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داستان باستان

مســئله هویت فردی/اجتماعی جوامع انســانی، امــری به درازنای 
قدمت جوامع بشری است. انسان اساسا از آنجا که از زمره نخستی سانان 
(Primate) اجتماعی است (برخالف معدود نخستی های دیگر همچون 
اورانگ اوتان که زندگی جداگانه و فردی دارند)، بنابراین هویت فرد تنها 
در جمعــی که در آن زیســت می کند معنی و مفهــوم می یابد. مفهوم 
جمِع زیســتی، به لحاظ ابعاد و گســتره مراودات در طول تاریخ انسان، 
امــری ثابت نبوده و روندهای شناخته شــده حاکی از اســتمرار نوعی از 
پیچیده تر شــدن جوامع و روابط انســانی در طول زمان اســت. به نوعی 
شــاید بتــوان قدیمی ترین نشــانه های تعلــق به هویت جمعــی را در 
فرایندهای شــکار، گــردآوری و دفاع از قلمرو جغرافیایی توســط انواع 
گروه های انســانی در عصر پارینه ســنگی مشــاهده کرد. بنــا بر قراین و 
شواهد قوم شناختی، مســئله هویت جمعی (فرهنگی) نزد انسان های 
پیش از تاریخ می توانسته در عناصر نمادینی همچون پوشش، زیورآالت، 
رنگ آمیزی بدن، خالکوبی ها و شــاید از همه مهم تر «زبان» نمود و بروز 
یافته باشــد. عموما پژوهشــگران پیدایش زبان پیچیده تــر و انتزاعی در 
انسان هوشــمند را محصول انقالب شــناختی در حوالی ۷۰ هزار سال 
پیش در نظر می گیرند. زبان پیچیده تر و انتزاعی این قابلیت را به جوامع 
انسانی بخشید تا در طیف های جمعیتی گسترده تری نسبت به نسل های 

پیشــین سازماندهی شــوند و در انتهای دوران پارینه سنگی و هم زمان با 
حرکت از معیشــت شــکار-گردآوری به ســوی تولید (آغاز دامپروری و 
کشــاورزی) رفته و با بزرگ تر شدن جوامع، نخستین انگاره های به  نسبت 
سازمان یافته تعلق های قومیتی در شکل «قبایل» شکل گیرند. شایع ترین 
گروه بندی اجتماعی در میان جوامع قبیله ای، خانواده گســترده اســت. 
اکثر خانواده های گســترده شامل سه نســل - پدربزرگ و مادربزرگ، پدر، 
مادر و فرزندان- هســتند. خانواده گسترده در قیاس با خانواده هسته ای 
در دوران پارینه سنگی، یک واحد اجتماعی بزرگ تر و پایاتر است که نقش 
مؤثری در ســازمان دهی و فعالیت های اقتصادی و معیشتی دارد. یکی 
از گروه بندی های اجتماعی گســترده در میان جوامع قبیله ای، گروه های 
تباری اســت. یک گروه تباری، گروهی اجتماعی اســت که در آن روابط 
خویشــاوندی میان خانواده ها از طریق اتصال اجدادی به یک شخص یا 

گروه مشترک ریشه یابی می شود.
به بیانی دیگر، جوامع انســانی ابتدای دوران نوسنگی و تولید غذا به 
جهت بزرگ شــدن کّمی، قادر به تعیین دقیق و مســتقیم میزان و درجه 
خویشاوندی هر فرد با دیگر افراد جامعه نبودند؛ از همین رو فرض وجود 
تباری مشــترک و ایضا زبانی یکسان برای یکی پنداشتن هویت فرهنگی/
اجتماعــی افراد متکثــر در گروه کفایت می کرد. از ســوی دیگر، در آغاز 
عصر نوسنگی، به دلیل نسبتا کوچک بودن جوامع انسانی و جدافتادگی 
آنها در قلمروهــای طبیعی، عمدتا می توان این گونه فرض کرد که افراد 
یک قبیله، صرف نظر از زبان و نیای فرضی مشــترک، از نگاه زیســتی نیز 
اشتراکات ژنی باالیی داشته اند. این هر سه (زبان، نیای مشترک فرضی و 
اشتراکات زیستی) هیچ یک در طول زمان در میان افراد قبایل ایستا نبوده، 
بلکه به فراخور تعامالت فرهنگی، دستخوش دگرگونی های فراوان شده 

است.
در گــذر زمان و بــا پیچیده تر شــدن مؤلفه های تاریخی، سیاســی و 
جغرافیایــی، بســته های جمعیتی جداافتاده در شــکل قبایل، به  تدریج 
در شــکل دولت -شــهرهای کوچک با قلمروهایی کم وبیش مشــخص 
از یکدیگــر متمایز شــدند. رقابت هــای ممتد میان این دولت-شــهرها 
می توانســته از زمره عناصر تأثیرگذار در بیشــتر و پررنگ تر شــدن اتکای 

افراد بــر نمادهای فرهنگی خــاص هر گروه از  جمله آداب و مناســک 
مذهبی، پوشــش و زبان باشد. در هزاران سال گذشته و در غیاب هرگونه 
تبارشناســی علمی مبتنی بر ژنتیک، انگاره های ظاهری برشمرده شده و 
به ویژه «زبان مشــترک»، مهم ترین نقش را در تعریف یک واحد فرهنگی 
مستقل از همســایگان خود ایفا  کرده است. این در حالی  است که زبان، 
خود یک واحد ایستا و ُصلب نبوده و به راحتی هم با جابه جایی جوامع از 
جغرافیایی به جغرافیایی دیگر و هم بدون جابه جایی جمعیتی، منتشــر 
و دگرگون می شــده اســت (و کماکان نیز می شــود). پرسش اینجاست 
که دادوســتدهای زبانــی در اعصار پیشــاتاریخی و تاریخی تا چه میزان 
می توانســته به عنوان شناســاگر جابه جایی های جمعیتی مورد استناد 
قــرار گیرد؟ به بیان دیگــر، آیا ورود واژگان و عناصر دســتوری زبانی نو، 
لزوما به معنای ورود مردمانی جدید بوده اســت؟ یا این واژگان با شیوه 
انتشار فرهنگی (نه لزوما ورود افراد) به منطقه وارد شده اند؟ و چنانچه 
پاسخ به این پرسش در مواردی بله باشد، تعریف واحد زیستی/فرهنگی 

جامعه تحت مطالعه چگونه خواهد بود؟
از دهه ۱۹۸۰ میالدی به بعد، پیشرفت های تصاعدی در فناوری های 
مرتبــط با علــم ژنتیک، دانش انسان شناســی زیســتی را -کــه پیش تر 
انسان شناسی جسمانی نیز نامیده می شد- به یکی از مهم ترین بازیگران 
عرصه تباریابی جوامع انسانی تبدیل کرد. انسان شناسی زیستی مدرن به 
ما می آموزد که تبار زیســتی تمامی مردمان روی کره زمین، به جمعیتی 
کوچک از انسان های هوشمند بازمی گردد که حوالی ۷۰ هزار سال پیش 
در شرق و شمال آفریقا می زیستند و سپس به  تدریج و در شکل امواجی 
از آفریقا خارج شــدند. بنا بر این گزاره، تمامی مردمان فعلی روی زمین 
فارغ از هرگونه تنــوع قومیتی، زبانی، فرهنگــی، تاریخی و جغرافیایی، 
خویشــاوند نزدیک یکدیگر هستند (۷۰ هزار سال در مقام مقایسه با ۲٫۵ 
میلیون ســال دگرگشت تبار انســان، ناچیز و نزدیک به هیچ است؛ تقریبا 
ســه درصد در مقابل ۹۷ درصد). در خالل دو دهه اخیر، پژوهشــگران 
بســیاری کوشــیده اند تا با مددجویی از دانش انسان شناســی زیستی در 
عرصه مطالعات فرهنگی، به بازبینی نقش متقابل فرهنگ (آموخته ها) 

و تبار (به ارث رسیده ها) دست یازند.
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