چگَنٌ گَرخر راى راى شد؟
در طبیعت شگفتی يای زیادی ٍجَد دارى کٌ شناخت اٍنًا ٍ نطالعٌ در نَردشَن بسیار
جالب ٍ سرگرم کنندى ٍ نفرحٌ .نثال تا بٌ حال از خَدتَن پرسیدین کٌ چرا گاٍيای نادى
شاخ دارند؟ چرا کفتاريای نادى آلت نرینٌ دارن ،آلتی کٌ از يهٌ نظر شبیٌ آلت نرینٌ
است ٍ این دٍ جنس بٌ سادگی از يو قابل تشخیص نیستن؟ چرا نَریانٌ يا با زحهت
ٍ نشقت فراٍٍن تپٌ يای بزرگی رٍ رٍی زنین نیسازن در حالی کٌ خَدشَن تَی این
تپٌ يا در ٍاقع زندگی نهی کنن بلکٌ زیر زنین زندگی نی کنن؟ یا اینٌ کٌ چرا گَرخريا
راى راى شدن در صَرتی خَیشاٍندای نزدیکشَن نثل االغ يا ٍ اسب يا این طَر
نیستن .نیدٍنستین کٌ در فیل يا نَعی دیکتاتَری حاکهٌ؟ ٍ برعکس در بَفالَيا نَعی
دنَکراسی ٍ سیستو رای ديی ٍجَد دارى؟ اصال چرا راى دٍر بریو .تا حاال فکر کردین کٌ
نا اقایَن چرا پستان داریو؟ نا نیدٍنیو کٌ پستان در خانهًا ٍظیفٌ نًو شیر دادن بٌ
بچٌ يا رٍ ایفا نی کنٌ ٍ عهلکردش در بقای نا ٍاضح ٍ نشخصٌ انا ٍاقعا کارکردش در
نا نرديا رٍشن نیست .پس فایدى اٍن چیٌ اگر قرار نیست نَزادی با اٍن تغذیٌ بشٌ؟
بٌ قَل تئَدٍسیَس دٍبژانسکی زیست شناس نعرٍف .يیچ چیز در زیست شناسی
نعنایی ندارى نگر در پرتَ تکانل ٍ فرگشت .تَ این اپیزٍد قرارى کٌ با يو عینک
فرگشتیهَن رٍ بزنیو ٍ کلی با يو کنجکاٍی کنیو در نَرد این قبیل رنز ٍ رازيای طبیعت
ٍ با يو از فًهیدنش لذت ببریو .بٌ نظر نن نطالعٌ در نَرد این رازيا يو الًام بخشٌ ٍ
يو بٌ نا کهک نی کنٌ طرز کار جًان رٍ بفًهیو چَن اگر نفًهیو تصهیو يای درستی
يو برای اٍن نهی تَنیو بگیریو.
نَسیقی
سالم .نَرٍز يزار ٍ چًارصد بٌ شها نبارک باشٌ .انیدٍارم سالی نثال  ،9911دیگٌ يیچ
ٍقت در تاریخ زنین تکرار نشٌ ٍ بًترین يارٍ براتَن در سال جدید آرزٍ نیکنو .خیلی يا
در طَل ندتی کٌ پادکست ژرفا ساختٌ شدى از نن يهیشٌ پرسیدن کٌ چطَر نیتَنیو بٌ
زنین کهک کنیوٍ .اقعیتش کٌ نا اصال قرار نیست کار شاقی رٍ انجام بدیو .کافیٌ کٌ

یک سری اصَل سادى ٍ ابتدایی رٍ بًشَن تَجٌ کنیو ٍ یادشَن بگیریو .نا برای سال
جدید یک فایل پی دی اف یک صفحٌ ای .دقت کنید يهش یک صفحٌ ،با طراحی
خَب انادى کردیو کٌ در اٍن کاريای بسیار سادى ای کٌ در زندگی رٍزنرى نیتَنیو انجام
بدیو تا بٌ نجات زنینهَن کهک کنیو رٍ آٍردیو.
شها این نیتَنید فایلَ برید بٌ ٍبسایت ژرفا ٍ Zharfapodcast.com ،يهَن صفحٌ
اٍل ،بزرگ نشخصٌ ٍ دانلَدش کنید .خیلی خَبٌ کٌ تَی سال جدید سعی کنیو این
کاريای سادى رٍ انجام بدیو رعایت کنیو .این در ٍاقع يهکاری نشترکی يست کٌ با
ابتکار يلی از پادکست يلی تاک کٌ در حَزى تَسعٌ فردی کار نی کنٌ داریو انجام
نیدیو .يلی در طراحی دفتريای برنانٌ ریزی سال جدید یکی از يدف گذاری يایی کٌ
در نظر گرفتٌ رابطٌ با نحیط زیستٌ ٍ از نن خَاست کٌ این گام يا رٍ تدارک ببینو.
قرارم يست الیَی رٍ با يو در ایام نَرٍز داشتٌ باشیو ٍ بیشتر در این نَرد با يو
صحبت کنیو.
چیزی کٌ نیشنَید اپیزٍد پنجو از فصل دٍم ژرفاست .انرٍز رفتیو سراغ برخی از اسرار
زیستی در طبیعت ٍ قرارى کٌ با يو در نَردشَن کنجکاٍی کنیو .این رٍ يو يهین ابتدا
بگو کٌ بعضی بخش يای این اپیزٍد نهکنٌ برای بچٌ يا شنیدنش نناسب نباشٌ .از
طرف دیگٌ سایر بخش ياش نیتَنٌ برای بچٌ يا خیلی جالب باشٌ ٍ اٍنًا رٍ کنجکاٍ
کنٌ .بنابراین پیشنًاد نی کنو حتها حتها اٍل خَدتَن بشنَید ٍ .اینکٌ پیشاپیش
پَزش نیخَام اگر جایی کلهاتی رٍ استفادى نیکنو کٌ در عرف کهتر نیشنَیش ،بٌ ير
حال جنبٌ يای زیستی نا ادنًا ٍ حیَانًاست ٍ تعارف ندارى.
انا انگیزى ساخت این اپیزٍد کتابی بَد کٌ اخیرا نطالعش کردم بٌ اسو "چگَنٌ گَر خر
راى راى شد" بٌ قلو لیَ گراسٌ  .لیَ گراسٌ کٌ نن خَدم ٍاقعا شخصیت ش رٍ خیلی دٍس
دارم ،یٌ جٍَن  91سالٌ فرانسَیٌ ٍ با ٍجَد سن کهش یک زیست شناس تکانلی
خیلی نطرحٌ االن .رٍش کارشو ٍاقعا خیلی بٌ رٍزى .نثال براتَن بگو کٌ ایشَن یٌ کانال
یَتیَب دارى بٌ اسو  Dirty Biologyزیست شناسی کثیف ٍ  077يزار عضَ ٍ
سابسکرایبر فقط در این کانال دارى .نن لینک این کانال رٍ نیزارم در تَضیحات

پادکست کٌ البتٌ بٌ زبَن فرانسَی يست .یٌ ٍبالگ خیلی نعرٍف ٍ پربازدید يو دارى
باز بٌ زبان فرانسٌ بٌ اسو "در بیضٌ يای دارٍین" .خَدش در تَضیح این اسو نَشتٌ2
بیضٌ يا نقش بسیار نًهی در تَلید نثل دارند ٍ تَلید نثل در انتقال ژنًا نقش بسیار
نًهی دارند ٍ انتقال ژنًا خیلی نًو است تا در برزخ فرانَشی نحَ نشَید .خیلی خَبٌ
کٌ نا اینطَر ادنًارٍ دنبال کنیو در شبکٌ يای اجتهاعی این رٍزيا کٌ رسانٌ يای
اجتهاعی دشهن اصلی نطالعٌ يستند این جَر افراد نیتَنن نا رٍ بیشتر بٌ علو ٍ
نطالعٌ عالقٌ نند کنن.
کتاب چگَنٌ گَرخر راى راى شد بٌ فارسی يو خَشبختانٌ ترجهٌ شدى تَسط نشر نَ ٍ
ترجهٌ خَب کاٍى فیض الًی .لینک تًیٌ این کتاب رٍ يو در تَضیحات پادکست
نیزارم .از طریق اپلیکیشن طاقچٌ يو نیتَنید نسخٌ انالینش رٍ تًیٌ کنید.
خَب ،يهٌ نا نیتَنیو از علو لذت ببریو ٍ با اٍن سرگرم بشیو بٌ شرط اینکٌ کَدک
بازیکَش ٍ کنجکاٍ درٍن نا زندى باشٌ .شاید بشٌ در این زنینٌ يو از چارلز دارٍین الًام
گرفت کٌ یک سال قبل از نرگش ٍ در اٍج شًرت خَدش بعد از کشف نظریٌ تکانل،
برخالف انتظار خیلی يا بٌ خاک بازی کَدکانٌ رٍی اٍرد ٍ ٍقتش رٍ صرف نطالعٌ
رفتارشناسی کرم يای خاکی کرد ٍ کتاب "تشکیل کپک گیايی از طریق عهلکرد کرم يا"
رٍ نَشتٍ .قتی دارٍین در يهایش انجهن زنین شناسی لندن این یافتٌ يای خَدش
رٍ نَرد کرم يای خاکی ارایٌ داد احتهاال جنتلهن يای بریتانیای قرن نَزديو ننتظر
شنیدن چیزی پرطهطراق تر از دارٍین بَدن.
دارٍین بدٍن شک کاشف یکی از نًترین یافتٌ يای علهی بشر تاکنَن بَدى ٍ يست
انا کَدکی کٌ در درٍن دارٍین سالخَردى ٍ فرتَت اٍن سالًا زندگی نی کرد ايهیتی
نهیداد کٌ اخرین کتاب دانشهند بزرگی نثل دارٍین دربارى نَضَعات بزرگ ٍ کلی ٍ
دربارى نايیت زندگی ٍ جًان نیست ،بلکٌ دربارى کرم خاکی کَچکٌ .چاپ این کتاب
باعث شد نجلٌ فکايی پانچ در اٍن زنان کاریکاتَری از کرم يای کٌ بٌ نرٍر تبدیل بٌ
نیهَن ٍ نًایتا تبدیل بٌ انسان نیشن با نرکزیت چًرى دارٍین ننتشر کنٌ ٍ زیرش
بنَیسٌ Man is but a worm 2انسان چیزی جز کرم نیست.

خَب بریو سراغ اصل داستان فقط قبلش خیلی کَتاى بگو کٌ نا ٍاقعا نهنَن نیشیو اگر
حهاییتَن رٍ از نا دریغ نکنید نارٍ بیشتر نعرفی کنید ٍ در اپ يای پادکست الیک کنید
کاننت بزارید ٍ اینکٌ نا پادکست ژرفارٍ کانال داٍطلبانٌ ٍ برای ادای دین بٌ طبیعت نی
سازیو انا اگر دٍست دارید در این نسیر کهکی بٌ نا بکنید نی تَنید از لینک کهک نالی
حانی باش کٌ در تَضیحات پادکست گذاشتیو استفادى کنید .از سایت نا يو اگر دیدن
کنید ژرفاپادکست دات کام ،لینک کهک نالی اٍنجا يو يست.
برای کسایی کٌ خارج از ایرا ن يو يستند لینک پی پل رٍ گذاشتیو کٌ نی تَنن از اٍن
طریق ٍ بٌ صَرت کانال اختیاری بٌ نا کهک کنن .لطفا اگر فکر نی کنید يدف نا درستٌ
ٍ این پادکست نیتَنٌ آدنًای بیشتری رٍ آگاى کنٌ ،نا رٍ در این نسیر ٍ برای تَلید
نحتَای بًتر ٍ ٍزین تر یاری برسَنید .نن علیرضا پایندى يستو .دغدغو طبیعتٌ ٍ در
ير قسهت از پادکست ژرفا سعی نی کنو عشق بٌ طبیعت خصَصا دریايا ٍ اقیانَس
يا رٍ بٌ نردم عزیز کشَرم ایران يدیٌ بدم.
نَسیقی
در بین تهام قَانینی کٌ بر طبیعت حاکهٌ انتخاب طبیعی قطعا یکی از قدرتهندترین
اٍنًاست .بزارید با نثال پستان اقایَن بریو سراغ انتخاب طبیعی .يهَنطَر کٌ يههَن
نیدٍنیو کارکرد پستان در خانهًا نشخصٌ .شیر دادن بٌ نَزادی کٌ جز شیر چیز دیگٌ
ای رٍ قادر نیست بخَرى ٍ این برای بقای نا الزم بَدى .بٌ غیر از اٍن شیر دادن
کارکرديای اجتهاعی يو داشتٌ ٍ دارى .نیدٍنیو کٌ در نادران ٍقتی کٌ نَزاد پستان رٍ
نی نکٌ نَجی از يَرنَن اکسی تَسین آزاد نیشٌ کٌ احساس تندرستی ٍ يهبستگی
اجتهاعی رٍ افزایش نیدى ٍ پیَند نادر ٍ فرزند رٍ قَی تر نی کنٌ .نادر غار نشینی کٌ
نثال چند يزار سال قبل نیزیستٌ ،شیر دادنش بٌ نعنای عشق ٍ عالقٌ بیشتر بٌ نَزاد
بَدى ٍ در نتیجٌ نَزادش شانس بقای بیشتری يو داشتٌ کٌ این خَدش بٌ نعنای بچٌ
يای بیشترى.

انا در اقایَن چطَر ؟ (با خندى) اعتراف نی کنو خَدم تا بٌ حال این نسالٌ برام سَال
نبَدى انا خَب االن بٌ یکبارى برام نطرح شدى .کارکرد پستان در نا اقایَن چیٌ؟ تازى نا
فقط پستان نداریو بلکٌ نَک پستان يو داریو انا قرار نیست يیچ ٍقت ازش شیری
خارج بشٌ.
یٌ فرضیٌ در نَرد پستان اقایَن جاذبٌ جنیسش برای خانهًاست .حاال نن نهیدٍنو تا
چٌ حد این نسالٌ نیتَنٌ درست باشٌ .انا فرض کنیو ٍ بریو جلَ .بازم فرض کنید در
ابتدا يهٌ نرديا سینٌ يای تخت ٍ بدٍن پستان داشتن .بعد یک رٍز بر اثر نثال یٌ
جًش ژنتیکی یک نرد با یک جفت پستان ظاير نیشٌ کٌ از قضا نتَجٌ نیشٌ این
جفت پستان بٌ کارش نیاد چَن انگار رایحٌ نست کنندى ٍ لذت بخشی رٍ ننتشر نی
کنٌ کٌ زنانی رٍ کٌ باياش رٍبٌ رٍ نیشن تحت تاثیر فریبندى خَدش قرار نیدى .يهین
باعث نیشٌ نیشٌ کٌ اٍن نسبت بٌ رقیبان بدٍن پستانش در انر انیزش جنسی بسیار
نَفق تر باشٌ ٍ نسبت بٌ رقباش  07درصد بیشتر صاحب فرزند بشٌ .یعنی نثال اگر یٌ
نرد سینٌ تخت ،در طَل عهرش  9تا بچٌ نیارى ،این اقای پستان دار  9تا بچٌ نیارى.
حاال فرزندان پسر این اقای پستان دار خَشبخت يو چَن پستان خَايند داشت07 ،
درصد برابر بیشتر از بقیٌ رقیبان بدٍن پستانشَن صاحب فرزند نیشن .دٍبارى بچٌ يای
اٍنًا يو يهینطَر ٍ این رٍند در طَل نسل يا ادانٌ پیدا نی کنٌ .بیاید یٌ نحاسبٌ
سادى بکنیو .اگر فرض کنیو ير نسل ادم  90سال باشٌ ،یعنی یٌ ادم کٌ نتَلد نیشٌ تا
 90سالگی کٌ صاحب بچٌ نیشٌ یک نسل نحسَب کنیو .حاال اگر فرض کنیو کٌ این
رٍند پَنصد سال ادانٌ پیدا کنٌ ،با یٌ نحاسبٌ سادى نیشٌ فًهید کٌ بعد از  077سال
تعداد نَادگان اٍن نرد خَشبخت پستان دار  9990برابر رقیبان بدٍن پستانشٌ .یعنی
فقط ظرف  077سال بٌ ازای ير  9990پسر پستان دار فقط یک پسر سینٌ تخت باقی
خَايد بَد .این یعنی انتخاب طبیعی .ير چیزی کٌ بٌ بقای بیشتر یک نَجَد کهک کٌ
بٌ نرٍز بیشتر نیشٌ ٍ سرانجام بر کل خزانٌ ژنی اٍن گَنٌ غالب نیشٌ در حالی کٌ
رقیبان کو کو بٌ دست فرانَشی سپردى نیشن.

البتٌ این نگاى سادى شدى ای از ناجراست .در جًان ٍاقعی يرگز بٌ این سرراستی نیست.
در این نگاى اگر اندانی ٍجَد داشتٌ باشٌ احتهاال باید کارکردی داشتٌ باشٌ ٍ اگر زاید بٌ
نظر نیرسٌ بٌ این دلیلٌ کٌ نا ينَز کارکردش رٍ نفًهیدیو.
انا در نقابل این دیدگاى ،دیدگاى دیگٌ ای ٍجَد دارى .سناریَيای تکانلی دیگٌ ای رٍ
نیشٌ در نظر گرفت کٌ در اٍنًا پستانک نر لزٍنا کاربرد ندارى ٍ اصال نهکنٌ کانال بدٍن
کاربرد باشٌ .این سناریَيا بسیار بسیار يو نحتهلن خصَصا اگر بدٍنیو کٌ تهام رٍیان
يای انسان در ابت دا نادى اند .رٍیان يهَن جنین انسانٌ .تا يفتٌ يشتو بٌ جنین نیگن
رٍیان ٍ بعد از اٍن نی گن جنین .نستقل از جنسیت ،رٍیان ابتدا تهام ٍیژگی يای نادى
رٍ دارى .یعنی جنس پایٌ نادست ٍ بعد جنس نر خَدش رٍ با اٍن پایٌ نتهایز نی کنٌ.
نخستین يَرنَن يای نر در يفتٌ يشتو آبستنی ظاير نیشٌ ٍ بٌ عبارت دیگٌ رٍیان نر
نجبَرى کٌ اندام نرینٌ اش رٍ با نَادی کٌ در اختیار دارى بسازى ،اندانًایی کٌ تا پیش از
اٍن نادى بَدن.
حاال پستان يا در يفتٌ ششو ساختٌ شدن ٍ در رٍیان ٍجَد دارن ،از يفتٌ يشتو کٌ
جنس نر شرٍع نیکنٌ خَدش رٍ نر کردن اٍن پستان يارٍ حفظ نیکنٌ .در ٍاقع در نَرد
انسان نیشٌ گفت ير ٍیژگی نرینٌ یک ٍیژگی بعدا اضافٌ شدست کٌ بٌ سختی ٍ با
افزایش چشهگیر تستَسترٍن ٍ انفجار ناگًانی يَرنَن يای جنسی نرینٌ یا آندرٍژن
ایجاد نیشٌ .این ٍسط ٍ در این انتقال اگر یگ ٍیژگی نادینٌ يو جا بهَنٌ ٍ حذف نشٌ
ٍلی با ٍیژگی نرینٌ تداخلی نداشتٌ باشٌ ٍ فرد نر رٍ در نَضع ضعف قرار ندى ،بٌ جای
خَدش باقی نی نَنٌ ٍ در تکانل حذف نهیشٌ .بٌ يهین دلیلٌ کٌ اقایَن پستان دارن
انا يیچ کاربردی براش سراغ نداریو.
خَب این ٍیژگی يای نانربَط در حیَانات ٍ انسان کٌ نَعی حیَانٌ کو نیست ٍ اتفاقا
یکی از چالش يای زیست شناسًا کشف علت این ٍیژگی يای نانربَطٌ .دٍ تا نثال
دیگٌ نیزنو کٌ ير دٍ نربَط نیشٌ بٌ ساٍانای آفریقا ،علف زار يای ٍسیع افریقا .یکیش
کلیتَریس پنیس نانند کفتار نادست ،یعنی آلت نرینٌ کفتار نادى ٍ دیگری يو شاخ
گاٍنیش نادى.

کفتار خال دار نادى کلیتَریسی دارى کٌ کانال شبیٌ پنیسٌ .در اصطالح علهی بًش نیگن
پنیس نها .در ٍاقع کفتار نادى دقیقا اندام تناسلی کفتار نر رٍ تقلید نی کنٌ .درستٌ کٌ
بدلیٌ انا حقیقتا با بدل تام ٍ تهانیٌ .کفتار نادى حتی یک کیسٌ بیضٌ کاذب يو دارى ٍ
رٍی پنیس کاذب ش خاريای کراتینی کاذب دارى کٌ ٍیژگی بسیار شایعی در بین پستان
داران نرى .شاید باٍرتَن نشٌ انا کفتار نادى حتی نیتَنٌ کلیتَریسش رٍ بٌ حالت نعَظ
دربیارى ٍ نجاری ادراری يو يهَنٌ ٍ زایهانش يو از يهَنجا انجام نیشٌ .این اتفاق
کفتار نادى رٍ ينگام زایهان بٌ دردسر جدی نیندازى ٍ برای يهینٌ کٌ  90درصد
کفتاريای نادر در اٍلین زایهانشَن نیهیرن ٍ درصد زیادی از تَلٌ يا يهینطَر .بنابراین
از دیدگاى تکانلی داشتن این شکل اندام باید انتیاز نتقاعد کنندى ای داشتٌ باشٌ کٌ
ٍجَدشَن رٍ تَجیٌ کنٌ.
یک انتیازش برای کفتاريای نادى اینٌ کٌ برای نريا بسیار دشَارى کٌ بٌ زٍر یا نادى يا
جفت بشن .حتی زنانی کٌ نادى راضی باشٌ این کار با دشَاری انجام نیشٌ .برای
کفتاريا جفت گیری نَفقیت آنیز خَدش ينری تهام عیارى ٍ نیاز بٌ درجٌ ای از
تخصص در جنس نرى .یک نظر اینٌ کٌ آلت نرینٌ کفتار نادى پیاند سلسٌ نراتب
اجتهاعی در بین کفتارياست .در اجتهاع کفتاريا ،نادى يا بر نريا غالبند ،اتفاقا جثٌ
بزرگتری يو دارن کٌ بی تاثیر نیست .در بین خَد نادى يا يو ،نادى يای نًاجو دست
باالتر رٍ دارن .تًاجو اٍنًا يَرنَن يای نرینٌ رٍ کنترل نی کنٌ .بر اساس این نظر،
کشهکش بر سر غالب بَ دن ٍ چیرى بَدن بر يهدیگٌ باعث شدى نقدار زیادی اندرٍژن
کٌ يرنَن نردانٌ است در کفتاريای نادى ترشح بشٌ ٍ این يَرنَنًا ننجر بٌ ظًَر
تصادفی اندام نرینٌ شدى .البتٌ این نظر االن کهتر اعتبار دارى چَن االن نیدٍنیو کٌ
آندرٍژن يا نقشی در ظًَر پنیس نها ندارند .بنابراین باید تببین دیگٌ ٍجَد داشتٌ
باشٌ.
بعضی از زیست شناسان نعتقدن کٌ تقلید این اندام کانلتر از اٍنٌ کٌ صرفا یک تصادف
يَرنَنی باشٌ .اٍنًا در عَض نعتقدن کٌ این نسالٌ برای این اتفاق افتادى کٌ از رقابت
بین نادى يا رٍ کو کنٌ .انا خالصٌ نظرات نحققین رٍ بخَام بًتَن بگو اینٌ کٌ ينَز

يیچ اجهاعی در نَرد دلیل این تقلید عجیب ٍجَد ندارى تنًا چیزی کٌ نیدٍنیو اینٌ کٌ
باید فرایند انتخاب طبیعی قدرتهندی پشتش باشٌ کٌ ينَز نهیدٍنیو چیٌ.
یٌ نَرد عجیب دیگٌ شاید کهتر بًش فکر کردى باشیو شاخ گاٍيای نادى است ،چیزی
کٌ نهکنٌ کهتر بًش دقت کردى باشیو .بلٌ اگرچًرى گاٍيای نادى نثال گاٍيای شیری در
ذين شها بدٍن شاخ حک شدى بٌ این دلیلٌ کٌ در گَسالگیشَن با تزریق یک انپَل
درداٍر تَی نحل رٍیش شاخشَن اصطالحا شاخ زدایی شدنٍ .گرنٌ گاٍيای نادى يو
شاخ دارن .انا گاٍيای نادى چرا شاخ داران .چَن در اکثر حیَانات شاخ یک ٍیژگی
نختص نرياست .نثال شها گَزنًا رٍ نگاى کنی اٍنًا فقط نرياشَن شاخ داران.
ایهپااليارٍ نگاى کنید اٍنًا يو فقط نريا شاخ دارن .ایهپااليا خیلی شبیٌ گَزن يا ٍ
ايَيا يستند انا در حقیقت جز خانَادى گاٍسانان يستند کٌ در بیشتر نَاقع با گَزن
يا اشتباى گرفتٌ نیشن.
این نَضَع رٍ جالب تر يو نیکنٌ ،انپااليا کٌ از خانَادى گاٍيا يستند فقط نرشَن
شاخ دارى انا در خَد گاٍيا ير دٍ جنس شاخ دارن .استفادى شاخ در ایهپااليا بیشتر
جنسیٌ .ایهپااليا از شاخ ياشَن در نهایش تًاجهی استفادى نی کنن .در نبرد بر سر
تسلط بر حرنی کٌ گايی تا صديا نادى رٍ در خَدش جای نیدى ،اٍنًا شاخ ياشَن رٍ
با شدت بٌ يو نی کَبن ٍ برندى صاحب حرم سرا رٍ نیشٌ .تقریبا این تَافق ٍجَد دارى
کٌ تنًا کارکرد شاخ يا رقابت در نیان نرياست .جالب اینکٌ این شاخ يا رٍ بٌ عقب يو
يستند ٍ این نشَن نیدى کٌ يدف شاخ يا کشتن ٍ زخهی کردن طرف نقابل نیست
بلکٌ صرفا ٍارد کردن ضربٌ سنگینٌ .خَب ایهپااليا از خانَادى گاٍيا يستند انا در
خانَادى گَزن يا يو کارکرد شاخ يهینٌ .گذاشتن ضهایهی در اختیار نريا کٌ عهدتا برای
ضربٌ زدن بٌ يهدیگٌ استفادى نیشٌ .در ب عضی گَزن يا شاخ يا نی تَنن بٌ چنان
ابعادی برسن کٌ باٍرکردنی نیست .در نثالی کٌ در اٍن بٌ نظر نیرسٌ تکانل بٌ نرز
تَانایی خَدش رسیدى .گَزن ننقرض شدى ایرلندی بٌ شاخ يایی نی نازید کٌ فاصلٌ دٍ
نَک اٍنًا از يهدیگٌ بٌ سٌ نتر ٍ ٍزنش بٌ چًار کیلَگرم نی رسید.

خَب انا در گاٍيای ايلی ٍ يهچنین گاٍنیش افریقایی ،نادى يا يو شاخ دارن.
دلیلشو سادست .نَضَع اینٌ کٌ ٍقتی نادى يا نهیتَنن از شکارچی يا پنًان بشن
برای دفاع حداقلی نیاز بٌ شاخ دارن .نثال ایهپااليا يو جثٌ کَچکتری از گاٍيای ايلی
ٍ گاٍنیش يای ٍحشی دارن ٍ يو رنگ بندی اٍنًا طَریٌ کٌ کانال نیتَنن در
علفزاريای بلند ساٍانا استتار کنن .در حالی کٌ گاٍيای ايلی ٍ گاٍنیش يا يو بسیار
بزرگترن ٍ يو رنگ نعهَال تیرى ٍ يَیدایی دارن .گاٍنیش نادى انکان پنًان شدن ندارى
ٍ تنًا گزینش اینٌ کٌ برای حفظ جَنش بجنگٌ .بٌ يهین دلیل يو يست کٌ شاخ يای
گاٍنیش ٍ گاٍ ايلی فقط حالت دفاعی ندارن بلکٌ کانال کشندى يستن یٌ نقدار رٍ بٌ
جلَان ٍ سرشَنو تیزى برخالف گَزن يا ٍ اپااليا .بی دلیل نیست کٌ بٌ گاٍنیش در
افریقا اصطالحا نیگن بیَى ساز .گاٍنیش يا ساالنٌ بیش از  977نفر رٍ در افریقا
نیکشن .نتیجٌ اخالقی چی ٌ؟ اگر بزرگتر از اٍنی يستید کٌ پنًان بشید چارى ای ندارید
جز اینٌ بجنگید.
خَب بریو سراغ یٌ نَضَع دراز( .سکَت)
گردن زرافٌ يا .شاید شنیدى باشید ٍ یا فکر کنید کٌ گردن زرافٌ يا برای این بلند شدى
کٌ بٌ اٍنًا دسترسی اختصاصی نیدى بٌ باالترین برگ يای درخت يا جایی کٌ جانَر
دیگٌ ای بًش دسترسی ندارى ٍ اینجَری اٍنًا رقابت رٍ بر سر غذا يهیشٌ نیبرن .این
ایدى ایٌ کٌ نطرحٌ .بٌ ير حال ير چی نباشٌ ،خَد دارٍین در کتاب ننشا انَاع کٌ در
اٍن نسالٌ تکانل رٍ نطرح کرد ،یکی از نثالًایی اضافٌ کرد يهین بَد .اٍن گفت در
طی سالًا زرافٌ يا یی کٌ گردن درازتری داشتن بٌ طَر نیانگین اندکی درازتر از سایر از
زرافٌ يا زندگی کردن ٍ بنابراین بٌ نرٍر زرافٌ يا دراز گردن شدن .این گفتٌ دارٍین
باعث شد کٌ گردن زرافٌ اصال بٌ نهادی از تکانل تبدیل بشٌ ٍ ير جا صحبتی از تکانل
يست نثال گردن زرافٌ يو زدى بشٌ.
انا حقیقتش اینٌ کٌ گردن زرافٌ چالش زیست شناسی بزرگیٌ برای دانشهنديا .بعضی از
زیست شناسًا در اٍاسط ديٌ نَد نیالدی کو کو بٌ این فرضیٌ ایراد جدی ٍارد کردن.
اٍنًا نشايدى کردن کٌ زرافٌ اتفاقا کهتر از انتیاز قدشَن برای چریدن استفادى نی کنن

در عَض اٍنًا شايد صحنٌ يای عجیبی از زرافٌ بَدن کٌ انقالبی در شناخت نا نسبت
بٌ زرافٌ يا ایجاد کرد .اٍنًا نتَجٌ شدن کٌ زرافٌ يا ی نر بر سر دستیابی بٌ نادى يا با
يو ٍارد جنگ گردن نیشن .گرنًاشَن رٍ بٌ شدت بٌ يو نیکَبن ٍ از سر سنگینشَن بٌ
عنَان پتک استفادى نی کنن .جهجهٌ زرافٌ يای نر فَق العادى زخیهٌ ٍ ينگانی کٌ بٌ
عنَان سالح استفادى نیشٌ نیتَنٌ نًرى يای گردن حریف رٍ بشکَنٌ .پس گردن دقیقا
يهَن کارکرد رٍ دارى کٌ شاخ يا در گَزن يا یا ایهپااليا .زرافٌ يای نری کٌ گردن درازتر
ٍ جهجهٌ قَی تر دارن تَلید نثل بیشتری نی کنن ٍ بنابراین بٌ نرٍز بر ذخیرى ژنی
ژرافٌ يا غالب نیشن .نن فیلهی از نبرد گردنی زرافٌ پست نی کنو در اینستاگرام ژرفا
دٍست داشتین بیاین ٍ ببینین.
انا اینجا یٌ سَال دیگٌ نطرح نیشٌ .اگر کارکرد گردن دراز اینٌ پس چرا گردن زرافٌ
يای نادى يو درازى؟ تنًا تبیینی کٌ ارایٌ شدى يهبستگی ژنتیکی بین دٍ جنس نر ٍ
نادست .البتٌ این فرضیٌ ایٌ کٌ نعهَال ٍقتی تببین دیگٌ ای پیدا نهیشٌ نطرح نیشٌ.
انا یٌ پژٍيش سال نسالٌ نیدٍنین انجام شد کٌ نسالٌ رٍ پیچیدى ترم کرد .تَ این
پژٍيش یک سری از درختان رٍ فنس کشی کردن طَری کٌ بخش پایینی برای حیَانات
کَتاى قد در دسترس نباشٌ .یک سری از درختان يو فنس کشی نشدن .خَب نتیجٌ
این کار چی بَد .رقابت بر سر غذا رٍی درختًای فنس کشی نشدى زیاد شد .خَب شها
فرض کنید رٍی درخت يای کهی کٌ باقی نَندى گَزن يا ٍ ایهپااليا ٍ بقیٌ حیَانات
نیخَان بچرن .اینجا زرافٌ چیکار نی کنٌ؟ حاال ٍقتشٌ کٌ از انتیاز قد بلندش استفادى
کنٌ .پس زنانی کٌ رقابت بر سر غذا زیاد باشٌ زرافٌ از گردن بلندشَن استفادى نیکنن.
این نسالٌ با شَايد تاریخی نیخَنٌ .نا از رٍی فسلیًایی کٌ از زرافٌ يای پیدا کردیو
نتَجٌ شدیو کٌ گردن دراز اٍنًا تقریبا  99تا  91نیلیَن سال قبل تکانل پیدا کردى .این
یعنی دقیقا دٍرانی کٌ افریقا دچار بیابان زایی گستردى شد ٍ جنگل يای افریقا جای
خَدشَن رٍ بٌ علفزاريای ٍسیع ساٍانا دادن .در نتیجٌ کهبَد درخت يا رقابت بر سر
درخت يای کو باقی نَندى افزایش پیدا کرد ٍ در نتیجٌ انتخاب طبیعی گردن دراز رٍ
برای زرافٌ يا ترجیح داد ٍ انا نتیجٌ اخالقی در نَرد نَضَع زرافٌ يا نیدٍنید چیٌ؟

اینکٌ بعد از يهٌ این حرف يا ٍ شک يا ،نًایتا باز يو فًهیدیو کٌ حق با دارٍین بَد.
حتها داٍرین در ردى چًار پنج تا دانشهند برتر کل تاریخٌ ،در کنار انثال انشتین ٍ
نیَ تَن ٍ گالیلٌ .گالیلٌ اگر اعتقادات کلیسا رٍ در نَرد اینکٌ زنین نرکز عالو نیست ٍ
بلکٌ خَد زنین بٌ دٍر خَرشید نی چرخٌ بٌ چالش کشَند ،دارٍین یک تنٌ لرزى بٌ
اندام تهام اعتقادات نذيبی دربارى پیدایش حیات ٍ انسان ٍ اشرف نخلَقات بَدن
انسان ٍ يهٌ اینًارٍ با يو انداخ ت ٍ دایرى این کشف چنان ٍسیع بَد کٌ االن در يهٌ
علَم یک شاخٌ تکانلی ٍجَد دارى ،از زیست شناسی تکانلی بگیرید تا رٍانشناسی
تکانلی ،جانعٌ شناسی ،اخالق ،فلسفٌ ٍ ٍ ٍ.
خَب دٍر نشیو از بحث بریو سر ٍقت یٌ نَضَع دیگٌ .شاید تا االن بٌ این نتیجٌ
رسیدى باشین کٌ پس تکانل عجب پدیدى دقیق ٍ رٍ حساب کتابیٌ کٌ در اٍن يیچ
جایی برای شانس ٍ تصادف ٍ پدیدى يای رندم باقی نهی نَنٌ .انههو ،این حرف
درستٌ انا یٌ استثنا ٍجَد دارى .اگر خَد شانس ٍ تصادف ٍ رندننس یعنی رندم بَدن،
شانسی بَدن بٌ بقا کهک کنٌ ،تکانل اٍن رٍ انتخاب نی کنٌ .حاال برای اینکٌ بیشتر
نتَجٌ بشید یک نثال نیزنو .حتها تَی نستنديای حیات ٍحش باريا ٍ باريا دیدین
کٌ نثال در صحرای افریقا یک یَز بٌ عادت يهٌ گربٌ سانان برای شکار اٍل کهین نیکنٌ،
بعد کٌ یٌ غزال رٍ نیبینٌ قَز نی کنٌ ،بعد بی صدا با گام يای دزدکی بٌ طعهش نزدیک
نیشٌ .بعد ناگًان از جا نی جًٌ ٍ با سرعت باٍرنکردنی  17کیلَنتر در ساعت بٌ سهت
غزال بخت برگشتٌ حهلٌ ٍر نیشٌ ٍ غزال يو شرٍع بٌ فرار نی کنٌ .این صحنٌ رٍ باريا
ٍ باريا يههَن دیدیو .شاید حتی برانَن این صحنٌ يا از بس کٌ دیدیو دیگٌ تکراری
ٍ کنسل کنندى باشٌ .انا در پس این صحنٌ يای بٌ ظاير تکراری ظرایف تکانلی زیادی
نًفتٌ است.
اگر دقت کنین بٌ فرار غزال نتَجٌ نیشید کٌ نسیر فرارش کانال تصادفیٌ ،زیگزاگٌ.
کانال در نسیر شانسی غزال فرار نی کنٌ .در ٍاقع اگر زنانی کٌ پای سرعت در نیان
باشٌ ،غزال يیچ شانسی در نقابلٌ با یَز ندارى بنابراین با تغییر نسیريای ناگًانی ٍ
کانال تصادفی سعی نی کنٌ تهرکز یَز رٍ بريو بزنٌ .پژٍيشگران بٌ این نتیجٌ رسیدن

کٌ پیش بینی جًت حرکت بعدی غزال ينگام فرار کانال غیر نهکنٌ .پس نیبینید کٌ
اینجا شانس نیتَنٌ دقیقا بنیان سازش باشٌ .نَجب بقای غزال بشٌ .در طَل تاریخ،
غزالًای با نسیر فرار پیش بینی ناپذیر تَنستند بیش از غزالًای با نسیر فرار پیش بینی
پذیر زندى بهَنن ٍ بنابراین بچٌ غزال يای بیشتری رٍ تَلید کنن ٍ بنابراین تکانل يو
نسیر شانسی رٍ انتخاب نی کنٌ.
در دنیای نا ادنًا شاید این نسالٌ خیلی شگفت انگیز بٌ نظر برسٌ .نا نعهَال فکر نی
کنیو کٌ نثال حیَانات در طَل تاریخ رسیدن بٌ رفتاريای بًینٌ ٍ نشخص ٍ نعین .نثال
در نَرد کَچ حیٍَنًا ٍ پیدا کردن غذا نظریٌ رایج "نظریٌ خَراک جَیی بًینٌ" بَد.
یعنی نثال حیَانات شکار کنندى در لحظٌ نشخص ٍ نناسب حهلٌ نی کنن ،حیَانات
کَچ کنندى د ر تاریخ نشخص ٍ نناسب برای یافتن علف زاری يای جدید کَچ نی کنن.
انا ٍاقعیت اینٌ کٌ نهکنٌ در خیلی از این نَارد ٍاقعا تصادف ٍ شانس نطرح باشٌ ٍ
تکانل در بعضی از اٍنًا شانس رٍ انتخاب کردى باشن .نثال نَعی الرٍ يست کٌ رٍی
برگ يا بٌ شیَى ای کانال تصادفی حرکت نی کنٌ ٍ تا بٌ صَرت اتفاقی بٌ شتٌ يایی
برخَرد کنٌ کٌ از اٍنًا تغذیٌ کنٌ.
شانس حتی در تَلید نثل يو عانل رایجیٌ .خیلی از جانداريای دریایی بٌ عنَان نثال
تَتیايای دریایی ٍ یا صدف يای دٍکفٌ ای صرفا اسپرنشَن رٍ در اب ريا نی کنن بٌ
این انید کٌ نَسانات کَچیک جریان اب اٍنًارٍ بٌ يدفشَن برسَنٌ .در بسیاری از
گیايان يو شانس رایجٌ زنانی کٌ اٍنًا گردى خَدشَن رٍ کٌ نعادل اسپرنشَنٌ در
اسهَن پراکندى نی کنن تا برن ٍ بٌ تخهک يا برسن ٍ گیاى جدیدی رٍ بٌ ٍجَد بیارن.
تازى اغلب زنانی کٌ بذری بٌ ٍجَد نیاد باز خَد این بذريا دستخَش باد ٍ اب نیشن ٍ
ننتقل نیشن بٌ صَرت تصادفی تا بٌ یک نثال درخت تبدیل بشن.
این اپیزٍد با حهایت نرم افزار  CRMدانا تَلید نیشٌ کٌ جا دارى یٌ تشکر حسابی يو
بابت حهایت شرکت داناپرداز از پادکست ژرفا بکنو در دٍ اپیزٍد اخیر بکنو.

شها ندیر یا صاحب ير کسب ٍ کار ی کٌ باشید  ،برای افزایش فرٍش ٍ ٍفادار ی
نشریانتَن  ،حتها نیاز بٌ یک نرم افزار CRMخَب ٍ دانا دارید ،تا بتَنید با برنانٌ ریز ی
ٍ بازاریابی نشخص فرٍشتَن رٍ ارتقا بدید ٍ نطهئن باشید کٌ يیچ فرصتی از دستتَن
درنهیرى ٍ بٌ يهٌ فرصت يا بٌ نَقع رسیدگی نیشٌ
تازى ،فرٍش اٍل رايٌ  ،شها باید بٌ نشتریانتَن خیلی خَب پشتیبانی يو بدید،
اینجاست کٌ سیستو يای تیکتینگ ٍ چت دانا بًتَن کهک نیکنٌ تا بٌ بًترین نحَ این
کارٍ انجام بدین
پیشنًاد نیکنو بٌ سایت شرکت داناپرداز یٌ سر ی بزنید ٍ از نسخٌ 91رٍزى رایگان این
نرم افزار استفادى کنید
این دم عیدی ،یٌ کار فرينگی خَبی کٌ يو کٌ شرکت داناپرداز کردى ،اینٌ کٌ بٌ جای
اینکٌ نثل ير سال برای نشتریاش سررسید ٍ يدایای نَرٍز ارسال کنٌ  ،یٌ چند سالیٌ
کٌ يزینٌ این کارٍ صرف خرید بستٌ يای خَراکی برای خانَادى يای کو بضاعت نیکنٌ
خَد بچٌ يای شرکت پکیجارٍ بستٌ بندی نیکنن ،نیفرستن برای نیازنندا
انیدٍارم کٌ این کار الگَیی باشٌ برای شرکت يای دیگٌ تا تَ این دٍران بد اقتصادی
حداقل خَدنَن يَای خَدنَن رٍ بیشتر داشتٌ باشیو ٍ از طرف دیگٌ با چاپ بی نَرد
سررسید کهتر باعث قطع درخت يا بشیو.
خَب نَبتی يو کٌ باشٌ نَبت گَر خرى کٌ اصال اسو اپیزٍد يو بًش اشارى نیکنٌ .چرا
گَرخر راى راى شد .پستان داريای زیادی يستند کٌ رٍی بدنشَن پَشش راى راى یا خال
دار دارند ٍ حتها شها يو نی تَنید تعدادی از اٍنًارٍ نام ببرید .این پَشش يا نی
تَنن کارکرديای نختلفی داشتٌ باشن .نثال جانَرانی نث ل پلنگ ٍ یَز از اٍنًا برای
استتار استفادى نی کنن .بعضی دیگٌ نثل گَرگن عسل خَار ٍ سایر اعضای گَرکن از
این پَششَن برای ترساندن شکارچی ياشَن استفادى نیکنن .انگار کٌ دارن بٌ
شکارشَن نیگن ،سر بٌ سر نن نزار  ،اعصاب ندارم .اگر بشناسید این حیَن رٍ ٍاقعا انگار
يهیشٌ بی اعصابٌ.

انا این ٍیژگی يای ریختی ي ر چقدر يو آشکار باشن باز سردراٍردن از يدف رنگ بندی
یک گَنٌ ٍاقعا دشَارى .گَرخر نهَنٌ باشکَي ی از این نعهاست .این جانَر از سر تا دم
پَشیدى از راى راى يایی يست با تن َع حیرت انگیز .یٌ نکتٌ جالب بگو داخل پرانتز .بٌ
نظر نیرسٌ اجداد گرٍى  ، Equusاکَس یعنی ستَران ،خانَادى اسب ٍ خر ٍ گَرخر .این
سٌ تا .بٌ نظر اٍن جد اٍلیٌ اسب ٍ خر ٍ گَرخر راى راى بَدى ٍ يهین االن يو ير از
گايی این راى راى يا در اسب يای ٍ االغ يا ظاير نیشن .البتٌ خیلی کو رنگ در
بدنشَن.
اینَ گفتو یاد نراد افتادم .نراد اسو یٌ کرى االغ کٌ در جزیرى ينگام زندگی نی کنٌ .چند
ٍقت پیش یکی از نخاطبًای ژرفا کٌ در جزیرى ينگام زندگی نی کنٌ ٍ ادم بسیار زاللی
يو يست از نن درخَاست کهک کردى برای نجات نراد کٌ اٍنجا پیداش کردى بَدن ٍ
نثل اینکٌ این کرى االغ بیچارى پاش رفتٌ بَد رٍی قَطی کنسرٍ ٍ زخهی شدى بَد ٍ
عفَنت کردى بَد .جزیرى ينگام یک جهعیت االغ يای نیهٌ ٍحشی رٍ دارى کٌ اٍنجا
زندگی نی کنن .اٍنًا سالًا پیش بٌ اٍن جزیرى بردى شدن برای بارکشی ٍ حاال کٌ دیگٌ
بٌ درد نهیخَرن ريا شدن ٍ نیهٌ ٍحشی زندگی نی ننن .با آشغال يایی کٌ نا در
طبیعت نیریزیو يو این باليا سرشَن نیاد.
نتاسفانٌ بخش سو پای نراد از بین رفتٌ بَد ٍ دیگٌ يرچقدر يو نگٌ داری نی کردن ٍ
نراقبت نی کردن سو در نهیاٍرد .نیتَنید تصَر کنید کٌ االغ بدٍن سو قطعا نهی تَنٌ
زندگی کنٌ ،بٌ سرعت دٍبارى پاش زخو نیشٌ ٍ عفَنت نی کنٌ .بگذریو .نکتٌ جالب در
نَرد نراد این بَد کٌ پاياش راى راى بَد ،یعنی راى راى گَرخری داشت .نن خیلی برام
سَال شدى ایک راى راى يا رٍی پای نراد چیٌ؟ يهَن رٍزيا بَد کٌ یٌ خبری خَندم در
سی ان ان ،عکس یٌ گَرخر افریقایی بَد با بچش .بچش کانال شبیٌ نراد بَد .یعنی
پاياش راى راى يای گَرخری داشت انا باالتنٌ خر بَد .اٍنجا تَی افریقا تحقیق کردن
فًهیدن اٍن گَرخر نادر از اٍن ننطقٌ نحافظت شدى خارج شدى بَدى ٍ رفتٌ بَدى
نزدیک رٍستايا ،اٍنجا االغ نری عاشقش شدى ٍ عاشق شدن يهانا ٍ نتیجش شدى بَدى
اٍن نَجَد بانزى با باالتنٌ االغ ٍ پایین تنٌ گَرخر .اسهش رٍ گذاشتٌ بَدن Zonkey

ترکیب دٍ اسو  Zebraبٌ نعنای گَرخر ٍ  donkeyبٌ نعنای االغ .عکسشَن رٍ استَری
کردى بَدم شاید ينَز يایالیت باشٌ.
خالصٌ نن یٌ لحظٌ تصَر کردم کٌ نکنٌ نانان نراد يو رفتٌ یٌ جایی گَر ایرانی دیدى ٍ
عینا يهین اتفاق افتادى .انا سریع یادم اٍند کٌ بٌ فرض نحال يو اگر این طَر بَد
گَريای ایرانی کٌ اصال راى راى نیستن .گَر ایرانی بر خالف تصَر عهَم کانال شبیٌ خَد
خرى فقط یکو ازش بزرگترى ٍ اٍن گَرخر افریقایی اى کٌ راى راى دارى.
انا االن دیگٌ جَاب این سَال را نیدٍنیو .اٍن جد اٍلیٌ اسب ٍ خر ٍ گَرخر راى راى بَدى
ٍ يهین االن يو بعد از گذشت نیلیَن يا سال ير از گايی این راى راى يا سر ٍ کلشَن
رٍی اسب يا ٍ االغ يا پیدا نیشٌ .نراد نا يو احتهاال بٌ يهین دلیل پايای راى راى
دارى.
این نکتٌ رٍ يو در نَرد نراد نی گو ٍ دیگٌ از رٍش رد نیشو .نتاسفانٌ با ٍجَد يهٌ
تالش يایی کٌ این خانو نًربَن ينگانی انجام داد ،برای جلَگیری از گسترش عفَنت
نجبَر شدن پای نراد رٍ قطع کنن .اٍن االن حالش خَبٌ انا یٌ لَلٌ پَلیکا بٌ پاش
ٍصل کردن .نا نیاز بٌ کهک نا لی داریو تا یٌ پای نصنَعی برای نراد سفارش بدیو
درست کنن .لطفا اگر کسی نی خَاد کهک بکنٌ بٌ نن در اینستاگرام دایرکت بدى تا نن
نستقیها با اٍن خانو ٍصلتَن کنو ٍ شهارى حسابشَن يو بًتَن بدم.
خَب اشارى ای يو شد بٌ گَر ایرانی اینو بگو کٌ حال گَر ایرانی يو اصال خَب نیست.
فقط  077تا از اٍنًا در حیات ٍحش باقی نَندى ٍ نن انیدٍارم کٌ نا ایرانی يا نزاریو
این اتفاق تلخ بیفتٌ .بیشترشَن تَ نطقٌ خارتَران شايرٍد ٍ بًرام گَر شًرستان نی
ریز زندگی نی کنن .از بس این نَجَدات اصیل ٍ زیبان کٌ نن زبانو قاصرى از
تَصیفشَن ،خَدتَن گَگل کنید ٍ برید عکساش رٍ ببینید.
خَب برخالف گَرایرانی کٌ راى راى نیست ،گَرخر افریقایی راى رايٌ .حتی درست تر اینٌ
کٌ بگیو گَرایرانی گَرخرى چَن کانال شبیٌ خرى ،البتٌ بزرگتر ٍلی گَرخر افریقایی در ٍاقع
گَر اسبٌ .چَن اٍنًا کانال شبیٌ اسبان فقط از اسب يا کَچکترن ٍ راى راين .بگذریو

نن از يهَن ٍاژى گَرخر استفادى نی کنو .گَرخر خَشبختانٌ يیچ ٍقت ايلی نشد .نٌ
اینکٌ ادم نتَنست بلکٌ گَرخر رام نشد .در دٍران استعهار افریقا در قرن نَزديو تعدادی
از برتانیایی يا در افریقا تالش کردم کٌ گَرخر رٍ رام کنن انا نتَنستن .ينَز تصاٍیری از
اشراف ٍ نجیب زادگان انگلیسی يست کٌ سَار بر گَرخر زین دار تالش نی کنن از رٍی
نانع بپرن ٍ یا اینکٌ اٍنًا رٍ بٌ چًارچرخ ٍصل کردن انا نًایتا گَرخر ايلی نشد.
نشکل ايلی کردن گَرخر دٍ تا چیز بَد .یکی اینکٌ اٍنًا اٍال بسیار نًاجهند ٍ دٍم
اینکٌ ساختار بدنیشَن يو ظریف تر از خر ٍ اسبٌ بنابراین نٌ بٌ درد سَاری نی خَردن
ٍ نٌ بٌ درد کشیدن بار.
انا برگردیو سر این نَضَع کٌ چرا گَرخر راى راى شد .اٍل این نکتٌ رٍ در نظر بگیرید راى
راى يای گَرخر سفید رٍی زنینٌ سیاين .جنین گَرخر در ابتدا کانال سیايٌ ٍ در ادانٌ
نَاريای سفید رٍشَن ظاير نیشٌ .شاید تعجب کنید انا الگَيای راى راى رٍی بدن
گَرخر بٌ يیچ ٍجٌ نتقارن نیست.
یکی از اٍلین نظریٌ يا اینٌ کٌ راى راى يای گَرخر نَجب استتار از طریق گَری نَقت
نیشٌٍ .قتی گَرخريا کنار يو قرار نی گیرن نَعی تَيو بینایی رٍ در شکارچی بٌ ٍجَد
نیارى .شکارچی دیدش نختل نیشٌ ٍ نهیفًهٌ کجا گَرخر تهَم نیشٌ ٍ کجا شرٍع
نیشٌ ،خصَصا ٍقتی نجهَعٌ ای از گَرخريا کنار يو ایستادن.
یٌ نظریٌ دیگٌ يهین سال  9791کشف شد .نحققان فًهیدن کٌ در حیات ٍحش
خرنگس يا رٍی ندل يای راى راى گَرخر کهتر نیشینن تا رٍی ندل يای بدٍن راى راى.
يهَن سال یٌ تحقیق دیگٌ کٌ پراکندگی جغرافیایی ستَران ،اسب سانان رٍ نشخص
نی کرد نتَجٌ شدن ر ٍی کرى زنین نناطقی کٌ بٌ طَر طبیعی خرنگس يای بیشتری
دارى دقیقا ننطبق يستند بر نناطقی کٌ در اٍن اسب سانان راى راى يستند .نَاريای راى
راى گَرخر باعث نیشن تا نَر در جًت يای نختلف بازتاب بشٌ ٍ این کار رٍ برای
خرنگس يا دشَارتر نیکنٌ کٌ پیداشَن کنن .طبیعیٌ کٌ ٍقتی کهتر تَسط حشرات
گزیدى بشی کهتر نریض نیشی ٍ بیشتر بقا پیدا نی کنی ،بنابراین انتخاب طبیعی راى
راى بَدن رٍ برای گَرخريا انتخاب کردى.

شاید يیچ کدٍم از این تبیین يا بٌ تنًایی نتَنٌ راى راى بَدن گَرخريا رٍ تَضیح بدى ٍ
اصال بعید نیست کٌ یک رٍزی تبیین جدیدتر ٍ بًتری تَسط نحقق يا ارایٌ بشٌ.
بنابراین این گَنٌ حَزى يا ،حَزى يای تحقیق فعال يستند اصطالحا.
خَب بریو سراغ یک نَرد عجیب ٍ غریب دیگٌ .يهٌ نا نَریانٌ يارٍ نیشناسیو،
نَجَدات کَچیکی کٌ بٌ ندرت طَلشَن بٌ یک سانتی نتر نیرسٌ .از طرف دیگٌ تپٌ ای
کٌ نَریانٌ يا نیسازن نهکنٌ تا  1نتر ارتفاع داشتٌ باشٌ .یٌ تپٌ نَریانٌ نتَسط يو
 077برابر بلندتر از قد خَد نَریانٌ ياست .نعادلش برای نا ادنًا نیشٌ نثال اسهَن
خراش برج خلیفٌ نسبت بٌ قد نا ادنًا.
ابزار نَریانٌ يا ،آرٍارى ياشَنٌ ٍ نصالحشَن خاک ٍ سرگین ٍ بزاقٌ .این تپٌ يا شبکٌ
ا ی از تَنل يای بی شهارى کٌ يهدیگٌ رٍ قطع نی کنن ٍ در یک کالم اگر بخَام تَصیف
کنو ،یک اثر نعهاری شکَيهندى ٍاقعا این تپٌ يا .انا نکتٌ عجیب در نَرد این تپٌ يا
اینٌ کٌ ،کلَنی نَرچٌ يا کٌ تعدادشَن بٌ چندین نیلیَن نَریانٌ نیرسٌ در این تپٌ يا
زندگی نهی کنن .در عَض در النٌ يای زیر زنین زندگی نی کنن .جای کٌ در اٍن زاد ٍ
ٍلد نی کنن ،قارچ کشت نیدن ٍ غذا ذخیرى نی کنن .حاال پس این سَال ایجاد نیشٌ
کٌ این يهٌ زحهت برای ساخت این تپٌ يا برای چیٌ؟ ساعتًا ٍ ساعتًا زنان ٍ زحهت
برای يیچ؟ نٌ اینطَر نیست .تَضیح نیدم.
يهَنطَر کٌ یک کلَنی نَرچٌ يا زیر زنین بٌ چندین نیلیَن نیرسٌ ،پنج کیلَگرم
نَریانٌ ٍ چًل کیلَگرم قارچی کٌ اٍنًا پرٍرش نیدن .یٌ يهچین کلَنی ای بٌ اندازى
یک بز ،دم ٍ باز دم دارى .گرنا ٍ دی اکسید ٍ کربن تَلید نی کنٌ بر اثر تنفس ٍ یٌ
يهچین حجهی از گرنا ٍ گاز بایستی خار ج بشٌ .اینجاست کٌ تپٌ يا ٍارد عهل نیشن.
نثل یک دٍدکس عهل نی کنن ٍ نیزان گرنا ٍ اکسیژن رٍ تنظیو نی کنن .در ٍاقع
نَریانٌ نخترع اٍلین خانٌ سبز دنیا يستند .نخترع نعهاری سبز .دٍیست نیلیَن سالٌ
کٌ اٍنًا اینکارٍ نی کنن.

تپٌ نَریانٌ يا یک سیستو تًَیٌ نطبَع طبیعیٌ ٍ تنًا با نیرٍی طبیعی باد کار نیکنٌ.
ٍقتی باد در سطح زنین از یک طرف تپٌ بٌ طرف دیگٌ نیَزى ،یٌ ننطقٌ کو فشار ایجاد
نی کنٌ کٌ يَای داغ رٍ از زیر بٌ باال نی کشٌ .درست نثل نحَى کار بادگیريای خانٌ
يای یزدی.
خَب حاال برای ٍارد شدن بٌ نَضَع بعدی کٌ دربارى دیکتاتَری در فیل يا ٍ دنَکراسی
در بَفالَياست اٍل یک نعها نطرح نی کنو .کاغذ ٍ قلو دستتَن بگیرین ٍ آنادى نعها
باشین .کشی تایتانیک رٍ یادتَنٌ کٌ با کَى یخ برخَرد کرد ٍ اٍن فاجعٌ براش اتفاق
افتاد؟ فرض کنید کٌ شها کاپیتان کشتی تایتانیک يستید ٍ از در تاریکی شب از دٍر
ن انعی رٍ نیبینید .خیلی نهیدٍنید کٌ باید بٌ راست بچرخید یا بٌ چپ .فرض کنید اگر
بٌ راست بچرخید بٌ کَى یخ برخَرد نی کنید ٍ يهٌ نیهیرن ٍ اگر بٌ چپ يهٌ نجات
پیدا نی کنن .خَب گفتو کٌ شها کاپیتان کشتی يستید ،بنابراین دریانَردی بلدید انا
يهچنان احتهال تصهیو اشتباى رٍ دارید ،يهَنطَر کٌ کاپیتان کشتی تایتانیک با اشتباى
خَدش اٍن فاجعٌ رٍ بٌ بار اٍرد .فرض کنیو احتهال تصهیو درست از سهت شها 07
درصدى ٍ خطا  97درصد .پس چی شد؟ اگر خَدتَن تنًایی تصهیو نیگیرید  07درصد
نجات پیدا نی کنید ٍ  97درصد نهکنٌ بهیرید.
خَب فرض کنیو کٌ در کشتی  977نسافر ٍجَد دارى .نسافريا افرادی عادی يستند.
اگر از ير نفر از اینًا بٌ صَرت نجزا بپرسید کٌ نسیر درست کدٍم ٍرى ،اٍنًا احتهال 07
درصد خطا دارن ٍ  17درصد درست .این برای يهٌ اٍنًا يو صادقٌ .يهٌ  977نفر ،بٌ
صَرت نجزا اگر ازشَن بپرسیو بٌ احتهال  07درصد نهکنٌ جَاب درصد بدن .حاال
اینجا شها چٌ تصهیهی نی گیرید؟ ایا خَدتَن تنًایی تصهیو نی گیرید ٍ یا نٌ رای
گیری نی کنید ٍ بٌ نظر اکثریت عهل نی کنید؟
بازم تکرار نی کنو؛ شها تنًایی بٌ عنَان دریانَرد ٍ کاپیتان احتهال نَد درصد تصهیو
درستی نی گیرید انا اٍن صد نفر ،تک بٌ تکشَن احتهال  07درصد جَاب درست رٍ
نیدن .آیا شها رای گیری نی کنید ٍ بٌ نظر اکثریت عهل نی کنید یا تنًایی تصهیو نی
گیرید؟

جَاب سَال اینٌ .شها اگر ادم دنَکراتی باشین ٍ بٌ نظر اکثریت احترام بزارید احتهال
خطای شها بٌ زیر  9درصد پایین نیاد .یعنی  10درصد احتهال این ٍجَد دارى کٌ نتیجٌ
رای اکثریت (اکثریت اینجا یعنی بیشتر از  09نفر) 10 ،درصد احتهال این ٍجَد دارى کٌ
نتیجٌ رای اکثریت راى درست رٍ نشَن بدى .پس اگر تنًایی تصهیو نی گرفتید 07
درصد احتهال نَفقیت داشتین ٍلی با رای گیری احتهال نَفقیت رٍ بٌ  10درصد
نیرسَنید .یعنی تقریبا نطهن .تنًا شرطش اینٌ کٌ رای گیری نخفی باشٌ ٍ ادنًا با يو
نشَرت نکنن تا رٍی تصهیو يو اثر نداشتٌ باشن.
خَب قطعا تَ پادکست نن نهی تَنو این نسالٌ ریاضی رٍ براتَن تَضیح بدم ،قلو ٍ
کاغذ نیخَاد چند تا فرنَل سادى .اٍنًایی کٌ انار ٍ احتهاالتشَن خَبٌ شاید تا يهین
االنو گرفتٌ باشن انا اگر نی خَاید خَدتَن بفًهید چطَر نیشٌ باید رجَع کنید بٌ تابع
تَزیع دٍ جهلٌ ای .بگذریو اینجا جای اثبات ریاضیش نیست .اینَ از نن لطفا فعال
بپذرید بریو جلَ.
این اصل نسلو رٍ خیلیا در طَل تاریخ بًش رسیدن .ارسطَ  177سال قبل از نیالد
نسیح در کتاب سیاست خَدش نیگٌ ،جهع قاضی بًتری است .یٌ نفر دیگٌ کٌ حتها
اسهش رٍ در اپیزٍديای قبلی ژرفا شنیدید سر فرانسیس گالتَنٌ ،پسرعهَی ناتنی
دارٍین .اپیزٍد شانزديو " بٌ نام علو" رٍ اگر شنیدى باشین نیدٍنید کٌ گالتَن یٌ
دانشهند يهٌ چیز دانی بَد کٌ در رشتٌ يای زیادی از علو پیشرٍ بَد از ژنتیک گرفتٌ تا
يَاشناسی ٍ ریاضیات ٍ فیزیک ٍ  ...انا شًرت انرٍزش بٌ ٍاسطٌ جنبش بٌ نژادیٌ .یٌ
جَرایی پدر نعنَی جنبش بٌ نژادی بَد ،جنبشی کٌ اٍایل قرن بیستو در انریکا قصد
داشت نژاد انسان رٍ اصالح کنٌ .از چٌ طریق؟ از طریق تشَیق ادنًای برتر جانعٌ بٌ
تَلید نثل ٍ بازداشتن افراد فرٍدست از فرزند اٍری .این ایدى افراطی کو کو شدت
گرفت ٍ حتی الًام بخش يیتلر ٍ نازی يا در الهان شد تا اٍن فجایع رٍ در يلَکاست بٌ
ٍجَد بیارن .تضاد بین این دٍ پسر عهَ قصٌ غریبیٌ ٍاقعا .بعدا عکسشَن رٍ در
اینستاگرام شاید گذاشتو ،دارٍین با پیرنردی با ریش يای بلند کٌ شبیٌ پاپانَیل
ياست ٍ گالتَن با اٍن خط ریش يای چکهٌ ایش کٌ تا چَنش اٍندى ٍ شبیٌ

انپریالیست يای د ٍرى ٍیکتَریاست .دارٍین با اکتشاف تکانل علهی رٍ ارایٌ کرد کٌ
ريایی بخش نا ادنًا در نقابل جزم اندیشی ٍ تًجر نسیحیت ٍ کلیسا بَد ٍ نا رٍ از
برج عاجهَن ٍ نقام نیهٌ خدایی ٍ اشرف نخلَقاتیهَن بٌ جایگاى حقیقیهَن در جًان
جانداران کشَند انا گالتَن نتًهٌ کٌ نرٍج علو ب رای سرعت بخشیدن بٌ پاک سازی
نژادی بَدى ،کسی کٌ ایدى ياش تَسط ایدٍیَلَژیست يای نازی پذیرفتٌ شدند.
تعجبی ندارى کٌ گالتَن از ير نظر در نقایسٌ با داٍرین بازندى تاریخٌ .بگذریو ،اپیزٍد
شَنزديو رٍ گَش کنید اگر دٍست دارید.
برگردیو بٌ نَضَعهَن  .داشتو نی گفتو بٌ گرٍى يا تَانایی این رٍ دارن کٌ تصهیو
درست رٍ اتخاد کنن .گالتَن يو بٌ این نسالٌ اشارى کردى بَد .اٍن در یک نهایشگاى
دام داری از  077نفر ٍزن یک گاٍ رٍ پرسید .از این  077نفر يیچ کس نتَنست ٍزن
دقیق گاٍ رٍ کٌ  019کیلَگرم ٍ  177گرم بَد ،درست حد س بزنٌ .انا ٍقتی از حدس
يای این  077نفر نیانگین گرفت بٌ عدد  019کیلَگرم ٍ  107گرم رسید .یعنی فقط
 107گرم کهتر ،کهتر از نیو کیلَ کهتر از ٍزن ٍاقعی گاٍ .درجٌ از دقت کٌ باٍرکردنی
نیست .خَب يو یک نثال دیگٌ از اینکٌ جهعی عهل کردن نیتَنٌ خیلی احتهال خطا
رٍ پایین بیارى .البتٌ یٌ ٍقت این نسالٌ رٍ بٌ سیاست ٍ اینًا تعهیو ندینا .اٍنًا نسالٌ
جدایی يستن .اینًا اصَل نشخصی يستند در نسایل نشخص انا در سیاست گايی
جهع چیزی رٍ انتخاب نی کنٌ کٌ نسل يا بعد رٍ بدبخت نی کنٌ .بگذریو.
این اصل ٍر حیَانًا يو بلدن ٍ بًش عهل نی کنن .در جانَران رای گیری با یک طرز
ایستادن ،ژست ٍ یا صدای خاص انجام نیشٌ .نثال در بَفالَيا نَعی رای گیری ٍجَد
دارى .بَفالَيا دستٌ جهعی نًاجرت نی کنن برای رسیدن بٌ غذا .انا برای اینکٌ
نسیرشَن رٍ درست تعیین کنن با قراردادن بدنشَن در جًتی کٌ نی خَان حرکت کنن
رای نیدن ٍ بعد با باال اٍردن سرشَن بر اٍن تاکید نی کنن .بعدا گلٌ ريسپار جًتی نی
شٌ کٌ نیانگین رای يای تهام افراد گلٌ است .اٍنًا این نیانگین رٍ با چنان دقت
عجیبی نحاسبٌ نی کنن ٍقتی شرٍع بٌ حرکت نی کنن اٍن جًت کهتر از سٌ درجٌ با
نیانگین رای يا اختالف دارى.

خَب در طب یعت يهیشٌ يو دنَکراسی حاکو نیست .اگر دنَکراسی در جًت بقا باشٌ
اٍن زنانٌ کٌ ٍجَد دارى ٍگرنٌ ٍجَد نخَايد داشت .در طبیعت اتفاقا گايی يو استبداد
حاکهٌ .یعنی استبدادى کٌ در جًت بقاست ٍ انتخاب شدى .یک نهَنٌ افراطی
استبداد رٍ نیشٌ در بین فیلًای افریقایی دید.
فی ل يای نادى يهراى بچٌ يا جدا از نريا در گرٍى يایی زندگی نی کنن کٌ ريبری اٍن با
یک نادى غالبٌ کٌ بًش نی گن نادر ساالر .نعهَال نادر ساالر در گرٍى از يهٌ پیرترى ٍ از
اٍنجایی کٌ فیل يا نی تَنن  07تا  07سال عهر کنن ،نادر ساالر سالخَردى بسیار با
تجربٌ است کٌ نیدٍ نٌ چطَر در خطريای صحرای ساٍانا از جهلٌ شکارچی يا ،قحطی ٍ
بی آبی چٌ طَری گرٍى رٍ نجات بدى .برای يهینٌ کٌ اٍنًا نستبدانٌ گرٍى رٍ ريبری نی
کنن ٍ فیل يای دیگٌ يو از اٍنًا حرف شنَی دارن.
یٌ آزنایش درستی این نسالٌ رٍ ثابت کرد .نحقق يا از بلندگَ صدای غرش شیر رٍ
برای گرٍى يای نختلف فیل با نادرساالريای نختلف پخش کردن ٍ نتَجٌ شدن ير
چی نادر ساالر نسن تر بَدى ،دقت ٍ سرعت ٍ ٍاکنشش بٌ این خطر شبیٌ سازی شدى
يو بیشتر بَدى در حالی کٌ نادرساالريای جٍَن تر دیرتر عهل کردن ٍ اصطالحا سربٌ
يَا بَدن.
در نَرد فیلًا استبداد از ای ن نظر تکانل یافتٌ کٌ تفاٍت دانش ٍ تجربٌ در افراد گرٍى
زیادى ٍ عدم تعادل زیادی بین حاکو نستبد ٍ سایر اعضای گرٍى ٍجَد دارى .از طرفی
تنَع ٍ تعداد اعضای گرٍى نعهَال کهٌ ٍ نیانیگین نظرات جهع لزٍنا نتیجٌ بًتری رٍ
نسبت بٌ نظر یگ عضَ با تجربٌ نهیدى.
این نثال ٍ نثال يای دیگٌ ای کٌ در این اپیزٍد زدم ٍاقعا نثال باشکَيی بَدن از
شعَر ٍ درک در طبیعت .جًان يستی دارای شعَر ٍاحدیٌ کٌ در شکل يای نختلف
نهایان شدى .با نطالعٌ ٍ دقیق شدن نی تَنیو این رنز ٍ رازيا رٍ ببینیو ٍ درک کنیو.
اطرافٌ نا پر است از این شگفتی يا .کافیٌ ٍقتی کٌ تَی دل طبیعت نی ریو یاد بگیریو
کٌ سکَت کنیو یاد بگیریو کٌ گَش بديیو ٍ خَب ببینیو.

این اپیزٍد تَلید شدى بَد تَسط افسانٌ قضاٍی ،نیالد پایندى ٍ نن علیرضا پایندى.

