود .جانوران بر سر منابع محدودی که در کنامهای متنوعشان مییابند ،درگیر رقابتی
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شدید هستند و به این ترتیب تمایل به این دارند که در مسیر تکامل ،نیازهای خود را از منابعی که هوادار
کمتری دارد و رقابت بر سرش مالیمتر است به دست آورند .دسترسی به این منابع معموالً دشوار است و به
این ترتیب گونههایی که در این مسابقهی تکاملی شکست میخورند ،ناچار میشوند در بومهایی نامساعدتر
و شرایطی دشوارتر به دنبال منابع مورد نیازشان بگردند و این روندی است که پیچیدهتر شدنشان را به عنوان
پاسخی برای زیستن در این محیطهای جدید ایجاب میکند.
اجداد تکیاختهای ما ،در رقابت با نمونههای سادهی همکنامشان کامیاب نبودند ،و به همین دلیل هم ناچار
شدند کنامهای آسودهی رقیبانشان را ترك کنند و در محیطهایی خطرناكتر به دنبال منابعی کمیابتر بگردند.
راهکار پیچیدهتر شدن از راه باقی ماندن یاختههای همدودمان در کنار هم و پیدایش جانور پرسلولی ،روشی
بود برای گریز از این کشمکش و دستیابی به منابعی که در الیهی دیگری از محیط زیست جانوران اولیه وجود
داشتند .نخستین جانوران خشکیزی که ناچار شدند محیط همگن و مساعد دریا را برای یافتن غذا در خشکی
ترك کنند هم به همین ترتیب بازندگانی بودند که به قول نیچه شکستی که باعث مرگشان نشد ،نیرومندترشان
کرد ،و امکان آفریدن کنامهایی نوظهور را برایشان فراهم نمود.
به این ترتیب ،روند تکامل جانداران بر سطح زمین به مسابقهای پر سر و صدا و جنجالی شباهت دارد .برندگان
اجازه یافتهاند تا در خانههای امن و راحت اولیهی خود بیارامند و از هیاهوی ادامهی مسابقه بگریزند و نیاز
به تغییر را حس نکنند ،و بازندگانی که جسارت تجربهی بومهای جدید و دستوپنجه نرم کردن با خطرات
تازه را داشتند ،مانند رگههایی از جواهر در سنگی سخت ،از دل این کوه بیرون زدند و گونههایی بزرگتر و
پیچیدهتر را پدید آوردند؛ گونههایی که کنامهایی جدید را ایجاد کردند و از این راه امکان افزایش یافتن تعداد
ابعاد فضای حالت ،و پر شدن تدریجی بخشهای مجاز اما تهی آن را فراهم آوردند.
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انسان هم نقطهی اوج یکی از این تیرهای پرشتاب است که میلیونها سال پیش از کمان زندگی پرتاب شد،
و در تالش برای بقا با محیطی دگرگونشونده و مرگبار مبارزه کرد .خمیرهی شکلپذیر این نخستی اولیه ،در
برخورد با آسیای اعصار یخبندان و سوهان خشکی و گرمای متناوب پس از آن ،تراشیده شد و شکل گرفت
و موجودی همهکاره و هیچ کاره از دل آن بیرون آمد که هنری جز سازگار شدن نداشت .محصول آزمون و
خطای این کارگاه بزرگ ،جانوری بود که عضالت و دندانها و ابزارهای جنگی زیستیاش را در مقابل مغزی
بزرگتر از هر آنچه تا آن هنگام نخستیها به خود دیده بودند ،به طبیعت واگذار کرد و مانند فاوست روح
طبیعی خود را فروخت تا همه چیز را بداند.
این جانور شکستخورده ،این کاشف جسور کنامهای جدید ،و این معرکهی درگیری دستگاه عصبی و
عضالنی ،انسان نام گرفت .آموخت که تخصص یافتن برای مبارزه با هر یک از دشمنان بیشمار محیط زیست
طبیعی ،به قیمت از دست رفتن تواناییاش برای مبارزه با دشمنانی دیگر تمام میشود ،و به این ترتیب برگزید
تا با دشمنی انتزاعی به نام طبیعت مبارزه کند .برای جنگیدن با دشمنی چنین انتزاعی و نظری ،مغزی بزرگ و
کارآمد مورد نیاز بود ،و انسان بهای این مغز بزرگ را با واگذار کردن بسیاری از جنگافزارهای دیگرش
پرداخت.
با این مقدمه بود که انسان بر صحنه پدیدار شد .جانوری از ردهی پستانداران ،که ردهای از جانوران غولآسا
و جوان را با پیچیدگی زیاد و سرعت پردازش ماده /انرژی /اطالعات باال در بر میگیرد .ردهای از
شکستخوردگان که تعدادی اندك از غولهای جوان را شامل میشود ،و انسان ،مدعی آن است که مایهی
افتخار این دودمان شده است .و مگر در این ادعا شکی هست؟ مگر نه اینکه پیچیدهترین پدیدار جهانِ
شناختهشده ،یعنی مغز انسان ،به بهانهی این موجود در ردهی پستانداران جای گرفته است؟
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در جهانی لبریز از میلیونها گونه حشرهی ریز و درشت ،در سیارهای انباشته از گونههای سالخورده و به
تعادلرسیدهی باستانی ،ناگهان آشوبی برخاست ،و از دل این آشوب موجودی زاده شد که سلسلهمراتب و
ساختار کل هستی را به چالش میخواند .در زمینی که از دید یک ناظر بیطرف مسکن حشرات بوده ،هست
و خواهد بود ،از دودمانی به ظاهر بیاهمیت و شکستخورده که گونههایش با سرعتی خیرهکننده زندگی
میکنند و در عمری اندك ــ به طور متوسط پنج میلیون سال ــ میمیرند ،موجودی پدیدار شد که ادعای
جاودانگی داشت و زمینهی انقراض بسیاری از سالخوردگان مقیم زمین را به دست خود فراهم کرد.
این جانور جدید ،از دید هر ناظر خارجی آشنا به الگوهای زیستی ،نوعی هیوال بود؛ موجودی با مغز یک و
نیم کیلویی که یکبیستم وزن بدنش را تشکیل میداد و بهای داشتن رفتارهای پیچیدهی مرتبط با آن را با
دگردیسی شکل ظاهریاش پرداخته بود؛ موجودی که یکپنجم کل انرژی مصرفشده در بدنش را وقف مغز
عظیمش کرده بود؛ جانوری که پوزهاش را از دست داده بود ،جمجمهای گلولهمانند و گرد پیدا کرده بود و
موی بدنش را از دست داده بود؛ موجودی که برای تبدیل شدن به جانوری جنسی و به تعادل رسیدن در
ساختاری اجتماعی ،ناچار شده بود اندامهای تناسلی اغراقآمیزی را بر بدنش حمل کند؛ موجودی که مانند
رومیان باستان ،فرتوت و فرسوده از بهکارگیری مداوم سیستم عصبی لذت ،روشهای اجدادی جنگیدن با
دشمنان طبیعی را فراموش کرده بود ،و مانند مغوالن ،ریشهکن کردنِ کور و خشمناك مخالفان و رقیبان را در
عرصهی انتخاب طبیعی برگزیده بود.
انسان ،هیوالیی بود که شکل ناهنجار و غیرعادی خود را مدیون مغزی متورم و سرطانی بود .هیوالیی بود
مانند زرافه و فیل ،منتها به جای آنکه گردن و بینیاش به طرز اغراقآمیزی بزرگ شود ،مغزی عظیم پیدا کرده
بود ،و مگر نه اینکه در نهایت هر سهی این زیادهرویها ،به کاریکاتوری از مفهوم زندگی تبدیل میشوند؟
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انسان ،به این ترتیب ،تعریف شد و در میان سایر جانوران تشخص یافت .آنقدر به سر بزرگ و سن کم و
شور جوانانهاش نازید ،که در میان جانداران مشهور شد و طعم تلخ حضور مخربش را به کام سایر جانداران
آشنا کرد ،1002Ecce Homo .گونهای زنده در میان دو و نیم میلیون گونهی زندهی نامدار دیگر ،1003ساکن
ناچیز سیارهای از میلیاردها سیارهی کهکشان ،و بازیگری که تازه به صحنه وارد شده ،اما مدعی یدك کشیدن
نقشی بزرگ و پرشکوه است :نسل هیوال!

 .1003به التین یعنی «این است انسان» ،جملهای که پیالتوس هنگام تصلیب در مورد مسیح گفته بود.
 .1004تنها دو و نیم میلیون گونه از این میان شناسایی شدهاند ،اما تنوع زیستی کلی جانداران را میتوان به کمک روشهای
مولکولی تخمین زد.
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برداشت رفتارشناختی

کهندژی است برساخته از استخوان و اندوده با گوشت و خون؛ در او نشسته پیری و مرگ ،منی و فریب.
(بودا)
انسان ،از دیدگاه رفتارشناختی موجودی یگانه است .موجودی که پیچیدهترین دستگاه عصبی تکاملیافته بر
زمین را در کاسهی سر خود حمل کند ،باید قاعدتاً استثنایی در زمینهی تنوع و پیچیدگی رفتار باشد ،و به
راستی نیز چنین است .انسان پرتنوعترین و پویاترین الگوی رفتاری در جهان جانوران را از خود نشان میدهد،
و به این ترتیب ،پیشبینیناپذیرترین الگوی رفتار را داراست.
شالودهی رفتار یک جانور ،به دو عامل اصلی وابسته است :نخست ،ساختار پیشتنیده و اولیهی بدن موجود
ــ به همراه دستگاههای حسی ،نظام پردازنده و ساخت عضالنی /حرکتی ویژهاش ــ که بیشتر زیر تأثیر
اطالعات ژنومی شکل میگیرد و در سنین اولیهی رشد جنین و کودك ،به شدت نسبت به تغییرات محیطی
واکنش نشان میدهد و با شرایط گوناگون سازگار میشود؛ دوم ،مجموعهی دادههایی است که از جهان خارج
به سوی سیستم پردازنده و تصمیمگیرندهی موجود سرازیر میشود و رفتار خاص و مناسبی را در هر برهه از
زمان رقم میزند .این دو عامل ،یعنی اطالعات درونی تعیینشده و ساختاری ژنومی ،و اطالعات بیرونی
نامعین و حسی محیطی ،مانند یین و یانگی جادویی با هم اندرکنش دارند و به هم تنیدهشدنشان شکل ویژهی
هستی هر موجود را نتیجه میدهد.
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در این چارچوب ،انسان موجودی منحصر به فرد است ،چرا که انباشتی استثنایی و چشمگیر از اطالعات را
در سیستم زیستی خود نشان میدهد و در نتیجه شکل خاصی از الگوهای همافزا را در دو محور از خود به
نمایش میگذارد:
ـ نخستین محور پیچیدگی آدمی ،به عنوان فرد ،ناشی از پیچیدگی ساختار ژنومی انسان است .تعداد ژنهای
انسان و ساخت ژنتیکی وی ،چنانکه دیدیم ،از نظر کمی تفاوت چندانی با میمونهای بزرگ ندارد .اما شکل
بازآرایی و ترکیب خاص اطالعات ژنومی در انسان به گونهای است که نسبت به جانوران سادهتر ــ حتی
پستانداران راستههای دیگر ــ حالتی خاص را پدید میآورد .نتایج ریختشناسی /کالبدشناختی وابسته به این
ساخت ژنومی را در بخش پیشین دیدیم ،اما برای بیشتر دانستن در این زمینه ،باید به چند نکتهی اضافی هم
اشاره کرد.
در ژنتیک جمعیتها متغیری وجود دارد که «ضریب تغییرات ژنومی درونگونهای» نامیده میشود و به این
شکل تعریف میشود :دامنهی تغییر مُجازی که موجودات در داخل آن هنوز به یک گونه متعلق دانسته
میشوند .یعنی این ضریب نشانگر حد آستانهای از تغییرات ژنومی در داخل جمعیتهای یک گونه است ،که
اگر از آن فراتر برویم ،با گونهای جدید روبهرو خواهیم بود .این ضریب در جانوران و گیاهان مختلف تفاوت
میکند .در بیمُهرگان ،این مقدار را  13/4درصد تخمین زدهاند که احتماالً علت باال بودنش ناتوانی ما در تمیز
جمعیتهای شبیه به همِ چندگونهای است .در گیاهان این مقدار به  4/6درصد میرسد ،و مهرهداران ضریبی
برابر با  6درصد را دارا هستند .این ضریب برای انسان به  6/7درصد بالغ میشود.
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آیاال.1369 ،
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1004

با توجه به اینکه انسان دارای سی تا پنجاه هزار ژن است ،میتوان با کمی سادهانگاری این طور فرض کرد
که به طور متوسط تغییر در  )٪ 6/7 × 50000( 3350ژن در یک فرد به معنای خروج او از دایرهی گونهی
انسان خواهد بود .به این ترتیب ،انواع گامتهای ممکن در درونگونهی انسان 2-3350،خواهد بود که با

-1008

 10برابر است ،و این مقدار از تعداد تقریبی کل ذرات جهان ( )1076بسیار بیشتر است .در نتیجه ،احتمال
اینکه دو فرد انسانی به طور تصادفی دارای کدهای ژنتیکیای کامالً مشابه باشند تقریباً صفر است .به این
ترتیب ،هر موجود انسانی به لحاظ ساخت ژنتیکیاش ،منحصر به فرد و بیهمتاست.
البته آشکار است که حساب و کتابی که انجام شد ،برای تمام جانورانِ دارای ضریب تغییرات درونگونهای
نزدیک به انسان و تعداد ژنهای زیادِ مشابه ــ مثالً میمونهای بزرگ ــ هم قابل تکرار است و به این معنا
میتوان تمام پستانداران پیچیده را دارای ساخت ژنتیکی منحصر به فرد دانست.
ـ محور دوم برای پیچیدگی انسان ،به ساخت دستگاه عصبی مرکزی و سازماندهی عصبی رفتار مربوط میشود.
انسان در مغز خود دارای شصت میلیارد نورون است که هر یک به طور میانگین توسط ده هزار سیناپس با
نورونهای دیگر ارتباط برقرار میکنند .به این ترتیب سیستم عصبی انسان به قدری پیچیده است که الگوی
کلی ساختاربندی آن ،و پویایی اطالعات در درونش باید منحصر به فرد فرض شود .یادگیری ،پردازش دادهها
و انتخاب گزینههای حرکتی /رفتاری ،در این هنگامهی درهم گرهخوردهی اطالعاتی ،پدیداری را به وجود
میآورند که پیش از این نامش را دوشاخهزایی نهادیم و وجودش را در پویایی عصبی انسان دلیل و همتای
مفهوم اختیار دانستیم.
این پویایی بغرنج اطالعاتی ،آنگاه که در کنار عناصر بیشمارِ محیط زیست افراد در نظر گرفته شود ،الگویی
یگانه از مغز /محیط را به دست میدهد که به سادگی یکتا بودن شخصیت روانی و ذهنی هر فرد انسانی را
نتیجه میدهد .قوانین پیچیدگی به ما میگوید که غنای شگفتانگیز الگوهای ممکن ،و انباشت خیرهکنندهی
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اطالعات در دوقلوی باستانی مغز /رفتار ،بر خمینهی پویایی عصبی انسان و سایر جانورانِ تا این حد پیچیده،
چهارراههای بیشماری را در اثر دوشاخهزاییهای پیاپی تولید میکنند .یافتن راه منطبق با بیشترین سازگاری/
شایستگی زیستی در این جنگل انبوهِ راههای ممکن ،هدفی است که تمام جانداران دنبال میکنند.
بیشینهی شایستگی زیستی ،چنانکه گفتیم ،با بیشینهی بختِ بقای ژنوم همارز است ،و این مورد دوم خود
مفهومی است که میتواند به دو عامل تحویل شود .1 :تداوم زندگی فردِ حامل این ژنوم؛  .2بیشینه شدن تعداد
نسخههای تکثیرشدهی آن .به این ترتیب ،میتوان بقا را به عنوان کلیدواژهای در نظر گرفت که هدف نهادین
جانداران ــ و در میانشان انسان ــ است.
تحلیل سیستمهای زنده به عنوان سامانهای پیچیده ،این امکان را به ما داده است تا شواهد کافی در مورد
همریختی این الگوی تداوم اطالعات ژنومی را در کل سازوارههای زنده به دست آوریم .به ظاهر ،تنها تفاوت
آمیب و انسان در این چارچوب تحلیلی ،تفاوتی کمّی در انباشت اطالعات و پیچیدگی است ،و البته خودِ
همین عامل است که پیدایش سطوح جدیدی از سلسلهمراتب را در کارکرد سیستمهای فرگشتهتر وبغرنجتر
رقم میزند و پیدایش پدیدهای مانند انسان را در یکی از سرشاخههای این درخت تنومند و پرشاخه ،ممکن
میسازد.
بقا ،میتواند به عنوان هدفی نهایی و مشترك در تمام این پهنهی گسترده از تنوع پویایی سیستمهای پیچیده
در نظر گرفته شود .در مسیر تکامل ،گونههایی که به اصل مقدس بقا پایبند بودهاند باقی ماندهاند و آنان که
فروتنانه در مسابقهی پررقابت نبرد برای زیستن و تکثیر کردن الگوی زیستن خود ،شکست را پذیرفتهاند ،از
صحنهی روزگار محو شدهاند.
جانداران ،همگی از سطح پیچیدگی الزم برای درك معنای بقا ــ و نه لزوماً نشانهای که آن را بازنمایی کند
ــ گذشتهاند .به عبارت دیگر ،هدف بقا را در تمام جانداران ــ تکیاختهای یا پرسلولی ــ میتوان یافت.
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ممکن است خودِ موجود آنقدر پیچیده شده باشد که بتواند این هدف را با نشانگانی کدگذاری کند و مانند
نوشتاری از این دست آن را در سطح معنایی و عالمتی بازنمایی کند ،اما مستقل از این توانایی ،کارکردی به
نام بقا و انسجام رفتاریِ نشانگر این معنا در تمام جانداران وجود دارد .بقا ،به شکلی که حرفش را میزنیم،
تنها در سازوارههایی یافت میشود که آنقدر پیچیده شدهاند که یدك کشیدن دوشاخهزاییهای معناکنندهی
اختیار را تج ربه کنند .یعنی جاندارانی که باید برای حفظ بقای خود ــ یعنی تداوم اطالعات زیستی پیکرهی
خود ــ و بقای ژنومشان ــ یعنی تداوم این اطالعات در مسیر نسلهای پیاپی ــ تالش کنند ،ناچارند برای
سازگار شدن با محیطی همیشه متغیر ،از بین گزینههایی که دامنهشان توسط پیچیدگی ساختار خودشان تعیین
میشود ،دست به انتخاب بزنند .اینکه این انتخاب بر اساس چه معیاری انجام شود ،پرسشی دشوار و حیاتی
است که الزم بوده در ابتدای پیدایش حیات بر زمین ،به شکلی پاسخ داده شود.
موجود زنده ،ماشینی است که پرسش بقا را در رنگها و اشکال متنوعِ ناشی از شرایط زیستی گوناگون حل
میکند و برای این پرسش کلیدی اولیه ــ یعنی معیار انتخاب ــ نیز در سپیدهدم پیدایش حیات چنین راه
حلی یافت شد .سازمان بیوشیمیایی زنده ،خیلی زود در پگاه پیدایش جانداران دگرگوارِ متحرك ــ یعنی
جانوران ــ راه مولکولی خاصی برای آسان کردن انتخاب یافت ،و به کمک سطحی جدید از سلسلهمراتب
پردازش اطالعات ،این چیستان را حل کرد .خیلی زود ،در جانوران تکیاختهای سادهی اولیه ،سیستمی
مولکولی تکامل یافت که کارش نمادین کردن ارزش زیستی رفتارهای گوناگون بود .رفتارهایی که شایستگی
زیستی را افزایش میدادند ،با اتصال مولکولهای ویژهای به گیرندههای خاصشان کدگذاری شدند و در
نتیجه جانور توانست بفهمد که کدام رفتار به نفعش است و بقایش را بیشتر تضمین میکند .به این شکل،
رفتارهای مفید با لذت ،و رفتارهای خطرناك با رنج پیوند خوردند .چنانکه بودا بدبینانه گوشزد کرده است،

468

نظام درك لذت و رنج ،نخستین دستگاه نمادینی است که بسیار زودتر از زبان آدمیان بر سطح زمین پدیدار
شد و نشانهگذاری رخدادها و چیزها را ممکن ساخت.
این سیستم مولکولی ،اولین شکل تکاملی دستگاه پاداش بود .رفتاری که بنا بر تجربیات اکتسابی موجود و یا
اطالعات ذخیرهشده در ژنوم جانور بخت بقا را افزایش میداد باعث به کار افتادن چرخهای بیوشیمیایی هم
میشد که اتصال این مولکولها به گیرندههایشان حلقهای از آن بود ،و این حلقه به تدریج به عنوان نشانهای
برای خوب بودن و درست بودن رفتار معنا یافت .هر چند همیشه برداشت درونی موجود از رفتار خوب
محدود و وابسته به اطالعات ژنومی و آموختهشدهی محدودی بود ،به تدریج همین راهکار آغشته به خطا
پیچیدهتر و هدفمندتر شد و دقیقتر و شفافتر ارزش زیستی رفتارها را تشخیص داد .این روند خیلی زود با
پیدایش دستگاههای عصبی اولیه با آنها پیوند خورد ،چرا که خود در واقع نوعی مقدمه بر نظامهای پردازش
اطالعاتی عصبی بود .مدتها پیش از اینکه نورونها بتوانند در ساخت الکتریکی /شیمیایی خود اطالعات را
کدگذاری و بازنمایی کنند ،مولکولهایی که مورد نظرمان هستند این کار را انجام میدادند.
این مولکولها امروز نوروپپتید نامیده میشوند و ناقلهایی عصبی مانند آندورفین

1005

و انکفالین

1006

و

دینورفین 1007را در بر میگیرند .سیستم کناری دیگری که به این کارکردها مربوط است ،سیستم دوپامینرژیک
مغز است که قبالً به آن اشاره شد .گرههای عصبی ویژهای که کارکردهای زیستی پایه ــ مانند خوردن و خفتن
و جفتگیری ــ را کنترل میکنند ،به طور مستقیم با این ساختارهای بیوشیمیایی ارتباط دارند .ساختار یادشده،

1005- Endorphin
1006- Enkephalin
1007- Dynorphin
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در مغز همهی جانوران دستگاهی را پدید میآورد که برای صورتبندی کردن لذت تخصص یافته است .این
دستگاه در همهی جانوران با ساختار مولکولی ویژه و مشابهی کار میکند و ریخت کالبدشناختیاش هم در
همهی مهرهداران مشابه است.
شواهد آزمایشگاهی نشان میدهند که اگر به کمک ابزارهایی مصنوعی ــ تحریک الکتریکی یا مواد شیمیایی
مخدر ــ این مراکز مغزی تحریک شوند ،شکلی از لذت توسط موجود تجربه میشود .همچنین تجربهی
امری لذتبخش به فعالیت این بخشها منجر میشود .از اینروست که این شبکهی عصبی نیرومند مرکزی
را «شبکهی لذت» یا «سیستم پاداش» هم مینامند؛ سیستمی که در مورد رفتارهای پیچیدهتری مانند حل
خودآگاه مسایل و آفرینش هنری هم نقشی فعال را ایفا میکند.
جانورانی که در این ساختار بیوشیمیایی دچار اختالل بودند بختِ کمی برای ادامهی زندگی داشتهاند.
سادهترین کارکردهای وابسته به انتخاب گزینهی درست در این موجودات دچار آسیب شده و در نتیجه خیلی
زود در رقابت با مسابقهدهندگانی که سیستم پاداش منظمتر و دقیقتری داشتند ،از دور تکامل حذف شدند.
شاید به همین دلیل هم هست که این مولکولهای ویژه ،از نظر تکاملی از پایدارترین مواد نسبت به جهش و
تغییر محسوب میشوند و در حد خودِ مواد وراثتی ناقلِ اطالعات و ساختارهای نگهدارندهی آنها ــ مثل
هیستونها ــ در طول تکامل دستنخورده باقی ماندهاند.
به این ترتیب ،انسان ،همچون همهی جانداران دیگر ،میتواند به عنوان ماشینی بغرنج در نظر گرفته شود که
در هر لحظه مشغول حل معمای بقا است .اما این موجود خاص به دلیل اطالعات ژنتیکی حجیم و پردازندهای
چنین هیوالگونه از سایر جانوران ممتاز گشته و الگوهایی بسیار متنوع و گاه غیرمنتظره از رفتار از خود نشان
میدهد؛ سازوارهای که همچون سایر جانوران همواره با پرسش بقا دست به گریبان است و صحت پاسخهای
خود را با نمرهی لذت محک میزند .پیچیدگی چشمگیر این موجود ،آنقدر زیاد بوده که استقالل خطراههی
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پویایی پاداش را از تداوم اطالعات ژنتیکی ممکن ساخته است ،و به این ترتیب ما با انسانی روبهرو هستیم
که برای اندوختن لذت بیشتر ،بختِ بقای خود را کاهش میدهد.
آموختن و دانستن و فهمیدن ،به عنوان کارکردی اطالعاتی ،بختِ بقا را در اجداد ما افزایش میداده و به همین
دلیل هم کارکردهای وابسته بدان در تمام جانوران با سیستم پاداش پیوند خورده است .ابن سینا و خیامی که
عمر خود را در پی یافتن پاسخهایی بیشمار برای پرسشهایی گوناگون صرف کردند و از ازدواج و تولیدمثل
چشم پوشیدند ،یا داوینچی نقاش که عمر خود را صرف لذتِ آفریدنِ زیبایی کرد و به همین شیوه تداوم
ژنوم خود را نادیده گرفت ،افرادی هستند که به بهای بیشینه کردن لذت خود ،احتمال بقای ژنومشان را کاهش
دادند .هنرمندان بزرگ ،نوابغ ،انساندوستان مشهور ،و حتی جنگاوران و جهانگشایان باستانیای مانند اسکندر
که هر یک از راه پرداختن به رفتاری لذتبخش و عظمتطلبانه به بقای زیستشناختی پشت پا زدند ،افرادی
بودند که بر سر دوراههی تازه پدیدارشدهی لذت /بقا ،لذت را برگزیدند و به این ترتیب برای نخستین بار در
طول مسیر تکامل زندگی بر سطح زمین ،شکلی موفق از طغیان بر ضد اصل بقا را به نمایش گذاردند .بدیهی
است که حقیقت انتخاب این خطراههی جدید ،ربطی به پیامدها و محتوای نتیجهشده از آن ندارد .ممکن
است یک نفر چنین گزینهای را با هدفی جاهطلبانه و ویرانگر برگزیند و به هیتلر یا تیمور تبدیل شود ،یا غایتی
انساندوستانه و روشنفکرانه را در پیش رو داشته باشد و به جرگهی دانشمندان و هنرمندان و ادیبان بزرگ
بپیوندد .آنچه در تمام این افراد دیده میشود ،سرکشی در برابر قانون «بیشینه کردن شمار نسخههای ژنومی از
خویش» ،و ترجیح دادن جفت همزاد معنا /لذت بر بقا است.
در سوی دیگر این معادله ،معتادان به مواد مخدر و محرك قرار دارند .در اینجا هم با ترجیح خطراههی لذت
بر بقا روبهرو هستیم .اعتیاد در هر شکلی که باشد ،عبارت است از خطای سیستم پاداشدهندهی عصبی ،در
برابر محركهایی که به طور مصنوعی شبکهی پاداش را تحریک میکنند .بخش عمدهی مواد مخدر ــ مثل
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مورفین ــ کارکردهای نوروپپتیدها را تقلید میکنند ،و برخی دیگر ــ مانند الکل ــ ساختار دوپامینرژیک مغز
را برمیانگیزند.
فرآیند اعتیاد ،کارکردی است که به انسان منحصر نیست ،همچنانکه ابداع و نوآوری و آفرینش هنری هم
چنین حالتی ندارد .تمام جانوران دارای جامعهی حقیقی ــ که در میانشان حشرات اجتماعی شاخصترند ــ
میتوانند معتاد شوند .اعتیاد در این جانوران هم مانند انسان با خطایی عجیب همراه است ،و مقدار کلی پاداشِ
ممکن در طول عمر و بختِ بقا را به طور همزمان کاهش میدهد.
شواهد زیادی در مورد استفادهی زنبورها از گلهای دارای مواد مخدر ــ مثل شاهدانه ــ وجود دارد .رفتاری
که به تغییر رفتار زنبور و گیجی او میانجامد ،و جالب این که منجر به طرد شدن وی از سوی همالنهایهایش
میشود .یعنی در النهی زنبورها هم مانند جوامع انسانی ،نگهبانانی برای دور کردن معتادان از افراد فعال و
پاکیزهی جامعه وجود دارند .در این میان ،مورچگان شکلی تخصص یافتهتر و مهیبتر از اعتیاد را تجربه
میکنند .میدانیم که مورچگان ،متنوعترین خانوادهی حشرات اجتماعی بر زمین را ــ با بیش از دوازده هزار
گونه ــ تشکیل میدهند و رفتارهایی پیچیده مانند بردهداری و دامداری و کشاورزی در میانشان به فراوانی
دیده میشود .در حدود سه هزار گونه از حشرات دیگر یافت شدهاند که به حالت همزیست با جوامع
مورچگان زندگی میکنند .برخی از این گونهها انگل هستند و در غدد شکمیشان ترشحاتی تولید میکنند که
توسط نگهبانان النهی مورچه خورده میشود و باعث مست شدنشان میشود .این حشرات ،که قاب بالِ
آتِمِلِس پوبیکولیس 1008مشهورترینشان است ،به این ترتیب وارد النهی مورچگان میشوند و از تخم و نوزاد

Atemeles pubicolis
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آنها تغذیه میکنند و در پرورشگاههای میزبانشان تخم میگذارند و از سوی میزبانان معتاد و گیج اطرافشان
آزاری نمیبینند 1009.در سطحی سادهتر و با بسامدی کمتر ،موریانگان نیز رفتارهایی مشابه را از خود نشان
می دهند .به این ترتیب ،شاید بتوان اعتیاد را رفتاری دانست که از پیچیدگی باالی ساخت اجتماعی/
عصبشناختی جانوران ناشی میشود و به خطایی فاحش در تخمین مقدار پاداش به دست آمده منتهی
میشود.
ذلت اعتیاد و عظمت آفرینش معنا و قدرت ،دو سویهی ترجیح لذت بر بقا هستند .در یکی ،عاملی شیمیایی،
همچون نوعی بیماری عصبی ،به شکلی اجباری و مرگبار این ترجیح را ایجاد میکند و در دیگری ارادهی
آزاد موجودی پیچیده و مختار چنین تصمیمی میگیرد .در یکی تالش برای بقا با آلوده شدن دستگاه لذت به
سمی شیمیایی رو به زوال میرود ،و در دیگری با ارتقا یافتنش به سطحی معنایی و استعالیی ،دچار دگردیسی
میشود.

1010

به این ترتیب ،در سطوح باالیی سلسلهمراتبِ پیچیدگی رفتار در مغز انسان ،ما با روند عمومی استقالل یافتن
پاداش از بقای ژنوم روبهرو هستیم ،و دو الگوی رفتاری ویژه را در این زمینه میبینیم .نخست الگوی نابغه،
که از ترجیح درست و سنجیدهی لذت بر بقا ناشی میشود ،و دوم ،الگوی معتاد که از اشتباهی در تخمین
مقدار لذت به دست آمده در اثر تحریک شیمیایی و ایجاد اتصال کوتاه میان شبکهی پاداش و محركهای
شیمیایی حاصل میشود.

Wilson,1990.
 . 1010وکیلی] 1381 ،ب[.
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در هر دو حالت ،راهکاری خودانگیخته برای بیشینه کردن مقدار پاداش به دستآمده در برش زمانی حال
برگزیده می شود که در مورد نابغه به پردازش اطالعات ،و در مورد معتاد به داروهای مخدر مربوط میشود.
هر دو گزینه ،با توجه به استقالل لذت از بقا ،قابلتوجیه هستند اما روشن است که مدل معتاد در چشماندازی
زمانی به ضرر خود سیستمِ لذت عمل میکند .معتاد ،در واقع ،به قیمت اتصال شبکهی لذتش به مادهای
محرك ،به دستگاهی ساده و هویتزدوده تبدیل میشود که برای مصرف دایمی مواد ــ تا زمان مرگ ــ
تخصص یافته است.
از سوی دیگر ،نابغه با یافتن روشی تازه برای لذت بردن ــ مبتنی بر پردازش اطالعات ــ به افقی اشباعناپذیر
و گسترشیابنده از امکانات جدید لذت دست مییابد .امکاناتی ــ از عظمتطلبی جهانگشایان گرفته تا
ظرافت شاعران ــ که مستقل از محتوای مفهومی و داوریهای اخالقی ،برای فرد لذتی دیرپا را به ارمغان
میآورد؛ افقی که با افزایش مهارت فرد در پردازش اطالعات و زایش معنا غنیتر و سودآورتر میشود.
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برداشت جامعهشناسی

موجود زنده ،در ابعاد کالن ،سیستمی تشکیل یافته از سه عنصر ماده ،انرژی و اطالعات است که در رهگذر
پویایی بغرنج این سه عامل ،اطالعاتی ویژه به نام ژنوم را بازتولید میکند و به این وسیله امکان بازتولید
ساختاری بیوشیمیایی (کالبد) را فراهم میکند تا آن ساختار بار دیگر نسخههای اطالعاتی جدیدِ یادشده را
تکثیر کند و...
پویایی اطالعات در موجودات سادهتر ،پیوندی ناگسستنی با ساختهای مادی /انرژیایی دارد .اطالعات در
تعریفی ساده ،عبارت است از شکل قرارگیری ماده و انرژی در یک سیستم ،و به این ترتیب کمیتی است که
همواره بر ساختهایی از ماده و انرژی سوار است .در جانداران ساده و ابتدایی ،این ماده و انرژی هستند که
روندهای اصلی زیستی و پویایی عناصر سهگانهی یادشده را در سیستم موجود هدایت میکنند و پویایی
حیاتی جاندار را تعیین میکنند.
با این همه ،با افزایش پیچیدگی در روند تکامل ،به تدریج الگویی جدید شکل میگیرد .کمکم ساختارهایی
که تا پیش از این حفظ و انتقال اطالعات تنها بخشی از کارکردشان بود ،بیش از پیش برای انجام این کار
تخصص مییابند و نقش اطالعات در تعیین پویایی موسوم به زندگی ،بیش از پیش برجسته میشود.
مشهورترین و قدیمیترین ساختار تخصصیافته برای حفظ و پردازش اطالعات ،مولکولهای اسید نوکلئیکی
موسوم به  DNAهستند .مولکولهایی مارپیچی و جفت که از شبهآنزیمهای خودهمانندساز اولیهای که از
جنس  RNAبودهاند مشتق شدهاند ،و به دلیل حفظ بهتر اطالعات در نسخهی پشتیبان خود ــ رشتهی دوم
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مارپیچ ــ به شکلی فراگیر نقش حفظ و ذخیرهی اطالعات ژنومی را بر عهده گرفتهاند .مولکول ،DNA
نخستین شکل تعمیمیافته و موفق از دستگاههای بیوشیمیایی است که در خدمت اطالعات درآمده است.
در جانوران پیچیدهتر وجود ساختاری پیچیدهتر و پویاتر از DNAی محافظهکار و پایدار مورد نیاز است .به
این ترتیب ،میبینیم که در جانوران ــ که به دلیل متحرك بودن نیازمند حجم باالیی از پردازش اطالعات
هستند ــ سیستمی به نام دستگاه عصبی برای انجام این مهم تخصص مییابد ،و دادهپردازی به این شکل بر
عهدهی بافتی غریب به نام بافت عصبی محول میشود؛ بافتی که واحدهای سازندهاش ــ نورونها ــ بیشترین
حجم بیان اطالعات ژنتیکی (حدود  85درصد) را تجربه میکنند و بیشتر از همهی سلولهای دیگر ــ جز
برخی سلولهای سیستم ایمنی ــ عمر میکنند.
پیچیدگی قوانین خاص خود را دارد و یکی از این قوانین ،انشعاب خطراهههایی است که در محل
دوشاخهزاییها از هم جدا میشوند .حتی سه مفهوم ماده ،انرژی و اطالعات نیز ،اگر از دید فیزیک کوانتومی
نگریسته شود ،سه برداشت ذهنی ماکروسکوپی صِرف از واقعیتی یکه و توصیفناپذیر است .این سه شکل،
در واقع ،سه الگوی تخصص یافتن هستی برای نمود یافتن در سازوکار سیستمهای پیچیده است.
افزایش محتوای اطالعاتی ،بغرنجتر شدن ساختار و باالخره همان چیزی که با نام تکامل مشهور شده است،
روندی است که در هر یک از این سه شاخه رشد مییابد و دگرگون میشود .پیچیدهتر شدن مولکولهای
اسید نوکلئیکی ،بزرگتر و تخصصیتر شدن مولکولهای پروتئینی و آنزیمها و مشتق شدنشان از یکدیگر،
و باالخره آنچه تکامل مولکولی نامیده میشود ،نمود این فرگشتِ مادی است.
افزایش حجم و تنوع در خطراهههای پردازش انرژی ،پدیداری است که در همین فرگرد مورد بررسی قرار
گرفت .این روندی عام است که فرگشت انرژیایی را معنا میکند.
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اما فرگشت اطالعاتی ،داستانی دیگر دارد .از نظر سختافزاری ،افزایش پیچیدگی و حجم سیستمهای پردازنده
و نگهدارندهی اطالعات در دودمان جانوری ،موضوعی نیست که نیاز به بحث و استدالل زیادی داشته باشد.
یکی از نمونههای این روند در خطراههی تکاملی انسان است که در همین کتاب مورد وارسی قرار گرفت.
آنچه در طول زمان برای چشمان کنجکاو دیرینشناسان و زیستشناسان باقی میماند ،سنگوارههایی از
جمجمهها و ابزارهای سنگی است و اینها هر چند میتوانند شاهدی بر اصل تکامل یافتن مستقل پیچیدگی
اطالعات در جانوران باشند ،اما برای مدلسازی الگوی این تکامل بسنده نیستند.
آنچه مسلم است ،زمانی در گذشتهی دور ،ساخت پردازش اطالعاتی در مغز آدمی به قدری پیچیده شد که
ساختار نمادین /معنایی ویژه و مستقلی را برای حفظ و منظم کردنش ایجاب کرد .این همان است که امروز
«زبان طبیعی» خوانده میشود و به گمان برخی از صاحبنظران ــ مانند چامسکی ــ وجه تمایز انسان از
سایر جانوران است .پویایی اطالعات در ساخت عصبی /شناختی جانوران ،داستانی طوالنی و بزرگ است که
تنها به تازگی با مفهوم زبان طبیعی گره خورده است و صد البته که این گره خوردن ،پدیداری مهم و نقطه
عطفی در تحول اطالعات بوده است.

1011

بیایید کمی به عقب برگردیم و عامتر سخن بگوییم .در جانوران پیچیدهی دارای دستگاه عصبی پیچیده ــ که
مهرهداران و بندپایان و سرپایان مشهورترین خطراهههای آن هستند ــ پویایی اطالعات تا حدود زیادی بر
مبنای امکان انتقال دادهها به دیگر افرادِ همنوع سازماندهی شده است .یعنی این موجودات توانایی تشخیص
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1011

افراد همگونهی خود را دارند ،و به طور وراثتی قوانین ریچاردسونیِ 1012گزینش خویشاوندی را هم درك
میکنند.
اطالعات ،یکی از مهمترین شاخصهای مورد نیاز برای سازگار شدن با محیط است و جانوری که به اطالعات
بیشتری دسترسی داشته باشد و روشهای بهتری برای پردازش آن داشته باشد ،از نظر تکاملی برنده است.
فشار تکاملی شدیدی را که بر دستگاه حسی /عصبی جانوران اعمال شده است ،میتوان در سایهی این گزاره
بهتر فهمید .بر مبنای قواعد جمعیتشناختی تکامل ،جانوران همگونه ــ به ویژه آنهایی که اشکالی از زندگی
اجتماعی را دارا هستند ــ باید برای بیشتر کردن متقابل بختِ بقای ژنوم همنوعان خود کوشش کنند.
این بازی برنده ـ برنده به قدری در جهان زنده شایستگی زیستی را باال میبرد که تعداد گونههای دارای
زندگی گوشهگیرانه و منزوی نسبت به گونههای دارای زندگی گروهی بسیار اندك است و تنها در بومها و
کنامهای حاشیهای و خاص دیده میشود .همچنین یک مقایسهی کوچک نشان میدهد که در میان مهمترین
شاخهی تکاملی جانوری زمین ــ یعنی حشرات ــ آنهایی که زندگی اجتماعی حقیقی داشتهاند و به اصول
این بازی گروهی وفادار بودهاند ،بختِ بیشتری برای بقا داشتهاند .به عنوان یک آمار کوچک ،کافی است
بدانیم که در جنگلهای پرباران استوایی ،چندصد گونهی مورچهی موجود ،چیزی در حدود یک پنجم

 .1012دانشمندی که بهطور ریاضی نشان داد از نظر تکاملی به نفع یک جانور است تا به همنوعان خود کمک کند تا بخشی
از اطالعات وراثتی مشتركشان را به نسل بعد منتقل کند .قوانین ریچادسون به ویژه در مورد توضیح تکامل جوامع حقیقی در
راستهی نازكباالن ) ،(Hymenopteraکه مورچگان و زنبورها را در بر میگیرد ،کاربرد زیادی دارد.
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زیتودهی 1013کل حشرات موجود در بوم را تشکیل میدهند .به این شکل ،آشکار است که کمک کردن به
همنوع کلیدی طالیی برای بقای ژنوم محسوب میشود.
کمک به دیگران ،برای هر جانور هزینهای در بر دارد و طبیعت همواره کوتاهترین و صرفه جویانهترین
راهکارهای ممکن را انتخاب میکند .از آنجا که شریک شدن در اطالعات نسبت به شرکت در ماده یا انرژی
سادهتر و کم هزینهتر است ،عالمت دادن به همنوعان دیگر رایجترین شیوهی همکاری محسوب میشود .این
شیوه به قدری موفق بوده است که حتی در میان گونههای غیریکسان همزیست ــ مثل بابونها و گاوهای
وحشی یا گله و زنبورها ــ هم دیده میشود.
انتقال اطالعات به همنوع ،نیازمند سیستمی نشانگانی /معنایی است که در هر دو موجودِ فرستنده و گیرنده
مشترك باشد و توانایی بازنمایی پدیدارهای جهان خارج را هم داشته باشد .چنین شرایط پایهای در بسیاری
از جانوران تکامل یافته ،و به این دلیل است که به هنگام ورود به یک جنگل شلوغ مجموعهای چنین متنوع
از رنگها و صداها را در پیش چشم خود باز مییابیم.
انتقال اطالعات ،چنانکه گفتیم ،از مجرای محركهایی حسی ممکن است و خودِ پیام ،که اصل قضیه است،
باید به صورت بستهی اطالعاتی فشردهای با رمزگانی تکرارپذیر و قابل واگشایی طراحی شود .چنین اتفاقی
با تنوع چشمگیر و باورنکردنی در شاخههای گوناگون جانوران و گیاهان تکامل یافته است و دستگاههای
نشانگان /معنای موازی بیشماری را پدید آورده است .آنچه در تمام این دستگاهها مشترك است ،نمادهایی
قراردادی است که بر مبنای کارکردهایی زیستی شکل گرفتهاند و در جریان روند تکامل موجود صیقل خورده
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و دگرگون شدهاند و معناهایی مربوط به جهان خارج را در دستگاه عصبی جاندار بازنمایی میکنند .این نمادها
با قوانین دستوری ویژهای با هم ترکیب میشوند و بر فضای حالت ویژهی خود زیرفضای مجاز مشخص و
محدودی را تشکیل میدهند که ارتباط تنها در آن قلمرو ممکن است .قواعد دستوری یادشده ،کدهای نشانهای
مورد اشاره و معانی متصل به آنها همراه با پویایی سیستم زنده در طول عمرش ،و در جریان تکامل گونهی
مورد نظر دستخوش تغییر میشوند و برای خود روند مستقلی از تکامل را ــ البته در ارتباط تنگاتنگ با
شاخصهای محیطی ــ تولید میکنند.
پیامهایی که بر مبنای این قواعد دستوری ساخته میشوند ،تنها در زمان تولید شدنشان دارای معنا هستند ،و
همراه با دگرگون شدن ریخت فضای حالت یادشده و محدودهی مجاز مورد بحث ،خود محتوای معناییشان
را از دست میدهند و معانی جدیدی را به دست میآورند.
معنای هر یک از این پیامها در اثر واگشایی رمزگان پیام در مغز گیرنده آفریده میشود و به نوبهی خود بر
الگوی رفتار گیرنده اثر میگذارد .هدف از تولید پیام ،میتواند باال بردن شایستگی زیستی فرستنده ،گیرنده یا
هر دو باشد .شیری که با غریدن وحشتناکش آهوی غافلگیرشدهای را از ترس فلج میکند ،مشغول تولید پیامی
است که برای گیرنده خطرناك ،و برای خودش سودمند است .زنجرهی نری که میخواند و ماده را برای
جفتگیری جلب میکند ،پیامی با ارزش زیستی مثبت را برای خودش و گیرنده تولید میکند ،و میمونی که با
دیدن عقاب جیغ میکشد و خطر جلب توجه عقاب به سوی خود را به جان میخرد ،پیامی به نفع گیرنده و
به ضرر خود را تولید میکند .مهم این است که به طور عام ،برآیند آماری تمام پیامهای رایج در جهان زنده،
به نفع بقای ژنوم فرستنده است .در انسان هم مثل سایر جانوران ،ساختاری برای تولید ،انتقال و درك پیام
داریم ،و این ساختار یکی از پیچیدهترین نمونههای شناختهشده بر سطح زمین است.
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هر بستهی اطالعاتی نمادینی که بتواند از مجرای این نظامهای ارتباطی بین افراد یک گروه تبادل شود و بتواند
معنا حمل کند ،یک منش است .انسان برجستهترین سازندهی منشهاست .منش ،مفهومی است که در نوشتاری
دیگر مفصالً تعریف شده و مورد موشکافی قرار گرفته است ،1014اما برای اینکه بحثمان در اینجا کامل
باشد ،تعریفی ساده از این واژه را به دست میدهیم.
منش پیامی است که در زمینهی یک شبکهی عصبی طبیعی به صورت یک بستهی اطالعاتی همبسته و منسجم
قابل تولید ،انتقال و درك باشد و احتمال بروز رفتارهای گیرنده یا فرستنده را دگرگون کند .منشها سپهری
اطالعاتی در مغز و سیستم زندهی میزبانانشان تولید میکنند .این واحدهای اطالعاتی ،به صورت بستههایی
اطالعاتی ،از مغزی به مغز دیگر منتقل میشوند و از راه اثرگذاری بر سیستم تولید لذت میزبانشان ــ معموالً
از راه بیشتر کردن شایستگی زیستی ــ احتمال تکثیر شدنشان توسط مغز میزبان را افزایش میدهند .منشها
مانند ویروسهایی رایانهای عمل میکنند ،اما ویروسهایی مفید و ارزشمند که بختِ بقای موجود را افزایش
میدهند و بیشتر از اینکه با ویروسهایی زیانبار مانند آبله قابل مقایسه باشند ،به سازوارههایی همزیست مانند
میتوکندری شباهت دارند .البته این قاعدهای آماری است و هر کس که با فرقههایی خودکامه و مرگبار مانند
«معبد مردم» 1015آشنا باشد ،میداند که نمونههای زیانباری از منشها هم در این میان وجود دارند.

1014

وکیلی] 1381 ،الف[.

 .1015فرقهای با نهصد عضو که در سال  1978م .به همراه رهبرشان ،رورند جیم جونز ،در جنگلهای گویان بهطور گروهی
خودکشی کردند.
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منشها ،به دلیل تکثیرپذیریشان از مجرای پیامهای نشانگانی ،خطاپذیر بودن ،و بنابراین امکان جهش
کردنشان ،و تأثیرات متفاوتی که بر شایستگی زیستی مغزهای میزبانشان میگذارند ،نوعی سیستم تکاملی
هستند .هر یک از ما ،در مغزمان زیستگاهی پیچیده را حمل میکنیم که در آن جنگلی از منشهای رقیب و
تکاملیابنده وجود دارد.

1016

انسان ،دارای پیچیدهترین و متنوعترین ساخت منشهای جانوری شناخته شده است .منشهای انسانی ،در
سطح جدیدی از سلسلهمراتب ــ که همان زبان طبیعی باشد ــ بازنمایی میشوند و این دوباره بازنمایی شدن
است که خودآگاهی را تولید میکند .خودآگاهی در انسان میتواند به عنوان کارکرد ارتباطیِ زبان برای ارتباط
مغز با خودش فهمیده شود .چرخههایی معنایی در پردازش اطالعات مغز انسان تولید میشود که به نمادگذاری
مفاهیمِ مورد توجه مغز برای خودش منتهی میشود ،و این همان است که به گفتوگوی درونی یا تصویرسازی
ذهنی میانجامد و شایعترین شیوهی اندیشیدن خودآگاه را تشکیل میدهد.
به این ترتیب ،هویت زیستشناختی انسان به دو الیهی درهمبافتهی بیوشیمیایی /اطالعاتی تجزیه میشود.
شکاف بین این دو ،شکاف ساخت ژنتیکی و شبکهی عصبی پردازندهی اطالعات و تولید معناست؛ شکافی
که به پیدایش سطح جدید و همافزایانهای از پویایی اطالعات در مغزهای ما منجر میشود.

1017

این دو غالف اطالعاتی ،که آجرهای سختافزاری یکی مولکول اسیدنوکلئیک و دیگری نورون است،
برهمکنش اطالعات وراثتی و آموختنی را ممکن میسازند .پیدایش انسان ،جهشی بوده در فربه شدن غالف

Dawkins, 1989.
 . 1017مورن169 :1370 ،ـ.157

482

1016

عصبی ،و روندی بوده که به عدم تعادل این دو کفهی ترازو انجامیده است .نتیجه ،انسانی است که دوران
کودکی درازمدتی دارد ،با انعطاف رفتاری بسیار زیاد و امکان نفی بدیهیترین اصل ژنومی ،که بقاست.

1018

در واقع ،در انسان افراطیترین شکل چیرگی الیهی تکاملی منشهای اطالعاتی بر سطح بدنهای مادی را
میبینیم.
به بیانی ،انسان گونهای است که به دلیل غنای انبوهی از منشها که در مغزش حمل میکند ،توانایی عصیان
بر ضد قانون آهنین بقا را به دست آورده است .در حوزهی تکامل ،انسان به دلیل آنکه میاندیشد ،هست و
گویا به همین دلیل ،جز برای مدتی کوتاه نخواهد بود.

Feldman, 1996.
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1018

برداشت بومشناختی

انسان تازهواردی است که به جهانی قدیمی و سالمند گام نهاده است .زمینی که چهار میلیارد سال سن دارد
و دستکم سه میلیارد سال از عمر زندگی بر پهنهاش میگذرد .و انسان تازه صد هزار سال است که بر زمین
پدیدار شده است.
نقشی که انسان در این مدت ایفا کرده ،بههیچ عنوان افتخارآفرین نیست .بسیاری ادعای برجسته بودن نقش
انسان در سازوکار زندگی زمینی را کردهاند؛ چنانکه گفتیم ،این ادعا تنها در یک زمینه راست است ،و آن یک
مورد یگانه هم بههیچ وجه افتخارآمیز نیست:
انسان ،خطرناكترین و مخربترین گونهی شناختهشده بر سطح زمین است.
در تاریخ زندگی بر زمین ،وقایعی ــ عموماً کیهانشناختی ــ تعادل زیستکرهی زمین را به شکلی ریشهای
دگرگون کردهاند .این وقایع ،با توجه به بازتاب مخربشان بر جهان زنده ،با نام انقراضهای عمومی شهرت
یافتهاند .انقراضهای عمومی رخدادهایی هستند که به شکلی متناوب و در سطوحی متفاوت از شدت بروز
میکنند.
وجود سطوح متفاوتی از انقراض عمومی ،بدان معناست که تار و پود بافت ظریفی که شبکهی بومشناختی
زنده را تشکیل میدهد ،میتواند در اثر عوامل درونی یا بیرونی با شدتهای متفاوتی از هم گسیخته شود.
نابودی یک بوم خُرد و کوچک ،و از هم گسیخته شدن شبکهی ارتباطات بینگونهای در آن حوزهی خاص،
نوعی انقراض عمومی را در سطحی خرد ایجاد میکند .بحرانی کالن در سطح کل کرهی زمین نیز به از هم
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گسیختگی شالودهی کل زیستکره میانجامد و پدیدهای مشابه را در سطحی گستردهتر و با پیامدهایی پایدارتر
و عمیقتر موجب میشود .شدت انقراضهای عمومی را میتوان با محاسبهی درصد گونههای منقرضشده
اندازه گرفت .یعنی اگر در یک مقطع تاریخی تنها  5درصد گونههای زنده بر سطح زمین منقرض شوند ،این
نوعی انقراض عمومی کوچک و موضعی است ،ولی اگر  75درصد گونهها از بین بروند ،با انقراض عمومی
بزرگ و مهمی روبهرو هستیم .شواهد نشان میدهد که ضرباهنگ ظهور این انقراضهای خرد و کالن با هم
فرق میکنند .هر چه شدت انقراض عمومی کمتر باشد ،بسامد و شمار آن بیشتر است و زمانیکه برای ترمیم
آن مورد نیاز است هم کمتر خواهد بود .وقفهای که بین انقراضهای کوچکی (در حد  5درصد گونهها) وجود
دارد ،در حدود یک میلیون سال است .اما مقدار مشابه برای انقراضهای بزرگ (با حدود  70درصد مرگ و
میر گونهها) به صد میلیون سال بالغ میشود.

1019

متناوب بودن انقراضهای عمومی ،خصلتی است که از دادههای فسیلشناختی نتیجه میشود .چنین مینماید
که نظم مشخصی در زمان بروز این رخدادها وجود داشته باشد .بر مبنای تحلیلی که دیرینشناسانی به نام
رواپ و سپکوسکی انجام دادهاند ،انقراضهای کالن در دورههایی با تناوب  27میلیون ساله رخ میدهند .تنها
دلیلی که میتوان برای چنین نظمی ارائه کرد ،رخدادهای نجومی است .در واقع ،این دو دانشمند هم اعتقاد
دارند که حوادثی مانند گذر دورهای زمین از میان کمربندهای شهابسنگی و برخوردهای اجرامی از این
دست به زیستکره مهمترین دلیل این انقراضها هستند.
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1020

یکی از شواهدی که این نظریه را پشتیبانی

Raup, 1995 :121.

1019

Raup, 1991:193-208.

1020

میکند ،به انقراض آخر کرتاسه مربوط میشود .این انقراض عمومی که در حدود شصت و پنج میلیون سال
پیش رخ داد ،به نابودی دایناسورها و شاخهزایی پستانداران منتهی شد .در سال  1979م .معلوم شد که رسوبات
مربوط به این دوره تراکم باالیی از ایریدیوم دارند .این ماده در پوستهی زمین عنصری کمیاب است ،اما در
شهابسنگها به فراوانی یافت میشود و به همین دلیل هم به عنوان شاخصی برای ردیابی بارشهای
شهابسنگی کاربرد دارد .دانشمندی به نام آلوارز ،فرضیهای ارائه کرده که بر مبنای آن بارش شهابی در انتهای
عصر کرتاسه دلیل اصلی انقراض دایناسورها بوده است 1021.چنانکه میبینید ،این شواهد با دیدگاه راوپ و
سپکوسکی همخوانی دارند .دیدگاه این دانشمندان ،با وجود جذابیتی که دارد ،و شواهد پشتیبانی که به دست
آورده ،هنوز مورد تردید و نقد بسیاری از متخصصان است .یکی از دالیل دیگری که برای انقراضهای عمومی
پیشنهاد شده است ،فعالیت دورهای آتشفشانها و ناپایداری پوستهی زمین است.

1022

نخستین انقراض عمومی شناختهشده ،که معموالً در موردش حرفی زده نمیشود ،در گذشتهای بسیار دور ،در
حدود سه میلیارد سال پیش رخ داد .شاید علت پردهپوشی در مورد این انقراض اولیه ،این باشد که در آن
مورد هم یک شاخه از زندگی بر زمین بود که موجبات نابودی انبوه سایر گونههای زنده را پدید آورد .این
انقراض انبوه فاجعهآمیز ،با تکامل یافتن و پدیدار شدن نخستین موجودات تکیاختهای نورگوار
(فتوسنتزکننده) که توانایی استفاده از نور خورشید و تولید اکسیژن را داشتند ،آغاز شد .فعالیت زیستی این
موجودات که احتماالً مانند سایر جانداران آن دوران دریازی بودهاند ،ترکیب جو زمین را تغییر داد و درصد
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Alvarez and Asaro, 1990.

1021

Courtillot, 1990.

1022

اکسیژن آن را به شکلی خطرناك افزایش داد .باال رفتن مقدار اکسیژن جو ،برای جانداران ناشناختهای که
بیتردید در آن زمان وجود داشتهاند و از راه واکنشهای شیمیایی (شیمیوسنتز) چرخههای ماده /انرژی/
اطالعات درونی خود را تنظیم میکردند ،اثری مرگبار داشت .این موجودات در معرض سمی اکسیدکننده ــ
اکسیژن ــ قرار گرفتند و نابود شدند ،و احتماالً این انقراض انبوه تمام گونههای موجود درآن زمان ــ به جز
نورگواران ــ را نابود کرده باشد .تنها پروکاریوتهایی جان سالم به در بردند که توانستند به محیطهایی دور
از اکسیژن بگریزند .از این بازماندگان فراری ،میتوکندریها و کلروپالستها را میشناسیم که به درون
سیتوپالسم سلولهای دیگر پناه بردهاند و ارکی باکترها را که به اعماق خاك گریختند و دمای زیاد و شرایط
نامساعد این مناطق را تاب آوردند.
زندگی معمایی است که طبیعت در حال حل کردنش است .معمای آشتی چرخههای بیوشیمیایی مربوط به
همانندسازها با سوختوساز وابسته به اکسیژن هم معمایی بود که با پیدایش نخستین نورگوارها حل شده
بود .به این ترتیب ،این یاختههای ویرانگر به رقابت با یکدیگر پرداختند و در روندی آشنا که تکامل سیستمهای
پیچیده هرباره به همان شکل تکرارش میکند ،شاخهزایی و پیچیدهتر شدن و پر کردن بخشهای دورافتادهی
فضای حالت زندگی را تجربه کردند .به این ترتیب بود که یوکاریوتها ،پرسلولیها ،خشکیزیها ،و در
نهایت انسان ــ شاخهای دورافتاده از این درخت تنومند ــ نیز امکان هستی یافت .کالف زندگی ،با سرعتی
روزافزون گشوده شد و هر از چندگاهی با وقفههایی که در اثر دگرگون شدن محیط ایجاد میشد و مزهی
نابودی انبوه را به نابودگران دیروزی میچشاند ،از حرکت باز میماند.
دومین انقراض عمومی ،که نخستین موردِ ثبتشده در مدارك سنگوارهای هم هست ،به انتهای دورهی
اردویسین ( 460میلیون سال پیش) مربوط میشود .در این واقعه  12درصد کل خانوادههای زنده منقرض
شدند ،و  25میلیون سال طول کشید تا بار دیگر تنوع زیستی زمین تا سطح پیش از فاجعه ترمیم شود .انقراض
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بعدی در آخر دورهی دونین ( 365میلیون سال پیش) رخ داد و این بار هم حدود  12درصد خانوادهها از بین
رفتند .این بار سی میلیون سال برای ترمیم خسارت وارده بر زیستکره زمان صرف شد .انقراض عمومی
بعدی در آخر دورهی پرمین ( 245میلیون سال پیش) رخ داد و در آن  54درصد خانوادههای موجود منقرض
شدند .این انقراض ،فاجعهای به تمام معنی بود و نظریات گوناگونی در مورد دلیل پیدایش آن وجود دارد.
نظریاتی که عواملی مانند تغییر در ترکیب آب اقیانوسها و سرد شدن تدریجی زمین را از مهمترین عوامل
این انقراض میدانند .در نهایت ،آنچه در این واقعه رخ داد ،انقراض 96ـ 77درصد کل گونههای دریازی بود،
که در نوع خود رکوردی محسوب میشد .صد میلیون سال طول کشید تا این خسارت جبران شود.
انقراضهای بعدی هم با نام دورههای زمینشناختی انطباق دارند .در آخر دورهی تریاس ( 210میلیون سال
پیش) و کرتاسه ( 65میلیون سال پیش) باز هم با فاجعهی طبیعی بزرگی روبهرو هستیم .این انقراض آخری،
همان بود که زمین را از خزندگان بزرگی مانند دایناسورها خالی کرد و زمینه را برای شاخهزایی پستانداران
فراهم کرد.
امروز ،ما در قلب آخرین انقراض انبوه شناختهشده قرار داریم ،و این آخرین مورد هم ــ مثل اولی ــ در اثر
یک گونهی منفردِ زنده آغاز شده است .انسان ،خطرناكترین جانور پدیدارشده بر سطح زمین است .این ادعا
را نه به دلیل تخصص و ورزیدگی انسان در قلع و قمع کردن همنوعانش ،و نه به دلیل توانایی شگرفش برای
غلبه بر گونههای رقیب یا دشمن ،بیان میکنیم .دلیل ،به سادگی این است که انسان ــ گاه بدون اینکه عمدی
در کار باشد ــ محیط زیست خود را تخریب و گونههای زندهی موجود در آن را تهدید میکند.
مهمترین عامل انقراض مهرهداران بزرگ ،پس از پیدایش انسان ،انسان بوده است .از آخر دورهی پلهایستوسن
تا به حال 70 ،درصد کل پستانداران بزرگ ساکن سه قارهی قدیم و  80درصد گونههای ساکن آمریکای
جنوبی منقرض شدهاند .در طول دو هزار سال گذشته ،یک پنجم گونههای پرندگان به دلیل فعالیت انسان در
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زمین منقرض شدهاند و تنوعشان از یازده هزار گونه به  9040گونه کاهش یافته است .در این بین 11 ،درصد
گونههای باقیماندهی کنونی هم در خطر انقراض قرار دارند .مهمترین دلیل انقراض این جانوران ،تخریب
جنگلها و تبدیل آنها به زمینهای کشاورزی است .روندی که عالوه بر پرندگانِ بزرگ و پرنقشونگار،
هزاران گونه حشره و بندپای حاشیهنشین و بیسروصدا را هم ــ پیش از آنکه توسط بشر شناسایی شوند ــ
نابود میکند.
در چهل سالی که بین دههی بیست تا شصتِ قرن خورشیدی کنونی گذشت (1370ـ 1320خ ).انهدام
جنگلهای هند غربی ،آمریکای جنوبی و مرکزی و مکزیک تراکم گونهای پرندگان گنجشکسان (خانوادهی
پَسِریفورم )1023را تا نصف کاهش داده است .روندی مشابه در ایاالت متحده ــ که غنیترین فون حلزونهای
جهان را دارد ــ  12درصد گونههای نرمتنان را منقرض کرده و  20درصد دیگر را در نزدیک خط خطر قرار
داده است.
وضع یت در مورد شکل غالب زندگی بر سطح زمین ــ یعنی حشرات ــ هم به همین شکل است .در آلمان
از  1029گونه حشرهی شناختهشده  34درصد ،در اتریش از  9694گونه  22درصد و در انگلستان از 13741
گونه  17درصد در خطر انقراض قرار دارند .حتی مقاومترین جانداران هم از این بال در امان نماندهاند .در
شصت سال گذشته 50ـ 40درصد قارچهای بومی اروپای غربی در اثر فعالیت انسانی منقرض شدهاند.

1024

در مورد تخریب جنگلها هم کارنامهی گونهی انسان به همین درخشش است .گونهی انسان خردمند ،اگر به
همراه زمینهای زیر کشت و منابع طبیعی مورد استفادهاش مورد محاسبه قرار گیرد40 ،ـ 20درصد انرژی

Passeriformes
 . 1024ویلسون298 ،1376 ،ـ.294
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1023

خورشیدی تثبیتشده به صورت مولکولهای بیوشیمیایی را به خود اختصاص میدهد ،و این غارتِ انرژی
خورشیدی از آنچه در سایر جانوران دیده میشود بسیار فراتر است .این استعمارِ بومِ گیاهی ،به بهای تخریب
بومهای طبیعی اولیه ــ و به ویژه جنگلها و مراتع ــ ممکن شده است.
تنها در طول چهارماه (ژوئیه تا اکتبر) از سال  1987م .پنجاه هزار کیلومتر مربع جنگل ،تنها در چهار ایالت
برزیل در اطراف رود آمازون توسط انسان آتش زده شد و سوخت .این تخریب ،بخشی از انهدام ساالنهی
جنگلهای جهان است که به  142هزار کیلومتر مربع بر سال بالغ میشود .این مقدار برابر است با  1/8درصد
از کل مساحت جنگلهای موجود .دانستن این نکته آموزنده است که این مقدار ،تقریباً برابر است با تخریب
جنگلی با مساحت یک زمین فوتبال بزرگ ،در یک ثانیه ،و این ریشهکنی شتابنده در مورد بومهایی اعمال
میشود که میلیونها سال برای پیدایششان وقت صرف شده است .به دلیل همین روند پرشتاب است که در
سال  1989م .مساحت جنگلهای پرباران کرهی زمین به نصف مقداری که در زمان پیش از تاریخ ــ در
دههزار سال پیش ــ وجود داشته ،کاهش یافت .کسانیکه در سالهای اخیر از جنگلهای شمال ایران بازدید
کرده باشند و ویرانی غمانگیز محیطهای سرسبز آن منطقه را دیده باشند ،به عنوان عضوی از گونهی انسان
خردمند به این واقعیت افتخار خواهند کرد که کشورشان در این مسابقهی مرگبار برای نابود کردن ذخایر
زیست محیطی ،به هیچ عنوان از معیارهای جهانی عقب نیست!
تخریب جنگل ،تنها نابودی بخشی از درختان و تخریب خاك نیست ،که به معنای نابودی و انقراض کل
گونههای ــ معموالً ناشناختهی ــ مقیم آن محیط است .با هر کیلومترمربع جنگل سوخته یا پاكتراشیشده،
هزاران کنام غیرقابل تجدید نابود میشوند و گونههای پناهگرفته در آنها از بین میروند .انهدام جنگلها ،به
طور متوسط در هر سال  0/5درصد از کل گونههای زنده بر زمین را نابود میکند .سرعت عادی انقراض
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گونههای زمینی ،یک گونه بر میلیون سال است ،و این روند با دخالت انسان بین هزار تا ده هزار برابر تسریع
شده است.

1025

و همهی اینها به دلیل گرسنگی جمعیت رشدیابنده و مهارگسیختهی انسانی ،و به بهانهی توسعهی زمینهای
کشاورزی انجام میشود .در مقابل این کشتار جمعی بزرگ ،انسان تنها گروهی اندك از گونههای تغییر
شکلیافته و اهلیشده را جایگزین تنوع زیستی چشمگیر قدیمی کرده است .در کل ،سی هزار گونهی گیاهی
بر زمین وجود دارند که برای تغذیهی انسان مناسب هستند .در جریان هفت هزار سال تجربهی کشاورزی،
بشر تنها هفت هزار گونه از آنها را شناسایی و کاشت کرده است که تازه در آن میان هم  20درصد از گونهها
حدود  90درصد جمعیت جهان را تغذیه میکردهاند .گندم ،جو و برنج مهمترین گونههای دارای تولید انبوه
هستند.
بسیاری از گونههای گیاهی دارای ارزش غذایی باالتر از این سه گیاه ،در جریان تخریبهای یادشده در حال
ریشهکنی هستند .به عبارت دیگر ،رژیم غذایی انسان که بر اثر تصادف شکل گرفته و لزوماً با بهترین گونههای
قابلکشت همخوانی ندارد ،به عنوان معیاری برای نابود کردن بومهای طبیعی رسمیت یافته است.
انسان خطرناكترین گونهی شناختهشده بر کرهی زمین است .تنها گونهی شکارچی که همهی شکارهای خود
را تا حد انقراض نابود میکند و تنها گیاهخواری که بافت گونههای گیاهی همزیست با غذای خویش را
ریشهکن میکند ،انسان است .انسان گونهای است که به طور منظم و سازمانیافته دست به کشتار و تخریب
محیط زیست و جمعیتهای مقیم آن میزند ،و در این میان به جمعیتهای انسانی دیگرِ ساکن محیطهای
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همسایه هم رحم نمیکند .گونهای با رفتار کامالً نامعقول که با روندی قابلپیشبینی و خطی مشغول نابود
کردن بافت گونههای زندهی اطراف خود ،همگونههای خود و خود است.
انسان ،تنها گونهی شناختهشده است که با قابلیتی چنین باال و بازدهی چنین چشمگیر زیستگاههای طبیعی
اطراف خود را از بین میبرد ،و هر لحظه به قیامتِ انقراض عمومی نزدیکتر میشود.

492

برداشت آيندهشناختی

1026

آمدنش ناگهانی است
و همچنان شتابان میمیرد و گم میشود
بنگر که در چشم بر هم زدنی
طرد میگردد( .ای چینگ)
انسان به عنوان یک گونهی زنده چه آیندهای خواهد داشت؟

این پرسشی است که در قالب بومشناسی تکاملی در مورد هر گونهای میتوان پرسید ،و به ویژه در مورد
انسان پاسخهای احتمالی روشنی دارد .پاسخ به این پرسش ،در بازهی زمانی کوتاه (چند قرنی) و بلند (چند
هزارهای) ممکن است.
پاسخ کوتاهمدت ،عناصری آشکار را در خود دارد .به نظر میرسد ترکیب جمعیتشناختی گونهی انسان به
دلیل مهاجرتهای پردامنه و سریع گروههای قومی /نژادی گوناگون ،به سرعت در حال همگن شدن و ترکیب
شدن با یکدیگر باشد .در هیچ مقطع تاریخی دیگری ،جمعیتهای فرعی گونهی انسان با شدت امروز با هم
تماس نداشتند و خزانههای ژنومیشان این چنین بدون مانع و محدودیت با هم ترکیب نمیشدند .به این
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ترتیب ،نخستین الگوی پیشبینیپذیر در آیندهی کوتاهمدت انسان ،همجوشی خوشههای جمعیتی گوناگون با
یکدیگر ،و پیدایش بستری همریختتر و همگونتر از نظر جمعیتشناختی است.
الگوی دوم ،به روند مشابهی برمیگردد که در زمینهی منشها آغاز شده است .همزمان با افزایش تماسهای
فیزیکی و زیستشناختی جمعیتهای گوناگون با یکدیگر ،خوشههای متفاوت منشها ــ یا چنانکه مشهورتر
است ،فرهنگهای گوناگون ــ نیز با یکدیگر برخورد کرده و در جریان روندی پیچیده از وامگیریها،
تفسیرهای بینافرهنگی ،و جرح و تعدیلهای همافزا ،زمینهای متنوعتر و همریختتر از فرهنگِ انسانی را پدید
میآورند.
به این ترتیب ،همزمان با نشت کردن محتویات خزانههای ژنومی متفاوتِ متعلق به جمعیتهای انسانی
گوناگون به داخل جامعهی جهانی نوین انسانی ،خطراهههای مربوط به بوم منشهای مختلف هم با یکدیگر
متحد شده و مجموعهای یکدستتر و جهانشمولتر از بافت منشهای انسانی را پدید میآورند .این روند،
همان است که بُعدِ فرهنگی «جهانی شدن» خوانده میشود.
با وجود برجسته بودن دو روند یادشده ،باید بر یک نکتهی مهم پای فشرد ،و آن هم اینکه گونهی انسان از
بُعد رفتارشناختی موجودی آشوبناك و غیرقابل پیشبینی است .زمانی در اوایل قرن بیستم اروپاییان چنین
میاندیشیدند که پیروزی عقالنیت مدرن بر جهان کامل شده و جهانِ متمدنِ غربی دیگر هرگز طعم جنگ و
برادرکشی را نخواهد چشید ،و تنها چند سال بعد بود که جنگ جهانی اول و دوم همین مردم عقالنی و متمدن
را به خاك و خون کشید و فاجعهای انسانی را در کالنترین ابعاد ممکن پدید آورد.
به همین ترتیب ،پیشگویی در مورد آیندهی گونهی انسان ،اگر از حد خاصی ریزتر و دقیقتر باشد ،معنای
علمی خود را از دست خواهد داد .تنها چیزی که در این برش زمانی خاص قابل ادعاست ،تعمیم روند کنونی
پویایی رفتاری انسان به آینده ،و حدس خطراهههای جدیدی است که شاید زمانی در برابر این خمینهی
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آشوبناك و ناپایدار پدیدار شود .در این چارچوب ،جوش خوردن بافتهای انتقالپذیر ژنومی /منشی
جمعیتهای مختلف انسانی به یکدیگر ،دقیقترین پیشگویی ممکن در مورد آیندهی کوتاهمدت انسان است.
اما در مورد بازههای زمانی درازتر ،برداشتهای دقیقتری ممکن است .هر گونهای که مانند انسان دست به
تخریب محیط زیست خود بزند و الگویی چنین ناپایدار از ارتباط دوجانبه با زیستگاه خویش را به نمایش
گذارد ،در قاموس زیستشناسی تکاملی به عنوان گونهای با عمر اندك و حالت آشوبناك شناخته میشود.
انسان نیز ،در این چارچوب ،گونهای است با وضعیت بحرانی ،که در طول عمر اندك صد هزار سالهی خود
روندی شتابناك از دگرگونیهای ویرانگر را در زیستکرهی زمین آغاز کرده است.
معموالً وقتی در طبیعت به گونهای با رفتار غیرعادی و آشوبگونهی انسان برمیخوریم ،دو امکان متفاوت را
در ادامهی خطراههی تکاملیاش تشخیص میدهیم .اینکه خطراههی مزبور به انقراض گونهی نامتعادل
میانجامد راز چندان ناشناختهای نیست ،اما اینکه اطالعات ژنومی موجود مزبور در فضای حالت زیستکرهی
زمین به شکلی تداوم خواهد یافت یا نه ،پرسشی است که باید با دقت بیشتری پاسخ داده شود.
در طول چند هزارهی گذشته روند گزینش طبیعی در انسان متوقف شده و جنس آدم توانسته است با حمایت
از خویشاوندانش در برابر اثرات انتخابگر محیطی ،به نوزادان ناتوان و ناقصالخلقهی خود هم بختِ بقا
ببخشد .به این ترتیب ،نگرانی دانشمندانی که روند انتخاب طبیعی و به این ترتیب تکامل را در گونهی انسان
کنونی ،ایستا و فاقد اهمیت میدانند ،به گمان من معنیدار است .اما نکته در اینجاست که این توقفهای
موضعی در روند پویایی گونهها همواره موقت و زودگذر است .انسان ،گونهای با رفتار بومشناختی منحصر
به فرد است که توانسته در مدتی به نسبت کوتاه بخش عمدهای از بومهای زمین را مطیع خود سازد و فشاری
آنچنان شدید بر سایر گونههای همسایهاش وارد کند که به نوعی انقراض عمومی ختم شود .چنین گونهای،
حتی اگر برای مدت کوتاهی هم از نظر ساخت ژنومی ثابت و پایدار جلوه کند ،عمر چندان زیادی نخواهد
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داشت ،چرا که این پایداری موضعی را در مقابل زوال شتابزدهی بسترِ زیستیای به دست آورده که در نهایت
باید پشتیبان خودش باشد .انسان ،روشنترین نمود «یکی بر سر شاخ بن میبرید» است.
به این ترتیب ،اگر بخواهیم روند دگرگونی گونهی انسان را در فضای حالتش بررسی کنیم ،به خطراههای
جوان و نوپا میرسیم که خواصی مانند ایستایی ،پایداری و حرکتِ نوظهور به سوی بافت یکنواخت جمعیتی
را از خود نشان میدهد ،ولی این ویژگیها را به قیمت نامساعدتر کردن روزافزون جهان پیرامونی برای خود
به جان میخرد .خمینهی یادشده ،با توجه به این روند پیرامونی ،رو به انقراض دارد و هر نگاه آشنا به
بومشناسی تکاملی میتواند قطع شدن خط آن را در بازهی زمانی کوتاهی تشخیص دهد.
ناگفته پیداست که واژهی کوتاه در گزارهی قبلی ،در چارچوب معیارهای زمینشناختی فهمیده میشود .عمر
انسان در مقایسه با گونههایی با چند صد میلیون سال قدمت (مانند حشرات) ،یا حتی چند میلیون سال (مثل
سایر پستانداران) بسیار اندك است ،و این اندك بودن ،در زبان تکاملی ،بدان معناست که میتوان گونهی
انسان را به عنوان نوعی گونهی حد واسط شناسایی کرد .در جهانی از گونههای پستانداران که هر یک به طور
متوسط چند میلیون سال عمر میکنند ،حضور گونهای با عمر چند صد هزار ساله مانند انسان ،با وجود تمام
اثرات خطرناك و مخربی که داشته است ،تنها به صورت نوعی حضور برقآسا و گذرا فهمیده میشود .و تازه
همین تخمین هم (که انسانها تا چند صد هزار سال دیگر دوام آورند) دیدگاهی خوشبینانه است.
این خطراههی کوتاه و گذرا ،که نمایشگر تغییرات ژنومی گونهی انسان در جهان زنده است ،میتواند به چند
شکل ادامه یابد.
آنچه در نزد خودِ آدمیان ــ شاید به دلیل امیدهایی که دارند ــ رایجتر است ،این باور است که انسان در
نهایت با زیستکرهی زمین به تعادل خواهد رسید و از عمر طبیعی چند میلیون ساله ــ و بلکه بیشتر ــ
برخوردار خواهد شد .به دالیلی که عنوان شد ،این دیدگاه به نظر نگارنده بیش از حد خوشبینانه میرسد و
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واقعیاتی چشمگیر را در تاریخ طبیعی گونهی انسان از قلم میاندازد .انسان ،گونهای آنقدر پیچیده است که
درجهی آزادی رفتارش به بروز پدیدارهایی بیسابقه در دامنهای گسترده ــ از نبوغ تا جنون ــ میانجامد.
موجودی که پیش از اینکه مانند حشرات اجتماعی به صورت زیستشناختی اجتماعی شود ،به زورِ ضرورت
و بنابر انتخاب خویش در واحدهایی با فشردگی باورنکردنی کالنشهرهای امروزین متراکم شده است .گونهای
که شدیدترین اشکال تهاجم و خشونت بر ضد افراد همگونهاش را از خود نشان میدهد ،و بدیهیترین اصول
همزیستی مورد پذیرش تمام جانداران دیگر را نقض میکند .خوشبینانه است فرض کنیم چنین گونهای به
تعادلی صلحآمیز و پایدار با جهان پیرامونیاش دست خواهد یافت ،چرا که گویا حتی همین حاال هم برای
دستیابی به چنین مقصودی دیر شده است.
آنان که کمتر خوشبین هستند ،انقراض سریع انسان و حدواسط بودن گونهی آدمی را میپذیرند .اما در مورد
سرنوشت خزانهی ژنومی وابسته به این گونه دو برداشت متفاوت دارند .گروهی ،در تداوم بدبینیای که با
نگاه به گذشتهی گونهی ما طبیعی مینماید ،انسان را گونهای ابتر و بیدنباله میدانند .موجودی که مثل
میلیونها گونهی حدواسط دیگر ،در مدتی بسیار کوتاه بر زمین زیسته و به دلیل ناتوانی در سازگار شدن با
محیط خود منقرض میشود .در دید این افراد ،گذشته از بحرانی که حضور این موجود گذرا بر پهنهی زمین
ایجاد کرده ،روند پویایی طبیعی زیستکرهی زمین همچنان ادامه خواهد یافت و پس از گذشت چند ده
میلیون سال ،بار دیگر ترمیم خواهد شد .نگرش سومی هم وجود دارد.
با توجه به پیچیدگی بیسابقهی گونهی انسان ،و الگوی خیرهکنندهی غلبهی اطالعات بر ماده و انرژی در این
گرهی تکاملی ،چنین به نظر میرسد که احتمال زیادی برای سازگار شدن بازماندهی این خطراهه با شرایط
جدیدِ پدیدآمده پس از انقراض انسان وجود داشته باشد .اینکه شرایط مورد بحث چه خواهد بود و شکل
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سازگاری گونهی پساانسانی حاصله با آن چگونه خواهد بود ،قابل پیشبینی نیست ،اما همین امکان پیدایش
چنین الگویی ،امیدی است که میتواند جدی گرفته شود.
بگذارید برای ترسیم شکل تقریبی این گونهی متعادلترِ پساانسان کمی به تخیل خود میدان دهیم.
در اواخر قرن گذشتهی میالدی ،دو حادثه در جهان علم رخ داد که جمع بستنِ آنها با هم شاید بتواند در این
راه به ما کمک کند.
مورد نخست ،به یک پروژهی جهانی و بزرگ به نام «پروژهی ژنوم» مربوط میشود .طرحی بلندپروازانه که
قرار است در جریان آن تمام محتوای اطالعاتی ژنوم انسانی و ترکیبهای کمیابترش در جمعیتهای انسانی
گوناگون خوانده شوند و ساخت اطالعاتیشان کدگشایی گردد .در حدود یک دهه از آغاز پروژهی ژنوم
میگذرد ،و در این فاصله پیشرفت کار دلگرمکننده بوده است.
مورد دوم ،به تکنیکی در ژنتیک ارتباط دارد که شبیهسازی 1027خوانده میشود .این روش عبارت است از
بازتولید یک جنین ،بر مبنای کدهای ژنتیکی تعیینشده .این کدهای ژنتیکی ممکن است از سلولهای بدنی
ــ و نه جنسی ــ یک والد مجازی به دست آمده باشند ،یا از روشهای پیچیدهتر به طور مصنوعی از سرهم
کردن بخشهای گوناگون ژنوم و با اطالعات ژنتیکی گزینششده تولید شده باشند.
در واپسین سالهای هزارهی میالدی گذشته ،دانشمندان آمریکایی موفق شدند برای نخستین بار یک گوسفند
را شبیه سازی کنند .این بار اول بود که چنین روشی با موفقیت در مورد یک پستاندار به کار گرفته میشد .با
وجود اعتراضها و محکومیتهایی که از سوی اخالقگرایانِ سراسر جهان برخاست و این گروه پژوهشگر

1027- Cloning
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را آماجِ خود ساخت ،این آزمایش به فاصلهی کمی بر روی پستانداران دیگر هم تکرار شد و به عنوان نوعی
روش جاافتاده مورد پذیرش قرار گرفت.
با توجه به نزدیکی محتوا و ساخت ژنومی انسان و سایر پستانداران ،کسی در این امر تردید ندارد که شبیهسازی
انسان ــ با ژنهایی طبیعی یا دستکاریشده ــ به سادگی امکانپذیر است .با وجود نگرانیهای حقوقی و
اخالقی فراوانی که در مورد پیامدهای رواج چنین شیوهای وجود دارد ،تقریباً مسلم است که این روش دیر یا
زود بر روی انسان هم به کار گرفته خواهد شد ،و چه بسا که هماکنون هم چنین کاربردی را یافته باشد.
حاال بیایید دو خبر باال را با هم جمع کنیم.
کسی را در نظر بگیرید که عالقهمند است بچهدار شود ،ولی آنقدر خودخواه است که تمایل دارد بچهاش
رونوشتی از خودش باشد ،و فرزندی با نیمِ صفتهای یکی از والدینش (یعنی بچهای عادی) برایش قانعکننده
نیست .فرد مورد نظر در صورت دسترسی داشتن به روش شبیهسازی ،میتواند بیشمار نسخهی چندقلو از
خود را بازتولید کند .حاال فرض کنید او آنقدر ثروتمند و مقتدر است که امکان واگشایی کدهای ژنومی خود
را هم دارد؛ یعنی ،میتواند ژنوم خود را نقشهبرداری کند .بدیهی است که چنین کسی تمایل خواهد داشت
نسخهی ژنتیکی فرزندش فاقد ژنهای معیوب و صفات ناخوشایندِ ژنتیکی باشد .در این حالت طبیعی است
که نسخهی شبیهسازی شده از این فرد ،به شکلی پاالیششده ،دستکاریشده و پاکیزه تنظیم شود ،و در صورت
نیاز ژنهای اضافی دارای صفات برجسته و قدرتمند را هم به طور مصنوعی دارا باشد.
به این ترتیب ،فرد مقتدر مورد نظر ما ،چه دیکتاتوری خونخوار باشد یا ثروتمندی زیرك ،نسخههایی بیعیب
و نقص از خود را تکثیر خواهد کرد؛ نسخههایی پاکیزه و سالم و نیرومند ،که چهبسا تفاوت محتوای ژنتیکی
آن با ژنوم والدش ،از ضریب تغییرات درونگونهای هم بیشتر باشد .بیایید آیندهای را در نظر مجسم کنیم که
خدماتی از این نوع ،مثل مشاورهی ژنتیکِ امروزی ،عادی و عمومی شود .این عمومی شدن ،با توجه به سادگی
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ابزارهای مورد نیاز برای این کار ،چندان هم دور از ذهن نیست .عظمت تصویری را که در پیش رویمان قرار
دارد درك میکنید؟
این نخستین بار است که گونهای بر سطح زمین ،از انباشت اطالعاتی چنان گسترده ،و ابزارهای پردازندهای
چنان پیچیده برخوردار شده است که توانایی بازخوانی و دستکاری ژنوم خود را به دست آورده است .برای
نخستین بار در تاریخ تکامل زندگی بر زیستکرهی ما ،دگرگونیهای ژنومی از حالت کاتورهای و تصادفی
خارج شده و به اراده و خواستِ دارندگانِ همین ژنوم وابسته شده است .این ،نقطهعطفی در تاریخ تکامل
زندگی بر سیارهی ماست.
شاید تصویر آیندهی گونهی ما از چنین قابی بگذرد .شاید آن پساانسانی که قرار است در آیندهای تخیلی با
زیستکرهی زمین به تعادل برسد ،ابرانسانی دستکاریشده از این دست باشد .در این حالت ،ما با نخستین
گونهزایی مصنوعی بر کرهی زمین روبهرو خواهیم بود؛ گونهزاییای متفاوت از گزینش نژاد و بهنژادیِ مربوط
به دامپروری و کشاورزی .چرا که در اینجا ،نه گونههای همزیست ،که خودِ گونهی ماست که دگرگون خواهد
شد.
حتی در این تصویر هم انسان کنونی محکوم به نابودی است .حذف کل ژنهای معیوب از ژنوم یک انسان،
بیش از یک درصد از محتوای ژنومی او را تغییر خواهد داد ،و این یک درصد احتماالً تغییراتی چشمگیر را
در ساخت زیستشناختی بدن پدید خواهد آورد .نتیجه اینکه ،با نوعی جدایی جنسی از گونهی قدیمیترِ
انسان خردمند جدا خواهد شد یا نه ،قابل پیشبینی نیست ،اما فراموش نکنیم که تفاوت ژنوم انسان و شامپانزه
هم در حدود همین یک درصد است.
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انسان ،به عنوان یک گونه ،تاریخی کوتاه بر زمین دارد .کارنامهی او ،اگر از دید زیستکره و تنوع زیستی و
سایر همسایگان جاندارمان نگریسته شود ،درخشان و خوشایند نبوده است ،و به نظر میرسد با پایانی به همان
نسبت شتابزده و بحرانآمیز هم روبهرو خواهد بود.
با این همه ،همین گونهی انسان ،موجودی بوده که در این فاصلهی اندك بسیاری از مرزهای سنتی مربوط به
جهان جانداران را درنوردیده است .پیچیدهترین مغز ،آنگاه که بر هیوالگونهترین بدن سوار شد ،بسیاری از
« ...ترین»های دیگر را هم به ارمغان آورد ،و آیندهی این گونهی جسور و طغیانگر یکی از این هدایای هنوز
ناگشوده است.
تصویری که در این گفتار در مورد آیندهی انسان پیشنهاد شد ،کامالً تخیلی است .گذشته از پروژهی ژنوم و
آزمایشهای مربوط به شبیهسازی که تاکنون انجام گرفتهاند ،دلیلی برای تأیید آنچه مجسم شد نداریم .ولی
مگر در مورد آینده کاری جز حدس و گمانهزنی ،و شاید کمی امیدواری باقی مانده است؟
آینده ،آبستن سرنوشت «نسل هیوال» خواهد بود.

501

کتابانمه

آیاال ،فرانسیسکو ،جی .بیولوژی مولکولی و تکامل ،ترجمهی حسن ابراهیمزاده.1369 ،
برتالنفی ،لودویگ فون ،نظریه عمومی سیستمها ،ترجمهی کیومرث پریانی ،نشر تندر ،1366 ،تهران.
دیاموند ،جارد ،چرا عشق یک لذت است؟ ،ترجمهی مهدی گنجی ،نشر ویرایش.1378 ،
ساگان ،کارل ،اژدهایان عدن ،ترجمهی ع .وهابزاده ،نشر اترك ،مشهد.1368 ،
شامالر ،ماری کلود ،انسانشناسی زیستشناختی ،ترجمهی غالمرضا افشارنادری ،نشر گستره.1367 ،
عسکری خانقاه ،اصغر و کمائی ،محمد شریف ،انسانشناسی زیستی ،انتشارات توس.1372 ،
لنسکی ،گرهارد و نوالن ،پل ،جامعههای انسانی ،ترجمهی ناصر موفقیان ،نشر نی.1380 ،
مامفورد ،لوییس ،شهر و مدنیت در گسترهی تاریخ.1382 ،
مورن ،ادگار ،سرمشق گمشده ،ترجمهی علی اسدی ،انتشارات سروش.1370 ،
موریس ،دزموند ،باغ وحش انسانی ،ترجمهی ع .وهابزاده ،تهران.1364 ،
موریس ،دزموند ،میمون برهنه ،ترجمهی ع .وهابزاده ،تهران.1362 ،
وکیلی ،شروین ،کاربرد نظریهی همافزایی در تبیین پدیدهی افزایش پپیچیدگی در سیستمهای زنده (سمینار
کارشناسی ارشد) ،دانشگاه تهران ،دانشکدهی علوم( 1377 ،الف)
وکیلی ،شروین ،آناتومی شناخت ،انتشارات داخلی کانون خورشید ،تهران.1378 ،

502

وکیلی ،شروین ،مدلسازی تحوالت فرهنگی به کمک نظریهی سیستمهای پیچیده ،پایاننامهی کارشناسی
ارشد ،دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران( 1381 ،الف).
وکیلی ،شروین ،پاداش ،تقارن ،و انتخاب آزاد ،انتشارات داخلی کانون خورشید( 1381 ،ب).
وکیلی ،شروین ،روانشناسی خودانگاره ،نشر شورآفرین.1389 ،
وکیلی ،شروین ،نظریهی سیستمهای پیچیده ،نشر شورآفرین( 1389 ،الف).
وکیلی ،شروین ،نظریهی منشها ،نشر شورآفرین( 1389 ،ب).
ویلسون ،ادوارد ،تنوع حیات ،ترجمهی ع .وهابزاده ،انتشارات موزهی آثار طبیعی و حیات وحش ایران،
.1376

503

Aiello, L.C. The fossil evidence for human origins: A revised view, American
anthropologist, No. 95, pp:73  ـ96, 1993.
Aiello, Leslie C. and Wheeler, Peter, "The ecpensive tissue hypothesis; The brain
and the digestice system in human and primate evolution", Current
Anthropology, Vol. 36, No. 2 (Apr., 1995), pp. 199  ـ221.
Aiello, Leslie C. "Five years of Homo floresiensis". American Journal of Physical
Anthropology, 142 (2): 167  ـ179, 2010.
Alvarez, W. and Asaro, F. "An extraterrestrial impact", Scientific American,
pp:78  ـ84, Oct. 1990.
Ambrose, Stanley H. "Late Pleistocene human population bottlenecks, volcanic
winter, and differentiation of modern humans". Journal of Human Evolution,
34 (6): 623  ـ651, 1998.
Andrews, P. and Martin, L. "Cladistic relationships of extant and fossil
hominoids", abstract of article in Journal of Human Evolution Volume 16,
Issue 1, January 1987.
Arcadi, A. C. "Vocal responsiveness in male wild chimpanzees: implications for
the evolution of language", Journal of Human Evolution, 39, 2000, pp: 205
ـ223.
Argue, Debbie; Morwood, M.; Sutikna, T.; Jatmiko; Saptomo, W. "Homo
floresiensis: A cladistic analysis", Journal of Human Evolution, (5): 623  ـ639,
July 2009.
Aronoff, Mark and Rees  ــMiller, Janie, (eds.), The Handbook of Linguistics.
Oxford: Blackwell Publishers, 2001.

504

Asfaw, B; White, T; Lovejoy, O; Latimer, B; Simpson, S; Suwa, G.
"Australopithecus garhi: a new species of early hominid from Ethiopia",
Science, 284 (5414): 629  ـ35, 1999.
Atkinson, Q. D.; Gray, R. D.; Drummond, A. J., "Bayesian coalescent inference
of major human mitochondrial DNA haplogroup expansions in Africa",
Proceedings. Biological Sciences / the Royal Society, 276 (1655): 367  ـ73,
January 2009.
Avasthi, Amitabh, "Why Pregnant Women Don't Tip Over", National
Geographic News, December 12, 2007.
Bahn, P. "50,000 year old Americans of Pedra Furada", Nature, No. 362, pp:114
ـ115, 1993.
Bahn, P. "Pigments of imaginations", Nature, No. 347, pp:426, 1990.
Balter, Michael. "Candidate human ancestor from South Africa sparks praise and
debate". Science, 328 (5975): 154  ـ155, 2010.
Bapat, J.A. "Sociobiological Moralty", Jurnal of Human Ecology, No. 7(1), pp:9
ـ13, 1996.
Bar  ــYosef, O. and Vandermeersch, B. "Modern humans in the Levant",
Scientific American, pp:64  ـ70, Apr. 1993.
Beck, Roger B.; Linda Black, Larry S. Krieger, Phillip C. Naylor, Dahia Ibo
Shabaka, World History: Patterns of Interaction. Evanston, IL: McDougal
Littell, 1999.
Begun, D.R. "Relations among the great apes and humans", Yearbook of Physical
anthropology, No. 37, pp:11  ـ64, 1994.
Benton, Michael J., Vertebrate palaeontology, Wiley  ــBlackwell, 2005.
Berger, L. R.; de Ruiter, D. J.; Churchill, S. E.; Schmid, P.; Carlson, K. J.; Dirks,
P. H. G. M.; Kibii, J. M. "Australopithecus sediba: a new species of Homo ــ
like australopith from South Africa". Science, 328 (5975): 195  ـ204, 2010.
505

Bird, Christine P., et al. "Fast  ــevolving noncoding sequences in the human
genome.". Genome Biology, 8 (6): R118, 2007.
Bischoff, J. L. et al. "The Sima de los Huesos Hominids Date to Beyond U/Th
Equilibrium (>350 kyr) and Perhaps to 400  ـ500 kyr: New Radiometric
Dates". Journal Archaeological Science, 30 (30): 275, 2003.
Blackmore, S. The Meme Machine, Blackwell, NY, 1996.
Blumenschine, R.J. and Cavallo, J.A. "Scavenging and human evolution",
Scientific American, pp: 90  ـ96, oct. 1992.
Bocherens H, Drucker DG, Billiou D, Patou  ــMathis M, Vandermeersch B.
"Isotopic evidence for diet and subsistence pattern of the Saint  ــCésaire I
Neanderthal: review and use of a multi  ــsource mixing model.". Human
Evolution, 49 (1): 71  ـ87, July 2005.
Boehm, Christopher. Hierarchy in the forest: the evolution of egalitarian
behavior. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
Bonner, J.T. The Evolution of Complexity, Princeton Universitity Press,
Newjersey, 1988.
Bookstein, F., Schafe, K., Prossinger, H. Seidler , H . , Frieder , M . , Stringer ,
C., Weber, G.W., and Arsuaga, J.L. "Comparing frontal cranial Profiles in
archaic and modern Homo by morphometric analysis", Anatomical record,
No. 257 (6), pp: 217  ـ224, 1999.
Botha, R. and Knight, C. (eds), The Cradle of Language. Oxford: Oxford
University Press, 2009.
Bower, Bruce, "Evolutionary Back Story: Thoroughly Modern Spine Supported
Human Ancestor". Science News Online, 169 (18): 275, 6 May 2006.
Brace, L. "The fate of the classic Neanderthals", Current anthropology, No. (5),
pp:3  ـ43, 1964.

506

Bromage TG, McMahon JM, Thackeray JF et al. "Craniofacial architectural
constraints and their importance for reconstructing the early Homo skull
KNM  ــER 1470". The Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 33 (1): 43-54,
2008.
Brooks, D.R and Wiley, E.O. Evolution as Entropy, The University of Chicago
Press, U.S.A, 1988.
Brown, P.; Sutikna, T., Morwood, M. J., Soejono, R. P., Jatmiko, Wayhu
Saptomo, E. and Rokus Awe Due. "A new small - bodied hominin from the
Late Pleistocene of Flores, Indonesia". Nature, 431 (7012): 1055  ـ1061,
October 27, 2004.
Bruce Bower. "Neandertals blasted out of existence, archaeologists propose".
Science News, October 23, 2010.
Brunet M., Beauvilain A., Coppens Y., Heintz E., Moutaye A.H.E. et Pilbeam D.
"The first australopithecine 2,500 kilometres west of the Rift Valley (Chad)",
Nature, 378 (6554): 273  ـ275, 1995.
Brunet, M. et al, Australopithecus bahrelghazali, a new species of early Hominid
from Koto Toro region, Chad, Comptes Rendues, Series ll, No. 322, pp: 907
ـ913, 1996.
Brunet, M., A. Beauvilain, Y. Coppens, E. Heintz, A.H.E. Moutaye, and D.
Pilbeam. "Australopithecus bahrelghazali, une nouvelle espece d'Hominide
ancien de la region de Koro Toro (Tchad)." In Comptes Rendus des séances
de l'Academie des Sciences, vol. 322, 1996.
Bushev, M. Synergetics, Word Scientific Press, Singapore, 1994.
Buss, D.M. "The strategies of human mating", American scientist, No. 82(3), pp:
206  ـ210, 1994.
Byne, W. "The biological evidence challenged", Scientifiec American, No. 270
(5), pp: 31 , 1994.
507

Calvin, W. H. ln: Language origin: A multidisciplinary approach, Wind,
Chiarelli, Bichakjim, and Nocentini (eds.), Klumer Academic Publishers,
pp:163-179, 1992.
Cambridge encyclopedia of human evolution, Cambridge university press, 1992.
Cann, Rebecca L.; Stoneking, Mark; Wilson, Allan C. "Mitochondrial DNA and
human evolution", Nature, 325: 31  ـ36, 1987.
Cartmill, M. Pilbeam Dr, lsaac Gl. "One hundred years of paleoanthropology",
American Scientist, No. 74, pp:410  ـ420, 1986.
Cartmill, Matt; Fred H. Smith, Kaye B. Brown. The Human Lineage. Wiley Blackwell, 2009.
Cavalli - Sforza, L . L . Genes, people and languages", Scientific American,
pp:104  ـ110, November 1991.
Cavalli - Sforza, L . L. Genes, languages and populations, Oxford university
Press, 1998.
Chen, F. C. and Li, W. H. "Genomic divergences between humans and other
hominoids and the effective population size of the common ancestor of
humans and chimpanzees". American Journal of Human Genetics, 68 (2):
444  ـ456, 2001.
Chen, Y. et al, "The edge of time: Dating young volcanic ash layers with the Ar
- 40/ AR  ـ39 laser probe", Science, No. 28, pp:1176  ـ1178, Sept. 1996.
Cheng, Z.; Ventura, M.; She, X.; Khaitovich, P.; Graves, T.; Osoegawa, K.;
Church, D; Pieter DeJong, P.; Wilson, R. K.; Paabo, S.; Rocchi, M and
Eichler, E. E. "A genome - wide comparison of recent chimpanzee and human
segmental duplications". Nature, 437 (1 September 2005): 88-93, 2005.
Chesner, C.A.; Westgate, J.A.; Rose, W.I.; Drake, R.; Deino, A. "Eruptive
History of Earth's Largest Quaternary caldera (Toba, Indonesia) Clarified".
Geology, 19: 200  ـ203, March 1991.
508

Chomsky, N. Language and Mind: Current thoughts on ancient problems. Part I
and Part II. In Lyle Jenkins (ed.), Variation and Universals in Biolinguistics.
Amsterdam: Elsevier, 2004.
Chomsky, N. Language and Other in Cognitive Systems: What Is Special About
Language?, Language Learning and Development, 7, 4, 2011: 263  ـ278.
Christmas, Jane, Giant Ape lived alongside humans, McMaster University, 2005.
Churchland, P.S. and Sejnowski. T.J. Computational brain, MIT Press, 1992.
Ciani, A. "Camperio, Cranial morphology and development: new light on the
evolution of language", Human Evolution, Volume 4, 1989, Number 1, p: 9
ـ32.
Ciani, C. and Chiarelli, C. In: Language origin: A multidisciplinary approach,
Wind, Chiarelli, Bichakjim, and Nocentini (eds.) Klumer Academic
publishers, 1992.
Ciccarelli, FD; Doerks, T; Von Mering, C; Creevey, CJ; Snel, B; Bork, P.
"Toward automatic reconstruction of a highly resolved tree of life" (Pubmed).
Science, 311 (5765): 1283  ـ7, 2006.
Ciochon, R.; et al. "Dated Co - Occurrence of Homo erectus and Gigantopithecus
from Tham Khuyen Cave, Vietnam". Proceedings of the National Academy
of Sciences of the United States of America, 93 (7): 3016  ـ3020, 1996.
Collard, M. and Wood, B. "How reliable are human phylogenetic hypothesis",
Proceedings of the national academy of sciences of U.S.A., No. 97 (9), pp:
5003  ـ5006, 2000.
Copeland SR, et al. "Strontium isotope evidence for landscape use by early
hominins". Nature, 474 (7349): 76  ـ78, 2011.
Corballis, M. C. "Did language evolve from manual gestures? " In A. Wray (ed.),
The Transition to Language. Oxford: Oxford University Press, 2002.

509

Courtillot, V.E. "What coused the mass extinction? A volcanic eruption",
Scientific American, pp:85  ـ92, oct. 1990.
Cruciani, Fulvio; Trombetta, Beniamino; Massaia, Andrea; Destro - Bisol,
Giovanni; Sellitto, Daniele; Scozzari, Rosaria, "A Revised Root for the
Human Y Chromosomal Phylogenetic Tree: The Origin of Patrilineal
Diversity in Africa", American Journal of Human Genetics, Volume 88,
Issue 6, 814  ـ818, 10 June 2011.
Culotta, E. "A new take on anthropoid origins", Science, No. 256, pp:1516  ـ1517,
1992.
Dart, R. A. "Australopithecus africanus: The Man - Ape of South Africa", Nature,
1925, Vol. 115, No. 2884, 195  ـ9, 1925.
Darwin, C. The Origin of Species by Means of Natural Selection, John Murray,
1859.
David A. Raichlen, Adam D. Gordon, William E. H. Harcourt- Smith, Adam D.
Foster, Wm. Randall Haas, Jr. Rosenberg, Karen. ed. "Laetoli Footprints
Preserve Earliest Direct Evidence of Human Like Bipedal Biomechanics",
PLoS ONE, No. 5(3): e9769, 2010.
Dawkins, R. The Selfish Gene, Academic Press, NY, 1979.
Dawkins, R. The Blind Watchmaker, Bath Press, Avon, NY, 1986.
Dawkins, R. The Selfish Gene, Oxford University Press, 1989.
Dawkins, R. Viruses of the Mind, In: Dennett and His Critics, Demystifying Mind,
(ed:) Dalhbom, B. Backwell Press, NY, 1993.
Dawkins, R. "The Evolutionary Future of Man", Economist, Vol. 328, 09-111993, pp 87.
Dawkins, Richard, The Ancestor's Tale: A Pilgrimage To the Dawn of Life.
London: Weidenfeld and Nicolson, 2004.

510

de Bono, Stephanie, "Is the spirit of Piltdown man alive and well?", The
Telegraph, 7 September 2005.
De Heinzelin, J; Clark, JD; White, T; Hart, W; Renne, P; Woldegabriel, G;
Beyene, Y; Vrba, E. "Environment and behavior of 2.5 - million - year - old
Bouri hominids". Science, 284 (5414): 625  ـ9, 1999.
De Waal, F.B.M. "Bonobo sex and society", Scientific American, pp:82  ـ86,
March 1995.
Defleur, A. et al, "Cannibals among Neanderthals?", Nature, No. 362, pp: 214,
1993.
Dennett, D. The Evolution of Culture, FEED Press, NY, 1999.
Dessalles, J. L. Altruism, status and the origin of relevance, In: J. R. Hurford, M.
Studdert  ــKennedy and C. Knight (eds), Approaches to the Evolution of
Language. Social and cognitive bases, Cambridge: Cambridge University
Press, 1998.
Diamond, J. The rise and fall of the third chimpanzee, Vintage press, London,
1991.
Dirks, P. H. G. M.; Kibii, J. M.; Kuhn, B. F.; Steininger, C.; Churchill, S. E.;
Kramers, J. D.; Pickering, R.; Farber, D. L. et al. "Geological setting and age
of Australopithecus sediba from Southern Africa". Science, 328 (5975): 205
ـ208, 2010.
Doolittle, W. F., "Uprooting the tree of life", Scientific American, 282 (6): 90
ـ95, 2000.
Duarte C, Maurício J, Pettitt PB, Souto P, Trinkaus E, van der Plicht H, Zilhão J.
"The early Upper Paleolithic human skeleton from the Abrigo do Lagar Velho
(Portugal) and modern human emergence in Iberia". Proceedings of the
National Academy of Sciences, 96 (13): 7604  ـ9, June 1999.

511

Dunbar, R. I. M.Grooming, Gossip and the Evolution of Language. London:
Faber and Faber, 1996.
Dunsworth, Holly, M. Human Origin 101, Greenwood Pub. Co. 2007.
Durkheim, E. Origins of these beliefs, Chapter VII. In É. Durkheim, The
Elementary Forms of the Religious Life: A study in religious sociology,
Trans. By J. W. Swain. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1947 [1915].
Eccles, S.j. The evolution of human brain, Elsevier, London, 1991.
Endicott, P; Ho, SY; Metspalu, M; Stringer, C. "Evaluating the mitochondrial
timescale of human evolution", Trends in Ecology and Evolution, 24 (9): 515
ـ21, September 2009.
Endicott, P; Ho, SY; Metspalu, M; Stringer, C., "Evaluating the mitochondrial
timescale of human evolution", Trends in Ecology and Evolution, 24 (9): 515
ـ21, September 2009.
Evans PD, Gilbert SL, Mekel - Bobrov N, Vallender EJ, Anderson JR, Vaez ــ
Azizi LM, Tishkoff SA, Hudson RR, Lahn BT. "Microcephalin, a gene
regulating brain size, continues to evolve adaptively in humans". Science, 309
(5741): 1717  ـ20, September 2005.
Evans PD, Mekel - Bobrov N, Vallender EJ, Hudson RR, Lahn BT. "Evidence
that the adaptive allele of the brain size gene microcephalin introgressed into
Homo sapiens from an archaic Homo lineage", Proceedings of the National
Academy of Sciences, 103 (48): 18178  ـ83, November 2006.
Fabro, F. In: Language origin: A multidisciplinary approach, Wind, Chiarelli,
Bichakjim, and Nocentini (eds), Klumer Academic publishers, pp:195  ـ224,
1992.
Falk, D.; Hildebolt, C., Smith, K., Morwood, M. J., Sutikna, T., Brown, P.,
Jatmiko, Wayhu Saptomo, E., Brunsden, B. and Prior, F. "The Brain of LB1,
Homo floresiensis". Science, 308 (5719): 242  ـ5, April 8, 2005.
512

Falk, D.; Hildebolt, C., Smith, K., Morwood, M.J., Sutikna, T., Jatmiko, Wayhu
Saptomo, E., Brunsden, B. and Prior, F. "Response to Comment on "The
Brain of LB1, Homo floresiensis". Science, 312 (5776): 999c, May 19, 2006.
Falk, D.; Hildebolt, C.; Smith, K.; Morwood, M.J.; Sutikna, T.; Others, "Brain
shape in human microcephalics and Homo floresiensis", Proceedings of the
National Academy of Sciences, 104 (7): 2513  ـ8, February 2, 2007.
Feder, Kenneth L., Frauds, Myths, and Mysteries: Science and Pseudoscience in
Archaeology (6th ed.), McGraw - Hill, 2008.
Feldman, M.W. and Laland, K.N. "Gene – culture coevolution", Trends in
ecology and evolution, No. 11(11), pp:453 - 458, 1996.
Fernández - Jalvo, Y.; Díez, J. C.; Cáceres, I. and Rosell, J. "Human cannibalism
in the Early Pleistocene of Europe (Gran Dolina, Sierra de Atapuerca, Burgos,
Spain)". Journal of Human Evolution, 37 (34): 591  ـ622, September 1999.
Finlayson C, Carrión JS. "Rapid ecological turnover and its impact on
Neanderthal and other human populations". Trends in Ecology and Evolution,
April 2007, 22 (4): 213  ـ22.
Finlayson, C; Pacheco, Fg; Rodríguez - Vidal, J; Fa, Da; Gutierrez, López, Jm;
Santiago, Pérez, A; Finlayson, G; Allue, E; Baena, Preysler, J; Cáceres, I;
Carrión, Js; Fernández, Jalvo, Y; Gleed - Owen, Cp; Jimenez, Espejo, Fj;
López, P; López, Sáez, Ja; Riquelme, Cantal, Ja; Sánchez, Marco, A;
Guzman, Fg; Brown, K; Fuentes, N; Valarino, Ca; Villalpando, A; Stringer,
Cb; Martinez, Ruiz, F; Sakamoto, T. "Late survival of Neanderthals at the
southernmost extreme of Europe". Nature, 443 (7113): 850–3, October 2006.
Fisher SE, Scharff C. "FOXP2 as a molecular window into speech and language".
Trends in Genetics, 25 (4): 166  ـ77, 2009.

513

Fisher SE, Vargha  ــKhadem F, Watkins KE, Monaco AP, Pembrey M. E.
"Localisation of a gene implicated in a severe speech and language disorder".
Nature Genetics, 18 (2): 168–70, 1998.
Fitch, W. T. Kin Selection and ``Mother Tongues: A Neglected Component in
Language Evolution. In D. Kimbrough Oller and Ulrike Griebel (eds),
Evolution of Communication Systems: A Comparative Approach,
Cambridge, MA: MIT Press, 2004.
Fog, A. Cultural Evolution, Kluver Academic Press, NY, 1999.
Foley, R.A. Finite social space, evolutionary pathways and reconsidering
hominid behaviour, Science, No. 243, pp:901  ـ906, 1989 [A].
Foley, R. Another unique species, Oxford university Press, NY, 1989 [B].
Foley, R. Language origins: the silence of the past, Nature, No. 353, pp:114  ـ115,
1991.
Foley, R.A. Speciation extinction and climate change in Hominid evolution,
Journal of Human Evolution, No . 26, pp:275  ـ289, 1994.
Forth, G. "Hominids, hairy hominoids and the science of humanity".
Anthropology Today, 21 (3): 13  ـ17, 2005.
Foxkeller, E and Lloyd, E.A. Keywords in evolutionary biology, Harvard
university press, Cambridge, Massachausette, U.S.A, 1992.
Gamble, C., Handaxes and palaeolithic individuals, in: N. Ashton, F. Healey and
P.Pettitt (ed.), Stone Age archaeology,Oxfordw Oxbow Booksw, 1997.
Gardner, R.A. and Gardner, B.T. In: Language origin: A multidisciplinary
approach, Wind, Chiarelli, Bichakjim, and Nocentini (eds.), Klumer
Academic publishers, pp:351  ـ381, 1992.
Gee, H. Box of bones clichés identity of Piltdown paleontology hoaxer, Nature,
No. 381, pp:261  ـ262, 1996.

514

Gibbons, A. Tracing the identity of the first toolmakers, Science, No. 276 (5309),
pp: 32, 1997.
Gibbons, Ann. "Pleistocene Population Explosions". Science, 262 (5130): 27  ـ28,
1 October 1993.
Gibbons, J.H. et al, The people of the Americas, Science, No. 274, pp: 31  ـ32,
1996.
Gibbons, Ann. "Paleoanthropology: Ancient Island Tools Suggest Homo erectus
Was a Seafarer". Science, 279 (5357): 1635  ـ1637, 13 March 1998.
Glansdorff, N.; Xu, Y; Labedan, B., "The Last Universal Common Ancestor:
Emergence, constitution and genetic legacy of an elusive forerunner", Biology
Direct, 3: 29, 2008.
Glauswitz, J. The Ecology of Languages, Discover, 8(18), 1997.
Goldberg, T.L. Genetics and biogeography of East African chimpanzees (Pan
troglodytes schweinfurthii). Harvard University, unpublished PhD Thesis,
1996.
Goldman, N. and Barton, N.H. Genetics and geography, Nature, NO. 357,
pp:440  ـ441, 1992.
Goodall, J. The Chimpanzees of Gombe. Patterns of behavior, London: Belknap
Press of Harvard University Press, 1986.
Goodman, M., Tagle, D. A., Fitch, D. H., Bailey, W., Czelusniak, J., Koop, B. F.,
Benson, P. and Slightom, J. L. "Primate evolution at the DNA level and a
classification of hominoids". Journal of Molecular Evolution, 30 (3): 260
ـ266, 1990.
Goren  ــInbar, Naama, et al.; Alperson, N; Kislev, ME; Simchoni, O; Melamed,
Y; Ben  ــNun, A; Werker, E. "Evidence of Hominin Control of Fire at Gesher
Benot Ya 'aqov, Israel". Science, 304 (5671): 725 ـ727, 30 April 2004.

515

Gould, S.G. Darwinism and the expantion of evolutionary theory, Science, no.
216, pp:380  ـ387, 1982.
Gould, S.J. Eldredge, N. Punctuated equilibrium, Nature, no. 366, pp:366  ـ223,
1993.
Gould, J.L and Gould, C.G. The Animal Mind, Scientific American Library, NY,
1994.
Green RE, Krause J, Ptak SE, et al. "Analysis of one million base pairs of
Neanderthal DNA". Nature, 444 (7117): 330  ـ6, November 2006.
Green, Re; Malaspinas, As; Krause, J; Briggs, Aw; Johnson, Pl; Uhler, C; Meyer,
M; Good, Jm; Maricic, T; Stenzel, U; Prüfer, K; Siebauer, M; Burbano, Ha;
Ronan, M; Rothberg, Jm; Egholm, M; Rudan, P; Brajković, D; Kućan, Z;
Gusić, I; Wikström, M; Laakkonen, L; Kelso, J; Slatkin, M; Pääbo, S. "A
complete Neandertal mitochondrial genome sequence determined by high ــ
throughput sequencing". Cell, 134 (3): 416  ـ26, August 2008.
Green RE, Briggs AW, Krause J, Prüfer K, Burbano HA, Siebauer M, Lachmann
M, Pääbo S. "The Neandertal genome and ancient DNA authenticity". EMBO
J., 28 (17): 2494  ـ502, 2009.
Grine F. E. "Dental evidence for dietary differences in Australopithecus and
Paranthropus  ــa quantitative  ــanalysis of permanent molar microwear".
Journal of Human Evolution, 15 (8): 783  ـ822, 1986.
Groves, C. P. Primate Taxonomy. Smithsonian Institution Press, 2001.
Haesler S, Rochefort C, Georgi B, Licznerski P, Osten P, Scharff C. "Incomplete
and inaccurate vocal imitation after knockdown of FoxP2 in songbird basal
ganglia nucleus Area X". PLoS Biol, 5 (12): e321, 2007.
Haken, H. and Stadler, M. Synergetics of cognition, Springer Verlage, Berlin,
1990.

516

Hamilton, W. D. The genetical evolution of social behaviour. I, II. Journal of
Theoretical Biology, No. 7, 1964: 1  ـ52.
Hartl, Daniel, I. Genetics; Analysis of genes and genome, Jones and Bartlett,
2011.
Haviland, William A.; Prins, Harald E. L.; Walrath, Dana; McBride, Bunny.
Evolution and prehistory: the human challenge, Cengage Learning, 2007.
Haviland; P. W., Walrath, D., McBride, B. Evolution and History: The human
challenge. Wadsworth Publishing, 2007.
Hawkes, K, O,Connell,J.F., Jones, N.G.B, Alvarez, H, and Chornov, E.L.
Evolution of human life histories, Proceedings of the national academy of
sciences of U.S.A. No. 255, pp:737  ـ738, 1992.
Hayes, Jacqui, "DNA find deepens Neanderthal mystery". Cosmos, 15 November
2006.
Hays, J. D.; Imbrie, J.; Shackleton, N. J. "Variations in the Earth's Orbit:
Pacemaker of the Ice Ages". Science, 194 (4270): 1121  ـ1132, 1976.
Hazarika, Manji. "Homo erectus/ergaster and Out of Africa: Recent
Developments in Paleoanthropology and Prehistoric Archaeology", Summer
European School of Anthropology, 16–30 June 2007.
Hecht, Jeff. "Chimps are human, gene study implies". New Scientist, 19 May
2003.
Hedges S. B. "Human evolution. A start for population genomics". Nature, 408
(6813): 652  ـ3, December 2000.
Helen J Chatterjee, Simon Y.W. Ho , Ian Barnes and Colin Groves. "Estimating
the phylogeny and divergence times of primates using a supermatrix
approach". BMC Evolutionary Biology, 9: 259, 2009.

517

Henneberg, M. and Louw G.J. "Furthur studies on the month  ــof  ــbirth on body
size", American Journal of Physical Anthropology, No. 91, pp:235  ـ244,
1993.
Henry, A. G.; Brooks, A. S.; Piperno, D. R. "Microfossils in calculus demonstrate
consumption of plants and cooked foods in Neanderthal diets (Shanidar III,
Iraq; Spy I and II, Belgium)". Proceedings of the National Academy of
Sciences, 108 (2): 486  ـ491, 2010.
Hernandez, R.D.; M.J. Hubisz, D.A. Wheeler, D.G. Smith, B. Ferguson, D. Ryan,
J. Rogers, L. Nazareth, A. Indap, T. Bourquin, J. McPherson, D. Muzny, R.
Gibbs, R. Nielsen, C.D. Bustamante, "Demographic histories and patterns of
linkage disequilibrium in Chinese and Indian Rhesus macaques". Science,
(316): 240  ـ243, 2007.
Herries, A.I.R., Shaw, J. Palaeomagnetic analysis of the Sterkfontein palaeocave
deposits; age implications for the hominin fossils and stone tool industries.
Journal of Human Evolution, 60, 523  ـ539, 2011.
Hesman Saey, T. "All Modern Life on Earth Derived from Common Ancestor".
Discovery News, May 2010.
Hill, A. et al, Earliest Homo. Nature, No. 355, pp:719  ـ722, 1992.
Hinde, R.A. The biological basis of human social behaviour, McGraw  ــHill Book
Co. 1974.
Horrobin, D.F. Lipid metabolism, human evolution and schizophrenia,
Prostaglandins, Leukoteins and essential fatty acids, No. 60(5  ـ6), pp:431
ـ437, 1999.
Howell, F. Clark, The Evolutionary Significance of Variation and Varieties of
"Neanderthal" Man, The Quarterly Review of Biology, Vol. 32, No. 4, pp.
330  ـ347, Dec., 1957.

518

Huff, Chad. D; Xing, Jinchuan; Rogers, Alan R.; Witherspoon, David; Jorde,
Lynn B."Mobile Elements Reveal Small Population Size in the Ancient
Ancestors of Homo Sapiens". Proceedings of the National Academy of
Sciences, 107 (5): 1  ـ6, 19 January 2010.
Hull, D.H. Science and Selection, Cambridge University Press, 2001.
Igor V. Ovchinnikov, Anders Götherström, Galina P. Romanova, Vitaliy M.
Kharitonov, Kerstin Lidén and William Goodwin. "Molecular analysis of
Neanderthal DNA from the northern Caucasus". Nature, 404 404 (6777):
490  ـ493, 30 March 2000.
Jacob, T.; Indriati, E., Soejono, R. P., Hsu, K., Frayer, D. W., Eckhardt, R. B.,
Kuperavage, A. J., Thorne, A. and Henneberg, M., September 5, 2006.
Jantsch, E. The Self – Organizing Universe, Program Press, California, 1980.
Johanson, D.C. "Lucy (Australopithecus afarensis)". In Michael Ruse and Joseph
Travis. Evolution: The First Four Billion Years. Cambridge, Massachusetts:
The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
Johnson, M.J. et al. Radiation of human mitochondrial DNA types analysed by
restriction endonuclease cleavage patterns, Journal of molecular evolution,
No. 19, pp:255  ـ271, 1983.
Jones, Dan, The Neanderthal within., New Scientist, 193. H. 2593, 28  ـ32, 3
March 2007.
Jones, S. C. "The Toba Supervolcanic Eruption: Tephra  ــFall Deposits in India
and Paleoanthropological Implications". In Petraglia, M. D.; Allchin, B.. The
Evolution and History of Human Populations in South Asia. Springer, 2007.
Jungers, William L. et al. "Hypoglossal Canal Size in Living Hominoids and the
Evolution of Human Speech" (PDF). Human Biology 75 (4), August 2003:
473  ـ484.

519

Jungers, William L.; Larson, S.G.; Harcourt  ــSmith, W.; Morwood, M.J.;
Sutikna, T.; Due Awe, Rokhus; Djubiantono, T. "Descriptions of the lower
limb skeleton of Homo floresiensis". Journal of Human Evolution, 57 (5):
538  ـ54, December 4, 2008.
Kaboyashi, H. and Koshima, S.Unique morphology of human eyes, Nature, No.
387 (6635), pp:767 ـ768,1997.
Kaessmann, H.; Heissig, F.; von Haeseler, A. and Pääbo, S. "DNA sequence
variation in a non  ــcoding region of low recombination on the human X
chromosome". Nature Genetetics, 22 (1): 78  ـ81, 1999.
Karafet TM, Mendez FL, Meilerman MB, Underhill PA, Zegura SL, Hammer M.
F. "New binary polymorphisms reshape and increase resolution of the human
Y chromosomal haplogroup tree". Genome Research, 18 (5): 830  ـ8, 2008.
Katsnelson, Alla, "New hominin found via mtDNA", The Scientist, March 24,
2010.
Kinzey, Warren, G. The Evolution of human behavior: primate models, State
University of NewYork Press, 1987.
Kivell TL, Schmitt D. "Independent evolution of knuckle  ــwalking in African
apes shows that humans did not evolve from a knuckle  ــwalking ancestor".
Proceedings of National Academy of Science of U S A, 106 (34): 14241  ـ6,
Aug 2009.
Kivisild, T. Bamshad, M.J. Kalidma, K.M. Metspalu, E., Reidle, M., Laos, s.,
Parik, J.,Watkins, w.s., and Dixon, M.E. Deep common ancestry of Indians
and western Eurasian mtDNA lineage, Current biology, No. 9(22), pp: 1331
ـ1334, 1999.
Klama, J. Agression, Longman science and technical, London, 1988.
Klein, R. The archeology of modern humans, Evolutionary anthropology, No.1,
pp: 5  ـ14, 1992.
520

Klein, Richard G. The Human Career: Human Biological and Cultural Origins
(2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press, 1999.
Klein, Richard. "Hominin Disperals in the Old World" in The Human Past, ed.
Chris Scarre, 2nd ed, 2009.
Knight, C. The origins of symbolic culture. In Ulrich J. Frey, Charlotte Störmer
and Kai P. Willfuhr (eds), Homo Novus – A Human Without Illusions. Berlin,
Heidelberg: Springer  ــVerlag, 2010.
Kohn, M. and Mithen, S., Handaxes: products of sexual selection?, Antiquity,
73, pp: 518  ـ26, 1999.
Kordos L, Begun D R. "Primates from Rudabánya: allocation of specimens to
individuals, sex and age categories". Journal of Human Evolution, 40 (1): 17
ـ39, 2001.
Kramer, K.A. Modeling the locomotor energetics of extinct hominids, Journal of
experimental biology, No. 202(20), pp: 2807  ـ2818, 1999.
Krause J, Lalueza  ــFox C, Orlando L, Enard W, Green RE, Burbano HA, Hublin
JJ, Hänni C, Fortea J, de la Rasilla M, Bertranpetit J, Rosas A, Pääbo S. "The
derived FOXP2 variant of modern humans was shared with Neandertals".
Current Biology, 17 (21): 1908  ـ12, November 2007.
Krause, Johannes; Fu, Qiaomei; Good, Jeffrey M.; Viola, Bence; Shunkov,
Michael V.; Derevianko, Anatoli P. and Pääbo, Svante, "The complete
mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia",
Nature, 464 (7290): 894  ـ897, 2010.
Krebs, J.R. and Davis, N.B. An introduction to behavioural ecology, Blackwell
scientific publication, Oxford, 1993.
Kriegs, J.O.; Churakov, G.; Kiefmann, M.; Jordan, U.; Brosius, J. and Schmitz,
J. "Retroposed elements as archives for the evolutionary history of placental
mammals". PLoS Biol, 4 (4): e91, 2006.
521

Krings, M. et al, Neanderthal DNA sequences and the origin of modern humans,
Cell, NO. 90, pp:19  ـ30, 1997.
Lai CSL, Fisher SE, Hurst JA, Vargha  ــKhadem F, Monaco AP. "A forkhead ــ
domain gene is mutated in a severe speech and language disorder". Nature,
413 (6855): 519  ـ23, 2001.
Laitman, J. In: Language origin: A multidisciplinary approach, Wind, Chiarelli,
Bichakjim, and Nocentini (eds), Klumer Academic publishers, pp:386  ـ397,
1992.
Larick, R. and Ciochon, R.L. The African emergence and early asian dispersals
of the genus Homo, Scientific American, No. 84 (6), pp:538  ـ552, 1996.
Larson, S.G., Jungers, W.L., Morwood, M.J., et al. "Homo floresiensis and the
evolution of the hominin shoulder". Journal of Human Evolution, 53 (6): 718
ـ31, December 2007.
Latimer, Bruce; C. Owen Lovejoy. "Hallucal tarsometatarsal joint in
Australopithecus afarensis.". American Journal of Physical Anthropology,
82: 125  ـ33, 1990.
Leaky, R. and Lewin, R. Origins reconstructed, Doubleday, 1992.Leroi –
Gourhan, A. The flowers found in Shanidar lv, Science, No. 190, pp: 562
ـ564, 1975.
Leakey, M. D. Discoveries at Laetoli in Northern Tanzania. Proceedings of the
Geologists’ Association, 92 (2), pp. 81  ـ86, 1981.
Leaky , M.G. et al, New four million year old hominid species from Kanapoi and
Allia bay, Kenya, Nature, No.376, pp:565  ـ571, 1995.
Leakey, M. G., Feibel, C. S., McDougall, I., Ward C. and A. Walker, "New
specimens and confirmation of an early age for Australopithecus anamensis".
Nature, 393 (6680): 62  ـ66, 1998.

522

Leakey, Meave G.; et al. "New hominin genus from eastern Africa shows diverse
middle Pliocene lineages". Nature, 410 (6827): 433  ـ440, 2001.
Lewin, R. Human evolution, Bachwell scientific publications, 1989.
Leakey, R. Origins Reconsidered. Anchor, 1992.
Lewin, R. The origin of the modern humans, Scientific American Library, New
York 1993.
Lewin, R. "The Australopithecines". Human Evolution: An Illustrated
Introduction. Blackwell Science, 1999.
Lindsay, Robert, The history of Scotland: from 21 February 1436. to March,
1565. In which are contained accounts of many remarkable passages
altogether differing from our other historians; and many facts are related,
either concealed by some, or omitted by others. Baskett and company, 1728.
Linz, B.; et al. "An African origin for the intimate association between humans
and Helicobacter pylori". Nature, 445 (7130): 915  ـ8, February 2007.
Liubov Vitaliena Golovanova; Vladimir Borisovich Doronichev; Naomi Elancia
Cleghorn; Marianna Alekseevna Koulkova; Tatiana Valentinovna Sapelko;
M. Steven Shackley, 51 (5): 655). "Volcanoes Wiped out Neanderthals, New
Study Suggests" (news release). ScienceDaily. Journal Current Anthropology
(University of Chicago Press Journals), 2010.
Loewe, L; Scherer, S, Siegfried, "Mitochondrial Eve: The Plot Thickens", Trends
in Ecology and Evolution, 12 (11): 422  ـ3, November 1997.
Lordkipanidze, David; Tea Jashashvili, Abesalom Vekua, Marcia S. Ponce de
León, Christoph P. E. Zollikofer, G. Philip Rightmire, Herman Pontzer, Reid
Ferring, Oriol Oms, Martha Tappen, et al. "Postcranial evidence from early
Homo from Dmanisi, Georgia". Nature, 449 (7160): 305–310, 20 September
2007.

523

Lovejoy, C.O. "Evolution of Human walking". Scientific American. 259 (5),
1988: 82  ـ89.
Lozano M, Mosquera M, de Castro J, Arsuaga J, Carbonell E. Right handedness
of Homo heidelbergensis from Sima de los Huesos (Atapuerca, Spain)
500,000 years ago. Evolution and Human Behavior, 30:369  ـ376, 2009.
Luo, S.  ــJ.; J.  ــH. Kim, W.E. Johnson, J. Van der Walt, J. Martenson, N. Yuhid,
D.G. Miquelle, O. Uphyrkina, J.M. Goodrich, H. B. Quigley, R. Tilson, G.
Brady, P. Martelli, V. Subramaniam, C. McDougal, S. Hean, S.  ــQ. Huang,
W. Pan, U.K. Karanth, M. Sunquist, J.L.D. Smith, S.J. O'Brien.
"Phylogeography and genetic ancestry of tigers (Panthera tigris)". PLoS
Biology, 2 (12): 2275  ـ2293, 2004.
Lyras, G.A., Dermitzakis, D.M., Van Der Geer, A.A.E., Van der Geer, S.B., De
Vos, J. "The origin of Homo floresiensis and its relation to evolutionary
processes under isolation". Anthropological Science, 117: 33, August 1, 2008.
MacDermot KD, Bonora E, Sykes N, Coupe AM, Lai CS, Vernes SC, Vargha ــ
Khadem F, McKenzie F, Smith RL, Monaco AP, Fisher SE. "Identification
of FOXP2 truncation as a novel cause of developmental speech and language
deficits". American Journal of Human Genetetics. 76 (6): 1074  ـ80, 2005.
MacLarnon, A.M. and Hewitt, G.P. The evolution of human speech: The role of
enhanced breathing control, American jurnal of Physical anthropology, No.
19(3), pp:341  ـ363, 1999.
Maclatchy, L. The oldest ape. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and
Reviews, 13: 90  ـ103, 2004.
Mallegni, F. "Homo cepranensis sp. nov. and the evolution of African  ــEuropean
Middle Pleistocene hominids". Comptes Rendus Palevol, 2 (2): 153–159,
2003.

524

Manzi, G; Mallegni, F; Ascenzi, A. "A cranium for the earliest Europeans:
Phylogenetic position of the hominid from Ceprano, Italy". Proceedings of
the National Academy of Sciences, 98 (17): 10011 ـ10016, 2001.
Marlow, F. Show – offs or providers? The paternity of Hadza men, Evolution and
Human behaviour, No. 20(6), pp:391  ـ404, 1999.
Marshack, A. Implications of Paleolithic evidence for the origin of language,
American scientist, No. 64, pp:136  ـ145, 1976.
Martin, R.D. Primate origin and evolution, Chapman and Hall Publishers,
London, 1990.
Martin, R.D. Primate origins: plugging the gaps, Nature, No. 363, pp:223  ـ224,
1993.
Martin, R. D.; MacLarnon, A. M., Phillips, J. L., Dussubieux, L., Williams, P. R.
and Dobyns, W. B. "Comment on "The Brain of LB1, Homo floresiensis"".
Science, 312 (5776): 999, May 19, 2006.
Martinez, I., L. Rosa, J. L. Arsuaga, P. Jarabo, R. Quam, C. Lorenzo, A. Gracia,
J. M. Carretero, J.M. Bermúdez de Castro, E. Carbonell. "Auditory capacities
in Middle Pleistocene humans from the Sierra de Atapuerca in Spain". PNAS,
101 (27): 9976–9981, July 2004.
Maxon, R. and Willis, C. DNA microsatellites: Agents of evolution? Scientific
American, No. 280(1), pp:94  ـ99, 1999.
McFarland, D. The Oxford companion to animal behaviour, Oxford university
press, 1981.
McHenry, H. M. "Human Evolution". In Michael Ruse and Joseph Travis.
Evolution: The First Four Billion Years. Cambridge, Massachusetts: The
Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
McHenry, H. Sexual bimorphism in Australopithecus afarensis, Journal of
Human Evolution, No. 20, pp:21  ـ32, 1991.
525

McHenry, Henry M. "Behavioral ecological implications of early hominid body
size". Academic Press Limited, 1994.
McHenry, H.M.; Coffing. K. "Australopithecus to Homo: transformations in
body and mind". Annual Review of Anthropology, 29 (1): 125  ـ146, 2000.
McKie, Robin. "How Neanderthals met a grisly fate: devoured by humans". The
Observer (London), 17 May 2009.
McPherron, Shannon P.; Zeresenay Alemseged, Curtis W. Marean, Jonathan G.
Wynn, Denne Reed, Denis Geraads, Rene Bobe, Hamdallah A. Bearat.
"Evidence for stone  ــtool  ــassisted consumption of animal tissues before
3.39 million years ago at Dikika, Ethiopia". Nature, 466 (7308): 857  ـ860,
2010.
Mellars, P. and Stringer, C. The human revolution, Princeton university press,
1989.
Meynard – Smith, J. and Szathmary, E. The Major Transitions in Evolution,
W.H.Freeman Spectrum, 1995.
Meynard – Smith, J., Szathmary, E., and Freeman, W.H. Major transitions in
evolution, Spectrum, Oxford, 1995.
Miller, Jason, "Minding the Animals: Ethology and the Obsolescence of Left
Humanism". American Chronicle, 2009.
Milton, K. Diet and primate evolution, Scientific American, No. 262(2), pp:70
ـ77, 1993.
Mithen, Steven, J. The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language,
Mind, and Body. Cambridge: Harvard University Press, 2006.
Morwood, M. J.; O'Sullivan, P. B., Aziz, F., Raza, A. "Fission  ــtrack ages of
stone tools and fossils on the east Indonesian island of Flores". Nature, 392
(6672): 173  ـ176, March 12, 1998.

526

Morwood, M. J.; Soejono, R. P., Roberts, R. G., Sutikna, T., Turney, C. S. M.,
Westaway, K. E., Rink, W. J., Zhao, J.  ــX., van den Bergh, G. D., Rokus
Awe Due, Hobbs, D. R., Moore, M. W., Bird, M. I. and Fifield, L. K.
"Archaeology and age of a new hominin from Flores in eastern Indonesia".
Nature, 431 (7012): 1087  ـ1091, October 27, 2004.
Mounier, Aurélien; François Marchal and Silvana Condemi "Is Homo
heidelbergensis a distinct species? New insight on the Mauer mandible"
Journal of Human Evolution Volume 56, Issue 3, Pages 219  ـ246, March
2009.
Muehlenbein, Michael, P. Human Evolutionary Biology, Cambridge University
Press, 2010.
Muller, G. B. "Vestigial Organs and Structures." in Encyclopedia of Evolution.
Mark Pagel, editor in chief, New York: Oxford University Press, 2002.
Murphy, W. J., Eizirik, E., O’Brien, S. J., Madsen, O., Scally, M., et al.
Resolution of the early placental mammal radiation using Bayesian
phylogenetics. Science, 294: 2348–2351, 2001.
Newman, A. J., et al. "A Critical Period for Right Hemisphere Recruitment in
American Sign Language Processing". Nature Neuroscience 5 (1), 2002: 76
ـ80.
Noonan J. P. "Neanderthal genomics and the evolution of modern humans".
Genome Research, 20 (5): 547  ـ53, May 2010.
Obendorf, P.J.; Oxnard, C.E.; Kefford, C.E. "Are the small human  ــlike fossils
found on Flores human endemic cretins?". Proceedings of the Royal Society
of London, B Biological Sciences, 275 (1640): 1287–1296, June 7, 2008.
Olson, M. V. "When less is more: gene loss as an engine of evolutionary change".
American Journal of Human Genetics, 64 (1): 18  ـ23, 1999.

527

O'Neill, Dennis. "Evolution of Modern Humans: Neanderthals", Palomar
College, June 10, 2011.
Ovchinnikov, l.v., Gotherstorm, A., Romanov, G.P., Kharitonov, V.M., Liden,
L., and Goodwin, W. Molecular analysis of Neanderthal mtDNA from the
north Caucasus, Nature, No. 404 (6777), pp: 490  ـ493, 2000.
Parfitt.S et al. 'The earliest record of human activity in northern Europe', Nature,
438 pp.1008  ــ1012, 2005.
Parker, S. Dawn of man, Orescent Book, NewYork, 1992.
Pennisi, E. "Ancient DNA. No sex please, we're Neandertals". Science, 316
(5827): 967, May 2007.
Pennisi, Elizabeth, "NEANDERTAL GENOMICS: Tales of a Prehistoric Human
Genome". Science, 323 (5916): 866  ـ871, 2009.
Perry, G.H.; Verrelli, B.C. and Stone, A.C. "Comparative analyses reveal a
complex history of molecular evolution for human MYH16". Molecular
Biology and Evolution, 22 (3): 379  ـ382, 2005.
Petraglia, M.; R. Korisettar, N. Boivin, C. Clarkson,4 P. Ditchfield,5 S. Jones,6
J. Koshy,7 M.M. Lahr,8 C. Oppenheimer,9 D. Pyle,10 R. Roberts,11 J.  ــC.
Schwenninger,12 L. Arnold,13 K. White, 6 July 2007.
Pilbeam, D. R. "Hominid evolution". In Harrison, G.A., Tanner, J.M., Pilbeam,
D.R., and Baker, P.T.. Human Biology: An introduction to human evolution,
variation, growth, and adaptability. Oxford, U.K.: Oxford University Press,
1988.
Pillbeam, D. Descent of the hominids, SCIENTIFIC American, pp:84  ـ96, feb.
1984.
Pinker, S. The Language Instinct. London: Penguin, 1994.
Power, C. Old wives’ tales: the gossip hypothesis and the reliability of cheap
signals. In J. R. Hurford, M. Studdert Kennedy and C. Knight (eds),
528

Approaches to the Evolution of Language: Social and Cognitive Bases.
Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Previc, F.H. Dopamine and the origin of human intelligence, Brain and cognition,
No. 41(3), 1999: 299  ـ350.
Rantala, M.J. Nakedness: adaptation against ectoparazites? International journal
for parazitology, No. 29(12), 1999.
Rappaport, R. A. Ecology, Meaning, and Religion. Berkeley, California: North
Atlantic Books, 1979.
Rappaport, R. A. Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge:
Cambridge University Press, 1999.
Raup, D.M. Periodocity of extinctions: a review, In: Muller D.W. et al,
Controversies in modern geology, Academic Press, Newyork, 1991.
Raup, D.M. The role of extinction in evolution, In: Fitch W.M. Ayala F.J. (eds)
Tempo and mode in evolution, National Academy Press, Washington DC,
1995.
Ravilious, Kate, "Neandertals Ranged Much Farther East Than Thought".
National Geographic Society, 1 October 2007.
Reich, David; Green, Richard E.; Kircher, Martin; Krause, Johannes; Patterson,
Nick; Durand, Eric Y.; Viola, Bence; Briggs, Adrian W. et al., "Genetic
history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia", Nature,
468 (7327): 1053  ـ1060, 2010.
Richards MP, Pettitt PB, Trinkaus E, Smith FH, Paunović M, Karavanić I.
"Neanderthal diet at Vindija and Neanderthal predation: The evidence from
stable isotopes". Proceedings of the National Academy of Sciences, 97 (13):
7663–6, June 2000.
Richards MP, Pettitt PB, Trinkaus E, Smith FH, Paunović M, Karavanić I.
"Neanderthal diet at Vindija and Neanderthal predation: The evidence from
529

stable isotopes". Proceedings of the National Academy of Sciences, 97 (13):
7663  ـ6, June 2000.
Ridley M. The red queen, Macmillan, Newyork, 1996.
Rightmire, G. P. "Human Evolution in the Middle Pleistocene: The Role of Homo
heidelbergensis". Evolutionary Anthropology, 6 (6): 218  ـ227, 1998.
Rightmire, G. Philip, "Human Evolution in the Middle Pleistocene: The Role of
Homo heidelbergensis". Evolutionary Anthropology, 1998.
Rightmire, G. Philip, "The Lake Ndutu cranium and early Homo Sapiens in
Africa". American Journal of Physical Anthropology, 61 (2): 245  ـ254, 2005.
Robock, A.; Ammann, C.M.; Oman, L.; Shindell, D.; Levis, S.; Stenchikov, G.
"Did the Toba Volcanic Eruption of ~74k BP Produce Widespread
Glaciation?". Journal of Geophysical Research, 114: D10107, 2009.
Rodman, P.S. and McHENRY, h. Bioenergetics of hominid bipedalism,
American journal of physical anthropology, No. 52, pp: 103  ـ106, 1980.
Rodseth, L. et al, The human community as a primate society, Current
Anthropology, No. 32, pp:221  ـ241, 1991.
Rosenthal , E. The forgotten female, Discover, No. 12(10), pp:22  ـ28, 1991.
Ruff, C.B. Morphological adaptation to climate in modern and fossil hominids,
Yearbook of physical Anthropology, No. 37, pp:65  ـ107, 1994.
Ruff, C.B., Trinkaus, E., Holliday, T.W.Body mass and encephalization in.
Pleistocene Homo. Nature, 1997, 387: 173  ـ176. 72.
Ruhlen, Merritt. The origin of language: tracing the evolution of the mother
tongue. New York: Wiley, 1994.
Sarich, V.M. and Wilson, A.C. "Immunological time scale for hominid
evolution". Science, 158 (3805): 1200  ـ1203, 1967.

530

Savage  ــRumbaugh, E.S. and McDonald, K. Deception and social manipulation
in symbol  ــusing apes. In R. W. Byrne and A. Whiten (eds), Machiavellian
Intelligence. Oxford: Clarendon Press, 1988.
Schwartz, Jeffrey H., and Ian Tattersal, The Human Fossil Record, vol.4:
Craniodental Morphology of Early Hominids (Genera Australopithecus,
Paranthropus, Orrorin) and Overview. John Wiley and Sons, New Jersey,
2005.
Scott, R. S, Ungar P. S., Bergstrom TS, Brown CA, Grine FE, Teaford MF,
Walker A. "Dental microwear texture analysis shows within  ــspecies diet
variability in fossil hominins". Nature, 436 (7051): 693  ـ695, 2005.
Searle, J. R. The Construction of Social Reality. London: Penguin, 1996.
Senut, Brigitte; Pickford, Martin; Gommery, Dominique; Mein, Pierre; Cheboi,
Kiptalam; Coppens, Yves. "First hominid from the Miocene (Lukeino
Formation, Kenya)". Comptes Rendus de l'Académie de Sciences, 332 (2):
137  ـ144, 2001.
Sereno, M. I. "Language Origins Without the Semantic Urge". Cognitive Science
Online, 3.1: 1  ـ12, 2005.
Sharov, A. Biosemiotics: Functional Evolutionary Approach to the Analysis of
the Sense of Information, In: Biosemiotics, (eds:) Sbeok, T.A. and Umiker ,
J.Mouton de Gruyter, NY , 1992.
Shaw, G.L, McGough, J.L. and Rose, S.P.R. Neurophysiology of Learning and
Memory, World Scientific, 1990.
Shipman, P. Scavenging or hunting in early Hominids, American Anthopologist,
No. 88 , pp: 27  ـ43 , 1986.
Shreeve, James. The Neandertal Enigma: Solving the Mystery of Modern Human
Origins. Harper Perennial, 1995.
Simons, E. Human origins, Science, No. 245, pp:1350, 1989.
531

Skinner, A., B. Blackwell, R. Long, M.R. Seronie  ــVivien, A.  ــM. Tillier and J.
Blickstein; New ESR dates for a new bone  ــbearing layer at Pradayrol, Lot,
France; Paleoanthropology Society March 28, 2007.
Soares, P; Ermini, L; Thomson, N; Mormina, M; Rito, T; Röhl, A; Salas, A;
Oppenheimer, S et al., "Correcting for purifying selection: an improved
human mitochondrial molecular clock", American Journal of Human
Genetics, 84 (6): 740–59, June 2009.
Solecki, R. Shanidar lV, A Neanderthal flower burial in northern lraq, Science,
No. 190, pp:880  ــ881, 1975.
Spoor, F., Leakey, M. G., Gathogo, P. N. , Brown, F. H., Antón, S. C.,
McDougall, I., Kiarie, C., Manthi, F. K. andLeakey, L. N. "Implications of
new early Homo fossils from Ileret, east of Lake Turkana, Kenya". Nature,
448 (7154): 688  ـ691, 2007  ـ08  ـ09.
Stanford, C.B. Chimpanzee hunting behaviour, American Scientist, No. 83 , pp:
256  ـ261 , 1995.
Stearn, W. T. "The background of Linnaeus's contributions to the nomenclature
and methods of systematic biology", Systematic Zoology, 8 (1): 4  ـ22, 1959.
Stedman, H.H.; Kozyak, B.W.; Nelson, A.; Thesier, D.M.; Su, L.T.; Low, D.W.;
Bridges, C.R.; Shrager, J.B.; Purvis, N.M. and Mitchell, M.A. "Myosin gene
mutation correlates with anatomical changes in the human lineage". Nature,
428 (6981): 415  ـ418, 2004.
Steel, Mike; Penny, David, "Origins of life: Common ancestry put to the test",
Nature (London: Macmillan Publishers Limited), 465 (7295): 168  ـ9, May
2010.
Steiper, M. E. "Population history, biogeography, and taxonomy of orangutans
(Genus: Pongo) based on a population genetic meta  ــanalysis of multiple
loci". Journal of Human Evolution, (50): 509  ـ522, 2006.
532

Stringer, C.B. and Andrews, P. Genetic and fossil evidence for the origin of
modern humans, Science, No. 239, pp:55  ـ68, 1988.
Stringer, C.B. and Grun, R. Time for the last Neanderthas, Nature, No. 351, pp:
701  ـ702, 1991.
Stringer, C.B. "Evolution of early humans". In Steve Jones, Robert Martin and
David Pilbeam (eds.). The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution.
Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Susman, R. L. "Hand of Paranthropus robustus from Member 1, Swartkrans:
fossil evidence for tool behavior". Science, 240 (4853): 781  ـ4, May 1988.
Takahata, N., "Allelic genealogy and human evolution", Molecular Biology and
Evolution, 10 (1): 2  ـ22, January 1993.
Takahata, N.; Satta, Y. and Klein, J. "Divergence time and population size in the
lineage leading to modern humans". Theoretical Population Biology, 48 (2):
198  ـ221, 1995.
Tallerman, M. Kin selection, pedagogy and linguistic complexity: whence
protolanguage. In R. Botha and M. Everaert (eds), The Evolutionary
Emergence of Human Language. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Tattersal, L. "Species concept and spieces recognition in human evolution",
Journal of human evolution, No. 22, pp:341  ـ349, 1992.
Tattersal, L. The last Neanderthal, MacMillan, Newyork, 1995.
Tattersal, L. "Once we were not alone", Scientific American, No. 282(1), pp:56
ـ62, 2000.
Tattersall, Ian; Jeffrey Schwartz. Extinct Humans. Boulder and Cumnor Hill:
Westview Press, 2000.
Tempelton, A.R. Human origins and analysis of mitochondrial DNA sequences,
Science, No. 255, pp:737, 1993.

533

Thalman, O.; Fisher, A.; Lankester, F.; Pääbo, S.; Vigilant, L. "The complex
history of gorillas: insights from genomic data". Molecular Biology and
Evolution, (24): 146  ـ158, 2007.
Theobald, D. L. "A formal test of the theory of universal common ancestry",
Nature, 465, (7295): 219  ـ22, 2010.
Thorne, A. G. and Wolpoff, M. H. "The multiregional evolution of humans",
Scientific American, pp:76  ـ83, Apr. 1992.
Tocheri, M.W.; Orr, CM; Larson, SG; Sutikna, T; Jatmiko; Saptomo, EW; Due,
RA; Djubiantono, T et al. "The Primitive Wrist of Homo floresiensis and Its
Implications for Hominin Evolution". Science, 317 (5845): 1743  ـ5,
September 21, 2007.
Tomasello, M. The cultural roots of language. In Velichkovsky, B. M. and D. M.
Rumbaugh (eds), Communicating Meaning. The evolution and development
of language. Mahwah, NJ: Erlbaum, 1996.
Toth, Nicholas and Schick, Kathy, "African Origins" in The Human Past: World
Prehistory and the Development of Human Societies (Editor: Chris Scarre).
London: Thames and Hudson, 2005.
Trinkaus, E. and Shipman, P. The Neanderthals, Alfred Knopf Press, 1993.
Trinkaus, E. The emergence of modern humans, Cambridge university press,
1989.
Trivers, R. L. "The evolution of reciprocal altruism", Quarterly Review of Biology
46, 1971: 35  ـ57.
Turner, C. G. "Teeth and prehistory in Asia", Scientific American, No. 260(2),
pp:70  ـ78, 1989.
Tuttle, R. H. Footprint Clues in Hominid Evolution and Forensics: Lessons and
Limitations. Ichnos, 15 (3  ـ4), pp. 158  ـ165, 2008.

534

Tuttle, R. H., Webb, D. M., and Baksh, M. Laetoli Toes and Australopithecus
afarensis. Human Evolution, 6 (3) pp. 193  ـ200, 1991.
Ulbaek, I. The origin of language and cognition. In J. R. Hurford, M. Studdert ــ
Kennedy and C. D. Knight (eds), Approaches to the evolution of language:
social and cognitive bases. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Ungar, Peter S. Evolution of the human diet, Oxford University Press, 2007.
Urquhart, James. Finds Test Human Origins Theory, 8 August 2007.
Vekua, Abesalom; Lordkipanidze, David; Rightmire, G. Philip; Agusti, Jordi;
Ferring, Reid; Maisuradze, Givi; Mouskhelishvili, Alexander; Nioradze,
Medea et al. "A new skull of early Homo from Dmanisi, Georgia". Science,
297 (5578): 85  ـ9, Jul 2002.
Vigilant, L. et al. African population and the evolution of human mitochondrial
DNA, Science, NO. 253, pp:1503  ـ1507, 1991.
Von Raffler – Engel, W. In: Language origin: A multidisciplinary approach,
Wind, Chiarelli, Bichakjim, and Nocentini (eds), Klumer Academic
publishers, pp:183  ـ193, 1992.
Vrba E.S. Mammals as a key to evolutionary theory, Journal of Mammology, No.
73, pp:1  ـ28, 1992.
Wade, Nicholas, "New Machine Sheds Light on DNA of Neanderthals". The New
York Times, 15 November 2006.
Walker, A. and Teaford M. The hunt for Proconsul, Scientific American, pp:76 ـ
82, April 1989.
Wallace, R. and Wallace, R.G. Organisms, organizations and interactions: an
information theory approach to biocultural evolution, Biosystems, No. 51
(21), pp: 101  ـ119, 1999.
Walters, T. and Trinkaus, E. Traweling man, Scientific American, No. 262(1),
1990.
535

Wang, X.; Grus, W.E. and Zhang, J. "Gene losses during human origins". PLoS
Biol, 4 (3): e52, 2006.
Ward, C. V.; Kimbel, W. H.; Johanson, D. C. "Complete Fourth Metatarsal and
Arches in the Foot of Australopithecus afarensis". Science, 331 (6018): 750,
2011.
Watson, Peter. The Modern Mind: An Intellectual History of the 20th Century.
New York: Perennial, 2002.
Webb DM, Zhang J. "FoxP2 in song  ــlearning birds and vocal  ــlearning
mammals". Journal of Heredity, 96 (3): 212  ـ6, 2005.
Wesson, R. Beyond natural selection, MIT Press, Cambridge, 1991.
Weston, E. M.; Lister, A. M. "Insular dwarfism in hippos and a model for brain
size reduction in Homo floresiensis". Nature, 459 (7243): 85  ـ8, May 7, 2009.
Wheeler, P.E. The environmental contex of functional body hair loss in hominids,
Journal of Human Evolution, No. 30, pp: 367  ـ371, 1996.
White, R. Visual thinking in ice ages, Scientific American, pp: 92  ـ99, Jul. 1989.
White, T. D. and Suwa, G. Hominid footprints at Laetoli: Facts and
Interpretations. American Journal of Physical Anthropology, 72 (4). pp. 485
ـ514, 1987.
Wilder JA, Mobasher Z, Hammer MF. "Genetic evidence for unequal effective
population sizes of human females and males.", Molecular Biology and
Evolution, 21 (11): 2047  ـ57, 2004.
Williams, B.A.; Kay, R.F.; Kirk, E.C. "New perspectives on anthropoid origins".
Proceedings of the National Academy of Sciences, 107 (11): 4797  ـ4804,
2010.
Williams, Martin A.J.; Stanley H. Ambrose, Sander van der Kaars, Carsten
Ruehlemann, Umesh Chattopadhyaya, Jagannath Pal, Parth R. Chauhan,
"Environmental impact of the 73 ka Toba super  ــeruption in South Asia".
536

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 284 (3  ـ4): 295  ـ314,
30 December 2009.
Wilson, A.C. and Cann, R.L. The recent African genesis of humans, Scientific
American, pp:68  ـ73, apr. 1992.
Wilson, E,O. Sociobiology, Belknap Press, NY, 1995.
Wilson, E.O. and Holldobler, B. The ants, Belknap Press, NY, 1990.
Wilson, E.O. On Human Nature, Harvard University Press, 1978.
Wilson, E.O. The ants, Belknap Press, U.S.A., 1990.
Wind, C. In: Language origin: A multidisciplinary approach, Wind, Chiarelli,
Bichakjim, and Nocentini (eds). Klumer Academic Publishers, pp:3  ـ20,
1992.
Winter, H.; Langbein, L.; Krawczak, M.; Cooper, D.N.; Suarez, L.F.J.; Rogers,
M.A.; Praetzel, S.; Heidt, P.J. and Schweizer, J. "Human type I hair keratin
pseudogene phihHaA has functional orthologs in the chimpanzee and gorilla:
evidence for recent inactivation of the human gene after the Pan  ــHomo
divergence". Human Genetics, 108 (1): 37  ـ42, 2001.
Woese, Carl, "The universal ancestor", PNAS, 95 (12): 6854  ـ9, 1998.
Wolopoff, M.H. et al. Reply to the Stringer and Andrews, Science, No 41,
pp:772  ـ773,1988.
Wolpoff, M.H., Hawks, J., and Caspari, R. Multiregional, not multiple.Origins,
American Journalof physical anthropology, No. 112(1), pp:122  ـ136, 2000.
Wong, Kate, "Lucy's Baby: An extraordinary new human fossil comes to light".
Scientific American, 2006.
Wong, Kate. "Stranger in a new land". Scientific American, November 2003.
Wood, B. "'Homo rudolfensis' Alexeev, Fact or phantom?". Journal of human
evolution, 36 (1): 115  ـ118, 1986.

537

Wood, B. and Turner, A. Out of Africa and into Asia, Nature, No. 378, pp:239
ـ240, 1995.
Wood, B. Origin and evolution of the genus Homo, Nature, No. 355, pp:783  ـ792
, 1991.
Wood, Bernard, and Mark Collard. "The Meaning of Homo". Ludus Vitalis, 9
(15): 63  ـ74, 2001.
Young, Nathan M; MacLatchy, Laura, "The phylogenetic position of
Morotopithecus". Journal of Human Evolution, 46: 163  ـ184, 2004.
Zahavi, A. The fallacy of conventional signalling. Philosophical Transactions of
the Royal Society of London. 340, 1993: 227  ـ230.
Zerjal, Tatiana, et al., The Genetic Legacy of the Mongols, American Journal of
Human Genetics, No. 72, 2003.
Zhang J, Webb DM, Podlaha O. "Accelerated protein evolution and origins of
human  ــspecific features: Foxp2 as an example". Genetics, 162 (4): 1825
ـ35, December 2002.
Zihlman AL, Cronin JE, Cramer DL, Sarich VM. "Pygmy chimpanzee as a
possible prototype for the common ancestor of humans, chimpanzees and
gorillas", Nature, 275: 744  ـ6, 1978.
Zotin, A.l. and Lamprecht, T. "Aspects of bioenergetics and civilization",
Theoretical biology , No. 180, pp: 207  ـ214, 1997.

538

کتابهایی دیگر هب قلم دکتر شروین وکیلی
مجموعهی تاريخ خرد ايرانی
کتاب نخست :زند گاهان ،شورآفرین1394 ،
کتاب دوم :تاریخ خرد ایونی ،علمی و فرهنگی1395 ،
کتاب سوم :واسازی افسانهی افالطون ،ثالث1395 ،
کتاب چهارم :خرد بودایی ،خورشید1395 ،

539

مجموعهی ديدگاه زروان

کتاب نخست :نظریهی سیستمهای پیچیده ،شورآفرین1389 ،

کتاب دوم :روانشناسی خودانگاره ،شورآفرین1389 ،

کتاب سوم :نظریهی قدرت ،شورآفرین1389 ،

کتاب چهارم :نظریهی منشها ،شورآفرین1389 ،

540

کتاب پنجم :دربارهی زمان؛ زروان کرانمند ،شورآفرین1391 ،

کتاب ششم :زبان ،زمان ،زنان ،شورآفرین1391 ،

کتاب هفتم :جام جم زروان ،شورآفرین1393 ،

541

مجموعهی تاريخ تمدن ايرانی

کتاب نخست :کوروش رهاییبخش ،شورآفرین1391-1389 ،
کتاب دوم :اسطورهی معجزهی یونانی ،شورآفرین1389 ،
کتاب سوم :داریوش دادگر ،شورآفرین1390 ،
کتاب چهارم :تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی ،شورآفرین1393 ،

542

543

مجموعهی اسطورهشناسی ايرانی

کتاب نخست :اسطورهشناسی پهلوانان ایرانی ،پازینه1389 ،

کتاب دوم :رویای دوموزی ،خورشید1379 ،

کتاب سوم :اسطورهشناسی آسمان شبانه ،شورآفرین1391 ،

544

کتاب چهارم :اسطورهی یوسف و افسانهی زلیخا ،خورشید1390 ،
کتاب پنجم :اسطورهی آفرینش بابلی ،علم1392 ،
کتاب ششم :پاالیشهای امپدوکلس ،خورشید1394 ،
کتاب هفتم :اسطورهشناسی ایزدان ایرانی ،شورآفرین1395 ،

545

مجموعهی عصب -روانشناسی و تكامل
کتاب نخست :کلبدشناسی آگاهی ،خورشید1377 ،
کتاب دوم :رسالهی همافزایی ،خورشید1377 ،
کتاب سوم :مغز خفته ،اندیشهسرا1385 ،
کتاب چهارم :جامعهشناسی جوك و خنده ،اندیشهسرا1385 ،
کتاب پنجم :عصبشناسی لذت ،خورشید1391 ،
کتاب ششم :فرگشت انسان ،بینا1394،
کتاب هفتم :همجنسگرایی :از عصبشناسی تا تکامل ،خورشید1395،

546

مجموعهی فلسفه

کتاب نخست :آناتومی شناخت ،خورشید1378 ،

کتاب دوم :دربارهی آفرینش پدیدارها ،خورشید1380 ،

کتاب سوم :کشتنِ مرگارزان ،خورشید1395 ،

547

مجموعهی داستان ،رمان و شعر

کتاب نخست :ماردوش ،خورشید1379 ،

کتاب دوم :جنگجو ،اندیشهسرا1381 ،

کتاب سوم :سوشیانس ،تمدن -شورآفرین1383 ،

کتاب چهارم :جام جمشید ،خورشید1386 ،

کتاب پنجم :حکیم فارابی ،خورشید1387 ،

کتاب ششم :راه جنگجو ،شورآفرین1389 ،
548

کتاب هفتم :نفرین صندلی (مبل جادویی) ،فرهی1391 ،
کتاب هشتم :دازیمدا ،بینا1393 ،
کتاب نهم :فرشگرد ،خورشید1395 ،
کتاب دهم :جم ،شورآفرین1395 ،
کتاب یازدهم :آرمانشهر؛ مجموعهی داستان کوتاه ،خورشید1395 ،
کتاب دوازدهم :زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی ،خورشید1395 ،
کتاب سیزدهم :مرتاض؛ مجموعه داستان کوتاه طنز ،خورشید1395 ،

549

مجموعهی راهبردهای زروانی

کتاب نخست :خالقیت ،اندیشهسرا1385 ،

کتاب دوم :کارگاه مناظره ،جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران1392 ،

کتاب سوم :بازینامک ،شورآفرین1395 ،

550

مجموعهی ادبیات
کتاب نخست :ملکالشعرای بهار ،خورشید1394 ،
کتاب دوم :نیمایوشیج ،خورشید1394 ،
کتاب سوم :پروین ،سیمین ،فروغ ،خورشید1395 ،
کتاب چهارم :الهوتی و شاعران انقالبی ،خورشید1395 ،
کتاب پنجم :خویشتنِ پارسی ،خورشید1395 ،
کتاب ششم :عشاقنامه ،خورشید1395 ،

551

مجموعهی سفرنامهها
کتاب نخست :سفرنامهی سغد و خوارزم ،خورشید1388 ،
کتناب دوم :سفرنامهی چین و ماچین ،خورشید1389 ،

كتابهای ديگر
کتاب نخست :نام شناخت ،خورشید1382 ،
کتاب دوم :کاربرد نظریهی سیستمهای پیچیده در مدلسازی تغییرات فرهنگی ،جهاد دانشگاهی دانشگاه
تهران.1384 ،
کتاب سوم :گاندی ،خورشید1394 ،
کتاب چهارم :رخنامه :جلد نخست ،خورشید1395 ،
کتاب پنجم :سرخ ،سپید ،سبز :شرحی بر رمانتیسم ایرانی ،خورشید1379 ،

552

مجموعه مقالهها
جلد نخست :نظریهی زروان ،خورشید1395 ،
جلد دوم :جامعهشناسی ،خورشید1395 ،
جلد سوم :تاریخ ،خورشید1395 ،
جلد چهارم :اسطورهشناسی ،خورشید1395 ،
جلد پنجم :ادبیات ،خورشید1395 ،
جلد ششم :روانشناسی ،خورشید1395 ،
جلد هفتم :فلسفه ،خورشید1395 ،
جلد هشتم :زیستشناسی ،خورشید1395 ،
جلد نهم :آموزش و پرورش ،خورشید1395 ،

553

