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چکیده
ثشسػی ٞبی دیشی ٝٙؿٙبػی ٘ـبٖ ٔی دٞذ ،وـف فش ٚ ًٙٞثبصٔب٘ذٞ ٜبی فشٍٙٞی اص لذٔتی ٘ضدیه ث 2/5 ٝتب 3
ٔیّی ٖٛػبَ ثشخٛسداس اػت .أب اص دیشثبص ٕٛٞاس ٜػئٛاالتی پیشأٙٔ ٖٛـب پیذایؾ ایٗ فش ٚ ًٙٞساثغ ٝای و ٝا٘ؼبٖ
ثب فش ًٙٞداسد ،ر ٗٞثـش سا ث ٝخٛد ٔـغ َٛوشد ٜاػت .ایٗ پظٞٚؾ ثب عشح ایٗ ػئٛاَ و« ٝپیذایؾ فش ًٙٞچٝ
سیـٞ ٝبیی دس ثیِٛٛطی ا٘ؼبٖ  ٚچ ٝسیـٞ ٝبیی دس ٔحیظ ثیش٘ٚی ثذٖ ا٘ؼبٖ داسد؟» اص د ٚدیذٌب ٜثیِٛٛطیه  ٚا٘ؼبٖ
ؿٙبختی  ٚثب سٚؽ تحّیُ ویفی ٔحتٛا ،ایٗ فشضی ٝسا اسصیبثی ٔی وٙذ و« ٝثخـی اص فش ًٙٞا٘ؼبٖ ٞب ٔتبثش اص
ط٘تیه ٘ ٚمـ ٝی ط٘ ْٛا٘ؼب٘ی اػت  ٚثخؾ دیٍشی اص آٖ تحت تبثیش ٔحیظ ثیش٘ٚی  ٚآٔٛصٞ ٜبی فشٍٙٞی یبدٌیشی
ؿذ ٜاػت ».یبفتٞ ٝبی تحمیك دالِت ثش آٖ داسد وٚ ٝخٛد ٞش د ٚصٔی ٝٙی ثیِٛٛطیه  ٚا٘ؼبٖ ؿٙبختی «فش»ًٙٞ
ثش ویفیت ػُٕ ا٘ؼبٖ  ٚسفتبس ا ٚتبثیش ٔی ٌزاسد.

واژگان كلیدی :فش ،ًٙٞا٘ؼبٖ ،ثیِٛٛطی ،ا٘ؼبٖ ؿٙبػی
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Archeology analysis show that discovery of cultures and cultural remains has a
history of about 2.5 to 3 million years. However, there have always been questions
considered by human beings about the origins of culture and its relations with human
and have challenged his mind. This study evaluates the relevant hypothesis by
considering the question regarding “what roots the emergence of culture has in
human biology and what roots it has in the outside environment of human body”,
through two different biological and anthropological views, by the qualitative
analysis method of contents. It indicates that “a part of human culture is affected by
genetics and human genome pattern, and the other part of it is affected by the outside
environment and the learned cultural instructions”. The findings of the research
indicate that existence of both biologic and anthropological aspects of culture can
affect the quality of human activities and his behaviors.
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مقدمه
ـبءٙٔ . ای اػتْٝ ٔیبٖ سؿتّٛ ػٜیظٚ ٝ ثٚ ْ ٔختّفّٛٓ دس ػٟٔ  یىی اص ٔجبحث،ٖـبء پیذایؾ آٙٔ ب اعشافٞ  ثشسػیٚ ًٙٞپیذایؾ فش
ْ دیٍش اثشاتیّٛ ػبیش ػٚ طیِٛٛ ثیٚ بػیٙ صیؼت ؿ،بػیٙ ا٘ؼبٖ ؿ، ػیبػت،بػیٙصب خشْ ؿٛ ٔخصٚ قٛا٘ذ دس حمًٛ ٔی تٙٞپیذایؾ فش
.د ثشخبی ٔی ٌزاسدٛیبدیٗ اص خٙث
 «پیذایؾٝ ا٘ذ وٜ ی فىشی ٔی ا٘ذیـیذٝ ایٗ دغذغٝ ثٜاسٕٛٞ ،٘ی اص اثتذای تبسیخ تفىش ثـشیتٌٛ٘بٌٛ  ٔتفىشاٖ ٔىبتت فىشیٚ ٖذإٙا٘ذیـ
ی ثشٙبی آ٘بٖ أب ثیـتش ٔجتٞ  پبػخ.» اػتٜدٛ ثش اثش یبدٌیشی ثٚ س ا٘ؼبٖ دس ٔحیظٛ یب ٘بؿی اص حضٚ ٜدٖٛ رات آدٔی ثًٚ اص دسٙٞفش
 اصٚ طیِٛٛ ثیٚ ٖ دا٘ؾ پضؿىیٚص افضٚ ثب پیـشفت سٝ دس حبِی و، اػتٜدٛ ثٝ٘بػبٙ سفتبسؿٚ شیٞبی تدشثی ظبٞ بیتب ثشسػیٟ٘ ٚ ذاتٞٔـب
ٖ ایٗ ٔجبحثبت ٔیب، ی ػّٕیٜ دػت آٔذٝ دیٍش ٘تبیح ثٚ بٞ ٜاسٍٛٙبػبٖ اص ثمبیبی ػٙبی خذیذ ا٘ؼبٖ ؿٞسدٚ دػتبٚ بٞ ٝعشف دیٍش یبفت
. اػتٜدی ؿذٙاسد فبص خذیذی اص اػتجبسػٚ ٖبػبٙ ا٘ؼبٖ ؿٚ ٖبػبٙصیؼت ؿ
ٚ بختیٙ صیؼت ؿٜ اثتذا دیذٌب:ٓیٞسد ثشسػی لشاس دٛٔ ٜ دیذٌبًٚ دس ص٘ذٌی ثـش اص دٙٞـب اصّی پیذایؾ فشٙٔ ؾ ثش آ٘یٓ تبٞٚدس ایٗ پظ
 دسٚ ٖ اص اثتذای خّمت ا٘ؼبٝٗ آدٔی اػت وٞ دس رٍٝی پیؾ ػبختٙٞطیىی فشًِٛٛ ٘بؿی اص یه ٘ظبْ ثیٙٞ ٔؼتمذ اػت فشٝ و،طیهِٛٛثی
 یٝ دس ٘تیدٝی وٙ اثشتٚ  ای اػت غیشغشیضیًٜ پذیذٙٞ ٔؼتمذ٘ذ فشٝبػبٖ وٙ ا٘ؼبٖ ؿٜ دیٍشی دیذٌبٚ د داسدٛخٚ ب ثـشٙ ی اثٕٝٞ وبِجذ
.ً ٘یؼتِٙٞذ داسای فشٍٛبْ تٙٞ ٝیچ ا٘ؼب٘ی ثٞ ٚ دٛ ٔی ؿٝص٘ذٌی دس اختٕبع فشاٌشفت
روش تحقیق
 یٝیٚ اص صاٚ بختیٙ ا٘ؼبٖ ؿٚ طیىیِٛٛ ٍ٘شؽ ثیٚ اص عشیك دٚ اٛؽ تحّیُ ویفی ٔحتٚ سٝ ثِٝ ی ٔمبٝ تب فشضیٜؾ تالؽ ؿذٞٚدس ایٗ پظ
.دٛ ؿٝ تحمیك لشاس ٌشفتٚ سد ثشسػیٛٔ ٖبػبٙ ا٘ؼبٖ ؿٚ 1ٖبی اختٕبػی ا٘ؼبٞ طیؼتِٛٛدیذ ثی
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یىی اص ػئٛاَ ٞبی ٔٔ ٟٓتفىشیٗ ػّ ْٛا٘ؼب٘ی دس چٙذ د ٝٞی ٌزؿتٕٛٞ ٝاس ٜایٗ ثٛد ٜاػت و ٝچ ٝساثغ ٝای ثیٗ ثیِٛٛطی ا٘ؼبٖ ٚ
فش ًٙٞا٘ؼب٘ی ٚخٛد داسد؟
ثیِٛٛطیؼت ٞبی اختٕبػی ا٘ؼبٖ ٔؼتمذ٘ذ فش ًٙٞثخـی اص صیؼت ؿٙبػی ا٘ؼبٖ اػت  ٚآ٘بٖ ثب ثیبٖ ایٗ و ٝتبسیخ  ٚفش ،ًٙٞسیـ ٝدس
سٚاٖ ؿٙبػی  ٚسفتبس  ٚث ٝػجبستی سیـ ٝدس ػّ ْٛاػصبة ،ط٘تیه  ٚتىبُٔ داسد ،تئٛسی خٛد سا ثب ایٗ پیؾ فشض آغبص ٔی وٙٙذ وٕٝٞ« :ٝ
ا٘ؼبٖ ٞب ثب ٚیظٌی ٞبی صیؼت ؿٙبختی ٔؼیٙی ث ٝد٘یب ٔی آیٙذ ٕٞ ٚیٗ ٚالؼیتٕٞ ،ب٘ٙذی ٞبی ٌؼتشد ٜدس سفتبس ثـشی سا تب ا٘ذاص ٜای
تجییٗ ٔی وٙذ؛ أب ٔىب٘یؼٓ ٞبی ٔختّف ٔحیغی ثش ث یبٖ طٖ ٞب اثش ٌزاؿتٛ٘ ٚ ٝع فؼبِیت آٖ ٞب سا دس ثذٖ تغییش دادٛٔ ٚ ٜخت ثشٚص
سفتبسٞبی ٔتفبٚت ٔی ؿ٘ٛذ.
آٖ ٞب دسثبس ٜی سفتبس ا٘ؼبٖ ٞب دس فشٞ ًٙٞبی ٔختّف ٔی ٌٛیٙذ :ثب ٚخٛد تٛٙع دس آداة  ٚسػ ٕٝٞ ،ْٛی فشٞ ًٙٞب ٚخ ٝاؿتشاوی داس٘ذ.
دس حمیمت آ٘بٖ اص یه اصُ ٔـتشوی ػخٗ ٔ ی ٌٛیٙذ  ٚاص آٖ ثب ػٛٙاٖ ٔىب٘یؼٓ دس٘ٚی ٔغض یبد وشد ٚ ٜآٖ سا ٘ـبٖ دٙٞذ ٜی ایٗ ٔی دا٘ٙذ
و ٝسفتبس ا٘ؼبٖ ٞب ثب ٚخٛد  ٕٝٞی تفبٚت ٞب ،اص یه ػشی لٛا٘یٗ تجؼیت ٔی وٙذ و ٝاص ٔغض ػشچـٌٕ ٝشفت ٝا٘ذ.
ٔغبِؼبت ثش سٚی ٔغض  ٚسٚاٖ ا٘ؼبٖ دس ػبِٟبی اخیش ٘ـبٖ داد ٜاػت و ٝدس ٔغض چیضی ٚخٛد داسد و ٝث ٝتىشاس اٍِ ٛتٛخٔ ٝی وٙذ  ٚتٛا٘بیی
ایدبد استجبط ثیٗ ٔٛاسد آٔٛخت ٝؿذ ٜدس صٔبٖ ٞبی ٔتفبٚت سا داسد.
ثیِٛٛطیؼت ٞبی اختٕبػی ا٘ؼبٖ ػٛٙاٖ ٔی وٙٙذ و « ٝافىبس ،احؼبػبت ،غٓ ٞب  ٚؿبدی ٞب ،سٚیبٞب  ٚآسصٞٚبی ا٘ؼبٖ ٍٕٞی دس اثش فؼبِیت
ٞبی فیضیِٛٛطیىی ٔغ ض ثٚ ٝخٛد ٔی آیٙذ .پشداصؽ اعالػبت دس ٔغض ٔٛخت ایدبد فؼُ  ٚا٘فؼالتی ٔی ٌشدد و ٝاص آٖ ث ٝػٛٙاٖ «سٚاٖ» ٘بْ
ثشدٔ ٜی ؿٛد .آٖ ٞب  ٓٞچٙیٗ ٔی ٌٛیٙذ :ؿٛاٞذ ٘ـبٖ ٔی دٙٞذ و ٕٝٞ ٝی اثؼبد سٚاٖ ا٘ؼبٖ ث ٝوٙؾ ٞبیی ٚاثؼت ٝاػت و ٝدس ثبفت ٞبی
ٔختّف ٔغض ا٘دبْ ٔی ٌیش٘ذ.
آٖ ٞب یه ٘تیدٔ ٝی ٌیش٘ذ  ٚآٖ  ٓٞایٗ اػت « :سٚاٖ ا٘ؼبٖ وبٔال ثٚ ٝیظٌی ٞبی فیضیىی ا ٚثؼتٍی داسد؛ تبو ٖٛٙطٖ ٞبیی وـف ؿذ ٜا٘ذ
و٘ ٝمؾ آٖ ٞب دس تبثیشٌزاسی ثش اثؼبد ٔختّف سٚا٘ی ا٘ؼبٖ ثبثت ؿذ ٜاػتٔ .غبِؼبت دس ػّ ْٛاػصبة ٘یض ث ٌٝ٘ٛ ٝای استجبط ٘ضدیه سٚاٖ ٚ
ٔبد ٚ ٜپی٘ٛذ ثیٗ آٖ ٞب سا اثجبت ٔی وٙذ».
ثش ٕٞیٗ اػبع ،ا٘ذیـٕٙذاٖ ٔؼمتذ ث ٝثیِٛٛطی فشٍٙٞی دیذٌبٟ٘ ٜبیی خٛد سا پیشأٙٔ ٖٛـبء پیذایؾ فش ًٙٞایٗ ٌ ٝ٘ٛػٛٙاٖ ٔی وٙٙذ:
فش ًٙٞچیضی ٘یؼت و ٝاص ثیشٚ ٖٚاسد ثذٖ ؿٛد ،ثّى ٝثش اػبع ٘ٛع ػّٞ َٛبی ٔغض ؿىُ ٔی ٌیشد و ٝایٗ فشایٙذ« ،یبدٌیشی» ٘بٔیذٔ ٜی
ؿٛد( .اسدوب٘ی)8388 ،
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أب دیذٌب ٜد ْٚو ٝدیذٌب ٜا٘ؼبٖ ؿٙبختی اػتٔ ،جتٙی ثش آسا  ٚا٘ذیـٞ ٝبی ا٘ؼبٖ ؿٙبػب٘ی اػت و ٝتب حذٚد صیبدی ٘ظشاتـبٖ ثب ٘ظشی ٝی
«تشثیت» لشاثت ٔفٟٔٛی ٔ ٚحتٛایی داسد .ا٘ؼبٖ ؿٙبػبٖ ٔؼتمذ٘ذ :فش ًٙٞپذیذ ٜای اػت غیشغشیضی  ٚاثشتٙی و ٝدس ٘تید ٝی ص٘ذٌی دس
اختٕبع فشاٌشفتٔ ٝی ؿٛد.
آ٘بٖ ٔؼتمذ٘ذ ٞش ا٘ؼبٖ صٔی ٝٙی فشاٌشفتٗ فش ًٙٞسا داسد أب ٞیچ ا٘ؼب٘ی ثٍٙٞ ٝبْ تِٛذ داسای فش٘ ًٙٞیؼت .ث ٝػجبست دیٍشٞ ،ش ا٘ؼبٖ دس
خبٔؼ ٝای ؤ ٝتِٛذ ٔی ؿٛد ث ٝتذسیح ،فش ،ًٙٞیؼٙی سا ٚ ٜسٚؽ ص٘ذٌی خبٔؼ ٝی خٛد سا ٔی آٔٛصد.
دا٘ـٕٙذاٖ ا٘ؼبٖ ؿٙبع ٔؼتمذ٘ذ :فش ًٙٞاسثی  ٚیب راتی ٘یؼت؛ صیشا اٌش چٙیٗ ثٛد  ٕٝٞی خٛأغ ثبیذ داسای فشٕٞ ًٙٞب٘ٙذ ثبؿٙذ.
ایـبٖ ٕٞچٙیٗ ثب اػتمبد ث ٝایٗ ثبٚس و ٝاصٛال ا٘ؼبٖ ٞب اص ِحبػ ػبخت صیؼت ؿٙبختیٍٕٞ ،ی اص یه ٘ٛع ا٘ذ  ٚتفبٚت ٞبی خؼٕی ثیٗ
آٖ ٞب ظبٞشی اػت  ٚچٙذاٖ صیبد ٘یؼت ٔی ٌٛیٙذ :طٖ ٞبی تؼییٗ وٙٙذ ٜی تفبٚت ٞبی ظبٞشی ،چ ٖٛسً٘ پٛػت ،ٛٔ ،ؿىُ صٛست،
ثیٙی  ٚغیش ٜدس ثیٗ ا٘ؼبٖ ٞب دسصذ وٕی اص ٔدٕٛع طٖ ٞب سا تـىیُ ٔی دٙٞذ .ث ٝدیٍش ػخٗ ،تفبٚت ٞبی ط٘تیىی ثیٗ ا٘ؼبٖ ٞب ٘ ٚظاد ٞب
فمظ د ٜدسصذ اػت و ٝآٖ ٔ ٓٞشثٛط ثٚ ٝضغ ظبٞشی ثٛدٔ ٝ٘ ٚ ٜغض و ٝػبُٔ تؼییٗ وٙٙذ ٜاػت.
ا٘ؼبٖ ؿٙبػبٖ دسثبس ٜی ػّت تفبٚت فشٞ ًٙٞب ٔؼتمذ٘ذ وٞ ٝیچ ٘ظاد  ٚیب ٌشٞٚی اص ِحبػ ػبختٕبٖ ٔغض ثش دیٍش ٌشٞ ٜٚب ثشتشی ٘ذاسد،
ثٙبثشایٗ چ ٖٛفش ًٙٞپذیذ ٜای اػت غیش صیؼت ؿٙبختی ،ثب آٖ و ٝا٘ؼبٖ ٞب  ٕٝٞاص یه ٘ٛع ا٘ذ ،ثب ایٗ حبَ ،فشٞ ًٙٞبی ٔتفبٚت داس٘ذ.
آ٘بٖ ادأٔ ٝی دٙٞذ :ثب ػٙبیت ث ٝایٗ ٚالؼیت و ٝفش ًٙٞغیش راتی اػتٞ ،ش ا٘ؼب٘ی ثبیذ فش ًٙٞخبٔؼ ٝی خٛد سا یبد ثٍیشد و ٝآٖ  ٓٞفمظ
اص عشیك ص٘ذٌی اختٕبػی  ٚآٔٛصؽ أىبٖ پزیش اػت( .أبٖ اِّٟی ثٟبس٘ٚذ)8393 ،

ث٘ ٝظش أیُ دٚسویٓ  ٚخٛاٞشصاد ٜاؽ ٔبسػُ ٔٛع ،د ٚثٙیبٍ٘زاس خبٔؼ ٝؿٙبػی ٔ ٚشدْ ؿٙبػی فشا٘ؼ ،ٝخبٔؼ ٚ ٝفش ًٙٞثٔ ٝشاتت ٔ ٟٓتش
اص ٚیظٌی ٞبی صیؼتی ثشای تجییٗ اػٕبَ ا٘ؼب٘ی ٔی ثبؿٙذ.
دس ٔخبِفت ثب ا٘ؼبٖ ؿٙبػی خؼٕب٘ی ؤ ٝؼتمذ اػت خٙبیت سیـ ٝی ط٘تیىی داسد  ٚیب ػّت ػمت ٔب٘ذٌی ٔشدٔبٖ اثتذایی ٔٙـب ٘ظادی
داسد؛ ثّى ٝآٖ د ٚثیؾ اص ٞش چیض ث ٝثؼذ اختٕبػی لضی ٝإٞیت ٔی دٙٞذ( .دٚستی)8389 ،ٝ
ا٘ؼبٖ ؿٙبػبٖٟ٘ ،بیتب فش ًٙٞسا ایٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛسد ثشسػی لشاس ٔی دٙٞذٞ :ش صٛستی اص سفتبس و ٝاوتؼبثی  ٚغیش غشیضی ثبؿذ( .ثیتغ  ٚپالي،
)8375

فرهنگ و منطاء پیدایص رفتار در انسان
دس خٕغ ثٙذی ٘ظشیٞ ٝب  ٚدیذٌبٞ ٜبی فٛق ٔ ٚجبحثبت ٔـبثٟی و ٝدس ع َٛتبسیخ ٔیبٖ ٘ظشی ٝپشداصاٖ پیش٘ ٚظشیٞ ٝبی «عجیؼت» ٚ
«تشثیت» ا٘دبْ ؿذ ٜاػتٔ ،ی تٛاٖ ث ٝدیذٌبٞی ٔتؼبدَ تش تٕؼه خؼت؛ دس ٚالغ ٔی تٛاٖ ٌفت ٔجٙبی صیؼت ؿٙبختی فش ٚ ًٙٞسفتبس
ا٘ؼب٘ی ،إٞیت داسد ،أب ایٗ ؤ ٝب چٍ ٝ٘ٛدسصذد ثشآٚسدٖ ٘یبصٞبی فغشی ٔبٖ ثش ٔی آیییٓ  ٚساٞ ٜبی تغجیك ٔٛفمیت آٔیضی سا دس پیؾ
ٔی ٌیشیٓ ،لضی ٝای اػت و ٝثیـتش آٖ اوتؼبثی خٛاٞذ ثٛد.
ادٌبس ٔٛسٖ ضٕٗ ا٘تمبد اص ٘جٛد چبسخٛة ٔشخؼی ثشای پی٘ٛذ صیؼت -ا٘ؼبٖ ال ذاْ ث ٝاسائ ٝی ٘ظشی ٝای ٔتؼبدَ  ٚػیؼتٕی وشد و ٝػ ٝالیٝ
سا ثب  ٓٞدس استجبط ػیجش٘تیه لشاس ٔی دٞذ  ٚث ٝتٛضیح تمبثُ ٞبی فش ،ًٙٞعجیؼت  ٚا٘ؼبٖ ٔی پشداصد.
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ضکل  1نظریه ی سیستمی و ارتباط سیبرنتیک فرهنگ ،طبیعت و بیولوژی انسان
ٔٛسٖ ٔؼتمذ ثٛد حشوت اص الی ٝی صیؼتی ث ٝفیضیه -ؿیٕی ثب وـف  DNAو ٝدس ٚالغ وـف ػبختبس ؿیٕیبیی وذ ط٘تیىی اػت ا٘دبْ
ٔی ؿٛد  ٚثؼذ اص ثشلشاس ػبختٗ ایٗ استجبط ٔیبٖ عجیؼت صیؼتی ا٘ؼبٖ  ٚفیضیه -ؿیٕی ا ،ٚث ٝایٗ ٘تیدٔ ٝی سػذ و« :ٝدیٍش ٔبد ٜی ص٘ذٜ
ٚخٛد ٘ذاسد ،ثّى ٝآ٘چٞ ٝؼت ػیؼتٓ ٞبی ص٘ذ ٚ ٜػبصٔبٖ خبصی اص ٔٛاد فیضیىی ؿیٕیبیی اػتٛٔ ».سٖ ٕٞچٙیٗ حشوت اص الی ٝی فیضیه
ؿیٕی ث ٝفش ًٙٞسا ثش اػبع ٘ظشی ٝی صیؼت ث ْٛؿٙبػی وٞ ٝذلؾ ٔغبِؼ ٝی ساثغ ٝی ٔیبٖ ٔٛخٛدات ص٘ذٔ ٚ ٜحیظ صیؼت آ٘بٖ اػت،
أىب٘پزیش دا٘ؼت ٚ ٝثش تبثیش ٔحیظ ثش ػّٕىشد طٖ ٞب تبویذ ٔی وٙذ  ٚدس ٟ٘بیت حشوت اص الی ٝی فش ًٙٞث ٝصیؼتی ٘یض ثب ٘ظشی ٝی «ثٗ
خٛی ؿٙبػی» یب ٕٞبٖ ٔغبِؼ ٝی سفتبس حیٛا٘بت دس ٔحیظ عجیؼی  ٝ٘ ٚدس ؿشایظ ػبد ٜی آصٔبیـٍبٞی تٛخی ٝپزیش دا٘ؼت( .تمی صادٌبٖ،
)8388
ٕ٘ی تٛاٖ ٌفت و ٝسفتبسٞبی اوتؼبثی ا٘ؼبٖٞ ،یچ ٔجٙبی صیؼت ؿٙبختی ٘ذاس٘ذ .ؿشایظ ثٙیبدی فیضیِٛٛطیه ٔب ،یؼٙی ٘یبص ث ٝخٛسان ،آة،

ػشپٙب ،ٜخٛاة  ٚفؼبِیت خٙؼی ثش سفتبس ٔب ثی تبثیش ٘یؼتٙذ .سفتبس اوتؼبثی ث ٝخبی آٖ و ٝیىؼشٔ ٜتٕبیض اص غشیض ٜثبؿذٔ ،ؼٕٛال تحت تبثیش
غشیض ٜیب اعالػبت ٔٙذسج دس طٖ ٞب ٔی ثبؿذ .أب آٖ سفتبسٞبیی و ٝاص عشیك آٔٛصؽ وؼت ٔی ؿ٘ٛذ ،دسصذ ثبالیی اص سفتبس ثـشی سا تـىیُ
ٔی دٙٞذ (ثیتغ  ٚپالي)8375 ،
ث ٝعٛس وّی ٔی تٛاٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝادٌبس ٔٛسٖ ٘تیدٌ ٝیشی وشد٘ ،تیدٌ ٝشفت وٞ ٝش سفتبس ا٘ؼب٘ی ث ٝیه فؼبِیت رٙٞی ،یه ِٔٛف ٝی
ط٘تیىی  ٚیه ِٔٛف ٝی فشٍٙٞی ٘یبصٔٙذ اػت ٚ ٚخٛد ٞش ػ ٝػبُٔ ثشای ٞش سفتبس ا٘ؼبٖ الصْ  ٚخذایی ٘بپزیش اػت( .تمی صادٌبٖ)8388 ،

ضکل  2مولفه های تطکیل دهنده ی رفتار انسانی
ث ٝػجبست دیٍش فش ًٙٞثخؾ ٌؼتشد ٜای اص ثیِٛٛطی ا٘ؼب٘ی اػت  ٚساثغ ٝی فش ًٙٞثب ثیِٛٛطی ٕٞب٘ٙذ حشوت وشدٖ د ٚپب دس وٙبس یىذیٍش
ٔالصْ ٕٞ ٚشا ٜاػت  ٚثٚ ٝضٛح ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝتأثیشات فشٍٙٞی  ٚط٘تیىی دس سفتبس ا٘ؼبٖ ث ٝعٛس وبُٔ دس  ٓٞتٙیذ ٜاػت(.
ٔ ) Richerson & Boyd, 2005غض الذاْ ث ٝفؼبِیت ٔی وٙذ تب ثب تِٛیذ ٔىب٘یؼٓ ٞبی رٙٞی دس٘ٚی( ٚث ٝوبسٌیشی ا٘ذاْ ٞبی ا٘ؼب٘ی) ٚ
ثش اػبع ٘ ٚ DNAمـ ٝی ط٘تیه ا٘ؼب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ فشٍٙٞی و ٝدس ع َٛدٚس ٜی حیبت آدٔی ثش ٚی  ٚافىبس  ٚػمبیذ ا ٚتبثیش ٌزاؿتٝ
اػت ،یه سفتبس ا٘ؼب٘ی سا ؿىُ دٞذ)Tooby & Cosmides, 1990( .
نتیجهگیری
اص ٔدٕٛع ٔغبِت فٛق ٔی تٛاٖ یه ٘تیدٌ ٝیشی وشد  ٚآٖ  ٓٞایٙىٔ« ٝغض» ث ٝػٛٙاٖ ٔٙجغ اِٚی ٝی تِٛیذ فش ًٙٞدس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ؿٛد
و ٝث ٝا٘دبْ فؼبِیت ٞبی رٙٞی ٔی پشداصد  ٚدػتٛسات اِٚی ٝسا صبدس ٔی وٙذ .آٖ ٌبٕٞ ٜضٔبٖ یىی ٘مبط ضؼف  ٚلٛت ط٘تیىی ٔٛخٛد دس
٘مـ ٝی ط٘ ْٛا٘ؼب٘ی  ٚدیٍشی فش ٚ ًٙٞآٔٛصٞ ٜبی فشٍٙٞی دس ٖٚر ٗٞفشدٞ ،ش د ٚثش ویفیت ػُٕ ا٘ؼبٖ  ٚسفتبس ا ٚتبثیش ٔی ٌزاس٘ذ .ثٝ
سفتبسی و ٝدس ایٗ ٔشحّ ٝاص چشخ ٝث ٝفؼّیت ٔی سػذ ،یه سفتبس فشٍٙٞی ٔی ٌٛییٓ.
ا٘ؼبٖ ثشای ا٘دبْ سفتبس ا٘ؼب٘ی  ٚؿشافتٕٙذ(ا٘ؼبٖ ٌ ٚ ٝ٘ٛغیش حیٛا٘ی) خٛد ،ثٞ ٝش دٙٔ ٚـبء ثیِٛٛطیىی  ٚفشٍٙٞی سفتبس خٛد احتیبج داسد.
آٌبٞی اص ٔٙـبء پیذایؾ فش ٚ ًٙٞسیـٞ ٝبی آٖ دس دس ٖٚثذٖ ا٘ؼبٖ  ٓٞ ٚچٙیٗ دس ٔحیظ صیؼت ثیش٘ٚی أ ٚحممیٗ سا ث ٝیه یبفت ٝی
ػّٕی ٔ ٟٓدس سفتبس ؿٙبػی سٔ ٖٕٛٙٞی ػبصد  ٚآٖ «ػبُٔ سفتبس» اػت ؤ ٝی تٛا٘ذ دس ػّٔ ْٛختّف وبسوشدٞبی ٔتؼذدی داؿت ٝثبؿذ.
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ٔتِٛی صاد ٜاسدوب٘ی ،ػّی ،ط٘تیه ،سفتبس  ٚفش ،ًٙٞفصّٙبٔ ٝاخالق پضؿىی ،ؿٕبسٞ ٜفتٓ77 ،8388 ،
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