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  دندان ها دروغ نمی گويند
  

  چطور توسط تحليل دندان حيات انسان های قبل التاريخ باز نگری می گردد
  

متود ضمناً  با .  امروز صرف نظر به عمل آمده نمی تواند انتروپولوژی ِدنتالبرای باز سازی جهان قبل التاريخ از
های بی شمار که کمتر و بيشتر قابل اطمينان قبول شده می توانند، اطالعاتِ  درمورد امراض، سلوک حياتی و قرابت 

 .قوم و خويشِ  انسان های پبشين بدست آمده می توانند
  

  
  
  

در اين تصوير دندان های يک مرد از اوايل 
قرون وسطی ديده می شود که آسيب های 

را نشان می ) وپالزیهيپ(خطی مينای دندان 
منشأ اين آسيب، سترس است که درسال . دهد

  .های طفوليت طفل به دان دچار گرديده است

  
  

در حاليکه استخوانهای يک اسکلت از لحاظ داشتن . دندانها يگانه عنصر وجود استند که از يک مرده باقی می ماند
و به هم فرشدۀ دندان در برابر مرور زمان به ) ختس(منفذ ها بزودی به صورت مکمل منحل می گردند، مواد محکم 

.  مساعد می باشندژنتيک و مورفولوژیصورت دوامدار مقاومت می کند و به همين اساس برای تحليالت کمياوی ، 
مانند (از طريق عاليم دندان « : اظهمار می دارد) آلمان( از مؤ سسۀ انتروپولوژی در پوهنتون ماينس کورت آلت

ً  در چوکات . » می توانيم بيو گرافی يک انسان قبل التاريخ را باز نگری نمايم )نشان انگشت با اين روش جديدا
ُطرق بکار برده شده در اين مورد متنوع .  انتروپولوژی، ساحۀ وسيع آيندۀ بارورِ  انتروپولوژی دندان تثبيت گرديد

شده را احتوا می کنند در پهلوی متود های جديد روش های کهنه ولی با ارزش که تخنيک های متواتر اصالح . استنند
 .تکنولوژی وجود دارند که هنوزکمتر مورد تجربه قرار گرفته و از همين دليل قابل مناقشه می باشند

 

  حلقۀ معما مانند
برای يک مطالعۀ احصائيه يی ديموگرافی و تعيين عمر دروقت فوت، به طور مثال در يک قبرستان قرون وسطی با 

 سال از روی دندان ها ١۵در حال صرف در اطفال و نو جوانان تا . رده بايد عمر فوت شدگان دستياب گرددصدها م
تعيين سن ممکن است زيرا برآمدن و انکشاف آنها يک ريتم معين را تعقيب می کنند که الی چند ماه به صورت دقيق 

 و مقدار توليد سنگ دندان متناسب به سن، تعيين در افراد مسنتر نظر به درجۀ سا ويدگی. تعين تاريخ شده می تواند
قسمت از دندان که در (سمنت دندان اميد بزرگ از چند سال به اين سو درتحليل . عمربايد محتاطانه صورت گيرد

به هرصورت بعد از خوشنودی های اولی . که ممکن تتيجۀ بهتر را در برداشته باشد، برده می شود) ريشه جای دارد
اين حلقه ها به .  اين متود با الی شمار حلقه های نمو در سمنت دندان  استوار است .ت بر مال شده استاکنون واقعي

که خود را در نمونه های روشن و تاريک در ريشۀ دندان نشان می دهند ) معدنی(ساختمان های مختلف مينيرالی 
 شمار حلقه ها با عمر انسان در ارتباط اساس تشکيل نمونه ها معلوم نيست ولی فرض می شود که. متکی می باشند

از اين نگاه محققين باور دارند که . يک حلقۀ روشن و يک حلقۀ تاريک هردو بايد يک سال را در بر بگيرد: می باشد
  .فصول سال در آن نقش داشته باشد

 قرارداده شود که برای شمار حلقه ها بايد از هر ريشۀ دندان اقالً  دو مقطع پالش شدۀ باريک زير مايکروسکوپ
 از مؤسسۀ انتروپولوژی در زوسی اولریش بوشلر. بررسی شمار حلقه ها ساعات چند را در بر خواهد گرفت
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می گويد، متودِ  که در بيولوژی حيوانات منشأ دارد و از اين لحاظ وقت زياد را در بر می گيرد، ُپر ) سويس(برن
. ر موارد آيديال حلقه ها واقعاً  قابل ديد و شمار خواهند بودد. مصرف و برای مطالعات مسلسل غيرعملی می باشد

برای يک فرد مشخص ممکن مصارف به جا باشد ولی نه در يک جمعيت « . انتروپولوگ موصوف بيان می کند
:     می گويد، از اين تخنيک بکلی مفادی ميسر نيستکورت آلتبرخالف ، همکار وی » .برای مطالعات ديموگرافی

  .  هيچگونه مدرکی معين به اثبات نرسيده است که نمونه ها يک نموی ساالنه را نشان دهندتا حال« 
يک گروپ محققين . نه تنها در سمنت دندان بلکه از همه بيشتر در مينای دندان اطالعات غير منتظره نهفته است

تثبيت گردد چه مدتی يک طفل از برتانوی  متودِ  را که هنوز به پختگی نرسيده است معرفی کرده و با آن می توان 
محققين برا ی هر ال به کمک . مينای دندان در زمان طفوليت ال به ال تشکيل می گردد. شير مادر استفاده کرده است

تبديل غذا بايد . تحليل کردند را کلسيوم  وسترونتيومتناسب دو عنصر) تعين کنندۀ کتلۀ ذره( مس سپيکترومتر يک 
به اين اساس در آينده به طور مثال . هم بيشتردر تغيير تناسب دو عنصر متذکره نشان داده شوددر مينای دندان و يا 

تثبيت خواهد گرديد، چه مدتِ  زن های شکاری قبل التاريخ اطفال خود را شيرمی دادند، چيزی که باالی باردار شدن 
  . زن مؤثر می باشد

کمتر مصارف را ايجاب می کند که نشان دهندۀ )ضی مغزمري (Hypoplasie هيپوپالالزیمعاينات دندان از نظر 
در مينای دندان می باشند که به  آسيب هایهيپوپالالزیها . وضع صحی بوده و امروز مورد توجه قرار می گيرد

واضح . اشکال نقطه و يا خطوط فرورفته به شکل کانال به و جود می آيند و ميکانيزم دقيق توليد آن هنوز معلوم نيست
کم وزنی هنگام تولد هم مورد . در دوران طفلی با عث آن می باشند) سترس(است که فشار های جسمی و روحی اين 

آسيب های پرازيتی ، امراض طفوليت، انفيکشن های مهلک و يا بصورت ساده قلت خوراک هم . سؤال قرار می گيرد
يمانه کانال های عميق که به چشم ديده شده و در سنين هر قدر سترس بيشتر باشد به همان پ. در موضوع دخالت دارند

هنوز تشکيل کانال ها  به کدام « اولريش تأسف می کند که .  ساله در دندان های باقی مانده پيدا می شوند۶صفر الی 
در سويس در قرن .  مريضی معين جمع بندی شده نمی تواند، اما آنها از وضع صحی يک طايفۀ معين گويا هستند

  » .ی در هر دو طفل چنين آسيب به مشاهده می رسدوسط
معينات کرم خوردگی دندان هم يک متود ساده و از امتحان بر آمده است تا وضع صحی يک فرد و يا يک گروپ 

دندان ها می توانند با عث التهاب شديد ) کاريس(امروز به خوشی فراموش می گردد که کرم خوردگی . تثبيت گردد
در اين . نهابت روشن گراست اگر معاينات کاريس در مرور زمان مرتباً  اجرا گردد. ه مرگ بانجامداالشه گرديده و ب

 بعد از ميالد، ديده ١۵٠٠ قبل از ميالد و دومی بعد از ۴۵٠٠مورد برای اروپا دو رشد دراماتيک، اولی در حدود 
 می شود در دومی شروع استحصال قند در حاليکه اولی با متود زراعت، شروع مصرف گندم، ارتباط داده. می شود

  . مقصر شناخته می شود
  

  ايزوتوپ ها به حيث کليد
 اولریش  وآلتآگر در مورد انسان های که مدت مديدی قبل مرده اند، بدست آوردن معلومات در نظرباشد، به عقيدۀ 

طور مثال نشان می دهد که اين تحليل به . بهترين وسيله پنداشته می شود) فزيک هستوی(طريق تحليل ايزوتوپ ها
 سال ۵٣٠٠ از زير يخ به دست آمد و تقريباً  ١٩٩١ سپتمبر ١٩جسد موميايی شده که به تاريخ ( ، Ötziوطن آبائی 
برای جواب به سؤال های متعدد تناسب ايزوتوپ های . بايد در جنوب کوهای آلپ قابل سراغ باشد) عمردارد

اين عناصر با غذا و آب در وجود راه می يابد که  . رنيخ تحليل می گردندسترونتيم ، کاربن، نايتروژن ، سرب و ز
ً  در استخوان ها و به صورت دوامدار در دندان ها انباشته می گردند به ) موالر(مينای دندانِ  اول االشگی . مؤقتا

تانده باشد و دندان سوم ايزوتوپ سترونتيوم محلِ  را که فرد در آن سه سال طفوليت خود را گذش) تاپه(طور مثال مهر
بآلخره استخوان ها تاپۀ سالهای اخير حيات را .  سالگی را نگاه می دارد١۴ تا ٩برخالف، تاپۀ ) موالر(االشگی 

ها ) مهر(با مقايسۀ تاپه. کانزرف می کنند زيرا مواد استخوان برخالف دندانها در طول زندگی بار بار تجديد می گردد
کوشش دارد با تحليل ايزوتوپ هايی عناصر بيشتر در  )محقق(آلتبا اين متود . شودتغيرمحل اقامت شناخته می 

  .  ها را در داخل اروپا شناسائی کندالنگوبارد يا ِکلت هاپروژه های متعدد تحقيقی خط سيرانتقال 
  :توضيح

 در اروپا اقامت به بعد در عصر آهن) عهد عتيق در ساحۀ بحر مديترانه(ِکلت ها مردمانِ  بودند که از آنتيک  -
  .داشتند

 .مقيم بودند) دريا در آلمان(طايفۀ النگوباردها در هزارۀ اول بعد از ميالد در ِالب سفلی  -
  

از لحاظ حفاظت خوب و .  نيز راه يافته است ژنتيکطبيعی است که در انتروپولوژی دندان ازدير زمان به اين سو
 کهنه به حيث  استخوان  DNAاً  نتايج بهتربرای به دست آوردنموقعيت مصون در استخوان االشه، از دندان ها اکثر

  و گروپ مخققين اش برای بار اول ساختمان فاميلی  آلتبا اين طريق در ترکيب با تحليل های ايزوتوپ،. ممکن است
که زنها از چنان معلوم گرديد . بدست آوردند) آلمان( ساله را در ساکسن آنهالت ۵٠٠٠يک دسته قبرستان های تقريباً  
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ديده می شود که دندان ها . خارج قريه عروسی شده در حاليکه مردان محل اقامت  خود را هيچگاه ترک نگفته بودند
  .حتی در بارۀ مناسبات خويشاوندی يک جمعيت معلومات می دهند

ً  مساعد می باشن) قسمتِ  است از بيولوزی(ِاپی ژنيتيک برای تحليل خويشاوندی  د زيرا فرديت دندان ها خاصتا
ژن به ارث می رسد به اين معنی که نه از طريق ِاپی ژنيتيک مشخص مورفولوژی يک دندان ، تاج يا ريشۀ آن ، 

Gene تغييرات خاص کمياوی طريق از بلکهDNA که از طرف والدين به اوالد های شان می تواند انتقال می يابد  .
البته ، اولريش با . لی و مخصوصِ  جميعتی  خيلی مساعد استمورفولوژی دندان برای به دست آوردن عالمات فامي

نشريات . يک متود خاص بوده و با احصائيۀ بی شمار و رياضی ضرورت داردِاپی ژنيتيک تفکر می افزايد، که 
  .خلص مشکل خلق می کند تا موضوع درک شود

  

  انسان چيزيست که است
که ) Microware-Analyseتحليل ميکرو وير( َجوِ ش بآلخره معاينات ميکروسکوپی سطح کوچک استهالک شدۀ

به اين ترتيب سطح باالی  دندانهاِی اشخاصيکه بيشتر گوشت .  اطالعات درمورد ترکيب غذا می دهد، با ارزش استند
آنهايکه ) وجيتيرين(و در بين غيرگوشت خوران. خور هستند ، متفاوت است از کسانيکه از نباتات تغذيه می کنند

 از حبوبات،  جوزباب، پيازهای سخت تغذيه می شوند عالمات متفاوت استند از انهايکه نباتات نرم را ترجيح عمدتاً 
  .با اين ترتيب دندان ها منبع مطلق اطالعات برای حل شفِر گذشتۀ تاريخ ما قرار گرفته نمی توانند. می دهند

  
  پايان

  
  


