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ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﺎن درﮔﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ :آﯾﺎ
ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل ﻫﺎ آدم ﺧﻮار ﺑﻮده اﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺑﻘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در
ﺷﻤﺎل ﻗﺎره ﺳﺒﺰ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺗﺎﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آدم ﺧﻮاری ﻗﺒﻼ در ﻣﯿﺎن ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﻫﻤﮕﯽ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺧﯿﺮ در ﻧﺸﺮﯾﻪ Scientific Reports
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﺎزه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ  Goyetﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را
در ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺴﯿﻞ و اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه )ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،اﺳﺐ و ﮔﻮزن ﻫﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( ﺑﺮش ﻫﺎﯾﯽ را روی ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺖ از اﺳﺘﺨﻮان ﺧﺒﺮ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎﯾﯽ روی آﻧﻬﺎ روﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺎرج
ﮐﺮدن ﻣﻐﺰ از داﺧﻠﺸﺎن ﺧﺮد ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل ﻫﺎ اﺳﺐ و ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرده اﻧﺪ و ﭼﻮن ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرﻧﯽ در آن دوران
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮش ﻫﺎ و ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ روی
اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از اﻧﺴﺎن ،آدم ﺧﻮاری را ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ از اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار و ﺗﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آدم ﺧﻮاری در آن زﻣﺎن اﻗﺘﻀﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮده و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻦ ﮐﺸﻒ ﺑﻘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در اروﭘﺎ ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ
ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ آدم ﺧﻮاری در ﻣﻨﻄﻘﻪ  Goyetاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﻫﻢ
ﻧﺒﻮده.
ﺣﺎﻻ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آدم ﺧﻮاری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اروﭘﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده؟

ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬاری رادﯾﻮ ﮐﺮﺑﻦ ﻗﺪﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﮐﺸﻒ
ﺷﺪه ﺑﯿﻦ  40500ﺗﺎ  45500ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل ﻫﺎ در
اروﭘﺎ ﻣﺮده اﻧﺪ.
ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روی  DNAاﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ اروﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺟﻮد ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دارد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬا دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ زده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
اﺳﺖ.
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