 ۵ﻧﺸﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻨﻮز در
ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺳﻮل ﺧﺮدﻣﻨﺪی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ دوران ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺮوزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،اﻧﺴﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﮐﺘﺮ
ورﯾﭙﯽ ﻟﻮﻣﺎ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﮐﻮ واﻗﻊ در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه راﯾﺞ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺎزی
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻧﯿﺰ
ﺷﺪه اﺳﺖ» .اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ« و »ﺟﻬﺶﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ« ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ  ۵ﻧﺸﺎﻧﻪ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

 -۱ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﯿﺮ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﻢ
در اواﯾﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮزاد از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ژن ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻀﻢ ﻻﮐﺘﻮز
ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﺪوی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﺎ ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ از ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮده و از ﺷﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر و ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪد ﺷﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺪد ژن ﻫﺎﺿﻢ ﻻﮐﺘﻮز ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺳﻮال

اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﻻﮐﺘﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ژن دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ؟

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۰۲در ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ اﻟﯽ ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ ژن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﺑﯿﺶ از  ۹۵درﺻﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎمﺑﺮده وﺟﻮد دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﻣﯿﻼدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ

ﻻﮐﺘﻮز ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ از ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ.

 -۲در ﺣﺎل از دﺳﺖ دادن دﻧﺪان ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ
اﺟﺪادﻣﺎن آروارهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد از ﺑﺮگ ،رﯾﺸﻪ
درﺧﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻓﯿﺒﺮی ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ﻣﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻏﺬاﻫﺎی
ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ دﻧﺪانﻫﺎ وارد ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪی ﺷﻮد.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺟﺰو ﻫﻤﺎن دﻧﺪانﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﺟﺪادﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ
دﻧﺪان ﻋﻘﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺪن ﻣﺎ وﺟﻮد دارد و رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﮐﺎرد و ﭼﻨﮕﺎل ﺑﻪ ﺗﮑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺧﺮد ﮐﺮده و در دﻫﺎن
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آروارهﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺪادیﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و

ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن آروارهﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻻﺧﺮه
آروارهﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ دﻧﺪان ﻋﻘﻞ دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن دﻧﺪان ﻋﻘﻞ اﺻﻼ رﺷﺪ ﻧﮑﺮده و ﺗﻨﻬﺎ  ۶۵درﺻﺪ از
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن دارای دﻧﺪان ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -۳ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
در ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﻣﯿﻼدی ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ در  DNAاﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان  ۱۸۰۰ژن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت  ۴۰ﻫﺰار ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﻧﻘﺶ
دﻓﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺮی ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻻرﯾﺎ داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ
در ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮدهای از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﻻرﯾﺎ
در اﻫﺎﻟﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﻣﺎ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺟﺬام و ﺳﻞ از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ .دﮐﺘﺮ ﯾﺎن
ﺑﺎرﻧﺰ ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎس ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮزه ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻟﻨﺪن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎ در ﻋﻤﻞ و در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرزی از ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺒﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل

ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 -۴ﻣﻐﺰﻫﺎی ﻣﺎ در ﺣﺎل ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻤﮕﯽ دوﺳﺖ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻼف اﯾﻦ اﺳﺖ.

ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن  ۳۰ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ روز ﺑﻪ روز ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺪازه ﻣﻐﺰ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ
از  ۱۵۰۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ  ۱۳۵۰ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢﺗﺮ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺗﻮپ
ﺗﻨﯿﺲ از ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻐﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﻐﺰ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﭘﺎﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ،ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ »ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﮔﺴﺘﺮش
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ« و »ﻗﻮه ﻫﻮش و ﺑﻘﺎ« اﺣﺘﻤﺎﻻ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮ
دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ،اﺣﻤﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻐﺰ
اﻧﺴﺎن در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ ،ﻫﻤﺎن
روﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﻮم دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
آن ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻐﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،رﻓﺘﺎر ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ،ﻫﻤﮕﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت روزﻣﺮه ﺳﻬﯿﻢ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 -۵ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﭼﺸﻢﻫﺎی آﺑﯽ دارﯾﻢ
در اﺻﻞ ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻗﻬﻮهای داﺷﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ۱۰ ،ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

در ﺣﻮاﻟﯽ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ رخ داد و اﻓﺮادی ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی آﺑﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﻄﻮر ﭼﺸﻢ آﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل دوام آوردﻧﺪ ﻫﻨﻮز در

ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد .ﯾﮏ ﺗﺌﻮری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮی در ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
آﺑﯽ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ازدواج ﺑﺎ ﭼﺸﻢ آﺑﯽ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ اﺟﺪاد ﭼﺸﻢ ِ
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺶ
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺴﻞ دوم  ۲ﻓﺮد ﭼﺸﻢ آﺑﯽ
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻗﻬﻮهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ً
اﺧﯿﺮا در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﭼﺸﻢ آﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮی اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﻬﻮهایﻫﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

