
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            
 ۱۲/۹۰/۲۹۱۲         دیپلوم انجینر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 مصاحبٔه معلوماتی: در آغاز همکاری بود
 اطالعات پچیده را با گفتار انتقال دهد ،را دارد توانائیاین چرا صرف انسان 

 

  Nicola von Lutterotti: مصاحبه کننده   ، ۹۰/۹۰/۲۹۱۲چاپ زوریخ مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت

 

 Michael ،نه؟ روانشناس سیرتکاملی ،انسان های میمون نما ،نزدیک مامشابهان چرا ما می توانیم سخن گوئیم و 

Tomasello همکاری بوده است.از  انسانیشکل  ،می گوید: مهم و تعیین کننده برای انکشاف سخن گفتن 

 

 
1. Orang-Utans (Pongo) 2. Gorillas (Gorilla) 3. Schimpansen (Pan) 4. Bonobos (Pan) 

 

انسانی می شناسید.  ولی بعضی حیوانات همچنان  )مختص(تیپیک شیوهٔ  شما همکاری را به حیث ،Tomaselloښاغلی 
عساکر ماده و  ،. این ها کارگرهای مادهعسل به سر می برند زنبوران هایی کهمثال ً در دولت ،کار می کنند مباه ،مؤثر

 دایه ها در اختیار دارند. آیا این یک شکل پچیدهٔ از همکاری نیست؟
 

ند. اواقعا ً به صورت غیر عادی همکار  ،به سر می برند  اجتماع که درمورچه ها و دیگر حشرات  ،زنبوران عسل

به اصطالح   طبق قواعد غیر انعطاف پذیر جریان دارد. در انسان عالوتاً  ،خالف انسانها ،لیکن همکاری حشرات باهم

اقربا  با أحشرات بدون استثن ،سطح شناسائی نقش خود را دارد. یک تفاوت دیگر: طوری دیگر نسبت به انسان ها

 همکاری دارند. خود  )وابستگان(

 

 ؟همچنان چیز از قبیل همکاری دیده می شود ،به انسانها می باشند شبیه در بین میمونهای انسان نما که از نظر ژنتیک
                                                                                          Piliocolobus badius 

که به شکار یک نوع وجود دارد پیچیده ترین شکل همکاری در بین شیمپانزها 

در این صورت یک شیمپانز شکار را  می برآیند: )تصویر پهلو(شادی سرخ رنگ

و سومی در  کند را قطع میگریزشکار تعقیب می کند در حالیکه دیگرش راه 

تا  ،د را داردکمین نشسته تا بر شکار حمله کند. لیکن هر شیمپانز کوشش خو

شکار را تنها برای خود نگاه دارد یا در صورتیکه امیدی در زمینه باقی نمانده 

تقسیم کردن برای شیمپانزها وجود . به گدائی از آن پارچٔه به دست آرد ،باشد

      ندارد.

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_masahebae_malumaty.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_masahebae_malumaty.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_masahebae_malumaty.pdf
http://www.menschenaffen.info/Orang-Utan.html
http://www.menschenaffen.info/Gorilla.html
http://www.menschenaffen.info/Schimpanse.html
http://www.menschenaffen.info/Bonobo.html
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 "شیمپانز" هایی میمون گرچه

شناسند نمی را کردن تقسیم عدالت ولی کنند می شکار باهم  

 سنِد برای این کار وجود دارد؟آیا 
 

شان می دهد:  دوشیمپانز در برابر یک تخته با دو ریسمان این را نتایج عملی مطالعات ما  ،دیگر مواردضمن  ،بله

قاعدتا ً تالش نمی کنند تخته را مشترکا ً کش میمون ها خوردنی قرار دارد. یک شده نشسته و در  وسط آن پیشبینی 

تقسیم نمایند.  ،را به نحو از انحا به یک طریقی رضایت بخش بین هردو« خوراک» نمی شوندنمایند. زیرا مؤفق 

با این مانده آنکه قدرتمندتر است خوراک را می قپد و دیگری دست خالی  ،همکاری کنندخواسته باشند باید بازهم اگر

مطلق طور دیگر معامله می کنند. حتی نتیجه که مرتبٔه دیگر حاضر به همکاری نمی شود. در موقعیت مساوی انسان ها 

 اطفال تأخیر نمی کنند دست بادست همراهی کرده و تحفه را تقسیم کنند.

 

 اگر شیمپانز ها به شکار بروند؟  ،نقش ها خواهد بود تقیسم وظایف است. چطور ،همکاری مهم یک اسپکت)جنبٔه(
 

از قبیل تقسیم نقش ها وجود دارد. عمل ثابت به این نظر است که دربین شیمپانزها یک  Christoph Boschهمکار من 

من این موضوع  را تصادفی فکر می کنم: یک شیمپانز شروع می کند حیوان طعمٔه خود را شکار کند و  ،برخالف

به بهترین وجه انجام داده غریزی فیصله می کنند کدام وظیفه را از قرارگاه خود به صورت دیگران همه به تعقیب آن 

 می تواند. این شکل شکار گروپی زیاد مشابه شکار شیرها و گرگ ها می باشد.

 

سلوک و شیؤه میمون های انسان نما را با اطفال یک الی دوساله مقایسه  ،برای اینکه منبع همکاری انسانی تحقیق گردد
 کنید. چرا؟

 
ولی نه مطٔمنا ً بکلی  مطابق به عین صورت یک  ،این به یک طریقی ،اگر اطفال کوچک باهم یک جا به کار بپردازند

این شکل بسیار زیاد قبل در تاریخ انسان انکشاف یافت و این هم در شکل همکاری انکشافیافتٔه اصل تاریخی خواهد بود. 

روپ های کوچک همکار بعدا ً به مرور زمان همیش گروپ های وقتیکه  ما هنوز شکاری و کولکسیونر بودیم. از گ

شهرها و کشور ها صورت  ،بزرگتر ساخته شد. امروز همکاری در اجتماعات پنهان و ارگانیزاسیون های بین المللی

 پذیر است.

 

 
وذ متفاوت کلتوری عالیمی وجود دارند که اطفال از تولد به بعد از محیط اجتماعی خود شکل می گیرند. فکر نکنید که نف

 و این هم بسیار پیشتر در حیات؟ -سلوک متفاوت نیز می انجامد  طرق به
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چه می خواهیم دقیقا ً تحقیق کنیم که کلتور  "Jacobs Foundationالکن من از این مطمئن هستم. با جایزٔه "فوندیشن یاکوب 

سلوک و طریق همکاری اطفال را متأثر می سازد. بین هریک از مردم کشور ها به اصطالح قسما ً تفاوت های نوع 

وجود دارد. در بین ما حیات اطفال اکثرا ً توسط کالن ساالن شکل  ،زیاد در نوع و طریق که چطور اطفال  نمو می کنند

چه وقت  ،تلویزیون ببینند یا همرای کمپیوتر وقت بگزرانند می گیرد. در این جا والدین تعیین می کنند اطفال چقدر وقت

و کدام وقت به بستر بروند. در "سیویلیزاسیون" های دیگر کالن ساالن در حیات اطفال کمتر دخالت  باشندبا رفقایی خود 

 می باشند. مافریقایی که در آنها اطفال تقریبا ً تمام روز باه هایدارند. مثال ً هستند کلتور

 

 از عواقب آن؟ یسخن گفتن پیش شرط توان همکاری انسان بود یا بیشتر یک آیا
 

زیرا بدون همکاری مشکل است سخن گفتن تصور شده بتواند. این  ،از عواقب همکاری بوده باشد یسخن گفتن باید یک

زبان شده می توضیح کرد: چه واقع خواهد شد اگر شیمپانزها و اکسین یک  خوب را می توان با مثال در میمون ها

که این برای آنها مفید تمام شده  ،توانستند؟ احتما الً هیچ. زیرا شیمپانزا هیچ عالقه ندارند هم نوعان خود را هدایت بدهند

می تواند. آنها به اصطالح معتقد اند که دیگران اطالعات رسیده را بکلی به نفع خود بکار خواهند برد. برخالف برای 

تو قصٔه دارم که فرض می  یدر بین انسان ها اعتماد طرفین را ایجاد می کند: من برانیکاسیون( )کمواین منظور مخابره 

و برخالف فکر می کنم که تو دقیقا ً از همین سبب به من  تمام شود.کنم شاید مورد عالقٔه تو واقع گردد یا به نفع تو

ورتیکه از قبل می دانم تو می خواهی مرا فریب به تو گوش دهم در ص باید اطالعات را ارسال می داری. زیرا چرا من

 دهی؟

 

 میمون ها اقاًل  یک شکل عقب ماندهٔ تبادلهٔ اطالعات از قبیل کمک های ژستی را در اختیار دارند؟آیا 
 

میمون های که در نگاه داری انسان نموکرده اند می توانند بآموزند با کلک به چیزی اشاره کنند. لیکن این ها به این 

ند به اشاره نق باهم مخابره نمی کنند بلکه صرف با انسان ها. محتوای اطالعات این چنین ژست ها محدود می ماطری

آزاد نمو کرده اند برخالف نه از ژست ها و نه از  ،قبیل آوردن خوراک. میمون های که در جنگلبرای چیزی از 

انسان های طوردیگر نسبت به  –استفاده می کنند تا دیگران را اشاره دهند یا آنها را مطلع سازند  )اشارات چهره(میمیک

وسایل غیر لفظی افهام و با اولی. ژست ها و میمیک ها باید پیشقراول زبان انساها بوده باشد. امروز هنوز هم گاه گاه 

 که ما لسان آنرا نمی دانیم. ی شودواقع می در یک کشوراقامت ما تفهیم می نماییم. این در صورت 

  

مشکل است دانست چرا صرف انسان چنین اشکال پیچیدهٔ همکاری  را انکشاف داده است.  آیا نیاکان ما تحت یک فشار 
 نسبت به میمون ها قرار داشتند؟ (Selektion) دیگری انتخاب

 
محیط زیست رخ داده  در ما یک وقتی تغییر من این طور فکر می کنم.  قابل فکر است که در محل حیات پدران ،بله

از میمون ها توانسته باشند قویا ً تکثر کرده و نیاکان نا  چند است که به قلت غذا منجر گردیده باشد. به این ترتیب نوعی

با میوه مرفوع ساخته نمی توانستند و از این نگاه برای خود منابع  گرسنگی خود را دیگر  ،بلد ما به درخت باالشدن

می باید سراغ می کردند. داشتن توان همکاری در چنین مواقع  ،غذا را که کمتر به سادگی به آن رسیده می شد دیگر 

دیگر در مورد  بایکتوان آن موجود باشد که توانست برای زنده ماندن مفید تمام شود. ولی همزمان پیش شرط است تا 

که  ،ظرفیت ها –پالن بوده و  کار همآهنگ مستلزم طرح جمعی پیشرفت محتوای پیچیده مخابره صورت گیرد. زیرا 

اعتماد جانبین می باشد.  به همکاری مشروط ،بدون افهام و تفهیم به مشکل به سر خواهد رسید. و چنانچه قبال ً تذکر یافت

 د که همه مشترکین از نفع بردن آز آن مطمئن باشند.  اعتماد وقتی به وجود آمده می توان

 

وچه تفاوت بین انسان ها و میمون ها از نظرتوان آموزش دیده می شود؟ اگر یک شیمپانز مشاهده کند چطور یک 
 از آن تقلید کند؟ ید  نخواهد کوش ،شیمپانز دیگر به کمک یک سنگ یک چهار مغز را می شکند

 
شکستانده شود وکوشش می کند ـ این است تفاوت قطعی با انسان ها ـ می تواند چهار مغز شیمپانز صرف می بیند که 

یده انمی بیند و نه راه را که به آن رسرا چهارمغز را با تخنیک خود باز کند. این بدان معنی است که او صرف نتیجه 
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معنی معلوم گردد: به طور مثال اگر یک گرچه بکلی بی  ،است. در برابر آن اطفال خورد تمام جریان را تقلید می کنند

یک طفل دو ساله پیوست به آن  ،کالن سال چکش را نخست به هوا چرخ دهد قبل از اینکه با آن چهار مغز را بشکند

دقیقاً عین حرکات را اجرا خواهد کرد. یک تفاوت دیگر:  شیمپانزها به یک دیگر چیز نه می آموزند. به این طریق آنها 

 چطور چهارمغز باز می گردد.  ،ود هیچگاه نشان نخواهند دادبه هم جنس خ

 

به یقین  –نمی شودگرفته   گروپ از یک عضو  این لیو باشد داشته اگر یک شیمپانز در واقعیت یک فکر آنی ژنی
 کشف با کاشف می میرند؟ 

 
دقیقا ً این است تفاوت با انسانها. اساس کلتور انسان در مجموع دانش فردی قرار دارد. به طور مثال یک چکش را  ،بله

با که می گیریم. در آغاز این صرف عبارت از یک پارچه سنگ ساده بوده است. یک زمانی کسی به این فکر می رسد 

. در نتیجه همه از این چکش جدید استفاده می کنند تا ارتقاء یابد قدرت زدن این وسیلهتا  سنگ یک دسته را محکم ببندد

شبیه ما از اقربایی وقتیکه یک نوآوری دیگر جایش را بگیرد. یک چنین سیرتکاملی کلتوری را میمون ها ندارند. زیرا 

 و انتقال آن دانش به دیگران. یک جریان شرط ضروری عاجز اند: توان تقلید نمودن دقیق دو پیش

 

 یانپا
 


