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طبیعتانسان

جورج سیمپسون، دیرین شناس آمریکایی )1902 تا 1984( و از معماران تلفیق 
تکاملی مدرن، می گوید »انسان چیست؟« احتماال عمیق ترین پرسشی است که 
انسان تاکنون پرسیده است. اما این پرسش تازه ای نیست و بیش از دو هزار 
سال است که فیلسوفان دنبال وجه تمایز میان انسان و سایر جانوران بوده اند. 
هدف نهایی علوم انسانی شناخت همین ویژگی ها است. این همان چیزی است 
که گاه ذات، سرشت یا فطرت انسان نامیده می شود و تمام ویژگی هایی را در 
بر می گیرد که معموال تمامی انسان ها از آنها برخوردارند. در این سنت است 
که انسان حیوان ناطق، سیاسی، عقالنی، ابزارساز، مختار، معنوی، آتش افروز، 
جنگ افروز، همنوع خوار و مانند آنها نامیده شده است، هرچند علم نشان داده 
که هیچ کدام از این ویژگی ها منحصر به انسان نیست و در سایر جانوران نیز به 

درجات گوناگون دیده می شود.
روان انسان لوح نانوشته نیست. و فرهنگ تنها عاملی نیست که هویت 
ما را می سازد. این چیزی است که تجربه تاریخی ما به عنوان یک گونه بر آن 
صحه می گذارد و در ادبیات و دانش عمومی بازتاب گسترده ای یافته است. 
کتاب مقدس اشاره می کند که خدا انسان را از روی تصویر خود آفرید )سفر 
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پیدایش، 1: 27(. علم نیز برای انسان صورت و سیرت متمایز قائل است. این 
ویژگی های شاخص از یک سو هویت تاکسونومیک ما را می سازند و از سوی 

دیگر بنیانی برای تحلیل رفتار انسان فراهم می کنند. 
اما طبیعت ما از کجا آمده است؟ ما موجودی نیستیم که بر اساس یک 
طرح منطقی مهندسی شده باشیم. طبیعت انسان اگرچه شکل معینی دارد اما 
ثابت نیست و در گذر زمان شکل گرفته است. پیچ وخم های روان ما حکایت از 
پیچ وخم هایی دارند که در طول تاریخ طوالنی تکامل خود طی میلیون ها سال 
از آنها عبور کرده ایم و هر یک نقشی ماندگار بر طبیعت ما باقی گذاشته اند. به 
همین دلیل است که نمی توان با مهندسی معکوس پرده از رازهای طبیعت انسان 
به ظاهر غیرقابل درک  تناقض های  از  آمیزه ای  انسان  دلیل  به همین  زد.  کنار 
است. یک روز لبریز از حسادت می شود و روز بعد سرشار از همدلی. با یک 

سکندری به پست ترین ورطه ها می افتد و با یک اشاره خداگونه می شود. 
آیا چند هزار سال تمدن می تواند اثر چند میلیون سال تکامل را پاک کند؟ 
اما  کرد،  خارج  جنگل  از  بتوان  شاید  را  میمون  می گویند  که  است  معروف 
جنگل را هرگز نمی توان از میمون خارج کرد. این جنگل همواره با ماست. این 
جنگل همان الگوهای ژنتیکی ویژه ای هستند که در ما تکامل یافته اند و هنوز به 
شکل گیری ذهن ما جهت می دهند. و این مختص انسان هم نیست. هویت هر 
کدام از جاندارانی که می شناسیم در نتیجه میلیون ها سال تکامل شکل گرفته 
است. در گرگ و گوزن نیز هویتی تکامل یافته که گرگیت و گوزنیت آنها را 
می سازد؛ مجموعه ای از استعدادها و سوگیری ها در یادگیری دیکته می کند که 
چه می توانند و چه نمی توانند باشند. در نتیجه این برنامه عصب-ژنتیکی که 
با آن به دنیا می آیند رفتارها و راهکارهایی را به نمایش می گذارند که آنها را 
برای حل مساله بقا شایسته می سازند و امکان انتقال ژن های حاوی این برنامه 
به نسل بعد را فراهم می کنند. برنامه ای که تکامل آن را برای موفقیت در کنج 

بوم شناختی هر گونه بهینه ساخته است. 
با این حال، جهان ما در گذشته نزدیک تغییر بسیاری کرده و در بسیاری 
موارد عمل به دستورهای تکاملی خوشبختی فردی و اجتماعی ما را تضمین 
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نمی کنند. آیا طبیعت انسان را می توان تغییر داد؟ یا باید با شناخت آن فریبش 
این چارچوب  در  موضوعات  بحث انگیزترین  از  یکی  کرد؟  مدیریتش  و  داد 
تربیت پذیر بودن طبیعت انسان است. در نگاه غالب، انسان موجودی دورگه 
میان حیوان و فرشته به شمار می آید که برای رسیدن به کمال باید با تالش از 
حیوانیت خویش فاصله بگیرد و از آن برگذرد. به گفته نیچه، فیلسوف آلمانی 
با  اما  می باید شد.«  او چیره  بر  که  است  »انسان چیزی  تا 1900(،   1844(
در  انسان  طبیعت  در  تغییر  امکان  که  می رسد  نظر  به  بعید  کنونی  چشم انداز 
آینده نزدیک فراهم شود. اما شناخت آن می تواند به ما کمک کند که از طریق 
دستکاری و تنظیم محیط و بعضی مداخله های دیگر از چاله های طبیعت مان 
پرهیز کنیم و در آنها نیفتیم. این توانایی حاصل از شناخت در مواردی ممکن 

است سرنوشت ساز باشد. 
در این مجموعه خواهیم دید که تعدادی از برجسته ترین اندیشمندان معاصر 
درباره ابعاد گوناگون طبیعت انسان، از جنسیت و خشونت گرفته تا فرهنگ و 

اخالق، چه می گویند و ما چگونه موجودی هستیم.



برای عبدالحسین وهاب زاده
که خوش بینی ویلسونی اش
در زمانۀ وحشت

بی امید و بی فردا رهایمان نمی کند. 



فهرستمطالب

11 پیش گفتار: زیست گرایی 
15 یادداشت مترجم 
27 پیش گفتار نویسنده 

طبیعتجانوران،طبیعتانسان

31 مار   1
59 در ستایش کوسه ها   2
75 همراه با مورچه ها   3
89 مورچه ها و همکاری   4

الگوهایطبیعت

99 فداکاری و تهاجم   5
121 تماشای بشر از فاصله   6
127 فرهنگ به عنوان فراورده ای زیستی   7
149 پرنده بهشتی: شکارچی و شاعر   8



در جست وجوی طبیعت10

فراوانیطبیعت

159 موجودات کوچکی که جهان را اداره می کنند   9
167 رونق دوباره سیستماتیک   10
181 زیست گرایی و اخالق محیط زیست   11
197 آیا بشر خودُکش است؟   12

217 افزودۀ 1: جای مناسب 
243 افزودۀ 2: زیست گرایی؛ گفت وگو با ادوارد ویلسون 
261 نمایه 



پیشگفتار

زیستگرایی

انتخابزیستگاهوعشقبهطبیعت1

گرایش های  مجموع  جز  نیست  چیزی  درواقع   )biophilia( زیست گرایی 
مثبت و منفی به ویژگی های زیستگاهی. ما نزدیک به 2 میلیون سال به عنوان 
از  خاصی  نوع  در  مدت  این  تمام  در  و  کرده ایم  زندگی  شکارچی-گردآور 
زیستگاه  احساس امنیت بیشتری کرده و به منابع مورد نیازمان بیشتر دسترسی 
داشته ایم. طبیعی است که این زیستگاه به نظرمان زیباتر برسد. از طرف دیگر 
از بعضی جنبه های این زیستگاه  که خطرناک  بوده یا دسترسی به منابع در آنها 
دشوارتر بوده پرهیز می کنیم، هرچند ممکن است ما را هیجان زده کنند. ترس از 
ارتفاع، تاریکی، موجودات مارمانند و عنکبوت مانند همه یادگار این دوره اند. 

می کنیم  تالش  و  می بینیم  زیبا  را  زیستگاه  از  خاصی  شکل  همواره  ما 
از  ترکیبی  دنبال  هم  پیک نیک ها  در  بسازیم.  شکل  آن  به  را  پارک هایمان 
جوی آب، علف زار باز و سایه درخت می گردیم. این درواقع همان زیستگاه 
به اصطالح ساوان است که شباهت زیادی به توصیف کتاب مقدس از بهشت و 

1. این منت پیش از این در شامره هشتم مجله »دانشنامه« به تاریخ تیر و مرداد 1394 منترش 
شده است.
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قصر پادشاهان دارد. در بهشت یا باغ پادشاهان تاج درختان گسترده و دسترسی 
ما  گورستان های  حتا  است.  امکان پذیر  دست  کردن  دراز  با  میوه هایشان  به 
نیز به همین شکل طراحی می شوند و تک درخت ها جزء عناصر اصلی چنین 
محیط هایی هستند. در گندم زارهای پهناور جابه جا درخت ها حفظ شده اند تا 
کشاورزان در سایه آنها استراحت کنند در حالی که می توانند افق دوردست را نیز 
در چشم انداز داشته باشند. انسان هرجا به جنگل های انبوه رسیده آنقدر درخت 
بریده و در زمین های مرتعی آنقدر درخت کاشته که به استاندارد ذهنی اش از 

تراکم ایده آل یعنی همان زیستگاه اجدادی ساوان مانند برسد. 
یکی از واکنش های زیست گرایانه که بارها درباره اش بحث شده انتخاب 
زیستگاه است. انتخاب زیستگاه )habitat selection( فرایندی است که طی 
آن جانور نوع خاصی از زیستگاه که می خواهد در آن زندگی کند را انتخاب 
می کند. تصویر جانور از زیستگاه مناسب در دوران کودکی اش شکل می گیرد و 
این در مورد بسیاری از پرندگان مهاجر مثل قوها و غازها نشان داده شده است. 
به این ترتیب می تواند منابع، خطرات و محدودیت های زیستگاه را بشناسد. 
به همین دلیل است که پرندگان مهاجر در تاالب فرود می آیند و نه در کویر. 
جانور باید گرایش های ذاتی به زیستگاه داشته باشد و آن را با نشانه هایی که 
از محیط می گیرد تکمیل کند. از نظر یک زیست شناس تصور این نکته تقریبا 
غیرممکن است که نخستی ها و ازجمله انسان فاقد ساختارهای ذهنی مشابه 

برای تشخیص جاهای مناسب باشند. 
شاید در مورد بعضی جانوران، همچون زنبور عسل، که عمر کوتاه دارند و 
از تربیت والدینی بی بهره اند این تصویر به طور کامل از ابتدا به شیوه ای غریزی 
پارامترهای  تنوع  زیرا  نیست،  اینطور  انسان  مورد  در  اما  باشد.  داشته  وجود 
زیستگاهی در انسان بسیار زیاد است. با این حال بدون اتکا به غریزه هم نیست 
و انسان برای انتخاب زیستگاه مطلوب نیاز به غریزه دارد. این غریزه، در شکل 
خام خود گنگ و در حداقلی است که برای بقای اولیه سازگارانه باشد و در 
پیدا  بزرگساالن   تجربیات  و  رفتار  تقلید  و  ترکیب  در  را  نهایی خود  شکل 
می کند. برای مثال ما از مردار و مدفوع پرهیز می کنیم، فضاهای بسته ما را 
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مضطرب می کنند و رنگ قرمز را هشدار تلقی می کنیم. با این حال آموخته ایم 
که اتاقک تنگ آسانسور را برای مدتی کوتاه تحمل کنیم و یاد بگیریم که هر 

رنگ قرمزی به معنای هشدار نیست.
وجود   )biophobia یا  زیست هراسی  )و  زیست گرایی  فرضیه  بنیاد 
ساختارهای فیزیولوژیک یا عصبی با مبنای ژنتیکی است که به گیاهان، جانوران 
و زیستگاه های گوناگون واکنش متفاوتی نشان می دهند. گرایش مثبت یا منفی 
به جنبه های خاصی از زیستگاه سازشی است و به خصوص در زیستگاه اجدادی 
انسان به ما کمک می کرد خطرات را بشناسیم و به منابع دسترسی پیدا کنیم. 
ترس و حتا هراس تمام عیار از مار و عنکبوت با کمی تقویت منفی به سرعت 
یا  شکل می گیرد، در حالی که اشیاء خطرناک مدرنی همچون چاقو، تفنگ 
خودرو به ندرت چنین واکنشی را در ما برمی انگیزند. درختی که تاج چترمانند 
گسترده ای داشته باشد و بتوان از آن باال رفت، به مراتب جذاب تر از درختی 
است که چنین ویژگی هایی نداشته باشد. اگرچه ما 10 هزار سال است که از 
این زیستگاه بیرون آمده ایم، اما این زیستگاه از ما بیرون نیامده است. وقتی مار 
را می کشیم، درختان جنگل را قطع می کنیم، یا طبیعت را تخریب می کنیم، 
از  واقع جزئی  در  بیاوریم  به دست  بیشتری  منابع  به طور کلی می خواهیم  و 

زیست گرایی خود را تجلی می بخشیم. 
اما ما با گرایش های انعطاف ناپذیر به دنیا نمی آییم، بلکه تعامل با والدین 
که  است  دلیل  به همین  می کند.  تنظیم  ما  در  را  زیستگاه  انتخاب  دیگران  و 
آموزش می تواند این گرایش ذاتی را در ما تعدیل و به روز کند. این نکته در 
مساله حفاظت و رابطه انسان و طبیعت در جهان امروز اهمیت فوق العاده ای 
می یابد. کودک در هر تعاملی با عناصر طبیعت به واکنش والدین، بزرگساالن 
خویشاوند )و در جهان امروزی به جانشین های آنها یعنی مربیان و معلمان خود( 
نظر دارد. اگر آنان با روی گشاده این تعامل را بپذیرند او نیز چنین می کند و 
اگر آنها برای چنین تماس هایی چهره در هم بکشند، کودک نیز از آن تماس 
پرهیز خواهد کرد. نتیجه آن خواهد بود که کودک نسبت به محیط های طبیعی 
و عناصر طبیعت متمایل یا از آنها گریزان باشد. درست است که بالقوه مار را 
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به عنوان خطر می شناسیم، اما اگر مار بی آزاری به دست کودک بدهیم تا ترس 
غریزی اش تعدیل شود، آنگاه می توان به او گفت که باید از بعضی مارها، و نه 
همه آنها، فاصله گرفت چون سمی اند. این با یک دیدگاه تعدیل نشده غریزی به 
عناصر زیستگاهی فاصله زیادی دارد. به عبارت دیگر، اگرچه واکنش زیست گرا 
در زمان نیاکان ما سازشی بود و کارکرد بهینه ای داشت، اما خرد امروزی نه تنها 
می تواند این واکنش را تلطیف و آن را با شرایط کنونی ما سازگار کند، بلکه به 
عناصر متنوع زنده طبیعت معنای زیباشناختی متعالی تری ببخشد و ما را دربین 
خویشاوندان زنده خود از حالت سلطه گر مخرب به »یکی در میان دیگران« بدل 
سازد. می توان کاری کرد که ضمن در امان بودن از خطرات، زندگی انسان نیز 

غنی شود. 

عبدالحسینوهابزاده



یادداشتمترجم

ارنست مایر1 در نامه ای به ویلیام پرووین2 در تابستان سال 1979 نوشته »لطفا 
همیشه به یاد داشته باش که دستاورد یک دانشمند می تواند در سطوح مختلفی 
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برهمکنش ها، به ویژه میان رشته های مختلف، همچون ژنتیک و تاکسونومی(، 
که  به شیوه ای  تخصصی  نظریه های  و  اطالعات  )ارائه  انتشاردهنده  به عنوان 
فهرست نگار،  یا  گردآورنده  به عنوان  شود(،  قابل فهم  غیرمتخصصان  برای 
به عنوان تحلیلگر )تشریح مباحث پیچیده، روشن کردن موضوعات با پیشنهاد 
اصطالحات جدید، و غیره( و به شیوه های دیگر.«3 یکی از این شیوه های دیگر، 
که به ویژه در مورد خود مایر صدق می کرد، اصطالح visionary است که پس 
از مرگش تعدادی از سوگنامه نویسان در موردش به کار بردند. این اصطالح 

Ernst Mayr .1، بزرگ تکامل دان آملانی-آمریکایی )1904 تا ۲00۵( و از معامران تلفیق تکاملی 
مدرن. تعدادی از کتاب های او به فارسی ترجمه شده اند، ازجمله »چه چیزی زیست شناسی را 

بی همتا می سازد؟« با ترجمه کاوه فیض اللهی )جهاد دانشگاهی مشهد، 1388(. 
William B. Provine .۲، تاریخ دان علم دانشگاه کورنل )194۲ تا ۲01۵(

3. Provine, W. B. 2005. Ernst Mayr, a retrospective. TRENDS in Ecology and 
Evolution, 20 )8(: 411-413.
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که می توان آن را بصیر یا رازبین ترجمه کرد، به معنای کسی است که می تواند 
چیزهایی ببیند که به چشم دیگران نمی آید. اما این چگونه ممکن است؟ 

نخست باید توجه داشت که مایر برای تمام کسانی که در سطوح مختلف 
کار علمی انجام می دهند از کلمه »دانشمند« )scientist( استفاده می کند و آن 
را به گروه و سطح خاصی محدود نمی کند، چه آنها که در حد یک تکنیسین 
با استفاده از دستگاه های آزمایشگاهی و نرم افزارها داده تولید می کنند و چه 
سطوح  همچون  سطوح،  این  آنکه  دوم  علمی اند.  جهان بینی  معمار  که  آنها 
سازمان یافتگی1 موجودات از اتم تا زیست سپهر، در هر رتبه باالتر با افزایش 
پیچیدگی و کاهش دقت همراه اند. درنتیجه دانشمندی که کشف می کند کاری 
ساده تر و دقیق تر از دانشمندی انجام می دهد که تلفیق می کند. سوم آنکه الزم 
نیست هر دانشمند تنها در یکی از این سطوح سرگرم کار باشد. باال رفتن در 
هر مرحله تمرینی است ذهنی در گسترش سطح و کاهش عمق. چهارم اینکه 
اگر هدف علم شناسایی جهان و طرزکار آن است، این هدف با گردآوری داده 
و واقعیت های مجزا محقق نمی شود. عمدتا از طریق تلفیق است که یافته های 
می شوند.  تبدیل  عمومی  دانش  به  و  می یابند  راه  درسی  کتاب های  به  علمی 

واقعیت های پراکنده را حتا خود دانشمندان در جامعه علمی از یاد می برند. 
این فرایند مانند یافتن تکه هایی سنگواره از یک موجود باستانی است - 
یک دندان، تکه ای از کاسه سر، چند مهره، تعدادی بند انگشت. باید کسی باشد 
که از این تکه های پراکنده کل آن موجود را تجسم کند. این کار مانند سر هم 
کردن جورچینی است که تعدادی از تکه های آن گم شده است. بدون آن تکه ها 
بازسازی تصویر امکان پذیر نیست و بدون تصویر گردآوری چند تکه بی فایده 
است. به همین دلیل است که همه آنها را دانشمند می نامیم، چون همه اجزائی 
از یک فرایند واحد اند. برای بازسازی تصویر کلی از اطالعات ناکافی نیازمند 
دانشمندانی هستیم که ذهن شان برای »دیدن« تصویر در جاهای خالی تربیت 
شده باشد. این روش شهودی حل مساله، که تکنیک »رهیاب«2 نامیده می شود، 

1. Levels of organization  2. Heuristic
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همان چیزی است که اصطالحا »حدس کارشناسی«1 نامیده می شود. ممکن 
است اشتباه باشد، اما در مورد مسائلی که یافتن راه حل بهینه آنها از طریق روشی 

نظام مند غیرممکن یا غیرعملی است، تنها چاره است. 
ما به کسانی نیاز داریم که درباره شکل جهان و طرزکار آن حدس بزنند. اما 
از آنجا که جهان پیر و بی بنیاد است بیشتر این حدس ها اشتباه از کار درمی آیند 
و در نتیجه بررسی های بعدی تصویر دیگری جانشین آنها می شود یا به میزان 
به  علم عمدتا  تاریخ  در  رازبین  دانشمندان  نام  می شوند.  اصالح  چشمگیری 
عنوان کسانی ضبط شده که مرتکب اشتباهات بزرگ شده اند. راه علم از میان 
آزمون و خطا باز می شود و تاریخ علم آ کنده از الشه این خطاهاست. با این 
حال، این روش علم است و گریزی از آن نیست؛ سرنوشت بهترین ذهن ها در 
دنیای علم این است که آبروی خود را به خطر بیندازند و خطا کنند تا ماده خام 

آزمون فراهم شود. شاید ترتیب درست خطا و آزمون باشد! 
ادوارد ویلسون2، زیست شناس بازنشسته دانشگاه هاروارد، اکنون در 88 
سالگی می تواند نگاهی به کارنامه اش بیندازد و در برابر تمام این سطوح کار 
علمی تیک پررنگی بزند. ویلسون مورچه شناس3 است و به عنوان نوآور 450 
 Pheidole گونه جدید از آنها را توصیف کرده است )337 گونه متعلق به جنس
هستند(. به این ترتیب 3/6 درصد از تنوع مورچه های جهان توسط او توصیف 
شده است. نخستین مفاهیم جدیدش، همچون جابه جایی صفات4 که هنوز در 
جامعه علمی به کار می رود، را در 27 سالگی و نخستین نظریه اش را نیم قرن 
پیش درباره جغرافیای زیستی جزایر5 مطرح کرد. نخستین تلفیق بزرگش را 

1. Educated guess
Edward Osborne Wilson .۲، نویسنده این کتاب )متولد 19۲9(

3. Myrmecologist
Character displacement .4، تشدید تفاوت در ویژگی های بخشی از جمعیت دو گونه که در 

منطقه همپوشی میان آنها زندگی می کنند، به دلیل فشار انتخابی ناشی از رقابت.
5. MacArthur, R. & Wilson, E. O. 1967. The Theory of Island Biogeography. 
Princeton University Press.
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در کتاب »جوامع حشرات«1 )1971( انجام داد، در بیش از 500 صفحه در 
قطع بزرگ، و در زمانی که مورچه شناسان، زنبورشناسان و موریانه شناسان به 
ندرت زمینه مشترکی برای گفت وگو با همدیگر پیدا می کردند. این شور تلفیق 
»زیست شناسی  در کتاب  و  فراتر رفت  اجتماعی  از حشرات  بعد  چهار سال 
گرفت،  را  اجتماعی  جانوران  تمام  دامن   )1975( نوین«2  تلفیق  اجتماعی: 
ازجمله انسان. با این حال، ویلسون احساس می کرد که موظف است همچون 
چارلز داروین که چند سال پس از »اصل انواع«3 )1859( در »نسب انسان«4 
)1871( اختصاصا به انسان پرداخت، کتابی جداگانه به گونه ما اختصاص 
دهد. این کار با کتاب »درباره طبیعت انسان«5 )1978( انجام شد که نخستین 
جایزه پولیتزر6 را برایش به ارمغان آورد. در دهه 1980 تالش نافرجامی برای 
ساخت نظریه ای درباره تکامل فرهنگی داشت. در سال 1990 با همکاری برت 

1. Wilson, E. O. 1971. The Insect Societies. Harvard University Press.
۲. نسخه کوتاه شده این کتاب توسط عبدالحسین وهاب زاده ترجمه شده است )جهاد دانشگاهی 

مشهد، 1384(. 
Wilson, E. O. 1975. Sociobiology: The New Synthesis. Harvard University Press.

3. »اصل انواع« نامی است که دکرت محمود بهزاد برای شاهکار داروین انتخاب کرد. او خالصه ای 
از آن را ابتدا در کتاب »داروین چه می گوید؟« )طاعتی، 13۲3( منترش کرد و در فصل های سوم 
و چهارم نسخه گسرتش یافته این اثر با عنوان »داروینیسم و تکامل« )رشکت سهامی کتاب های 
جیبی، چاپ هفتم، 13۵3( بسط داد. ضمنا ترجمه فصل آخر این کتاب را با عنوان »خالصه و 
نتیجه« در جلد نخست کتاب »فلسفه علمی« )فرانکلین، 1338( به چاپ رساند. نیمی از کتاب 
داروین با عنوان »بنیاد انواع« به قلم عباس شوقی ترجمه شد )ابن سینا، 13۵1( و رسانجام ترجمه 

کامل آن از روی ترجمه فرانسوی به قلم نورالدین فرهیخته انجام شد )شبگیر، 13۵7(. 
Darwin, C. 1859. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the 
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. John Murray. 

4. چکیده ای از این کتاب توسط دکرت محمود بهزاد ترجمه و در قالب فصلی از کتاب »داروینیسم 
و تکامل« منترش شده است )رشکت سهامی کتاب های جیبی، چاپ هفتم، 13۵3(.

Darwin, C. 1871. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. John 
Murray. 
5. Wilson, E. O. 1978. On Human Nature. Harvard University Press.

Pulitzer Prize .۶، جایزه ای که از سال 1917 در آمریکا به آثار برجسته در روزنامه نگاری، ادبیات 
)داستانی و غیرداستانی( و آهنگ سازی اعطا می شود. 
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هولدوبلر1 با کتاب عظیم »مورچه ها«2 به دومین جایزه پولیتزرش دست یافت، 
کتابی با بیش از 700 صفحه بزرگ و 3/2 کیلوگرم وزن. 

از تنوع زیستی در دهه  فعالیت های اجتماعی ویلسون در زمینه حفاظت 
1990 اوج می گیرد. او مشاور »موسسه زمین«3 در دانشگاه کلمبیا بود، به عنوان 
بین الملل5، حفاظت طبیعت6،  آمریکا 4، حفاظت  تاریخ طبیعی  با موزه  مدیر 
و صندوق جهانی حیات وحش7 همکاری داشت، و طرحی برای حفاظت از 
جنگل های آمریکا به مجلس برد. بنیاد تنوع زیستی ویلسون8 و دانشنامه حیات9 
را نیز باید فرزندان فکری او به شمار آورد. کتاب خوش خوان »تنوع حیات«10 
به لقب های دیگرش، »پدر  نیز  تنوع زیستی«  )1992( سبب شد لقب »پدر 
مورچه شناسی« و »پدر زیست شناسی اجتماعی« اضافه شود. در سال 1994 
زندگی نامه اش را با عنوان »طبیعی دان«11 منتشر کرد و دو سال پس از آن پس از 
چهل سال خدمت از دانشگاه هاروارد بازنشسته شد. اما شوق تلفیق در او زنده 
بود. در سال 1998 کتابی با جلد سیاه و متمایز تحت عنوان »همرسی«12 از 
ویلسون به بازار آمد که در آن بلندپروازانه در پی ایده وحدت معرفت است و با 
دفاعی جانانه از فروکاست باوری13 تالش می کند نه تنها تمام علوم بلکه علوم 

تجربی را با علوم انسانی و هنر یکپارچه سازد. 

Bert Hölldobler .1، مورچه شناس آملانی )متولد 193۶(
2. Hölldobler, B. & Wilson, E. O. 1990. The Ants. Harvard University Press.
3. Earth Institute  4. American Museum of Natural History
5. Conservation International 6. Nature Conservancy
7. World Wildlife Fund
8. E. O. Wilson Biodiversity Foundation )eowilsonfoundation.org(

Encyclopedia of Life .9 در سال ۲008 و یک سال پس از طرح درخواست ویلسون در سخرنانی 
)www.eol.org( .تد راه اندازی شد

10. این کتاب با ترجمه عبدالحسین وهاب زاده منترش شده است )موزه آثار طبیعی و حیات وحش 
ایران، 137۶(. 

Wilson, E. O. 1992. The Diversity of Life. Harvard University Press.
11. Wilson, E. O. 1994. Naturalist. Island Press.
12. Wilson, E. O. 1998. Consilience: The Unity of Knowledge. Alfred A. Knopf.
13. Reductionism
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از آن زمان تاکنون 14 عنوان کتاب دیگر از ویلسون به بازار آمده است. 
تعدادی از آنها به مورچه ها و حشرات اجتماعی و تعدادی دیگر به حفاظت از 
تنوع زیستی و تکامل رفتار اجتماعی مربوط می شوند. در سال 2003 در یک 
تک نگاری1 درباره جنسی از مورچه های دنیای جدید نقش خود را به عنوان یک 
»فهرست نگار« ایفا کرد. سعی کرد به عنوان انتشاردهنده علم با مردم سخن 
بگوید؛ در »آینده حیات«2 )2002( نامه ای به هنری دیوید تورو3 نوشت، در 
»آفرینش«4 )2006( نامه ای به یک کشیش جنوبی، و در 2013 »نامه هایی به 
یک دانشمند جوان«5. حتا یک رمان نیز با عنوان »مورتپه«6 )2010( درباره 
مورچه ها در میان آثارش دیده می شود. در سال 2014 در قامت یک فیلسوف 
کتابی با عنوان »معنای زندگی انسان«7 نوشت و در »نصف زمین«8 )2016( 
پیامبرگونه خواستار آن شد که نیمی از این سیاره برای وحش کنار گذاشته شود. 
به این ترتیب، با معیارهای ارنست مایر و درواقع با هر معیاری، ادوارد 
ویلسون را باید دانشمندی کامل به شمار آورد که در تمام سطوح کار علمی 
موفق بوده است: گونه های جدیدش را توصیف، مفاهیم جدیدش را تعریف، 
اصطالحات جدیدش را وضع، و نظریه های جدیدش را طرح کرده است. با 
مردم سخن گفته و تالش کرده انسان را از راهی که به نابودی اش می انجامد 
بازگرداند. اما هر بار که تصویر جدیدی ترسیم می کنید، تردیدی نیست که این 
تصویر در تضاد با انبوهی از تصاویر دیگر قرار گیرد. در جنگ تصویرها، یا به 

1. Wilson, E. O. 2003. Pheidole in the New World: A Dominant, Hyperdiverse Ant 
Genus. Harvard University Press.
2. Wilson, E. O. 2002. The Future of Life. Alfred A. Knopf.

Henry David Thoreau .3، طبیعی دان و فیلسوف آمریکایی )1817 تا 18۶۲(. کتاب »والدن« او 
با ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی منترش شده است )روزنه، 139۵(. 

4. Wilson, E. O. 2006. The Creation: An Appeal to Save Life on Earth. W. W. 
Norton & Company.
5. Wilson, E. O. 2013. Letters to a Young Scientist. Liveright. 
6. Wilson, E. O. 2010. Anthill. W. W. Norton & Company.
7. Wilson, E. O. 2014. The Meaning of Human Existence. Liveright.
8. Wilson, E. O. 2016. Half-Earth: Our Planet’s Fight for Life. Liveright.



پیشگفتارنویسنده

در  بار  نخستین  و  آمده اند،  هم  گرد  کتاب  این  در  که  مقاله هایی  مجموعه 
و  پایه ای  مفهوم  دو  به  شده اند،  چاپ   1993 تا   1975 سال های  فاصله 
درنتیجه دشوار می پردازند. نخست طبیعت است، بخشی از جهان که از نگاه 
ما جاودان، فراتر از ما، بی نیاز از ما و با این حال خاستگاه گونه ماست. دوم 
طبیعت انسان است، گوهر وجودی ما، طوری که در ابتدا بودیم، متشکل از 
آن ظرفیت های حسی و هیجانی که بشریت را در قالب یک گونه به هم پیوند 
می دهد، برعکس زبان و ُعرف که ما را به قبیله های گوناگون تقسیم می کنند. 
موضوع محوری این مقاله ها آن است که طبیعت وحشی و طبیعت انسان در 
رابطه ای تنگاتنگ درهم بافته اند. حرف من این است که تنها راه شناخت کامل هر 
کدام از این دو بررسی دقیق هر دو با همدیگر به عنوان محصوالت تکامل است. 
به این ترتیب تاریخ طبیعی معنای بیشتری می یابد و تنوع حیات که ما از طریق 
انقراض گونه ها چنین بی پروا کمر به نابودی اش بسته ایم، ارزش بیشتری پیدا 
می کند. رفتار انسان، از این زاویه نه محصول تاریخ ثبت شده، یعنی ده هزار سال 
اخیر، بلکه نتیجه تاریخ دیرینه است، مجموع تغییرات ژنتیکی و فرهنگی که طی 
صدها هزار سال انسان را پدید آورده اند. به باور من، ما به این نگاه دورنماتر نیاز 
داریم، نه فقط برای شناخت گونه خودمان، بلکه بیش از آن برای تضمین آینده اش.

لکسینگتون،ماساچوست
ادواردویلسون



1

مار1

به  انسانی، زیست شناسی و فرهنگ، در پدیده مار2  علوم تجربی و علوم 
از نمادها و مسلح  بافته  انگاره مار،  شکل حیرت انگیزی به هم می رسند. 
به قدرت جادو، در وهم و رویا به آسانی وارد ذهن خودآ گاه و ناخودآ گاه 
ما می شود. ناگهان پدیدار و در یک چشم به هم زدن ناپدید می شود، و نه 
خاطره ای از هیچ مار واقعی، بلکه حس مبهمی از موجودی قدرتمندتر، یعنی 
مار، با هاله ای از ترس و حیرت از خود به جا می گذارد. اینها ویژگی های 
غالب رویایی هستند که در سرتاسر عمرم، به دالیلی که به زودی روشن 

خواهند شد، بارها تجربه کرده ام.
خودم را در جایی می یابم که جنگلی و آبگیر است، بی صدا و بی رنگ، 
فقط در پرده های خاکستری. همانطور که در این محیط گرفته و تاریک گام 

1. توضیح نویسنده: بیشرت اطالعات مربوط به مار منادین در فرهنگ های مختلف را از کتاب 
زیر برداشته ام: 

Mundkur, B. 1983. The Cult of the Serpent: An Interdisciplinary Survey of its 
Manifestations and Origins. Albany: State University of New York Press.

از مار  از مدت ها پیش درباره ترس ما  اگرچه من  استادانه است.  اثر فوق العاده اصیل و  این 
اندیشیده ام، اما موندکور آن را با جزئیات تفصیلی از تاریخ هرن و ادبیات مستند ساخته است.

۲. کلمه ای که نویسنده به کار می برد serpent است، که برخالف snake معنای ضمنی منادینی 
دارد و یکی از کهن ترین و فراگیرترین منادهای اسطوره ای است. در ترجمه به ترتیب از مار منادین 

و مار واقعی استفاده شد، مگر آنجا که فحوای کالم رصاحت دارد. 
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برمی دارم، احساسی غریب مرا در بر می گیرد. سرزمینی که در برابرم می بینم 
اسرارآمیز است، در حاشیه ناشناخته ها، در یک زمان هم آرام و هم هولناک. 
الزم است که آنجا باشم اما در وضعیت خواب دلیلش را نمی توانم درک 
کنم. ناگهان، مار ظاهر می شود. این مار یک خزنده معمولی از جنسی که 
می شناسیم نیست، بلکه بسیار فراتر از آن، حضوری سهمگین با قدرت هایی 
فراطبیعی است. شکل و اندازه اش تغییر می کند، زره پوش است و جز تسلیم 
در برابرش چاره ای نیست. از سر زهردارش پرتوهای هوشی سرد و بی تفاوت 
می تابد. در برابر چشمان من، چنبره های عضالنی اش به درون آب می خزند، 
از زیر ریشه های آشکار درختان می گذرد و در آن سو دوباره به خشکی می آید. 
این مار به نوعی هم روح آن مکان تاریک و هم نگهبان گذرگاهی است که به 
قسمت های عمیق تر می رسد. حس می کنم اگر بتوانم آن را بگیرم، یا کنترل 
کنم، یا حتا فقط از آن بگریزم و رد شوم، تغییری وصف ناپذیر اما شگرف به 
دنبال خواهد داشت. انتظار آن دگرگونی، هیجانات کهن و بی نامی را در من 
برمی انگیزد. خطرش را هم به طور مبهم حس می کنم، همچون خطری که از 
تیغه چاقو یا پرتگاهی بلند ساطع می شود. مار حیات بخش و ُکشنده است، 
از یک سو اغواگر است و از سوی دیگر نیرنگ باز، هم پیش می کشد هم 
پس می زند. اکنون می لغزد و به من نزدیک تر می شود، طوری که حضورش 
آزارنده است و آماده حمله. این رویا با ناراحتی به پایان می رسد، بدون هیچ 

نتیجه آشکاری. 
مار واقعی و مار نمادین، این خزنده ای که از گوشت و خون است و 
آن انگاره اهریمنی در رویا، پیچیدگی رابطه ما با طبیعت و جذبه و زیبایی 
و  مرگبارترین  حتا  می سازند.  آشکار  را  جانداران  تمام  در  موجود  ذاتی 
نفرت انگیزترین موجودات نیز در ذهن انسان از قدرتی جادویی برخوردارند. 
انسان ترسی ذاتی از مار دارد؛ یا اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، گرایشی ذاتی 
به یادگیری سریع و آسان چنین ترسی پس از پنج سالگی دارد. تصاویری 
که از این مجموعه ذهنی خاص تولید می شوند هم قدرتمند و هم دوپهلو، 
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و از فرار وحشت زده تا تجربه قدرت و جنسیت مردانه را در بر می گیرند. 
درنتیجه مار نمادین به بخش مهمی از تمام فرهنگ ها در سرتاسر جهان 

تبدیل شده است. 
در اینجا اصل بسیار پیچیده ای هست که باید به آن توجه شود، اصلی که 
از مباحث معمول روان کاوی درباره نمادهای جنسی به مراتب فراتر می رود. 
حیات از هر نوعی که باشد بی اندازه جالب تر از تقریبا هر نوع ماده بی جانی 
است که بتوان تصور کرد. ارزش دومی عمدتا تا اندازه ای است که می تواند 
به شکل بافت زنده درآید، تصادفا به حیات شباهت داشته باشد، یا بتوان از 
آن چیزی سودمند و کمابیش متحرک ساخت. هیچ کسی که از عقل سلیم 
برخوردار باشد یک کپه برگ مرده را به درختی که برگ ها از آن افتاده اند 

ترجیح نخواهد داد. 
اما این چیزی که چنین پیوند نزدیکی میان ما و موجودات زنده برقرار 
حیات  که  گفت  خواهد  شما  به  زیست شناس  چیست؟  دقیقا  می کند 
خودهمانندسازی )self-replication( درشت مولکول ها از قطعات شیمیایی 
کوچک تر است که به مونتاژ ساختارهای آلی پیچیده، انتقال انبوه اطالعات 
مولکولی، تغذیه، رشد، حرکتی با ماهیت به ظاهر هدفمند، و تولید جاندارانی 
بسیار شبیه به خود می انجامد. شاعر درون زیست شناس نیز اضافه خواهد 
کرد که حیات وضعیتی بی نهایت غیرمحتمل، شبه پایدار، گشوده به روی 
سیستم های دیگر، و بنابراین زودگذر است و ارزش آن را دارد که به هر 

قیمتی حفظ شود. 
با این همه، بعضی جانداران به دلیل تاثیر خاص شان بر تکوین ذهنی ما 
چیزی فراتر از این دارند. در سال 1984 در کتابی با عنوان »زیست گرایی« 
تا  حیات  اشکال  سایر  به  اتصال  به  میل  که  کردم  پیشنهاد   )Biophilia(
اندازه ای ذاتی است. شواهد این گرایش در معنای علمی رسمی قوی نیست، 
شاید به دلیل آنکه این موضوع به شیوه علمی فرضیه، استنتاج و آزمایش، به 
اندازه کافی بررسی نشده تا بتوانیم در مورد درستی یا نادرستی آن مطمئن 
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شویم. با این حال زیست گرایی در زندگی روزمره ما چنان آشکار و چنان 
و  پیش بینی پذیر  رویاهای  در  است.  توجه جدی  که شایسته  است  فراگیر 
واکنش های افراد از همان دوران کودکی نمودار می شود. به شکل الگوهای 
فرهنگی تکراری در بیشتر یا تمام جوامع جلوه گر می شود، پای ثابتی که 
در متون انسان شناسی اغلب مورد توجه قرار می گیرد. به نظر می رسد این 
فرایندها بخشی از برنامه های مغز باشند. ویژگی شان سرعت و قطعیتی است 
که با آن چیزهای خاصی را درباره انواع خاصی از گیاهان و جانوران یاد 
می گیریم. این الگوها به قدری پایدارند که نمی توان آنها را نتیجه رویدادهای 

صرفا تاریخی دانست که روی ذهن ما همچون لوحی سپید قلم زده اند. 
در میان ویژگی های زیست گرایانه، شاید عجیب تر از همه ترس و احترام 
ما نسبت به مار باشد. در تمام جوامع انسانی که حیات ذهنی شان بررسی 
شده، رویاهایی حاوی این انگاره غالب وجود دارند. در هر مقطع زمانی 
که  در حالی  می آورند،  یاد  به  را  تجربه ای  افراد چنین  درصد  دست کم 5 
اگر خواب هایشان را در طول چند ماه یادداشت می کردند این رقم احتماال 
خیلی بیشتر می شد. انگاره هایی که یک شهروند نیویورکی توصیف می کند 
به همان اندازه جزئیات و بار هیجانی دارد که رویاهای بومیان استرالیا و 
نمادین  مارهای  فرهنگ ها  تمام  در   .)Zulus( جنوبی  آفریقای  زولوهای 
مستعد تغییر شکل استعاری هستند. سرخ پوستان هوپی )Hopi( در آریزونا 
با پالولوکن )Palulukon( یا »مار آبی« آشنایی  در جنوب ایاالت متحده 
دارند که موجودی خدامانند و وحشتناک اما خیرخواه است. کواکیوتل های 
 )sisiutl( سیسیوتل  از  کانادا  غربی  جنوب  در  ونکوور   )Kwakiutl(
می ترسند، ماری سه سر هم با چهره انسان و هم چهره خزنده که به خواب 
دیدنش نشانه دیوانگی یا مرگ است. سرخ پوستان شارانووا در پرو با مصرف 
داروهای توهم زا و نوازش صورت شان با زبان بریده مارها، ارواح خزنده را 
احضار می کنند. آنها پاداش این کارشان را با رویاهایی سرشار از بوآهایی با 
رنگ های درخشان، مارهای سمی، و دریاچه هایی لبریز از تمساح کیمن و 
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آناکوندا می گیرند. در تمام جهان، خزندگان و موجودات مارمانند، عناصر 
غالب رویاهایی هستند که در آنها جانورانی از هر نوع ظاهر می شوند. آنها 
به عنوان نمادهای جاندار قدرت و جنسیت، توتم ها، قهرمانان اسطوره ها و 

خدایان نقش بازی می کنند. 
این نمودهای فرهنگی در ابتدا ممکن است بی ارتباط و اسرارآمیز به نظر 
رسند، اما در پس کهن الگوی مار واقعیت ساده ای نهفته است که در تجربه 
مردم عادی قرار دارد. ذهن آماده واکنش هیجانی به منظره مار است، و این 
فقط منحصر به ترس از مارها نمی شود بلکه برانگیخته شدن و شیفتگی به 
جزئیات شان برای افسانه بافی درباره آنها را نیز در بر می گیرد. این گرایش 
شاخص نقش مهمی در یک تجربه غیرعادی داشت که برای خودم در دوران 
کودکی اتفاق افتاد؛ رویارویی با یک مار بزرگ و به یادماندنی، موجودی که 

واقعا وجود داشت. 
و  است  شمالی  فلوریدای  ماهی تابه  دسته  شبیه  که  منطقه ای  در  من 
بخش های مجاورش در ایالت آالباما )در جنوب شرقی ایاالت متحده -م( 
بزرگ شدم. همچون بیشتر پسربچه های این بخش از کشور که آزادند تا در 
جنگل های اطراف پرسه بزنند، من هم از شکار و ماهی گیری لذت می بردم 
و هیچ تمایز روشنی میان این کارها و زندگی بی هدف قائل نبودم. اما برای 
قائل بودم و خیلی زود تصمیم  نیز ارزش  به خاطر خودش  تاریخ طبیعی 
گرفتم زیست شناس بشوم. آرزوی ناگفته ام این بود که یک »مار حقیقی« 
پیدا کنم، ماری چنان بزرگ یا چنان متفاوت که از مرزهای خیال نیز فراتر 

رود، چه رسد به واقعیت موجود. 
 شرایطی بود که این خیال بافی دوره نوجوانی را تشویق می کرد. نخست 
آنکه من تک فرزند با پدر و مادری ولنگار بودم که مرا تشویق می کردند دنبال 
عالقه ها و سرگرمی های خودم باشم و تا هرجا که مرا می برند با آنها بروم؛ به 
عبارت دیگر، بچه ای لوس بودم. دوم آنکه محیط طبیعی اطراف محل زندگی 
ما در نوجوان ها میل به طبیعت ایجاد می کرد. چهار نسل پیش، آن بخش 
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از کشور پوشیده از طبیعتی ترسناک بود که از بعضی جهات دست کمی از 
آمازون نداشت. بیشه های انبوه نخل کلمی1 تا رودخانه های بهاره مارپیچ 
و  به مرداب های سرو می رسیدند. طوطی های کارولینا2  پایین می آمدند و 
دارکوب های منقارعاجی3 در هوا زیر نور آفتاب می درخشیدند و بوقلمون 
وحشی4 و کبوتر مسافر5 هنوز پرندگان قابل شکار به شمار می آمدند. در 
شب های لطیف بهاری، پس از بارش سنگین باران، ده دوازده نوع قورباغه 
آوازهای عاشقانه خود را قورقور می کردند و  در گروه همسرایان مختلط 
چهچه می زدند. بخش عمده فون جانوران ایالت های آمریکا در ساحل خلیج 
مکزیک از گونه هایی تشکیل شده که طی میلیون ها سال از مناطق گرمسیری 
جنوب به سوی شمال انتشار یافته و با شرایط آب وهوایی گرم و معتدل 
مینیاتوری،  ارتشی  مورچه های  از  ستون هایی  یافته اند.  سازش  منطقه  این 
که همتای نزدیک چپاولگران درشت جثه آمریکای جنوبی هستند، شب ها 
عمدتا بدون آنکه دیده شوند در کف جنگل قدم رو می رفتند. عنکبوت های 
گوی باف تارطالیی )جنس Nephila( به اندازه یک نعلبکی، در جایی که 
درختان از هم فاصله می گرفتند، تارهایی به اندازه در یک گاراژ می تنیدند. 

از آبگیرها و حفره های سوراخ میان گره چوب، ابرهایی از پشه به هوا 
برمی خاست تا دمار از روزگار مهاجران اولیه در آورند. پشه ها حامل بالهای 
بودند  زرد  و تب  ماالریا  آمریکا همچون  موتلفه جنوب شرقی  ایالت های 
که هرازگاهی به شکل همه گیری های گسترده شعله ور می شدند و جمعیت 
انسان را در امتداد جلگه های ساحلی کاهش می دادند. این کنترل طبیعی 
یکی از دالیلی است که باریکه میان شهرهای تامپا )Tampa( و پنساکوال 
نبود و  از سکنه چندانی برخوردار  تا قرن بیستم  )Pensacola( در فلوریدا 

1. Sabal palmetto
Conuropsis carolinensis .۲ که در ابتدای قرن بیستم منقرض شد.

Campephilus principalis .3 که اکنون در آستانه انقراض است.
4. Meleagris gallopavo

Ectopistes migratorius .۵ که در ابتدای قرن بیستم منقرض شد.
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این  ریشه کن شدن  از  پس  مدت ها  امروزه،  حتا  که  است  دلیل  همین  به 
بیماری ها، هنوز از این منطقه نسبتا طبیعی با عنوان »فلوریدای دیگر« نام 

می برند. 
مار فراوان بود. تنوع و تراکم جمعیت مارهای ساحل خلیج مکزیک در 
آمریکا تقریبا از هر جای دیگری از جهان بیشتر است، و مدام دیده می شوند. 
مارهای روبانی نواردار1 در خوشه های گورگون مانند2 از شاخه های حاشیه 
آبگیرها و نهرها می آویزند. مرجان مارهای3 سمی که بدن شان با نوارهایی به 
رنگ های هشداردهنده قرمز، زرد و سیاه تزئین شده از میان برگ ریخت ها 
شاه مارهای  تقلیدگران شان،  با  می توان  به آسانی  را  آنها  می کنند.  حرکت 
قرمزنارنجی4، با ترتیب متفاوت نوارهای قرمز، سیاه و زرد اشتباه گرفت. 
قاعده ساده ای که چوب ُبرها برای تشخیص آنها به آواز می خوانند این است: 
»قرمز بعد از زرد می ُکشد آن مرد، قرمز بعد از مشکی کار ندارد به هیچ کی.« 
ویژگی مارهای بینی خوکی5، تنبل های خپل بی خطر با پوزه ای روبه باال، یکی 
و  دارند  آفریقا  در  افعی گابون6 سمی  به  نگران کننده ای است که  شباهت 
دیگر اینکه عادت دارند وزغ ها را زنده ببلعند. مار زنگی کوتوله7 شصت 
سانتی متری در برابر مار زنگی پشت الماسی8 قرار می گیرد که طول بدنش 
به بیش از دو متر می رسد. مارهای آبی معجون خزنده شناسان با جثه ها، 
رنگ ها و طرح های گوناگون در چیدمان پولک های بدن هستند و از 10 
گونه مار در جنس های Natrix )مارهای آبی(، Seminatrix )مار مردابی(، 

1. Thamnophis proximus rubrilineatus
Gorgon .۲، هیوالیی مونث در اساطیر یونان با مارهایی به جای مو روی رسش که هرکس به آن 

می نگریست تبدیل به سنگ می شد.
3. بیش از ۶۵ گونه از سه جنس در خانواده Elapidae یا مارهای کربا 

Lampropeltis elapsoides .4 که غیرسمی است. 
5. Heterodon platirhinos  6. Bitis gabonica
7. Sistrurus miliarius

Crotalus adamanteus .8، بزرگ ترین منونه به طول ۲/4 مرت و وزن بیش از 1۵ کیلوگرم در 
سال 194۶ صید و گزارش شد، اما میانگین طول و وزن به ترتیب 1/4 مرت و ۲/۵ کیلوگرم است. 
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 Farancia مار خارچنگ خوار(1 و( Liodytes ،)دهان پنبه ای( Agkistrodon

)مار رنگین کمانی و مار لجنی( تشکیل می شوند. 
البته محدودیت هایی برای فراوانی و تراکم جمعیتی مارها وجود دارد. 
در همین  و جانوران دیگری  ماهی  قورباغه، موش،  از  مارها  آنجا که  از 
طیف اندازه تغذیه می کنند، لزوما از طعمه هایشان کمیاب ترند. نمی توان 
برای قدم زدن بیرون رفت و آنها را یکی پس از دیگری با دست نشان داد. 
با یک ساعت جست وجوی دقیق هم بیشتر اوقات اصال نمی توان چیزی 
احتمال  اساس تجربه شخصی ام می توانم شهادت دهم که  بر  اما  یافت. 
روبه رو شدن با مار در هر روز خاص در فلوریدا ده برابر بیشتر از برزیل 

یا گینه نو است. 
در مورد فراوانی مارها نکته ای عجیب وجود دارد. اگرچه طبیعت ساحل 
خلیج مکزیک عمدتا به جاده و مزرعه تبدیل شده، و صدای تلویزیون و 
هواپیماهای مسافربری کوچک در این سرزمین مدام شنیده می شود، آثاری 
از فرهنگ روستایی قدیمی هنوز وجود دارد، چنانکه گویی هنوز جمعیت 
انسانی آن در برابر موجودات وحشی و ناشناخته ها صف کشیده اند. باور 
عمومی همچنان این است که »جنگل را عقب بران و زمین را اشغال کن«؛ 
همان  )درست  مقدس  کتاب  آزموده  عقل  و  مهاجرنشینان  اخالقی  اصل 
به برهوت امروزی تبدیل کرده است(.  لبنان را  باوری که بیشه های سدر 

شاخص بودن مارها تاییدی نمادین بر این باور مقدس است. 
در این مناطق روستایی کم جمعیت، در طول یک قرن و نیم سکونت، 
تجربه عمومی برخورد با مارها به شکل افسانه های بومی درباره این خزندگان 
ساخته و پرداخته شده است. آنجا هنوز می شنوید که اگر سر مار زنگی را 
قطع کنید، تا غروب آفتاب زنده خواهد ماند. اگر مار نیش تان زد، سوراخ 
زخم را با یک چاقو باز کنید و آن را با کروزن )نفت سفید( بشویید تا سم 
را بی اثر کند )اگر هم کسی با این درمان از نیش مار جان به در برده باشد، 

1. اکنون Regina نامیده می شود. 




