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  خالصه مقاله

 عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت و بقا در انسان و ساير حيوانات

  *سميه اسمعيلي رينه
  كرمانشاه، دانشگاه رازي، دانشكده علوم،  گروه زيست شناسي

   sesmaeili@razi.ac.ir :مترجم مسئول، پست الكترونيكي* 

و  دهد يممحيط اجتماعي سالمت انسان را شكل : پيشينه
را خطر بيماري و بقا  ،روابط قوي بين عوامل اجتماعي

توجه محققان هردو علوم  بطاروقدرت اين . كند يمايجاد 
كه منافع  ،اجتماعي و طبيعي را به خود جلب كرده است

محيط اجتماعي را  ودارند  زيستيمشتركي در فرآيندهاي 
 .دهند يمبيماري و خطر مرگ و مير پيوند  پيامدبه 

دانشمندان علوم اجتماعي با عالقه به مشاركت در 
انگيزه  بخشد يمكه سالمت انسان را بهبود  هايي ياستس

اجتماعي  هاي يشهرزيست شناسان تكاملي به . اند گرفته
دارويني عالقه مند  شايستگيبودن و عوامل تعيين كننده 

تحقيقاتي براي  ،اتاين موضوع در حال حاضر .هستند
اجتماعي  فالكتبين پيامدهاي  شديد هاي يتوازنشان دادن 

انساني و ساير پستانداران اجتماعي، حداقل  هاي يتجمعدر 
، تر هستند همسان ها گونهبراي فرآيندهاي اجتماعي كه بين 

 يها مدلمطالعات اخير در  ،در عين حال .اند شده هم سو
به  ،كه استرس ناشي از اجتماع كند يمحيواني تجربي تأييد 

تنهايي كافي است كه بر سالمتي تأثير بگذارد و طول عمر 
حاكي از آن است كه برخي از  ها يافتهاين . را كاهش دهد

به ويژه مواردي  -تعيين كننده اجتماعي سالمت  يها جنبه
از طريق مطالعات تعامل مستقيم اجتماعي در  توانند يمكه 

تكاملي  هاي يشهر - شوند  بررسيانسان از  حيوانات غير
جديدي را براي  يها فرصتهمچنين  ها آن .عميقي دارند

و خطر  ،اجتماعي در سالمت هاي ينابرابرمطالعه ظهور 
  .دهند يممرگ و مير ارائه 

رابطه بين محيط اجتماعي و خطر مرگ و مير : ها يشرفتپ
اما مطالعات در  ،مدتي است كه شناخته شده استدر انسان 

اخيراً تنها قادر به آزمايش همين  ،ساير پستانداران اجتماعي
كه  دهد يماين مطالعات نشان  . شده استپديده عمومي 

حمايت اجتماعي و تا  ،اجتماعي يكپارچگي يها اندازه
به طور مستقل طول زندگي را  ،حدودي وضعيت اجتماعي

ي مختلف ازپستانداران پيش بيني  ستهاحداقل در چهار ر

كليدي در عواملي كه ساختار  يها تفاوتعلي رغم  .كند يم
 ،كند يممحيط اجتماعي را در انسان و ساير حيوانات ايجاد 

اجتماعي  يكپارچگياندازه تأثيراتي كه وضعيت اجتماعي و 
، كند يمرا با طول زندگي طبيعي در ساير پستانداران مرتبط 

نتايج تخمين زده شده براي اثرات  همان همرديف با
 ،ها انسانمانند همچنين  .محيطي اجتماعي در انسان است

اجتماعي داراي  يكپارچگيمعيارهاي متمايز چندگانه 
كه تاكنون  تاكسون هاييارزش پيش بيني كننده است و در 

اجتماعي در اوايل زندگي  ناماليماتبررسي شده است، 
  .بعدي ارتباط تنگاتنگي داردخصوصاً با بقا در زندگي 

 از ما درك پيشرفت در همچنين حيواني يها نمونه
 نقش سالمت و اجتماعي فرآيندهاي بين يعلّ پيوندهاي
 حيوانات روي شده انجام مطالعات .اند داشته اساسي

 تأثيرات از ناشي استرس كه دهد يم نشان آزمايشگاهي
 و بيماري به حساسيت ،بدن ايمني عملكرد بر اجتماعي

 يا گسترده تغييرات حيواني يها مدل .دارد تأثير عمر طول
 در كه اند داده نشان اجتماعي ناماليمات به پاسخ در را

 موش در اخير كارهاي .اند يصتشخ قابل مولكولي سطح
 دليل به اجتماع از ناشي استرس كه است داده نشان نيز

 را طبيعي عمر طول ،شرايين تصلب جمله از علت چندين
 ،است انسان در نتايج همان بازتاب نتيجه اين .كند يم كوتاه
 ،مرگ اصلي علل ي همه بيشتراز اجتماعي ناماليمات يعني
  .كنند يم بيني پيشرا  مير و مرگ خطر
 يها كننده تعيين يها جنبه همه اگرچه :انداز چشم

 در موثري طور به تواند ينم انسان در سالمت اجتماعي
 شواهد اما ،شود الگوبرداري اجتماعي پستانداران ساير

 عوامل اين از برخي گذاشتن اشتراك به بر مبني محكم
 نقش بايد تطبيقي مطالعات كه ندده يم نشان ،كننده تعيين
 گسترش .دنباش داشته آنها درك براي تالش در اصلي

 همچنين و طبيعت در مطالعه مورد يها گونه مجموعه
 اجتماعي محيط آن در كه انساني جمعيت از وسيعي طيف
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 .باشند اولويت در بايد ،تشخيص داده شده است خوبي به
 مسيرهايي كردن روشن براي بااليي پتانسيل مطالعاتي چنين

 و زندگي دوره نتايج به را اجتماعي تجربه كه داردرا 
 مرتبط تأثيرات اين با مرتبط تكاملي منطق همچنين

 موجود ابزارهاي و قدرت مورد در كه مطالعاتي .سازد يم
 به نيز شود يم انجام آزمايشگاهي مدل هاي يسمارگان در

 مهم بسيار علت پيوندها شناسايي براي آنها پتانسيل دليل
 ي كننده بيني پيش درك شامل تحقيق مهم هايمسير. هستند
 به پاسخ در اجتماعي بين و فردي بين يها تفاوت

 احتمالي مداخالت اثربخشي آزمايش ،اجتماعي هاي يبآس
 فيزيولوژيكي اثرات مورد در تحقيقات گسترش و

مسير  .هاست بافت ساير و مغز به اجتماعي يها محرك

ايج يكپارچه از نتشامل  تنها نه زمينه اين در مطالعات
 است يا رشتهبين  يها تالش شامل بلكه ،مختلف يها رشته
  .شوند يم شروع مطالعه طرح و درك طريق از كه

 ناماليمات .سالمت اجتماعي برعوامل تطبيقي ديدگاه
 پيامدهاي با نزديك از زندگي دوره طول در اجتماعي
 مشاهدات اين .است مرتبط انسان در مير و مرگ و سالمتي
 كه است يافته تسري نيز اجتماعي پستانداران ساير به اخيراً
 و اجتماعي وضعيت، يكپارچگي اجتماعي آنها در

 عمر طول كه است شده داده نشان زندگي اوليه ناماليمات
، مولكولي نتايج و وحشي هاي يتجمع در طبيعي

 را آزمايشگاهي حيواني يها مدل در بيماري و فيزيولوژيكي
  .كند يم بيني پيش

  
  
  

 
  

  خالصه مصور مقاله
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  اصل مقاله
  حيوانات ساير و انسان در بقا و سالمت كننده تعيين اجتماعي عوامل

  چكيده
 مير و مرگناخوشي و  احتمال يها كننده بيني پيش ترين يقو از يكي ،بزرگسالي در چه و زندگي اوايل در چه ،اجتماعي محيط

 از بسياري در رابطه اين كه دهد يم نشان اجتماعي پستانداران ساير مدت طوالني مطالعات از حاصل شواهد .است انسان در
 رد ايجاد تغيير باعث تواند يم اجتماعي يها برهمكنش كه دهد يم نشان تجربي مطالعات ،اين بر عالوه .است مشابه ها گونه

 و مير و مرگ و سالمتي به را اجتماعي محيط اهميت ها يافته اين .شود خود عمر طول و بيماري خطر حيوانات، فيزيولوژي
 بر آنها بنابراين .شناسان زيست و اجتماعي علوم دانشمندان عالقه مورد نتايج -كند يم برجسته شايستگي دارويني همچنين
 سالمت، در اجتماعي يها محركاساسي  سازوكارهاي و ها كننده بيني پيش درك براي ها گونه متقابل تحليل و تجزيه از استفاده
  .كنند يم تأكيد

 شرايط ،ما خود گونه جمله از ،اجتماعي پستانداران در
 كه كند يم ايجاد را محيطي ،قدرتمند شكلي به اجتماعي

 نامطلوب تجارب .كنند يم تجربه روز به روز افراد
 يها گونه نميا در رازيست شناختي  يها پاسخ ،اجتماعي
 طول در پيري و سالمتي بر كه كنند يم ايجاد اجتماعي
 كه نيست آور شگفت بنابراين ).1( گذارند يم تأثير زندگي
 ،اقتصادي وضعيت اقدامات ويژه به -  اجتماعي محيط ابعاد

 از -  زندگي اوايل در سختي و اجتماعي يكپارچگي
 و سالمت يها كننده بيني پيش ينتر مداوم و ترين يقو

 در تفاوت ،مثال عنوان به ).1 شكل( است بقا نتايج
 توسط كه( متحده اياالت در اجتماعي اقتصادي وضعيت
 يك يها تفاوت به تواند يم) شود يم گيري اندازه درآمد
 وضعيت و ،شود تبديل) 2( زندگي به اميد از بيشتر يا دهه

در هفت  طول عمرسال كاهش  2 تقريباً به پايين شغلي
 ،مشابه طور به). 3(شود يمتفسير كشور با درآمد باال 

 در مير و مرگ خطر  ٪50 افزايش پايين، اجتماعي تركيب
 مرگ خطربا  كه تأثيري ،كند يم بيني پيش را ها انسان همه
 استعمال متوسط ،الكل به اعتياد چاقي، با ارتباط در مير و

  ).4( رود يم رقيب يا فراتر تحرك بي زندگي يا دخانيات
 فرايندهاي: كند يم ايجاد را طبيعي سؤال يك مشاهدات اين

 خطر و بيماري ،اجتماعي محيط بين قوي ارتباط كه زيستي
 چيست؟ اين دهد يم اختصاص خود به را مير و مرگ
 و پيشگيري بيماري، بيني پيش بهبود به مربوط سؤال

 نابرابري پيامدهاي و علل درك ،هدفمند مداخالت
 و اجتماعي يگروه زندگي تحول سير بررسي اجتماعي و

 ،گذشته دهه دو در .است سالمت آنها براي ارتباط
متحده  اياالت در مير و مرگ در اقتصادي هاي ينابرابر

 تأثيرات همچنين پير هاي يتجمع ).6 ،5( است شده بيشتر
 است كرده برجسته را مسن افراد در اجتماعي انزواي منفي

 در را خود منزوي يروز اولين انگلستان ،پاسخ در ).8 ،7(
 جهاني بهداشت سازمان و كرد منصوب 2018 سال

 اجتماعي عوامل بر و توجه تمركز براي را ابتكاراتي
 اوليه شرايط ،نگر آينده مطالعات .است كرده آغاز سالمت
 است داده قرار مشاهدات اين از برخي ريشه در را زندگي

 در اجتماعي هاي ينابرابر مورد در فزاينده نگراني ).10 ،9(
 براي فعلي اقدامات مجموعه كه دهد يم نشان سالمت
 شناخت .است ناقص اجتماعي تاثيرات كاهش و مطالعه
 سالمتي بر اجتماعي محيطي اثرات مورد در شناسي زيست

 بيماري خود از پيش كه فيزيولوژيكي تغييرات ويژه به - 
 مداخله براي را جديدي فرصتهاي كند يمتاكيد  – است
  .كند فراهم مؤثر

 برانگيز چالش دليل دو به حداقل سؤال اين به پرداختن
 طور به تقريباً كه ،توجهي قابل شواهد ،اول .است بوده
 فرضيه اين از ،است شده گرفته حيواني يها نمونه از كامل

 نتايج بر مستقيماً اجتماعي تعامالت كه كند يم حمايت
 ،11) ("اجتماعي عليت" فرضيه( گذارند يم تأثير سالمتي

 در اجتماعي) gradients( يها شيب ،حال اين با ).12
 محيطي يها واسطه ساير توسط توان يم را انسان سالمت

 به دسترسي و استعمال دخانيات ،غذايي رژيم مانند(
 برخي در و ،)15- 13( داد توضيح) بهداشتي يها مراقبت
 معرض در افراد شود باعث تواند يم ناچيز سالمتي ،موارد

 انتخاب"( بگيرند قرار يتر نامطلوب اجتماعي مواجهه
شامل  ،انسان مورد در مطالعات از بسياري در)."سالمتي
 اجتماعي هاي يبآس اثرات توصيف براي كه تعدادي



 1400 بهار ،9، شماره 5جلد                                                                                              )            علمي(مجله زيست شناسي ايران 

4 

 نسبي سهم توجه، قابل اطمينان عدم ،اند بوده اساسي
نشان داده  را سالمت انتخاب مقابل در اجتماعي يها علت
 با درمواجهه تجربي مطالعات چون ).19- 19 ،14( است

 تقريباً انسان مورد در اجتماعي منابع ناماليمات از بسياري
 با مشكل اين .آيد يم وجوده ب چالش اين است غيرممكن

زيست  و اجتماعي شرايط مورد در اطالعات فقدان
 و كليدي مطالعات از بسياري شروع از قبل يشناخت

 به سالمت و اجتماعي شدن يها شيب بين متقابل وابستگي
 طولي يها داده مجموعه .شود يم پيچيده بيشتر زمان مرور
 را ها چالش اين حدي تا ،است مقدماتي اقدامات شامل كه

 دشواري دليل به هم هنوز اما) 21 ،20 ،16( كند يم برطرف
 مانند( كننده مخدوش يا همبسته متغيرهاي اثرات حذف در

 صريح طور به توانند ينم) زمان با متغير يها كننده مخلوط
 برخي ،حال اين با. )22 ،6( كنند جدا هم از را يلّع يها راه
 در متوسط افزايش كه اند داده نشان تجربي شبه مطالعات از

) منطقه شرايط يا/  و درآمد( اقتصادي وضعيت اقدامات
  ).25- 23( بگذارد تأثير رواني و جسمي سالمت بر تواند يم

 براي سالمت، چالشي و اجتماعي محيط بين ارتباطات ،دوم
 زيستي هاي يسممكان مطالعه براي معمول راهبردهاي

 شرايط از يا مجموعه با اجتماعي ناسازگاري. است بيماري
 ،ديابت ،سل چون ييها يماريب جمله از ،چشمگير بسيار

 ،1 شكل( است مرتبط سرطان و عروقي قلبي هاي يماريب
D تا F.( مختلف هاي يستمس از بسياري كه واقعيت اين 

 يك انتخاب ،دارند الگويي اجتماعي لحاظ از فيزيولوژيكي
 اين .كند يم دشوار را سلولي يا بافتي ،حيواني مناسب مدل

 در مطالعات كه شود يم تر يچيدهپ واقعيت اين با مسئله
 در اجتماعي تعامل به نياز حداقل اجتماعي محيط مورد
 يها نشانه توان ينم كه معني اين به ،دارد جوامع يا ها گروه

خطوط در  يا جداگانه منفرد هاي يسمارگان در را اجتماعي
 تليع الگوي يك فرض با حتي .كرد الگوبرداري سلولي

 مدلهاي در اجتماعي هاي يبآس سالمتي عواقب ،اجتماعي
 رويكرد دهنده نشان كه ،ميزبان - عامل -محيط كالسيك

 ،است بيماري علت مطالعه براي معمولي زيست شناختي
تمايل دارند  مطالعات ،عوض در ).27 ،26( نيستند ضعيف

به صورت اصطالحات كلي  اجتماعي محيط مورد در
 يا "اجتماعي معرض در گرفتن قرار" ،"مستعد خطر عامل"

 ها ينا .بحث كنند) 30- 30( "انباشته فرسايش" منبع
 براي كمي راهنمايي اما هستند مفيدي مفهومي مدلهاي

 .دهند يم ارائه بيولوژيكي مكانيسمهاي سنتي مطالعات
 و زيستي همبستگيهاي به گسترده عالقه عليرغم، بنابراين

 و فرايندها سازوكارها، اجتماعي، ناگوار پيامدهاي
 نامشخص آيند يم وجوده ب آنها طريق از مسيرهايي كه

 سمت به حركت براي جديد شواهد، حال اين با .است
، اول .است حياتي و مهم بسيار سؤالها اين وضوح

 دهد يم نشان اجتماعي پستانداران ساير مورد در تحقيقات
 از بخشي انسان سالمت در اجتماعي شدن يدرصدها كه

 سطح در حداقل، اجتماعي زندگي تكاملي طوالني ميراث
 شكل( است همسايه افراد بين در محلي اجتماعي تعامالت

 عواقب كه دهد يم نشان ها يافته اين ).1 جدول و 3 و 2
 فراتر بشر امروزي محيط اثرات بر اجتماعي ناسازگاري

 بينش منبع عنوان به تكاملي تطبيقي مطالعات به و رود يم
 ويژه به، نوظهور يها داده مجموعه، دوم .كند يم اشاره مهم

، اجتماعي پستانداران ساير در شده كنترل تجربي مطالعات
 عملكرد بر اجتماعي زيست محيط مستقيم تأثير از

 اين .كنند يم حمايت) اجتماعي عليت( فيزيولوژيكي
 سابقه بي و يكپارچه يها داده از يا مجموعه انتشار با ها يافته
 هاي يبآس چگونگي درك، )31، 3، 2( انساني جمعيت از

  .كند يم پذير آسيب را ما اجتماعي
 را شواهد اين از برآمده كليدي موضوعات ما، اينجا در

 تجربه نقش كه اخير كارهاي بر تأكيد با ،كنيم يم بررسي
 عالقه مورد هاي يافته و زندگي طول در را اجتماعي
 موضوع اين كه آنجا از .كند يم برجسته ها رشته در مشترك
 كه كنيم ينم سعي ما، دارد پيوند مختلفي هاي ينهزم به لزوماً

 تعيين عوامل مورد در را تحقيق كامل دامنه خالصه طور به
 ساختارهاي شامل و نيز( انسان در سالمت اجتماعي كننده

) حيواني يها مدل براي استفاده غيرقابل اجتماعي- اقتصادي
 ساير انسان و در اجتماعي رفتار تناسب پيامدهاي يا و

 به را خوانندگان ما، عوض حيوانات بررسي كنيم، در
، 6،11( اينجا در نظمي درون تمركز با، عالي هاي يبررس

 بر تأكيد بررسي اين در ما هدف .دهيم يم ارجاع) 36- 32
 پستانداران مطالعات از ظهور حال در هاي ينشب و موازات
 در ابتدا در كه است مشاهداتي زمينه در، اجتماعي

 ارتباط دليل به ما .است شده انجام انساني هاي يتجمع
 ويژه به -  انسانها با اجتماعي پستانداران نزديك تكاملي
 تمركز - كنند يم زندگي گروه در اجباري طور به كه آنهايي

 بر اجتماعي محيطي زيست اثرات، حال اين با .كنيم يم
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 به، ها گونه ساير توجه مورد نيز بودن مناسب و سالمتي
 ).37( است گرفته قرار اجتماعي حشرات و پرندگان ويژه
 براي مرتبط دورتر يها گونه اين از توان يم كه يا درجه
 يك، كرد استفاده انسان در سالمت اجتماعي عوامل درك
  .است گذاشته باقي آينده كارهاي براي مهم سؤال

  اجتماعي پستانداران در مير و مرگ و اجتماعي فالكت
 اجتماعي عوامل مورد در تحقيق انگيزه، اجتماعي علوم در

 كه است سياست گذاري در مشاركت دليل به سالمت
، سالمتي دامنه بهبود و سالمتي در ناسازگاري كاهش باعث
 سنت يك كار اين .شود يم زندگي به اميد يا عمر طول

 در سال 120 حداقل اجتماعي شدن تدارد؛ درجا ديرينه
 موازات به ).38( اند شده توصيف شناسي جامعه ادبيات

، رفتاري شناسان بوم و تكاملي شناسان زيست، اين
 هاي يشهر شناخت به نگاهي با را اجتماعي تعامالت
 توليد مثل اندام تناسب براي آن پيامدهاي و بودن اجتماعي
 .است قديمي نيز تحقيقاتي برنامه اين .كنند يم مطالعه
، )39( رفتاراجتماعي سازشي ارزش به نسبت خود داروين

 براي نيرومند كافي اندازه به انتخابي فشار شود يم تصور كه
 جمله از، فيزيولوژيكي و ريختي مهم هاي ينوآورتحريك 

 ها ينخست ساير و انسان در شناختي پيشرفته هاي ييتوانا
  .متحير بود، است داشته

  

  
 از اجتماعي و فالكت سالمت رابطه از ها داده مجموعه ينتر بزرگ .)F تا A( كند يم بيني پيش را انسان در مير و مرگ ميزان اجتماعي فالكت -1 شكل

) D[( و زندگي به اميد)] C( به) A[( اصلي كننده بيني پيش باال اجتماعيفالكت  سختي كه دهند يم نشان ها آن .آيد يمبه دست  ناشي انساني جمعيت
 به متحده اياالت در مردان و زنان براي سالگي 40 سن در انتظار مورد عمر طول) الف .است ها يماريب از يا گسترده طيف به ابتال استعداد)] F( به

 مردان و زنان براي ،ساله 9 پيگيري از پس مطالعه مورد افراد نسبت) B( ).2) (سال در نفر ميليارد 1,4=  تعداد( سالگي 40 سن در درآمد از تابعي عنوان
 به مرگ هنگام در سن ميانگين) ج ).46) (نفر 6298=  تعداد( اجتماعي روابط مركب شاخص از تابعي عنوان به ،كاليفرنيا ،االمدا شهر در بزرگسال

 كايسر سالمت ارزيابي كلينيك در بالغ بيماران روي بر) ACEs )Adverse Childhood Experience مطالعه در زودرس نارسايي از تابعي عنوان

بسته  بزرگسال هاي يكاييآمر ميان در بيماري شيوع) D) ).173) (اند كرده فوت پيگيري با كه نفر 1539=  نفر 1539=  نفر 17337( دياگو سان پرمانت
 log odds( ها بخت نسبتلگاريتم ( بيماري ريسك) E) ).n) (174=  نفر 242501( 2015 سال در ملي بهداشت مصاحبه مركز اساس بر درآمد به

ratios (در متحده اياالت در بزرگسال زنان و مردان براي اجتماعييكپارچگي  از مركب اقدامات از تابعي عنوان به) نژاد و جنس ،سن براي شده تنظيم 
 ،سن براي سيستم به ورود ها بخت نسبتلگاريتم ( بيماريريسك ) F) ).31) (افراد = 18,716 تعداد( III سوم تغذيه و سالمت بررسي ملي نظرسنجي

 پرماننت كايسر ديگو سان سالمت ارزيابي كلينيك به كننده مراجعه بيماران براي ACE تعداد به توجه با) شده تنظيم تحصيالت ميزان و نژاد ،جنس
  ).9) (نفر 9508 تعداد(
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 علوم متمايز تاريخچه يها ، برنامهگذشته دهه يك طول در
 همگرايي به شروع تكاملي شناسي زيست و اجتماعي

 در مدت طوالني مطالعه چندين، خاص طور به .اند كرده
 يها داده حاوي حيات وحش اكنون اجتماعي پستانداران

 كامل زندگي دوره تحليل و تجزيه از پشتيباني براي كافي
 محيط بين را اي يرمنتظرهغ و قوي ارتباطات و است

 موازات به كه است داده نشان مير و مرگ خطر و اجتماعي
 و 2 يها شكل( است انسان روي بر مدت طوالني مطالعات

 زيست محركسؤاالت  به همزمان طور به ها يافته اين. )3
 مهمترين اغلب عمر طول - شود يم متصل تكاملي شناسان
، مثل توليد موفقيت( دارويني شايستگي كننده بيني پيش
 در) آينده نسلهاي در فردي ژنگان نمايندگي كننده تعيين

 انسان مشاهدات و -) 42( است طوالني عمر با پستانداران
قرار  ديگر يها گونه با زيست شناختي پيوستار يك در
 به كه دهند يم نشان را الگو چندين هم باها  آن .گيرد يم

 ساير و انسان در اجتماعي هاي يبش به مداوم طور
 براي اساسي توجيه و دهند يم شكل اجتماعي پستانداران

 ديگر يها گونه در اجتماعي درجات شناسي زيست مطالعه
  .كنند يم فراهم را
 از بعد سه با رابطه در را همگرايي اين شواهد ،زير در

 به ،اجتماعي يكپارچگي i) :كنيم يم بررسي اجتماعي محيط
 تعامالت حفظ و گذاري سرمايه در فرد توانايي عنوان
 هاي يتمحدود يا ذاتي توانايي از اعم( حمايتي يا وابسته
 ،اجتماعي وضعيتii) .؛ )43( است شده تعريف) آن محيط

 در دسترسي قابل نيمه يا پايدار اختالفات كه ساختاري
 يا بهداشتي يها مراقبت ،غذا مانند( مادي از اعم ،منابع

 سرمايه مانند( موارد ساير يا) همسران به دسترسي
 و .بكشد تصوير به را) اجتماعي حمايت يا روانشناختي

)iii (ناماليمات بر تأكيد با ،زندگي اوايل در ناماليمات 
 رشد حساس يها دوره طي در كه خانوادگي و اجتماعي

 مشاهده طريق از بعد سه هر ،حيوانات در .دهد يم رخ
 يك اين .شوند يم ضبطمستقيم  اجتماعي متقابل روابط
 آن در كه است انساني مطالعات از واگرايي مهم نكته

 ،اجتماعي بزرگتر ساختارهاي در مشاركت غالباً محققان
 يك در را افراد توانند يم كه را اقتصادي و فرهنگي

 بزنند گره مشترك اجتماعي-اقتصادي چارچوب
  .ننديكديگر را مالقات نكهرگز حتي اگر گيري كنند  اندازه

حيواني  مدلهاي در مشخصي وازيت ساختارهايي چنين
 مكانهاي از را حيوانات است دشوار ،مثال عنوان به .ندارند
 دهند قرار واحد وضعيت مقياس يك در جغرافيايي مختلف

 آيا كه كرد سؤال توان يم گرچه( نيستند تعامل در آنها زيرا
 طور به مختلف يها گروه در موقعيت كم نسبتاً حيوانات

 محققان از برخي و ،خير يا دارند بدتري وضعيت يانگينم
 به نسبترا  متمايز اجتماعي گروههاي نسبي "موقعيت"

 جوامع نسبي سادگي بنابراين). 44(اند  كرده تحقيق يكديگر
 عوامل از برخي - مزيت يك هم غيرانساني حيوانات
 انسان دررا  تفسير كه را عليتي مسيرهاي و كننده مخدوش
 زيرا ،است محدوديت هم و -  كند يم رد ،كند يم پيچيده
 به توانند ينم سالمت اجتماعي كننده تعيين يها جنبه همه
به عنوان يك نمونه  غيرانساني حيوانات در موثري طور

 متعدد مسيرهاي ،انسان همانند ،وجود اين با .بررسي شود
 نتايج وبا يكديگر با را اجتماعي منحصر به فرد عوامل و

  ).1 كادر( دهند يم پيوند اندام تناسب و سالمتي
  

   بقااجتماعي و  يكپارچگي
 و اجتماعي انزواي بين ارتباط به مربوط شواهد ،ها انسان در

 يا مالحظه قابل طور به و گسترده بسيار مير و مرگ خطر
-اقتصادي و زماني ،جغرافيايي مختلف هاي يتجمع در

 به عمدتاً فعلي يها داده اگرچه( است متفاوت اجتماعي
 اولين ).45 ،4) (شود يم محدود پيشرفته جهان در جوامع

 تخمين ،رابطه اين بررسي براي جمعيت، بر مبتني مطالعات
 80 تا 30 را بقا احتمال اجتماعي يكپارچگي كه است زده

) 8/1 و 3/1 بين شانس نسبت( دهد يم افزايش درصد
بررسي  از تر واضح مرتبه چندين اخير هاي يلتحل ).46(

 ارزش اين وجود اين با اما ،است بوده مطالعه مورد موضوع
 اندازه روش به بسته ،شود يم شامل رااجتماعي بودن  اصلي
 تا 19/1 از ارزش اجتماعي نسبت ،يورود مقادير و گيري

  ).8 ،4( است متغير 91/1
 انگيزي شگفت طرز به وحشي پستانداران دريافتي از نتايج
 حيوانات مطالعه اولين .است انسان در موجود نتايج به شبيه

 بر مبتني فردي اقدامات بين رابطه دادن نشان براي وحشي
 بابون در ،بزرگسالي ماندن زنده و اجتماعي يكپارچگي

  ).47( شد منتشر پيش دهه يك ،وحشي هاي
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  .غيرانساني هاي يشواهدي از نخست: مسيرهاي متعدد پيوند دهنده عوامل اجتماعي به سالمتي. 1كادر 
پيچيده از عوامل، از جمله درآمد، تحصيالت، شغل، اعتبار اجتماعي و  يا در انسان، محيط اجتماعي تحت تأثير مجموعه
طور كه توسط سازمان جهاني بهداشت تعريف شده است، عوامل  همان .ساختارهاي بزرگتر فرهنگي و نهادي قرار دارد

 "گيرند يبا توزيع پول، قدرت و منابع در سطح جهاني، ملي و محلي شكل م"اجتماعي تعيين كننده سالمت 
اجتماعي مانند نژاد، قوميت و جنسيت نيز تالقي  هاي يتموقعيت اجتماعي و يكپارچگي اجتماعي با ساير هو).188(

تر هستند  اجتماعي در حيوانات غيرانساني بسيار ساده هاي يطبراي مقايسه، مح .تحت تأثير آنها قرار گيرد تواند يدارد و م
به ويژه  –و احتماالً بيشترين ارتباط را با سالمت، توليد مثل و بقا دارند  -  دگيرن يو به بهترين نحو مورد مطالعه قرار م

سلسله مراتب اجتماعي را با  توان يبنابراين م .كنند يدر سطح محلي، كه افراد مستقر در آن به طور مستقيم تعامل م
  ).189(استفاده از اقدامات تك بعدي خالصه كرد 

ن مسير عوامل اجتماعي را به سالمتي و شايستگي دارويني در ساير حيوانات متصل با اين وجود، همانند انسان، چندي
علل  ).192–190، 16(توسعه يافته براي جمعيت انساني است  يها چندين مورد از اين مسيرها مشابه راه .كند يم

رند، پشتيباني به شدت توسط مطالعاتي كه در معرض استرس اجتماعي مزمن قرار دا) 1، پيكان 4شكل (اجتماعي 
كه وضعيت  ييها در مقابل، در گونه ).132، 131(  دارد يمحيط را ثابت نگه م يها در حالي كه ساير جنبه شود يم

، تغييرات در وضعيت بدن و اقدامات فيزيولوژيكي عملكرد غدد درون ريز شود ياجتماعي آنها با رقابت جسمي تعيين م
پيوندهاي  ).194 ،193، 84) (2، پيكان 4شكل ) ("انتخاب سالمتي"(يت باشد مقدم بر تغييرات وضع تواند يو ايمني م

، پيكان 4شكل (شود  تطاوس ها يطاز طريق قرار گرفتن در معرض ساير مح تواند يمحيطي اجتماعي با طول عمر نيز م
 گذارد يبارباري تأثير مبه عنوان مثال، رفتار جمع كردن، مشاركت اجتماعي بر تنظيم حرارت زمستان در ميمون  ).3
 هاي يكان، پ4شكل (اجتماعي را در بزرگسالي ايجاد كند  هاي يبآس تواند يآخرين، ناماليمات در اوايل زندگي م ).195(
به عنوان مثال، در بابون هاي ماده وحشي، از دست دادن مادر در اوايل دوران بارداري، كاهش يكپارچگي  ).5و  4

، 85( كند يعيت اجتماعي بزرگساالن كمتر از حد انتظار و كاهش طول عمر را پيش بيني ماجتماعي در بزرگسالي، وض
99.(  

با يكديگر ارتباط داشته  اي يچيدهبه طرق پ توانند يها، وضعيت اجتماعي و روابط اجتماعي نيز م طور كه در انسان همان
كپارچگي اجتماعي نسبتاً مستقل باشد، همانطور از ي تواند يوضعيت اجتماعي م).آبي و بنفش هاي يره، دا4شكل (باشند 

روابط اجتماعي  تواند ياز طرف ديگر، وضعيت اجتماعي م ).48(كه در مورد بابون هاي ماده وحشي اتفاق مي افتد 
در اين موارد، موقعيت باال معموالً افزايش يكپارچگي اجتماعي را پيش بيني  ).197، 196، 48(وابسته را ساختار دهد 

كه تأثيرات وضعيت بر نتايج مربوط به سالمتي ممكن است تا حدي  دهد ياسير نشان م هاي ي، و شواهد از نخستدكن يم
 تواند يآخرين مورد، ايجاد روابط اجتماعي حمايتي م ).131(با يك مسير از طريق افزايش يكپارچگي واسطه شود 
ل، مكاك هاي نر آسامي كه پيوندهاي اجتماعي بعنوان مثا .تغييرات بعدي در وضعيت اجتماعي را پيش بيني كند

بيشتري را  يترها با نرهاي ديگر تشكيل دادند، متعاقباً در سلسله مراتب غالبيت افزايش يافتند و همچنين جوان تري يقو
  ).198(پرورش دادند 

  
 پستانداران ديگر انواع براي مشابهي نتايج ،زمان آن از

 در مستقل تكثير جمله از ،است شده گزارش اجتماعي
 ،ها گونه از برخي در ).48) (2 شكل( ها بابون دوم جمعيت

 مشاركت توانايي هب است ممكن نيز نوجوانان بقاي
 مرتبط ين مختلفسن با اجتماعي يها گروه در اجتماعي

 كه است اين مطالعات اين در مهم نكته ).50 ،49( باشد

 كوچك بسيار نمونه يها اندازه اساس بر ها يافتهبرخي از 
 كنترل را جمعيت تراكم يا گروه اندازه ديگر برخي ،هستند

 از غير ديگري مكانيزم طريق از تواند يم كه( كنند ينم
 و ،)51) (بگذارد تأثير وابسته اجتماعي تعامالت فرصت

 چند ،بعالوه .كرد تعيين راحتي به توان ينم را تيجهت عل
 در ،مثال عنوان به .وجود دارد برجسته استثنا مورد
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 شبكه يك در خوبي به كه ييها ماده ،زرد شكم يها ماموت
 از تفاوت اين .مردند زودتر ،بودند شده ادغام اجتماعي

 مرتبط واقعيت اين با است ممكن اجتماعي پستانداران ساير
 ساير خالف بر اجتماعي يها گروه زندگي در كه باشد
 ).53 ،52( نيست اجباري گونه اين در مطالعه، مورد موارد

 يكپارچگي خاص معيارهاي به نتايج ،ديگر موارد در
 كه ييها ماده ،آبي هاي يمونم در: دارد بستگي اجتماعي
 ،داشتند مشابه شركاي با سازگار و قوي اجتماعي پيوندهاي

 و قوي پيوندهاي كه آنهايي اما ،داشتند بيشتريطول عمر 
 ،بنابراين ).54( داشتند را وضعيت بدترين ،داشتند ناسازگار

 پستانداران همه ميان در همگن تصوير يك تهيه در بايد
 با بيشتر بقاي الگوي ،وجود اين با .كرد احتياط اجتماعي

 وحشي پستانداران مطالعات در بيشتر اجتماعي يكپارچگي
 قابل طور به و رسد يم نظر به سازگار نسبتاً تاكنون
 به 72/1 تا 23/1 محدوده در شانس نسبت با يا مالحظه
 اين ).2 شكل( است نزديك انسان در اجتماعياثر اندازه

 و است پستانداران راسته پنج از ييها گونه شامل مطالعات
 در( اجتماعي زندگي به مستقل متعدد تكاملي انتقالهاي

 وزوج سمان و فرد سمان  ،جوندگان ،ها ينخست
 ).55( شود يم شامل را) آنها اجدادكوهي يا  يها خرگوش

 اجتماعي تعامالت بين همگرا رابطه يك مشاهدات اين
 سال ميليون ها ده طول در كه دهد يم نشان را بقا به وابسته

  .است تشخيص قابل تكامل زمان از
 الگو اين ،انسان روي بر شده انجام مطالعات با مطابق
گيري  اندازه رويكردهاي در توجه قابل تنوع عليرغم
 ،ها يريگاندازه  تمام اگرچه .بوده است مشهود هميشه
 از برخي ،است اجتماعي تعامالت مستقيم مشاهده بر مبتني
 يا وابستگي تعامالت از اجتماعي شبكه تحليل به آنها

 كه حالي در ،اند كرده اعتماد "همسايگان" به نزديكي
 يا استحكام ،پيوند قدرت مانند( زوجي تعامالت بر ديگران
 مطالعات اين. اند شده متمركز) تعامالت نسبي فركانس
 روي بر شده انجام مطالعات در آنچه از تركيبي بيانگر
 پيوندهاي تعداد مانند( "ساختاري" هاي يريگاندازه  ،انسان

 هاي يريگاندازه  و) شبكه يك در فرد موقعيت يا اجتماعي
 را خاصي منابع روابط اجتماعي ميزان مانند( "عملكردي"

 در درك قابل اجتماعي حمايت جمله از ،كند يم فراهم
 با عملكردي و ساختاري اقدامات ،انسان در .است )انسان

 ارتباطات اما دارند متوسطي همبستگيفقط  يكديگر

 پيش بهترين بعدي چند اقدامات و دارند بقا با مشابهي
 ،مثال عنوان به ).57 ،56 ،43 ،4( كنند يم ايجاد را ها ينيب

ميمون مكاك  در اجتماعي ازدحام حرارتي تنظيم مزيت
 معيار يك) 59( 2وروت هاي يمونم و) 58( 1باربري

شاخ  گوسفندهاي در شبكه مركزيت .است عملكردي
 است ساختاري اقدام يك) 61( 4اوركاس و) 60(3 بزرگ

 كلي ارتباط در فرد يك سهم براي است معياري مركزيت(
 نشان متعددي مطالعات ،حال اين با ).62) (اجتماعي شبكه

 قدرت نظر از نزديك اجتماعي روابط معيارهاي كه دهد يم
 اي يسهمقا تحليل يك و ،)64 ،63( است متفاوت بيني پيش
 وابستگي رفتار مقابل در ،5رسوس ماكاكوس درميمون اخير

 تداوم و قدرت خاص اهميت به ،نفسه في )نظافت مانند(
 و تعداد كه طور همان ).65(  دارد اشاره اجتماعيپيوند 
 اقدامات مقايسه ،كند يم رشد موجود مطالعات قدرت

 يها جنبه بايد ها گونه بين در عملكردي و ساختاري
 بيشتر ،دارند را اهميت بيشترين كه را اجتماعي يكپارچگي

  .كند اصالح
  بقا و اجتماعي وضعيت

 بين كلي پيوند ،اجتماعي حمايت و يكپارچگي مانند
 انساني جمعيت در بقا نرخ و اجتماعي اقتصادي وضعيت

 گيرد يمدربر  را ملي و فرهنگي مرزهاي و شده ثابت كامالً
 انگلستان از ،پديده اين به مربوط اطالعات اولين ).67 ،66(
 خطر كه دهد يم نشان ،است شده شروع 1931 سال از كه

 طبقه ترين يينپا در مردان براي قلبي بيماري از ناشي مرگ
 است اجتماعي طبقه باالترين از بيشتر برابر دو اجتماعي

 كارمندان مورد در وايتهال مطالعات ،بعد سال پنجاه ).68(
 يقه كارگران در تفاوت برابر سه از بيش انگليس دولت
 كه دانيم مي ما ،امروزه ).69( داد نشان را انگليس سفيد

ناشي  مير و مرگ خطر افزايش با پايين اقتصادي وضعيت
 هاي يماريب و مزمن هاي يماريب جمله از ،علل ي همه از

 است مرتبط ناگهاني مرگ و تصادفات همچنين و عفوني
 در رابطه اين پايداري ).71 ،70 ،66 ،34 ،2) (1 شكل(

 كه است داشته آن بر را محققان برخي ،مكان و زمان طول
 دليل" عنوان به را اجتماعي-اقتصادي وضعيت هاي ينابرابر
  ).28( بزنند برچسب بيماري "بنيادي

                                                            
1 Barbary macaques  
2 vervet monkeys 
3 bighorn sheep 
4 orcas 
5 rhesus macaques 
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 بسيار اجتماعي پستانداران ساير در اجتماعي وضعيت
 اجتماعي گروه يك اعضاي از ،مراتب سلسله .است تر ساده

 از واحد معيار يك و رود مينفراتر  متقابل جمعيت يا
 عنوان به اًمعمو كه استتسلط مرتبة  نوعاً - موقعيت
 جابجايي يا اجتماعي هاي يريدرگ در پيروزي توانايي

براي  معموالً -  شود يم تعريف) 1( منابع از خصوصيات
 در پايدار اختالفاتكه  كافي است اسير كردن ديگري

 سلطه مرتبة ،ها گونه داخل در گرچه( منابع به دسترسي
 حال، اين با .وجود داشته باشد )باشدويژه  –جنس تواند يم
 اغلب اجتماعي وضعيت نيز، اجتماعي پستانداران ساير در
 را فيزيولوژيكي يها تفاوت تواند يم و است مرتبط بقا با

 بيني پيش شود يم مشاهده انسان در آنچه با موازي كامالً
 به مدت طوالني عالقه رغم علي ).74- 72 ،33 ،32( كند
 باروري و اجتماعي وضعيت بين رابطه ،آن عواقب و علل

 مطالعه مورد بيشتري شدت بابقا  با آن با رابطه در مقايسه
 وضعيت به مربوطهاي  نوشته و ،)77- 75( است گرفته قرار

 مطالعات به نسبت حدودي تا عمر طول و اجتماعي
 ،وجود اين با .است محدود بوده ها ينخست مدت طوالني
 سازگار انسان در شده مشاهده نتايج با كلي طور به نتايج
 ،)78( وحشي يها خرگوش مطالعات ،امروز به تا .است

) 81(3 وسميمون رز ،)80 ،47( 2ها بابون ،)79( 1ها ميركات
ي باالتر بقا مزيت دهنده نشان همه )82(4 بلند دمكاك م و

 صورت به هميشه نه البته(است  اجتماعي درجه با مرتبة
  ).خطي
 ،بقا و اجتماعي يكپارچگي به مربوط مطالعات همانند
 عواملي شناسايي به است ممكن اي يسهمقا تحليل و تجزيه

 كمك ،دارند تأثير بقا و اجتماعي وضعيت بين پيوند بر كه
 روي بر اي يسهمقا مطالعات ،فيزيولوژيكي نتايج براي .كند

 با پايين وضعيت هاي ينههز كه اند كرده تأكيد قبالً حيوانات
 با حيوانات .شوند يم تعديل اجتماعي هاي ينهزم به توجه

 بسيار مراتب سلسله به كه هنگامي پايين وضعيت
 برخوردار اجتماعي دسترسي از و دارند تعلق سختگيرانه

 گلوكوكورتيكوئيدي هورمونهاي از باالتري سطح ،نيستند
 كه دهد يم نشان اين ؛دهند يم نشان را استرس به وابسته

 است ممكن اجتماعي يكپارچگي و اجتماعي وضعيت
 يك ).1 جعبه( باشد داشته سالمتي نتايج بر متقابلي تأثيرات

                                                            
1 meerkats 
2 baboons 
3 rhesus macaques 
4 long-tailed (cynomolgus) macaques 

 كه داد نشان وحشي ماده هاي بابون روي بر مطالعه
 اما ،كند ينم بيني پيش را بقا مستقيماً اجتماعي وضعيت
 با يها ماده ،حال اين با .است چنين اجتماعي وابستگي

 كه ،داشتند نرها به بيشتري اجتماعي وابستگي ،باالتر مرتبة
 است بقا بر اجتماعي وضعيت غيرمستقيم تأثير دهنده نشان

 تأثيرات با نيزمسلط  هاي ميركات براي بقا مزيت ).48(
 داده توضيح اجتماعييكپارچگي  بر اجتماعي وضعيت

 رو اين از و اند شده ادغام گروه در كمتر زيردستان :شود يم
 مانند خارجي مير و مرگ خطرات معرض در بيشتر

 روي مطالعات ،اينكه آخر ).79( هستند شكارچيان
 در تنوع چگونه كه دهد يم نشان اجتماعي پستانداران

 تواند يم اجتماعي وضعيت نگهداري و دستيابي ماهيت
 برخي ،مثال عنوان به ).84( كند ايجاد زيستي متمايز نتايج

 و نر هاي بابون مانند( بدني قدرت توسط مراتب سلسله از
 گذشت با بنابراين و شوند يم تعيين )نر قرمز يها گوزن
 بابون مانند( ديگر برخي كه حالي در ،هستند پويا زمان
 توسط عمده طور به )ماده خالدار كفتارهاي و ماده هاي

 در .شوند يم تعيين نزديك خويشاوندان اجتماعي وضعيت
 ادامه نسل چندين طي توانند يم مراتب سلسله ،اخير حالت
 شايد كه است چيزي اين و ،)86 و 85( باشند داشته

 اجتماعي مراتب سلسله به هاغيرانسان همساني نزديكترين
  .باشد انسان در ساختاري
  زندگي اوايل در فالكت مدت طوالني تأثيرات
 مشكالت به توجه قابل از حساسيت يا دوره ،اوليه تكوين
 جسمي و اجتماعي مشكالت جمله از، محيطي زيست
 ناماليمات بين رابطه از گسترده شواهد، انسان در .است

 از، زندگي بعديپيامدهاي  و زندگي اوايل در اجتماعي
 عفونت، عروقي قلبي هاي يماريب، مثل توليد زمان جمله

 به ).90- 87(وجود دارد  زودرس مير و مرگ و ويروسي
 با زندگي اوايل در پايين اقتصادي وضعيت، مثال عنوان
 عروق بيماري به ابتال احتمال افزايش برابر دو از بيش
 مورد افراد ميان در حتي، است همراه زودرس قلب كرونر
 اجتماعي- اقتصادي وضعيت به بزرگسالي در كه مطالعه
 هاي يتاقل، ترتيب همين به ).91( اند يافته دست بااليي
 باال اجتماعي نردبان از بزرگسالي در كه قومي و نژادي

 با مرتبط سالمتي اوليه هاي يبآس وجود اين با، روند يم
 مشاهداتي چنين ).92- 95( كنند يم تجربه را ناماليمات

 در سالمتي هاي يبآس اجتماعي هاي يشهر كه دهد يم نشان
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 ممكن و شود ايجاد زودتر ها سال تواند يم بعدي زندگي
 برابر در مقاوم يزيست شناخت غييريت دليل به است

   ).30( باشد زندگي بعدي تغييرات
 مطالعه مورد خوبي به ديگر حيوانات در نيز زودرس اثرات
 مادر غير يها ماده از بسياري در جمله از[ است گرفته قرار

 زندگي اجتماعي محيط گرچه، حال اين با )].97، 96(

 مرتبط، فيزيولوژيكي هاي يژگيو با قبلها  مدت از زودرس
 با آن رابطه، )98( است بوده مرتبط شناخت و رشد با

 يك از پس ويژه به - بزرگساالن ماندن زنده و سالمت
 مورد طبيعي هاي يتجمع در اخيراً -  طوالني مداخله دوره

  .است گرفته قرار بررسي

  
  

  
 استثناي به ،است طبيعي جمعيت يها داده براساس شده داده نشان موارد تمام .اجتماعي وحشي پستانداران در بقا و اجتماعي يكپارچگي -2 شكل

 شده ارزيابي ،انسان جمله از ،گونه 12 در حداقل بقا و اجتماعي مشاركت رابطه) A( .است آزاد جمعيت يك به مربوط ها داده كه ،)65( رزوسميمون 
 بزرگ نمادهاي .مطالعه مورد جنس) C( و نمونه اندازه) B).55( است اجتماعي گروههاي زندگي به متعدد مستقل انتقالهاي بيانگر مجموع در كه است

 دو هر كه جايي .است مطالعه 148 متاآناليز براساس انسانها براي نمونه اندازه .است نوجوانان نشانگر كوچك نمادهاي .دهد يم نشان را بزرگساالن
 گيري اندازه) D)  .است شده داده نشان خاكستري رنگ با توجه قابل غير نتايج و سياه رنگ با توجهي قابل نتايج ،گرفتند قرار بررسي مورد جنس

 قرمز پيكان .است بيشتر پشتيباني و سازي يكپارچه با بقا بهبود به مربوط آبي پيكانهاي .شده مشاهده اثر جهت) E)  .شده آزمايش اجتماعي يكپارچگي
 براي ؛نداشتند بقا با ارتباطي وابسته يها شبكه ،)Barbary macaques( ريابارب ماكاكاي .است بيشتر پشتيباني و سازي يكپارچه با بقا كاهش به مربوط

 را وحشي پستانداران مورد در مطالعه چندين ما .كرد بيني پيش محدود با منابع يسالهاي در فقط نرها دررا  بقا اجتماعي يكپارچگي ،اوركاوال دندان دار 
 و) 178( صحرايي يها موش ،)177( ها گرگ ،)176( ها يوزپلنگ[ اجتماعي يكپارچگي و حمايت معيار عنوان به اجتماعي گروه اندازه روي كه

 و منابع رقابت درجه مانند( تراكم به وابسته عوامل ساير تأثيرات از تواند ينم اجتماعي عوامل تأثير زيرا ،كرديم حذف ،بودند متمركز)] 179( ها خفاش
 ؛ گوسفند)49( ،بطريبيني  ؛ دلفين) 61( ،؛ اوركا)50( ،وحشي ؛ اسب180)( ،كوهيخرگوش : است زير منابع از ها داده .شود جدا) گروهها بين رقابت

 شكم ؛ مارموت) 54( ،آبي ؛ ميمون)48( ،زرد ؛ بابون)47 (،چاكما بابون ؛) 181( ،ريابارب مكاك؛ )65 ( ،ميمون رزوس ؛)4( ،؛ انسان) 60( ،شاخ بزرگ
  ).53( ،زرد
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 از استفاده براي حيوانات روي بر مطالعه اولين در
 ACE=Adverse ( كودكي دوران نامطلوب تجارب چارچوب

Childhood Experiences(، هاي يبآس تعداد افزايش باعث كه 
 در دهنده نشان ACE( شود يم زندگي اوايل در همراه

 يا زا آسيب بالقوه زيستي محيطگرفتن در  قرار معرض
 )است خانوادگي يا جسمي آزار مانند ،رشد كننده مختل
 زودرس زندگي مشكالت كه بابون زرد يها ماده داد نشان

 است كوتاهتر كامالً شانعمر طول ،كردند تجربه را بيشتري
 عمده هاي يبآس از بيشتر يامورد  سه كه ييها ماده ).99(

 ،مطالعه مورد بخش شش از( كردند تجربه را اوايل زندگي
 از ،مادران اجتماعي انزواي ،پايين اجتماعي وضعيت شامل

 كوتاه زماني فاصله ،منابع زياد رقابت ،مادران دادن دست
 اوايل در خشكسالي و كوچكتر برادر و خواهر تولد تا

اين تجارب را  كه يآنهاي از زودتر دهه يك تقريباً) زندگي
 كه است آن از بزرگتر حتي اثر اندازه ،درگذشتند نداشتند

   ).1F شكل( است شده ثبت انساني هاي يتجمع در
 اجتماعي ي مؤلفه يك داراي اوليه ناماليمات منابع اكثر

 - كننده بيني پيش تأثيرات بيشترين با مورد دو اين و بودند
 سن از كوچكتر برادر يا خواهر تولد و مادر دادن دست از

منبع  عنوان به مادران اهميت بر خاص طور به -  نزديك
  .زندگي تاكيد داشتند اوايل ي كنندهحمايت 

  

  
 رابطه) A( .است طبيعي جمعيت يها داده براساس شده داده نشان موارد تمام .وحشي اجتماعي پستانداران در بقا و اجتماعي وضعيت -3 شكل

 زندگي به انفرادي زندگي از متعدد انتقالهاي بيانگر مجموع در كه است شده ارزيابي ،انسان جمله از ،گونه 12 در حداقل بقا و اجتماعي وضعيت
 با ،)175( از پستاندار ردرختباَ .)55(است  جوندگان و ها خرگوش و كوهي يها خرگوش ،پستانداران ،زوج سمان ،گوشتخواران در( اجتماعي
 .است شده انجام مطالعه 48 آناليز متا اساس بر انسان براي نمونه اندازه .مطالعه مورد جنس) C( و نمونه اندازه) B) .است) 182( اساس بر اصالحاتي

 D) (.است شده داده نشان خاكستري رنگ با توجه قابل غير نتايج و سياه رنگ با توجهي قابل نتايج ،گرفتند قرار بررسي مورد جنس دو هر كه جايي
 .است باالترمرتبة  يا اجتماعي موقعيت با بقا بهبود به مربوط آبي يها فلش .شده مشاهده اثر جهتE) (شده  آزمايش اجتماعي وضعيت گيري اندازه
 از ها داده .است شده گزارش نويسندگان آماري اهميت آستانه اساس بر كه طور همان ،ندارد درجه يا اجتماعي وضعيت و بقا بين ارتباطي هيچ تيره خط
 ؛ بابون)81(،كاكم  زوسر ؛)185( ،ژاپني كاكم؛ )82( ،بلند دم كاكم؛ )3( ،؛ انسان) 184( ،شامپانزه؛ ) 183( ،كوهي ؛ بز)79( مركات،: است زير منابع
 ).187( ،آلپ ؛ مارموت)78( ،اروپايي ؛ خرگوش )80( ،چاكاما بابون ؛)47( ،زرد ؛ بابون)186( ،زيتون
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 يك، وحشي دار خال كفتارهاي در اخير كارهاي
 كند يم تأييد را ها يافته اين، اجتماعي بسيار گوشتخوار

 تجمعي از ناماليمات شاخص يك، كفتارها در ).100(
 دادن دست از، مادران اجتماعي وضعيت شامل اجتماعي
 حيوان خود انحراف و نوجواني و نوزادي دوره در مادران

 به نيز زندگي اوايل در انتظار مورد اجتماعي وضعيت از
 سالها پيش زماني مقياس در هم باز را زندگي دامنه شدت
  .كند يم بيني
براي توسعه نامطلوب  اوليه مدلهاي هردو با نتايج اين
 به مربوط نتايج كنند يم تالش كه انساني هاي يتجمع

 ،بگيرند نظر در را )ACE( تجارب نامطلوب دوران كودكي
 مدل بادر تطابق  ،مثال عنوان به ).101( هستند متناسب

 قرار كه دهند يم نشان ها آن ،)103و  102(ات خطرجمع ت
 با .ددار منفي اثرات متوالي مضرعوامل  معرض در گرفتن

 با اغلب انسان در اوليه ناماليمات منابع اگرچه ،حال اين
 فقر در كه كودكاني ،مثال عنوان به -  هستند مرتبط هم

 پدر كه خانوارهايي در زياد احتمال به نيز كنند يم زندگي
 در -) 104( كنند يم زندگي دارند گمشده مادري يا

 مختلف منابع بين ارتباط ،وحشي حيوانات جمعيت
و جود نداشته  اصالً يا باشد ضعيف است ممكن ناماليمات

 منفي تجربيات تجمعي تأثيرات بررسي ساختار اين .باشد
 تسهيل را فردي مواجهه اثرات بين تبعيض همچنين و اوليه

 حيوانات روي طولي مطالعات ،موارد برخي در .كند يم
 دوره فرضيه آزمايش براي را ييها داده تواند يم همچنين
 ناماليمات كه دارد را عقيده اين كه ،كند فراهم حساس

 تأثير بعدي زندگي سالمتي بر زندگي اوايل در اجتماعي
 تا ،بعدي زندگي تجربه با فقط كه يا گونه به گذارد يم

 اين قوي آزمونهاي انجام ).105( است تغيير قابل حدي
 معرض در گرفتن قرار زيرا است دشوار انسان در فرضيه

 در ناماليمات معرض در گرفتن قرار با اوليه ناماليمات
 دليل به ،مثال عنوان به( دارد ارتباط بعدي زندگي

 ،حيواني جوامع در ).106) (اجتماعي تحرك محدوديت
 توسط خوبي به هميشه بزرگسالي در اجتماعي شرايط
 بيني پيش نسلي بين يا زندگي اوايل در اجتماعي شرايط

 استفاده مورد ها بابون در جداسازي اين ).99( شود ينم
 يك در اوليه ناماليمات كه دهد نشان تا است گرفته قرار
 تجربه از مستقل ،ديگر نسل در را نوجوانان يبقا ،نسل
  ).107(  دهد يم كاهش نوجوان، خود زندگي اوليه

 فرضيه اين حيوانات روي بر شده انجام مطالعات ،آخرين
 در زندگي طول در اوليه سختي تأثيرات كه كند يم تأييد را

 يا بهداشتي يها مراقبت به دسترسي با كامل طور به انسان
 اعتياد ،استعمال دخانيات مانند بهداشتي خطرناك رفتارهاي

 داده توضيح غيرقانوني مخدر مواد مصرف يا الكل به
 در ).هستند انساني مشخص متغيرهاي اينها زيرا( شود ينم

 ارتباط با جايگزين هاي يسممكان مطالعات اين ،عوض
، مثال عنوان به .كنند يم برجسته را انساني مطالعات با بالقوه
 را اوليه ناماليمات از بااليي سطح كه يا ماده هاي بابون
 بيشتر اجتماعي نظر از نيز زندگي اواخر دراند،  كرده تجربه

  ).99( شوند يم جدا ديگر يها ماده از

  

 
  .دهند يم پيوند غيرانساني هاي ينخست در را سالمتي و اجتماعي عوامل كه مسيرهايي -4 شكل
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 غير هاي يلف با مقايسه در يتيم هاي يل، فامر اين موازات به
 كيفيت با اجتماعي شركاي با را خود اجتماعي ارتباط، يتيم
   ).108(اند  داده كاهش) بالغ بزرگساالن( باال
 خطر و وابسته اجتماعي روابط بين قوي ارتباط به توجه با

 ناماليمات كه دهد يم نشان مشاهدات اين، مير و مرگ
 تعامالت الگوي طريق از است ممكن اوليه اجتماعي
 .بگذارد تأثير بعدي زندگي نتايج بر، بزرگسالي در اجتماعي

 :است انسان براي پيشنهادي مسير مدل يادآور مدلي چنين
 فرد را كه مسيرهايي در افراد دادن قرار با كودكي شرايط در
 بر غيرمستقيم طور به، دهد يم قرار ناماليمات معرض در

  ).109، 87( گذارد يم تأثير بزرگساالن سالمتي خطر
  مسيرهاي

  سالمتي به اجتماعي ناماليمات اززيست شناختي 
 كه دهد يم نشان ها گونه متقابل هاي يسهمقا بنابراين

 در چه و زندگي اوايل در چه ،اجتماعي هاي يطمح
 در عمر طول تغييرات كننده تعيين اصلي عوامل ،بزرگسالي

 هاي يافته اين .هستند اجتماعي پستانداران ساير و انسان
 پستانداران ديگر يها داده از استفاده يها فرصت به موازي

 عوامل مورد در برجسته سؤاالت به پرداختن براي اجتماعي
 حيواني يها مدل .دارد اشاره انسان در سالمت اجتماعي

) i( تواند يم انسان سالمت در اجتماعي هاي يبآس براي
) ii) ؛ دهد كاهش را انسان اجتماعي هاي يطمح پيچيدگي
 كه را نسلي بين و نگر آينده مطالعه يها طرح درهاي

 باز ،شوند اجرا تري يعسر بسيار زماني مقياس در توانند يم
 مستقيم دستكاري امكان ،موارد بعضي در) iii( و ؛كند

 ،زير در .كند يم فراهم را تهاجمي گيري نمونه و يآزمايش
 كه كنيم يم تمركز ظهور حال در موضوع چندين روي بر ما
 ابتدا ،كنند يم استفاده ها يژگيو اين از مورد چند يا يك از
 طول در سالمتي و اجتماعي مشكالت بين پيوندهايي با

 و) مكانيكي( تقريبي بالقوه مسيرهاي سپس و ،زندگي
 .كنند حساب را مشاهدات اين توانند يم كه) تكاملي( نهايي

به  همچنين ما ،است گسترده مربوطه ادبيات كه آنجا از
 خاص هاي يدگاهدو  تاكسون به مند عالقه خوانندگان

 است شده بررسي ديگري جاي در كه كنيم يمنظمي اشاره 
)33، 110–114.(  

  زندگي طول در سالمتي نتايج و اجتماعي مشكالت
  مرتبط  انسان در را بهداشتي و اجتماعي محيط كه مطالعاتي

 نمايش و بهتر ،بزرگترخود  همتايان به نسبت كند يم
 در كه مطالعاتي اگرچه( دارند ديگر گونه هر در بيشتري
 آن فاقد هنوز شود يم انجام غربي غير كشورهاي مورد

 بندي طبقه اجتماعي شرايط انواع بر است ممكن و هستند
 يرتأث شود يمطبقه بندي  "نامطلوب" عنوان بهكه  شده

 ،دارند همبستگي عمدتاً كه آنجا از ،حال اين با ).بگذارد
 كه هستند پابرجا همچنان يلّع جهت به مربوط سؤاالت

) cohort(گروهي  يا طولي يها طرح از استفاده با فقط
 يكي بنابراين ).115( كرد برطرف را ها آنحدي  تا توان يم
 ساير در اجتماعي ناماليمات سهم مطالعات مهمترين از

 ،شود يم ناشي آنها تفسيري وضوح از اجتماعي پستانداران
 در را خود اجتماعي محيط توان يم كه مواردي در خصوصاً

 "1طال استاندارد": كرد دستكاري شده كنترل هاي يشآزما
   .2يتعلاستنباط  براي
 اجتماعي تليع در نقشي از كه مدتهاست مطالعاتي چنين

 پيش كه فيزيولوژيكي تغييرات براي تنها نه ،كند يم حمايت
 نيز بيماري پيامدهاي خود براي بلكه هستند بيماري درآمد
 از بيش پايين اجتماعي موقعيت ،مثال عنوان به .دارند نقش
زيادي  و كرونر عروق شرايين تصلب ميزان برابر دو

 با شده كنترل ماده دراز دم كاكم هاي يمونم در انسولين
موقعيت  ،مردان در ).117 ،116( دارد غذايي نقش رژيم
 تنگي شيوع افزايش نيز اجتماعي ثباتي بي يا/  و پايين
 نه اما( پايين موقعيت و ،كند يم بيني پيش را كرونر عروق

 افزايش را ويروس آدنو به حساسيت) اجتماعي ثباتي بي
 سطح ،سرطان نتايج با مرتبط ).119 ،118( دهد يم
 هم ماده موشهاي در اجتماعي متقابل واكنش از تري يينپا

 بيني پيش را عمر شدن كوتاهتر هم و زودتر تومور شروع
 برابري 30 افزايش به منجر اجتماعي انزواي و كند يم

 ،بنابراين ).120( شود يم ها موش در اوليه تومور متاستاز
 علل كه را اجتماعي هاي يبآس اجتماعي، محيط دستكاري

 ديابت ،قلبي هاي يماريب جمله از ،انسان در مير و مرگ اصلي
  ).121( كند يم جمعاست  در خود  تنفسي يها عفونت و
 مستعد هاي يهسو بر تكيه با مطالعات اين ،حال اين با

 نتايج تسريع براي محيطي هاي دستكاري يا ژنتيكي
 حيواني مطالعات اخيراً فقط .اند بوده مدت كوتاه ،بيماري
: است داشته ها انسان روي بر شده مشاهده الگوي در سعي
 يا تر يفضع سالمت به منجر كه اجتماعي هاي يبآس

                                                            
1 gold standard 
2 inferring causality 
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 در ،شوند يم علت چندين از ناشي مير و مرگ افزايش
 محققان ،مورد يك در .شوند يم آشكار زندگي طول
 نشان تا كردند آوري جمع را يا دهه يك تقريباً يها داده
اوليه  درمان يك در تصادفي طور به رزوسميمون  كه دهند

 شرايط وجود با ،زندگي اواخر در ،مادر دادن دست از
 را تري يفضع سالمت ،بزرگسالي در استاندارد زندگي
   ).122( كرد تجربه

 يا گسترده اثرات موش آزمايشي مدل يك در مشابه طور به
 مطالعه اولين در .است شده مشاهده اجتماعي وضعيت از

 ،طبيعي عمر طول در مزمن استرس عواقب بررسي براي
 داراي حيوانات معرض در گرفتن قرار كه شد داده نشان
 نژاد نر موشهاي متوسط عمر طول ،اجتماعي سلطه

 اثر اندازهكه  ،)12( كند يم كوتاه درصد 4/12 را اجتماعي
 ها گونه همان در ،محدوديت غذايي رژيماثر  با مقايسه قابل
 نيزعيت اجتماعي پايين با موق حيوانات ).123(هستهم 
 تومورها جمله از ،ينداما چند ضايعات زودتر شروع با

 ،ماهه 17 موشهاي از اي يرمجموعهز در .شدند مواجه
 و سلولي پيري p16Ink4a و p53 ماركرهاي داراي زيردستان

 آترواسكلروتيك ضايعات %50 شيوع توجهي قابل طرز به
 هاي يهسو در فقط كلي طور به كه هستند اوليه مراحل در

 آتروژنيك بسيار غذايي هاي يمرژ معرض در ژنتيكي مستعد
 غالب موش در اي يعهضا هيچ ،مقابل در .شوند يم مشاهده
  .نشد مشاهده
 بسيار آنها پذيري تعميم ارزيابي براي ها يافته اين تكرار
 حمايت ايده اين از شدت به ها آن ،وجود اين با .است مهم
 كافي اندازه به تواند يم مزمن اجتماعي استرس كه كنند يم

 جمله از ،پاتولوژيك مختلف نتايج بتواند تا باشد سمي
 در ،مثال عنوان به ).124( دهد توضيح را شده تسريع پيري

 موشهاي نزديكي در زيردستان ،موش عمر طول مطالعه
 اين با ).12( شدند جدا جسمي نظر از اما غالب بودند

 دو تقريباً 1گلوكوكورتيكوئيد سطح در زيردستان ،حال
 گرفتن قرار دهد يم نشان كه ،دادند نشان راافزايش  برابر
 تواند يم پرخاشگر اجتماعي شريك يك تهديد معرض در

  ).12( كند ايجاد فيزيولوژيكي گسترده تغييرات
  اجتماعي ناماليمات مولكولي يها نشانه
 ،اجتماعي   مشكالت  بين  رابطه  به  اجتماعي  تليع  اگر

                                                            
1 glucocorticoid 

 تغييرات ،كند كمك مير و مرگ خطر و سالمتي
 براي ها تالش هستند؟ عواملي چه مولكولي و فيزيولوژيكي

 سيگنالينگ بر تاريخي نظر از ها يسممكان اين شناسايي
- هيپوفيز- هيپوتاالموس محور سهم ويژه به ،غدد و اعصاب
 بوده متمركز سمپاتيك عصبي سيستم و) HPA( آدرنال
 با كلي طور به تجربي حيواني يها مدل ).125 ،73( است
 وحشي پستانداران روي مطالعات از موافق شواهد برخي

 توسط مسيرها اين كه دهند يم تغيير را ايده اين )127 ،83(
 ،73( است يافته تغيير اجتماعي ناسازگاري از ناشي استرس

 مرتبط اجتماعي تغييرات از هدف ،حال اين با .)126 ،125
 ريز درون غدد و عصبي سيگنالينگ در ناماليمات با

 هموستاز به بازگشت تنظيم و تهديد با ارتباط برقراري
 عنوان به( پاتوفيزيولوژي توضيح براي .است فيزيولوژيكي

 ،)126) (مزمن سيگنالينگ از نتيجه يك عنوان به ،مثال
 به منجر بايد نيز اجتماعي ناماليمات با مرتبط تغييرات

 چگونگي درك .شود هدف يها بافت و ها سلول در تغيير
 ،سلول در مولكولي تغييرات به اجتماعي ناماليمات اتصال

 با و ،است شده تبديل تحقيقات در فزاينده تمركز يك به
 كه دهد يم نشان سنجي جامعه تر گسترده ادبيات از استفاده
 را ژن تنظيم اساسي طور به تواند يم اجتماعي تعامالت

  ).130- 128( دهد تغيير
 تنظيم و اجتماعي ناماليمات از آگاهي بيشترين ما ،تاكنون

 نوع بيشترين كه ،داريم محيطي خون سلولهاي دررا  ژن
 اين .است اجتماعي پستانداران ساير و انسان در نمونه

 نشان توسعه حال در سرعت به را تصويري مطالعات
 سيستم تنظيم باعث اجتماعي ناماليمات چگونه كه دهد يم

 ).131،132( شوند يم حيواني يها نمونه در بدن ايمني
 اجتماعي محيط آزمايشي هاي دستكاري از يافته ينتر ثابت
 ناماليمات افزايش كه است اين انساناز  غير ،حيوانات در

 التهاب با مرتبط يها ژن بيان افزايش باعث اجتماعي
 گذاريرمز ،كنند يم تنظيم كه آنهايي جمله از ،شود يم
 مانند[ مزمن استرس زيستي نشانگرهاي با يا كنند يم

 رسد يم نظر به .دارند تعامل ]IL-1b و) IL6( 6-  اينترلوكين
 استفاده در اجتماعي الگوي يها تفاوت توسط تغييرات اين
 فاكتور ويژه به ،ايمني دفاع كننده تعديل رونويسي عوامل از

) 131( التهاب اصلي كننده تنظيم ،)kB (NFkB)( يا هسته
 اجتماعي ناماليمات حيواني يها مدل در .است گرفته شكل

 DNA دهنده اتصال يها محل ،اوليه اجتماعي موقعيت و
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 نظر از كه ييها ژن نزديكي در NFkB براي شده بيني پيش
 غني هستند تر فعال اجتماعي فشار تحت افراد در رونويسي

 از مناطقي ،رزوس هاي يمونم در ،بعالوه ).131( شود يم
 در رونويسي ملاعو اتصال براي جسمي نظر از كه گانژن

 حاوي نيز هستند دسترس در كم وضعيت با حيوانات
 طريق از كه آنجا از ).133( هستند NFkB اتصال ها محل

 با NFkB تعامل از توان يم گلوكوكورتيكوئيد سيگنالينگ
DNA بين را پيوندي مشاهدات اين ،كرد جلوگيري 

 نورو مورد در قبلي كارهاي و عملكرديگاني ژن مطالعات
 به مقاومت ).125( دهد يم نشان استرس اندوكرينولوژي

 افزايش با -  مزمن استرس مشخصه -  گلوكوكورتيكوئيد
  ).126( دارد ارتباط التهابي شپي رونويسي عوامل بيان
 تحقيقات در شده مشاهده الگوهاي موازات به الگوها اين

 مطالعات اگرچه .است انسان در اجتماعي ناماليمات درباره
 كار اما ،دارند همبستگي لزوماً انساني جمعيت مورد در

 نيز اجتماعي زاي استرس عوامل دهد يم نشان حيواني مدل
 خود يها گونه در را HPA محور و ژن تنظيم يعلّ طور به

 از ،رشد حال در تحقيقات از يا مجموعه .دهند يم تغيير
 و اجتماعي مشكالت معرض در گرفتن قرار بين ارتباط

 سيگنالينگ با مرتبط ژن بيان نشانگرهاي و DNA متيالسيون
 ).136 134( كند يم پشتيباني گلوكوكورتيكوئيد التهاب و
 از ژن كننده تنظيم ي نشانه است ممكن ،صورت اين در

 اجتماعي پستانداران در گسترده طور به اجتماعي مشكالت
 اين در كمي نسبتاً يها گونه كه آنجا از ).137( شود حفظ
 آزمايش براي فرضيه اين ،اند گرفته قرار مطالعه مورد مرحله
 در حتي .دارد ها گونه از يتر گسترده طيف يها داده به نياز
 به جنس يك فقط اغلب ،تاكنون مطالعه مورد يها گونه
 است توجه قابل ،وجود اين با .است شده مشخص خوبي

 رفتار يها جنبه ديگر يها گونه بين تحليل و تجزيه كه
 همسري تك و سرزميني تجاوزات مانند ،اجتماعي
 مسيرهاي براي را يا شده محافظت يها نقش ،اجتماعي
 پرندگان ،جوندگان مختلف انواع در مشابه ژن نظارتي

 128( است كرده شناسايي ها يماه و ها قورباغه ،خوانآواز

129(.   
 ژن تنظيم بر اجتماعي محيطي زيست تأثيرات ،حال عين در
ميمون  يها ماده در ،مثال عنوان به .دارد بستگي زمينه به نيز

 در تجربي شده دستكاري اجتماعي وضعيت اثرات ،رزوس
 ليپوپلي معرض در گرفتن قرار از پس ايمني سلولهاي

 برابر در ذاتي ايمني پاسخ تحريك باعث كه ،1ساكاريد
 با مطابق ).131( شوند يم بزرگ ،شود يم ها يباكتر

با موقعيت  حيوانات ،انسان در همبستگي مطالعات
 باال موقعيت اجتماعي با حيوانات به نسبت اجتماعي پايين

 حالي در ،كنند يم تنظيم را NFkB ،التهابي پيش مسيرهاي
 ويروسي ضد يها ژن باالتر بيان باال موقعيت اجتماعي كه
 فشرده تجارت يك عنوان به الگو اين .كند يم بيني پيش را

 است شده تفسير ويروس ضد و باكتري ضد دفاع بين
 الگو اين كه دهد يم نشان اخير كارهاي ،حال اين با ).137(
 يها كننده تنظيم: دارد بستگي محلي سلولي محيط به

 معرض در گرفتن قرار از پس كه ويروسي ضد دفاع كليدي
 ،دارند مثبت ارتباط اجتماعي وضعيت با باكتريايي تركيبات

 در اجتماعي وضعيت با واقع در ويروس، از مواجهه با پس
 چنين ).138( دارند منفي همبستگي حيوانات همان

 چرا اينكه درك براي اي يچهدر است ممكن مطالعاتي
 مدل اساس بر و ها يطمح در اجتماعي ناماليمات تأثيرات
 فراهم) 103 ،102( است متفاوت يا ضربه چند و تجمعي

 يك كه ايده اين برابر در همچنين ها آن ،حال اين با .كند
 ژن بيان بر اجتماعي محيطي زيست اثرات بين ساده نقشه
 خاص زاي بيماري عوامل به افتراقي حساسيت و ايمني
  .كنند يم احتياط ،دارد وجود

  تكاملي يها چارچوب
  سالمت اجتماعي يها كننده تعيين براي

 و فيزيولوژيكي هاي يسممكان روي بر فوق مطالعات
 عوامل كهمستقيم يا بي واسطه متمركز است  مولكولي
 همخواني ،حال اين با .دهد يم توضيح سالمت را اجتماعي

 پستانداران ساير در مشاهدات و انسان در ها يافته بين
 غيرانساني يها گونه كه دهد يم نشان تنها نه اجتماعي

 باشند ها انسان موثري براي يها مدل عنوان به توانند يم
 است ممكن سالمتي در اجتماعي هاي يبآس همچنين بلكه

 بنابراين .شوند همراه خود اجتماعي زندگي تكامل با
 تكاملي منطق كردن برجسته به توانند يم تطبيقي مطالعات

 ،83( كنند كمك نيز دهد يم توضيح را جتماعيدرجات ا كه
 هاي ينههز درك در قبالً مطالعاتي چنين ).140 ،139

 اساسي نقش گروهي زندگي به انتقال مزاياي و تكاملي
 درون اجتماعيدرجات  ).142 ،141 ،55( است داشته
 مزاياي و ها ينههز كه آيند يم بوجود دليل اين به ها گونه

                                                            
1 lipopolysaccharide 
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 گروه يك در مستقر افراد بين در مساوي طور به اجتماعي
 سطح يها تفاوت ،درمقابل .است نشده توزيع اجتماعي

 پيوندهاي پايداري و اجتماعي مراتب سلسله در گونه
 در كه طور همان ،اند يضروربراي حل اين تنش  اجتماعي

 جوامع ظهور مورد در اي يسهمقا كار طوالني تاريخچه يك
اين موضوع  "2مستبدانه" برابر در 1انهطلب برابري حيوانات

 احتماالً افراد ،حال اين با .)143 ،140( است شده بحث
 يها گروه درون اجتماعي روابط كيفيت به حساسيت براي

 گيرند يم قرار اضافي يها انتخاب معرض در اجتماعي
 كه "سلطه رفتاري سيستم" مفهوم ،مثال عنوان به ).144(
 كند يم استدالل ،است يافته توسعه تكاملي روانشناسي در
 وضعيت ارزيابي براي اجتماعي حيوانات ساير و انسان كه

 به را زيستي حسگرهاي ،ديگران و خود اجتماعي نسبي
 ،استدالل اين از حمايت در ).145( اند كرده تنظيم خوبي

 ارزيابي براي را خاصي عصبي و حسي بسترهاي محققين
 اند كرده شناسايي موشها روي اجتماعي يكپارچگي و سلطه

 امروز به تا را موردي هيچ ما ،حال اين با ).149–146(
 حساسيت در تنوع اندام تناسب پيامدهاي كه يماسنش ينم

 ارزيابي طبيعي اجتماعي پستاندار جمعيت يك در اجتماعي
 بين تفاوتهاي گيري اندازه مستلزم كار اين انجام .باشد شده
 ارزيابي ،مشترك اجتماعي محيط يك به پاسخ در فردي
 تجربه بالقوه گيري اندازه و اجتماعي پاسخ "مناسب" دقيق

 يها داده روزافزون بودن دسترس در .است ذهني اجتماعي
 يها روش همچنين و وحشي پستانداران از زندگي دوره
 مانند( شده درك اجتماعي فشار كميت تعيين براي جديد

 را مطالعاتي چنين است ممكن) 150) (اسير رزوسميمون 
   .سازد عملي نزديك آينده در
 وحشي اجتماعي پستانداران از حاصل يها داده ،مقابل در
 ،ناماليمات اوليه در سالمتي مدت طوالني تأثيرات مورد در

 عنوان به .است داده نشان وضوح به را تكاملي هاي يهفرض
 چنين مشاهدات ايجاد براي گسترده ي يهنظر يك ،مثال

 هايي يدها ).154-151( است شده ايجاد انسان در تأثيراتي
 سازشي يها پاسخ بر ،گيرند يم قرار استناد مورد معموالً كه

 كند يم پيشنهاد كه ،هستند متمركز) PAR( كننده بيني پيش
 طبيعي انتخاب زيرا است يافته تكامل زندگي اوليه اثرات

 خود بعدي زندگي فنوتيپ كه دهد يم ترجيح را موجوداتي
 تجربه زندگي اوايل در كه محيطي يها نشانه به توجه با را

                                                            
1 egalitarian 
2 despotic 

 پيش سازشي يها پاسخ يها مدل .كنند سازگار ،كنند يم
 اوضاع بين تطابق عدم اين كه كنند يم استدالل كننده بيني

 اثرات كه است بعدي تر خيم خوش شرايط و اوليه نامطلوب
 از ،حال اين با .كند يم ايجاد را زندگي اوايل در سالمتي بد

 يها نشانه كنند يم فرض بيني پيش يها مدل كه آنجا
 اعتمادي قابل يها شاخص بايد زندگي اوايل در محيطي
 نشان نظري كارهاي ،باشد بعدي زندگي محيط براي

 در است بعيدكننده  بيني پيش سازشي يها پاسخ كه دهد يم
و  ،حيوانات در ).155( يابد تكامل طوالني عمر با يها گونه
 سازشي يها پاسخ از تجربي پشتيباني بهترين انسان،نه 
 شود يم انجام مدت كوتاه يها گونه ازكننده  بيني پيش

 روي شده انجام مطالعات مقابل، در ).157 ،156(
 مجموعه از بهتري پشتيباني طوالني عمر با پستانداران

 آورد يم فراهم را تكويني هاي يتمحدود ،جايگزين مدلهاي
 معتقدند تكويني هاي يتمحدود يها مدل در ).158- 161(
 بقاي زيرا ،يابند يم تكامل زندگي در اوليه تأثيرات كه

 اگر حتي ،كنند يم پذير امكان بهينه توسعه هزينه با را فوري
 انتخاب نتيجه آنها به نظر .شوند بعدي هاي ينههز متحمل
 وضعيتين وضعيت از يك بهترساختن " توانايي در طبيعي

 را اوليه ناماليمات كه افرادي ،صورت اين در " .است بد
 هاي يطمح با مواجهه هنگام است ممكن اند كرده تجربه

 باشند داشته ضعيفي بسيار عملكرد بزرگسالي در نامطلوب
 كامالً گذاري سياست پيامدهاي و مداخالت با اي يجهنت - 

 .كننده بيني پيش سازشي يها پاسخ مدل از متفاوت

 بيني پيش سازشي يها پاسخ شده تصفيه يها مدل آزمايش
 حال، اين با ).163 ،162( است انجام حال در بيشتر كننده
 يها گونه در مطالعات ارزش حاضر حال در فوق كار

 به مربوط تكاملي يها استدالل آزمايش براي را غيرانساني
 ).165 ،164( دهد يم نشان سالمت در اجتماعي هاي يبآس
 سازگار يها پاسخ دادن تميز به مربوط يها چالش نيز اين
 يها پاسخ رسد يم نظر به: كند يم برجسته را ناسازگار از

 طبيعي انتخاب با توانند يم اجتماعي ناماليمات به پرهزينه
 فنوتيپي تعادل عدم از بهتر البته اگر ،شوند واقع پسند مورد
  ).166( باشند
  جديد هايخط سير و گيري نتيجه
 طول بر اجتماعي تأثيرات كه دهد يم نشان موجود شواهد
 پستانداران ساير و انسانها بين در مشترك پديده يك عمر

 ناماليمات سالمتي به مربوط نتايج و است اجتماعي
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 شناسي آسيب موازات به غيرانساني حيوانات در اجتماعي
 كه هايي يسممكان .است انسان در اجتماعي الگوي هاي
 ها گونه بين در حدي تا نيز هستند مشاهدات اين ساز زمينه
 مزمن استرس باعث كه اجتماعي شرايط: است مشابه

 و HPA محور نظمي بي ،التهاب افزايش همچنين ؛شوند يم
 بيني پيش را سمپاتيك عصبي سيستم سيگنالينگ در تغيير

 را مشترك شناسي زيست يك ها يافته اين ).126( كنند يم
 و است اجتماعي هاي يبآس تأثير زيربناي كه دهد يم نشان
 ها يبآس اين كه زماني براي تكاملي منسجم منطق يك

 -  دارند بيشتر بودن، مقابل در بودن تر يقعم به تمايل
 مطرح مختلف اشكال به ها سال طول در كه ييها استدالل

 هاي يبررس توسط اخيراً ،حال اين با ).32( اند شده
 مير و مرگ به مربوط يها داده و تليع نتايج براي آزمايشي
 در بزرگ بسيار مطالعات از شده بهينه برآورد با ،طبيعي
  ).99،131 ،4،12( است شده پشتيباني ،انسان مورد
 كه دهد يم نشان خود نوبه به مشترك شناسي زيست يك

 سؤاالت رفع به تواند يم جانوري و انساني مطالعات تلفيق
 .كند كمك سالمت اجتماعي عوامل مورد در مدت طوالني
 ايجاد را جديد فرصت چندين بايد هرابط اين در تحقيق
 كه كنند يم استدالل اينجا در شده ذكر هاي يافته ،اول .كند

 زيست توجه مورد بايد سالمت كننده تعيين عوامل
 اين .باشد اجتماعي علوم دانشمندان همچنين و شناسان
 به .ندارد وجود ها رشته از بسياري مورد در هنوز مورد
 ناديده عنوان بهگان شناسي ژن رشته اخيراً ،مثال عنوان

 بهداشت در اجتماعيدرجات  به مربوط پيشنه ي انگاشتن
 نظر از بهداشتي هاي ينابرابر مجدد تعريف ،نتيجه در و

 جاي به) ژنتيكي توضيح يك( جمعيت ژنتيكي تنوع
اجتماعي  محيط هاي ينهزم در آن اساسي هاي يشهر شناخت

 با طبيعي پيوندهاي با تحقيقات ).167(معرفي شده است 
 نيز ها رشته ساير در سالمت كننده تعيين اجتماعي عوامل

 مطالعات ،مثال عنوان به .است بوده محدود ترتيب همين به
 قابل غير و ژنتيكي ايمني عملكرد هاي ينيب پيش كه اخير

 در گرفتن قرار و جنس ،سن ،كند يم مقايسه را وراثت
 عوامل عنوان به را گذشته در زا بيماري عوامل معرض
 نظر در را اجتماعي محيط اما گيرند يم نظر در محيطي

 براي را فرصتي ديدگاه اين گسترش ).168( گيرند ينم
 علل درك براي شناختيروش جديد پيشرفتهاي از استفاده

 بالقوه مداخله زمينه جمله از ،اجتماعي درجات پيامدهاي و

 براي است ممكن حيواني مدل مطالعات .كند يم فراهم
 از آنها زيرا باشد آل ايده پيشنهادي مداخالت آزمايش
  .دارند اطمينان كننده مخدوش عوامل ساير حذف و انطباق
 استفاده يها فرصت برجسته مطالعات بين هاي يتواز ،دوم
ميان  در پيامد زيستي يها اندازه برگرداندن براي نشده
 از فيزيولوژيكي و مولكولي نشانگرهاي ويژه به ،ها رشته

 براي مهم شكاف يك .است سالمت و اجتماعي مشكالت
 كه شواهدي تمام تقريباً كه است اينواقعيت  كردن پر

 در طبيعي زندگي ،اجتماعي ناماليمات دهد يم نشان
 طبيعي جمعيت از اندازد يم خطر به را اجتماعي پستانداران

 اجتماعي علل براي شواهد بهترين ،مقابل در .شود يم ناشي
 مطالعات از سالمتي يا فيزيولوژيكي خاص نتايج

  .شود يم ناشي آزمايشگاهي
 كنترل مصنوعي ي يجهنت هايي يافته چنين اينكه اثبات
 هاي يتجمع براي نتايج اين تبديل با ،مثال عنوان به ،نيستند
 ناماليمات بين رابطه آيا اينكه درك براي - طبيعي

 با حدي تا حداقل ،طبيعت در عمر طول و اجتماعي
 قابلتجربي  مطالعات در شده شناسايي هاي يسممكان

 مدل اگرچه ،مثال عنوان به .است مهم بسيار ،است توضيح
 گرفتن قرار آزمايشگاهي مطالعات در اجتماعي علل غالب

 از برخي ،گيرد يم فرا را مزمن اجتماعي استرس معرض در
 خود طبيعي محيط در حيوانات كه كنند يم استدالل محققان

حدي  در حداقل يا ،كنند تجربه را مزمن استرس است بعيد
  .)169( كند كوتاه را عمر طول بتواند كه نيست
 مطالعه هاي يستمس از يا مجموعه بايد محققان ،از همه آخر
 مجموعه و) مغز ويژه به( بافت انواع و ديگر يها گونه به را

 تنوع افزايش .دهند گسترش انساني جمعيت از متنوعي
 درجات در تنوع چگونه كه تا نشان دهد كند يم كمك

 در تفاوت ،مثال عنوان به .شود يم پديدار اجتماعي
 دست به وضعيت مورد بررسي آنها طريق از كه مسيرهايي

 در و مراتب سلسله اجراي منظم و زياد سرعت ،آيد يم
 ،)رقابت بين حيوانات( يا مقابله مراكز بودن دسترس
 پيشنهاد اجتماعي درجات شدت اصالح براي همگي
 نخستي شش حداقل و انسان در ).139 ،32 ،1( اند شده
 به زندگي به اميد افزايش با عمر طول برابري افزايش ،ديگر
است  ايده اين از حمايت دركه  ،دارد مثبت رابطه كلي طور
 ،170( دارند بيشتري بقا طلب، برابري يها گروه اعضايكه 

 متعارف جهت است ممكن ،ها گونه از بعضي در ).171
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 كه ييها گونه در .شود معكوس نيز اجتماعي درجات
 ضروري انرژي نظر از باال موقعيت كسب براي رقابت
 رقابت بر مبتني مراتب سلسله در كه طور همان ،است

 اند داده نشان رتبه عالي افراد ،)83،127( دارد وجود فيزيكي
 مرتبط مسيرهاي ،دارند يباالتر گلوكوكورتيكوئيد سطح كه
 تسريع "زيستي پيري"تجربه  و كنند يم تنظيم را التهاب با

 اپي ساعت بيني پيش و تلومر شدن كوتاه اساس بر( شده
 چنين ).172 ،127 ،84 ،79( اند دادهرا نشان  )ژنتيك
 اجتماعي هاي يستمس انواع كه كند يم تأكيد نتايجي

 با اينكه، درك .كنند ايجاد ي رامختلفدرجات  توانند يم
 ها گونه بين در تكاملي اي يسهمقا يها روش از استفاده

 محيطي تغييرات كردن جدا براي ييها راه است ممكن
 آشكار انسان در سالمتي بر آن منفي پيامدهاي از اجتماعي

 .شود
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  كنندفيزيولوژي بافت استفاده ميها براي انتشار در موجود زنده از ويروس
 و مرتضي احمدزاده درينسو *آزيتا پروانه تفرشي

  تهران، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري

  چكيده
تكامل همزمان، ها در طي سال. زايي هستند كه براي انتشار به شدت به ميزبانشان وابسته هستندها عوامل بيماريويروس
ما در اين مقاله . و فيزيولوژي سلول ميزبان به منظور تكثير و انتشار بهينه ماهر شده اندزيست شناسي ي از ها در استفادهويروس

را به طور  In vitroبراي فهم انتشار ويروس ابتدا مفاهيم به دست آمده از مطالعات انجام گرفته بر روي كشت سلول در محيط 
ها پردازيم تا مشخص كنيم ويروسمي طالعات انجام شده بر روي حيوانات زندهسپس به بازبيني نتايج م. كنيممختصر بيان مي

براي انتشار در ميزبان چگونه از جريان طبيعي مايعات بدن، ساختار خاص بافتي، و الگوهاي چرخش و مهاجرت سلولي استفاده 
 كنند، فهم فيزيولوژي بافت يك امر حياتيياي كه از انتشار ويروس جلوگيري مهاي ضد ويروسيبراي طراحي استراتژي. كنندمي

  .است
  سيناپس ويروس ،تكامل همراه، انتشار ويروس، انتقال سلول به سلول: واژگان كليدي

 aptafreshi@yahoo.com: سئول، پست الكترونيكيمترجم م* 

توانند با انتشار از فضاي خارج سلولي از ها مييروسو
به اين فرايند، . آلوده انتقال يابندغيرسلول آلوده به سلول 

شود ميگفته ) cell-free transmission(سلول عاري از انتقال 
هاي متقابال به فرايندي كه در آن ويروس). 1Aشكل (

متصل شده به سطح سلول به كمك اتصاالت سلولي به 
شوند، انتقال جاور منجر به آلوده سازي ميهاي مسلول

را  5تا  1براي مرور منابع (شود سلول به سلول ناميده مي
هاي آيا سلولبه اينكه  ستهانتقال وابسته به اتصال، ب). ببينيد

-دهنده آلوده شده اند يا نه، به چند دسته تقسيم بندي مي

ال هاي دهنده ي آلوده در ايجاد اتصتوانايي سلول. شوند
ي مفهوم آلوده، به وسيلهغيرهاي سلول به سلول با سلول

. )7و  1B( )6شكل (شود سيناپس ويروسي توضيح داده مي
ي آلوده نشده در به دام در مقابل، توانايي سلول دهنده

ها و انتقالشان به سلول هدف مورد نظر، انداختن ويروس
 1C( )8شكل (شود ناميده مي) trans-infection(تراآلودگي 

 . )9و 


