ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی دور :ﻓﺮمﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
در ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺑﺸﺮی ﺧﺮدﻧﯿﺎ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای درک ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎ دارای اﻧﺪامﻫﺎی ﺗﺮﻣﯿﻢﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ

ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ،ﻻﻏﺮﺗﺮ ،ﭼﺎقﺗﺮ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ؟
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ دادن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا آﯾﻨﺪه در
ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد؛ در ﻋﻮض ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻮﻣﻮ ﺳﺎﭘﯿﻨﺲﻫﺎ ﮐﻪ اﺟﺪاد
اﻧﺴﺎنﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮﮔﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی راﺳﺖﻗﺎﻣﺖ و اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺪرن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ

اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮﮔﯽ دارای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎدهﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻃﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨﯽ در ﻃﻮل  10ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ،
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ .روﻧﻖ ﮐﺸﺎورزی و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ راه ﺣﻠﯽ
ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ .از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭼﺎقﺗﺮ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
»ﺗﻮﻣﺎس ﻣﯿﻠﻮﻧﺪ« ،داﻧﺸﯿﺎر ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه آرﻫﻮس در داﻧﻤﺎرک ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ از
ﺟﺜﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﺑﺪن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﮐﻢﺗﺮی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و
ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد زﯾﺎد ﺷﺮط ﺑﻘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮐﻢﺗﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺒﻮده

اﺳﺖ .در واﻗﻊ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ؛
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﻧﺎم اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎ دﻗﯿﻘﺎ
ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺗﻮﻣﺎس ﻣﯿﻠﻮﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم اﻓﺮاد را ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ .ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ژنﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در
ﯾﺎدآوری ﻧﺎم اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در روش اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻐﺰی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ژن
دﺳﺖورزی ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﻧﮑﺎر
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﺸﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻔﯿﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮد«.

اﻣﺮوزه در ﺣﻮزه ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ارﮔﺎنﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ،ﺿﺮﺑﺎنﺳﺎز ﯾﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻟﮕﻦ از اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﺎدی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻐﺰ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از
ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت رﻧﮓ را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و دﺳﺖورزی ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ .داﻧﺸﻤﻨﺪان در
ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﯾﮏ روﯾﺎن را دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ از آﯾﻨﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﯿﻠﻮﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﺮ ﻧﺪادن ﺑﺮﺧﯽ از ژنﻫﺎ ،ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺸﺮﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای ﮐﻮدک اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻃﻮری ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آنﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ و واﻟﺪﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﭘﯿﺶ
از ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﻠﻮﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﯾﻦ دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ! ﮐﺎری ﮐﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زادﮔﯿﺮی ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در آﯾﻨﺪه روی
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد«.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﺣﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﺎ دادهﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻧﺪﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻇﺎﻫﺮﻣﺎن را در آﯾﻨﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ؟

دﮐﺘﺮ »ﺟﯿﺴﻮن ﻫﺎﺟﺴﻮن« ،ﻣﺪرس ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻤﺎن ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ و روﻧﺪﻫﺎی ﺗﻐﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﻄﻊ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ«.
اﻣﺮوزه ژﻧﺘﯿﮏﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮی از ﺗﻐﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺘﺎر آن در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ

رﺳﯿﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ از ژﻧﻮم اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻐﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ در آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﻼش و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ روﻧﺪهﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻫﺎﺟﺴﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ دﭼﺎر ﺷﮑﺎف ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﺮدم در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺳﻤﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﯾﻢ .اﻣﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺎﺟﺴﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه آن را دارﯾﻢ،
ﺧﻄﻮط واﺿﺢ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎﺳﺖ .از ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ آﻫﻨﮓ ﺗﻐﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻠﺖ آن ﻣﻬﺎﺟﺮتﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد«.

ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ژنﻫﺎی
دارای وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص در زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اروﭘﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺗﯿﺮهﺗﺮ از زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎﺟﺴﻮن ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از روﻧﺪ ﺗﻐﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﻢ و
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﯿﺮه ﺷﺪن اﺳﺖ و رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ روﺷﻦ در ﺣﺎل
ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﮐﺮد ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﯿﺮهﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم زﻣﺎن ﺣﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

اﻣﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و در ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ؛ اﮔﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺮﯾﺦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ را
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ؟ در ﮔﺮاﻧﺶ ﮐﻢ ﻣﺮﯾﺦ ،ﻋﻀﻼت ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد را
ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد در آب و ﻫﻮای ﺳﺮد و از
ﻧﻮع ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎلﻫﺎ از ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﭼﺎقﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ؟
ﻫﺎﺟﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»:ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ درﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﯾﻬﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ازای  3.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺟﻔﺖ ﺑﻨﯿﺎدی ،دو
ﺟﻬﺶ ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﻔﺖﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺮتآور اﺳﺖ؛ ﭘﺲ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ
اﻣﺮوزی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

