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Útdráttur 

Í gegnum árin hefur gjáin milli félagslegra og líffræðilegra mannfræðinga stækkað, en hér 

verður fjallað um hvernig félagsleg mannfræði hefur fjarlægst hugmyndafræði þróunarfræði 

sem viðfangsefni. Til að varpa ljósi á þessar breytingar verður lögð áhersla á hugtakið menning 

og þróun menningar og þann sess sem það hefur skapað innan mannfræði. Gert verður grein 

fyrir því hvað er sameiginlegt með hugmyndum félagslegra og líffræðilegra mannfræðinga á 

menningarhugtakinu ásamt því sem skoðuð verður gagnrýni félagslegra mannfræðinga á 

þróun menningar. Með því að rýna í sögu rannsókna á þróun menningar er hægt að sjá hvenær 

félagslegir mannfræðingar fjarlægðust þróun menningar sem umfjöllunarefni og þær orsakir 

sem kunna að liggja þar að baki. Helst má sjá tvær umdeildar kenningar um þróun menningar 

sem leiddu til þess að félagslegir mannfræðingar sneru sér að öðrum viðfangsefnum en þróun 

menningar. Að auki verður skoðað mögulega þætti sem hafa viðhaldið fjarlægð félagslegra 

mannfræðinga á rannsóknum á þróun menningar, en helst má rekja það til áherslu félagslegra 

mannfræðinga á öðrum viðfangsefnum og notkun á annarskonar aðferðafræði. Að lokum 

verða skoðaðar rannsóknir þar sem bæði þróunarfræðilegar og félagslegar aðferðir voru 

notaðar og rök færð fyrir því hvernig þær veittu heildstæðari skilning á þróun menningar 

heldur en ef aðeins önnur aðferðin hefði verið notuð. 
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1 Inngangur 

Homo sapiens er ein útbreiddasta tegund lífríkisins, en flutningar og fjölgun tegundarinnar um 

alla jörðina gerðist á mjög skömmum tíma, miðað við almenna þróun. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að uppruni nútímamannsins er í Afríku en hann kom fyrst fram fyrir 200 þúsund árum. 

Fyrir 100 þúsund árum fór maðurinn fyrst út úr Afríku til að nema önnur landsvæði og fyrir um 

það bil 40 þúsund árum hafði maðurinn numið næstum allann heiminn (Relethford, 2013). 

Mannfræðingar eru sammála um að menning hafi verið eitt mikilvægasta fyrirbærið sem gerði 

manninum kleift að sigra heiminn á svo skömmum tíma. Menning gerði manninum kleift að 

aðlagast sínu umhverfi víðsvegar um heiminn (Balter, 2005; Varki, Geschwind og Eichler, 2008; 

Gintis, 2011). Þá gríðarlegu fjölbreytni sem má finna meðal mannlegra samfélaga í dag hefur 

mótast að miklu leyti vegna menningar. Með því að skoða þróun menningar er hægt að skoða 

þá menningarlegu þætti sem mótuðu manninn sem við sjáum í dag (Durham, 1991). 

Þegar menning miðlast til næstu kynslóða, oftast með smávægilegum breytingum, er 

talað um að menning þróist og liggur það í augum uppi að viðfangsefnin sem hægt er að taka 

fyrir í rannsóknum eru jafn fjölbreytileg og þau eru mörg, rétt eins og menning mannsins. Til 

dæmis getur þróun menningar meðal annars falið í sér breytingar á tungumálum, 

verkfæramenningu, trúarbrögðum o.s.frv. Viðfangsefnið þróun menningar hefur á síðustu 

áratugum verið rannsakað af fámennum hópi fræðimanna, þar á meðal líffræðilegra 

mannfræðinga, sem skoða menningu mannsins og þróun þess út frá líffræði og þróunarfræði 

(e. evolutionary studies), en nýjungar í tækni hafa gefið þessum fræðimönnum ný tækifæri til 

að skoða þróun menningar (Richerson, Boyd og Henrich, 2010; Durham, 1991; Perry og Mace, 

2010). Með því að skoða þróun út frá þessu sjónarmiði er lögð áhersla á að nota hugmyndir 

ný-darwinisma (e. modern synthesis) sem fela í sér að samþætta bæði þróunarkenningu 

Darwins og Wallace ásamt kenningu Mendel um erfðir, en á síðustu áratugum hefur 

erfðatækni þróast til muna þar sem hægt er að skoða erfðaefni á mun ítarlegri og skilvirkari 

hátt (Mesoudi, 2015; Barnard, 2012; Griffiths, Wessler, Caroll og Doebley, 2011). Að auki er 

stuðst við þær aðferðir þróunarfræðinnar sem byggja á tölfræði og gera rannsakendum m.a. 

kleift að útbúa þróunartré sem varpar ljósi á tengsl og uppruna menningarlegra þátta (Mace 

og Holden, 2005).  

Félagslegir mannfræðingar hafa hinsvegar almennt sýnt rannsóknum á þróun 

menningar og notkun á þróunarfræðilegum aðferðum í slíkum rannsónum lítinn áhuga og snúa 
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sér frekar að öðrum viðfangsefnum (Hallpike, 1984; Durham, 1991; Perry og Mace, 2010). 

Aftur á móti tel ég mikilvægt fyrir mannfræðina að rannsaka þróun menningar vegna mikilvægi 

hennar í þróun mannsins. Rannsóknir á þróun menningar geta gefið okkur innsýn í 

fjölbreytileika mannsins og hvernig hann kom til, en mannhópar víða um heiminn hafa með 

tímanum orðið líkari hver öðrum vegna auknis flæði á milli hópa (Durham, 1991). Margir 

mögulegir áhrifaþættir gætu hafa haft áhrif á fælni félagslegra mannfræðinga gagnvart þróun 

menningar, en til þess að átta sig á þeim þáttum er nytsamlegt að skoða deilur varðandi þróun 

menningar og áhrif þeirra á þróun viðfangsefnisins. Fræðimenn eins og George Perry og Ruth 

Mace (2010) og William H. Durham (1991) hafa skoðað mögulegar ástæður fyrir áhugaleysi 

félagslegra mannfræðinga á þróun menningar, og má sjá helst tvær áberandi ástæður. Í fyrsta 

lagi hafa m.a. myndast deilur meðal mannfræðinga um þróun menningar, sérstaklega í 

tengslum við  nýtingu fræðimanna á einingum menningar í rannsóknum á þróun menningar. Í 

öðru lagi tengja félagslegir mannfræðingar oft rannsóknir á þróun menningar við umdeildar 

kenningar. Þá helst má nefna þróunarhyggju 19. aldar sem einkenndust af kynþáttahyggju og 

félagslegri líffræði (e. sociobiology) (Perry og Mace, 2010).  

Í ritgerðinni verður rýnt í ofannefndar ástæður fyrir fráhvarfi mannfræðinga frá 

þróunarfræðilegum hugmyndum og aðferðum til þess að rannsaka þróun menningar. Slíkt 

verður gert með því að skoða deilur meðal fræðimanna í tengslum við mannfræðilega nálgun 

á þróun menningar, ásamt því að skoða sögu viðfangsefnisins þróun menningar og hvernig 

nálganir mannfræðinga hafa breyst með tímanum. Einnig verður farið yfir mögulega þætti sem 

viðhalda þeirri fjarlægð sem hefur myndast meðal félagslegra mannfræðinga í garð 

þróunarfræðilegra aðferða.  

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður tekin fyrir almenn umfjöllun um menningu og gerð 

skil á mikilvægi hennar í þróun mannsins. Menning verður skilgreind út frá líffræðilegu 

sjónarmiði og sýnt verður fram á hvernig sú skilgreining nýtist til þess að rannsaka þróun 

menningar en slík skilgreining rúmast vel innan marka félagslega menningarhugtaksins. Síðan 

verður fjallað um þróun og að hvaða leyti menning þróast þar sem verður gerður samanburður 

á líffræðilegri þróun og þróun menningar. Að lokum kemur umfjöllun um gagnrýni félagslegra 

mannfræðinga á nálgun fræðimanna sem miða við þróunarfræði í rannsóknum sínum í 

tengslum við einingar menningar. Kaflinn varpar þannig ljósi á deilur meðal félagslegra 

mannfræðinga og líffræðilegra mannfræðinga um aðferðir til þess að skoða þróun menningar 
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og sýnir fram á mögulega ástæðu fyrir fráhvarfi þessara fræðimanna þegar kemur að 

viðfangsefninu þróun menningar. 

Í öðrum kafla er tekin fyrir umfjöllun um tvær kenningar sem eru taldar vera helstu 

orsakavaldar þess að félagslegir mannfræðingar misstu áhuga á kenningum um þróun, en það 

eru kenningar um einlínulega þróun menningar og félagsleg líffræði. Báðar þessar kenningar 

ollu miklum deilum meðal félagslegra og líffræðilegra mannfræðinga. Fjallað verður um þá 

þróun sem hefur átt sér stað á hugmyndum um þróun menningar hjá líffræðilegum 

mannfræðingum og hvernig þeir hafa horfið frá fyrri þróunarhyggju. 

Í þriðja kafla verður síðan farið yfir mögulegar ástæður fyrir áframhaldandi fælni 

félagslegra mannfræðinga og þróunarfræðilegra aðferða, þrátt fyrir breyttar hugmyndir og 

aðferðir í þróunarfræðilegum rannsóknum. Helstu ástæður eru mismunur á viðfangsefnum 

sem þessir hópar fræðimanna taka fyrir og ólík aðferðafræði. 
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2 Hvað er menning og að hvaða leyti þróast hún? 

2.1 Hvað er menning? 

Þegar kemur að rannsóknum um þróun menningar liggur það í augum uppi að 

menningarhugtakið og skilgreining þess skiptir miklu máli. Í menningarhugtaki líffræðilegra 

mannfræðinga, líffræðinga, fornleifafræðinga og þróunarfræðinga virðist vera samhljómur um 

megin inntak þess. Ég tók eftir því að þegar skoðaðar voru vinsælar greinar um þróun 

menningar sem fjölmargir fræðimenn vísuðu til í öðrum greinum. Sameiginleg skilgreining 

þessara fræðimanna lítur á menningu sem sameiginlega hegðun sem er lærð og félagslega 

miðluð, og birtist í hugsun, yrðingum, athöfnum, hlutum, trú, gildum og hæfni (Relethford, 

2013; Mesoudi, Whiten og Laland 2004; Richerson og Boyd, 1984). Menningu má skilja sem 

upplýsingar sem hafa áhrif á hegðun einstaklinga, sem þeir öðlast frá öðrum einstaklingum í 

gegnum kennslu, hermun eða öðrum leiðum félagslegrar upplýsingasöfnunar (Laland, Odling-

Smee og Myles 2010; Durham, 1991; Richerson, Boyd og Henrich, 2010). Áhersla þessa 

sjónarhorns á sameiginlegum lærðum upplýsingum og miðlun þeirra er markverð vegna þess 

að hún varpar ljósi á mikilvægi þróunnar, þ.e. að menning geti breyst yfir tíma. Þróun 

menningar á sér stað þegar smávægilegar breytingar á upplýsingunum eiga sér stað vegna 

flutnings á þeim milli einstaklinga og geta jafnvel borist til komandi kynslóða (Cavalli-Sforza og 

Feldman, 1981; Richerson og Boyd, 1985; Mesoudi, o.fl., 2004; Mace og Holden, 2005).  

Dæmi um þróun menningar má finna í rannsóknum um þróun verkfæra mannsins en 

þær hafa verið klassískt viðfangsefni meðal fornleifafræðinga. Forsendur fyrir 

verkfæramenningu mannsins byggir á þremur þáttum sem menning stuðlar að og sýnir hvernig 

sameiginleg þekking getur þróast (Milisauskas, 2011). Í fyrsta lagi má nefna þekkingu á 

hráefnum, en mikilvægt er að vita t.d. hvar á að finna hráefni, hvernig á að meðhöndla þau og 

hvernig er best að nýta þau í verkfæragerð. Í öðru lagi er það þekking á verkþrepum, en 

verkþrep eru ákveðin skipulagning á verkferli þar sem einstaklingur þarf að átta sig á þeim 

skrefum sem tiltekið verkefni felur í sér. Verkþrepum mætti líkja við uppskrift þar sem 

einstaklingar þurfa að fylgja uppskriftinni í réttri röð til þess að útkoman sé rétt, þ.e. 

einstaklingur þarf að vita hvaða þarf að gera á hverju stigi verkferlisins. Þekking á verkþrepum 

felur þannig í sér skilning á því hvernig á að búa til verkfæri og forgangsröðunina í því verkferli. 

Að lokum má nefna fjölbreytta verkþörf, þar sem mismunandi þarfir krefjast mismunandi 

verkfæra t.d. hafa menn búið til hamar og skrúfjárn og hafa þessi verkfæri mismunandi virkni 
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og tilgang (Milisauskas, 2011). Verkmenning þróast síðan þegar einstaklingar byggja á fyrri 

þekkingu í einum eða öllum þessum þáttum til að gera fíngerðari verkfæri eða skapa önnur 

sem koma fram vegna nýrrar verkþarfar.  

Í þróunarsögu mannsins má sjá athyglisverða þróun steinverkfæra frá fyrstu tegundum 

Homo, þar sem Homo habilis sköpuðu einhliða slegna kjarna (e. unifacial cores) og flögur (e. 

flakes) í Afríku sem kallast Olduwan (2,6 milljónum árum) en síðar byggði Homo ergaster ofan 

á fyrri þekkingu um Olduwan og sköpuðu önnur verkfæri sem falla undir Acheulean-

verkmenningu, sem eru upprunin í Afríku en hafa fundist víðsvegar um Evrópu. Einkenni 

þeirrar verkmenningar voru handaxir en aðferðir Olduwan og Acheulean voru ólíkar á þann 

hátt að hjá hinum síðarnefndu voru fleiri brot-aðferðir notaðar, fleiri tegundir hamra gerðir og 

verkfærin voru fíngerðari og fullunnari (Shennan, 2011; Gamble, Gowlett og Dunbar, 2014; 

Milisauskas, 2011). 

Helstu fræðimenn sem skoða menningu út frá þróunarfræðilegu sjónarhorni telja 

menningu vera líffræðilegan eiginleika (Perry og Mace, 2010; Richerson og Boyd, 1984; Cavalli-

Sforza og Feldman, 1981; Mesoudi, 2015; Durham, 1991). Röksemdin beinist að því að helstu 

líffræðilegu eiginleikarnir sem menn hafa, sem liggja að baki uppfinningasemi mannsins, eru 

eiginleikarnir til að læra og miðla safni hugmynda og hegðunar. Þessir þættir gera manninum 

kleift að tileinka sér menningu og eru upprunir í erfðamengi einstaklings. Þessir eiginleikar 

byggja fyrst og fremst á stóra heila mannsins, en maðurinn hefur einn stærsta heilann miðað 

við líkamsstærð í öllu lífríkinu (Gamble, Gowlett og Dunbar, 2014). Stækkun heilans er ein sú 

mikilvægasta í þróun mannsins en hún opnaði fjölmargar dyr sem gerði manninum kleift að 

tileinka sér lærða hegðun og til að miðla upplýsingum til annarra einstaklinga. Öra stækkun á 

heila mannsins má rekja til jákvæðs náttúrulegs vals, sem getur átt sér stað þegar ákveðinn 

eiginleiki hefur áhrif á velgengni lífveru í tilteknu umhverfi og leiðir til þess að eiginleikinn eykst 

í tíðni með tímanum, en velgengni er mæld út frá fjölda afkvæma (Zimmer og Emlen, 2015). 

Til þess að náttúruval getur verkað á eiginleika þarf að vera til staðar breytileiki, sá breytileiki 

verður að erfast til næstu kynslóðar og breytileikinn verður að hafi áhrif á hæfni einstaklings 

til að makast og geta af sér afkvæmi (Lewontin, 1970). Heili mannsins þróaðist mjög hratt á 

skömmum tíma, miðað við almenna þróun líffæra, sem sýnir að stækkun heila er mikilvæg fyrir 

hæfni mannsins.  

Slíkt má sjá á breytingum heila hominin þróunarlínunnar sem hófst fyrir u.þ.b. 7 

milljónum árum, og stærð heila elstu tegundanna, eins og Sahelanthropus tchadensis (7,2 
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milljónum ára) og Australopithecus (4,2 m.á.), eru um 400-500 cc sem er svipað því sem má 

finna meðal simpansa (Vallander og Lahn, 2004; Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild og Tyler-Smith, 

2014). Stærð heila hominin tegunda var fremur stöðug í milljónir ára en fyrir 2 milljónum árum 

urðu skyndilegar og hraðar breytingar á þessari þróun. Sem dæmi úr þróunarsögu Homo var 

heilastærð Homo erectus (1,9 m.á.) um 880-900 cc, hjá Homo heidelbergensis (600 þúsund 

árum) var heilastærð um 1200 cc og hjá Homo Sapiens (200 þ. á.) var sú stærð um 1450 cc. 

Hér sést að stærð heila hominin tegunda þrefaldast á u.þ.b. 2 milljónum árum sem er töluverð 

breyting frá þeirri stöðugri þróun á heila hominin fyrir 7 milljónum árum. Helstu breytingar 

sem má sjá í atferli manntegundanna eru að þær reiða sig meira á menningu til þess að lifa af 

t.d. með notkun elds, verkfæra, fatnaðs o.s.frv. (Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild og Tyler-Smith, 

2014; Hawks, Wang, Cochran, Harpending og Moyzis, 2007; Gamble, Gowlett og Dunbar, 

2014). Fyrstu ummerki elds má rekja til Homo erectus fyrir u.þ.b. tveimur milljónum árum, á 

sama tíma og heili mannsins stækkaði töluvert 

(James, Dennell, Gilbert, Lewis, Gowlett, Lynch, o.fl., 1989). Notkun fatnaðs má rekja til 

hárleysi manna og þarfir hans á fatnaði í köldu loftslagi, sem Homo neanderthalensis gerði fyrir 

170 þúsund árum (Reed, Light, Allen, Kirchman, 2007). 

Menning er ein af aðlögun mannsins og hefur verið og er enn mikilvægur þáttur í þróun 

mannsins (Laland, Odling-Smee, Myles, 2010). Samkvæmt Darwin er aðlögun þegar svipgerð 

einstaklings gerir hann hæfari í tilteknu umhverfi en aðrir einstaklingar sem búa ekki yfir sömu 

eiginleikum. Aðlögun er því afleiðing náttúrulegs vals og þróast vegna þess að eiginleikarnir 

sem gera einstaklinga hæfari en aðra í sama umhverfi eru valdir og berast til næstu kynslóða 

(Mace og Jordan, 2011). Menning gerði manninum kleift að aðlagast hinum ýmsu umhverfum 

sem eru í heiminum, frá hitabelti miðbaugs og köldu loftslagi norðursins, sem hefur skapað 

tækifæri fyrir stór aukna fjölgun og útbreiðslu um allann heim (Mace og Holden, 2005; Stock, 

2008; Whiten, Hinde, Laland, og Stringe, 2008).  

2.2 Hvernig þróast menning? 

Ýmsir fræðimenn sem skoða þróun menningar hafa tekið eftir hliðstæðum við líffræðilega 

þróun (Mesoudi, Whiten og Laland, 2004; Cavalli-Sforza og Feldman, 1981; Richerson og Boyd, 

1985; Runciman, 2009). Í einföldu máli er þróun breyting á tíðni samsæta sem getur skilað sér 

í breytingum á tíðni svipgerða í gegnum tíma og kraftarnir á bakvið þessar breytingar eru 

genaflæði, genaflökt, stökkbreytingar og náttúruval (Relethford, 2013). Þróunarkenninguna 
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má tileinka Charles Darwin og Albert Wallace en þeir sýndu fram á hvernig lífverur geta af sér 

aðrar lífverur með smávægilegum breytingum (e. descent with modification) (Zimmer og 

Emlen, 2015). Darwin taldi að ástæðan fyrir þessum breytingum var vegna náttúrulegs vals en 

það veldur því að einstaklingur í ákveðnu umhverfi hefur svipgerð sem gerir hann hæfari en 

aðrir einstaklingar í stofninum og eignast því fleiri afkvæmi (Zimmer og Emlen, 2015). 

Forsendur fyrir náttúrulegu vali eru þrjár en í fyrsta lagi verður breytileiki á milli lífvera að vera 

til staðar, í öðru lagi verður sá breytileiki að erfast til næstu kynslóðar og í þriðja lagi verður að 

vera mishröð æxlun milli lífvera þ.e. einstaklingar verða að koma mis mörgum afkvæmum á 

legg (Lewontin, 1970).  

Þegar menning miðlast til næstu kynslóða, oftast með smávægilegum breytingum er 

talað um að menning þróast, rétt eins og má sjá í lífheiminum. Þróun menningar uppfyllir 

einnig skilyrði fyrir náttúrulegu vali en ýmsir aðrir þættir sem ekki má finna í líffræðilegri þróun 

hafa áhrif á þróun menningar (Richerson og Boyd, 1984). Til þess að átta okkur á þróun 

menningar og hvernig hún er frábrugðin líffræðilegri þróun er nytsamlegt að svara þremur 

lykilspurningum. Í fyrsta lagi þarf að svara því hvað veldur menningarlegum breytileika. Í öðru 

lagi þarf að skoða hvers vegna og hvenær einstaklingar taka upp menningu og að lokum þarf 

að svara því hvernig menning þróast. Með því að svara þessum spurningum er hægt að sjá 

hvað er sameiginlegt og ólíkt líffræðilegri og menningarlegri þróun og á sama tíma varpar það 

ljósi á hvernig fræðimenn sem skoða þróun menningar rannsaka viðfangsefnið. 

2.2.1 Hvað veldur menningarlegum breytileika? 

Richerson, Boyd og Henrich (2010) greindu frá því að einn helsti munurinn á líffræðilegri þróun 

og menningarlegri þróun væri að í menningarlegri þróun eru aðrir þróunarkraftar en í 

líffræðilegri þróun sem liggja að baki, þrátt fyrir að það má einnig finna líkindi á milli þeirra. 

Kraftarnir sem verka á menningarlega þróun eru fimm talsins og hafa áhrif á menningarlegan 

breytileika. Þeir eru náttúrulegt val (menningarval), handahófskenndir kraftar (e. random 

forces), ákvarðanatöku kraftar (e. decision making forces), leiðbeindur breytileiki (e. guided 

variation) og hlutdrægur flutningur (e. biased transmission), en hinir tveir síðarnefndu eru 

undirflokkar í ákvarðanatöku kröftum. 

Í stað þess að tala um náttúruval í þróun menningar, er nytsamlegra að nota 

menningarval (kraftur 1), en það má sjá að margt er sambærilegt við forsendur Darwins fyrir 

náttúrulegu vali og menningarlegu vali, þrátt fyrir að það má finna einnig margt ólíkt með 
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þeim. Menningarlegt val á sér stað þegar ákveðnir menningarlegir eiginleikar eru líklegri til 

þess að vera lærðir og miðlaðir af einstaklingum en aðrir menningarlegir eiginleikar (Cavalli-

Sforza og Feldman, 1981; Boyd og Richerson, 1985; Mesoudi, 2015). Forsendur fyrir 

menningarlegu vali eru breytileiki, erfanleiki (flutningur) og mishröð fjölgun menningarlegra 

þátta sem er sambærilegt við forsendur fyrir náttúrulegu vali (Fog, 1999, Mesoudi, 2015). 

Breytileiki á menningarlegum þáttum er lykilatriði í þróun menningar þar sem breytileiki er 

hráefnið í þróun menningar sem menningarlegt val getur verkað á. Með því að rannsaka 

breytingar á menningu er hægt að sjá hvernig ákveðnir menningarlegir eiginleikar aukast í tíðni 

á meðan aðrir minnka eða hverfa. Til dæmis er ákveðin hegðun uppgötvuð í einum hópi en 

ekki öðrum sem gæti leitt til þess að menningarlegur eiginleiki gæti verið í hárri tíðni í einu 

samfélagi en ekki verið til staðar eða í lágri tíðni í öðru samfélagi og þar með skapað menningar 

breytileika (Runciman, 2009).  

Handahófskenndum kröftum má bera saman við krafta sem verka á líffræðilega þróun, 

en það eru stökkbreytingar (kraftur 2) og genaflökt (kraftur 3). Stökkbreytingar í 

menningarlegri þróun eru nýjungar sem eiga sér stað í menningu, þar sem þær gefa 

menningunni nýtt efni sem getur orðið fyrir menningarlegu vali, og annaðhvort tekið upp eða 

hafnað (Mesoudi, 2011). Stökkbreytingar í menningarlegri þróun getur einnig átt við þegar 

einstaklingur lærir annað en upphaflegu upplýsingarnar sem einstaklingurinn viðtók, en þá 

hefur átt sér stað menningarlegur breytileiki, annaðhvort með röskun á upplýsingunum eða 

uppfinningasemi (Richerson og Boyd, 1984). Ef nýju upplýsingarnar eru samþykktar og 

hagnýtar, munu þær breiðast út auðveldlega, ef slíkt á ekki við um þær munu þær líklegast 

gleymast (Hallpike, 1986). Genaflökt í menningarlegri þróun, sem má kalla menningarflökt, 

felur í sér tilviljun um hvaða menningarlegu þættir lærast og af hverjum er lært, en 

menningarflökt verður rætt ýtarlegra í umfjöllun um hvernig menning erfist (kafli 1.2.3.) 

(Mesoudi, 2011).  

Ákvarðanatöku kraftar er einn af áhugaverðustu þróunarkröftunum í þróun menningar 

þar sem þeir kraftar eiga sér ekki hliðstæðu í líffræðilegri þróun. Þeir kraftar fela í sér að 

einstaklingar velja hvaða upplýsingar þeir læra og miðla eða þegar einstaklingar breyta 

fyrirliggjandi hegðun eða uppgötva nýja vegna sjálfs lærdóms (Richerson og Boyd, 1985; Boyd, 

Richerson og Henrich, 2011). Boyd og Richerson (1985) skiptu ákvörðunarkröftum í tvo flokka; 

leiðbeinda breytileika (kraftur 4) og hlutdrægan flutning (kraftur 5). Leiðbeindur breytileiki 

vísar einfaldlega til þess að lærdómur sem einstaklingar öðlast á eigin spýtur getur haft áhrif á 
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menningarlegan breytileika þegar ákvarðanir í einni kynslóð berast til þeirrar næstu. 

Hlutdrægur flutningur á sér stað þegar einstaklingar standa frammi fyrir mörgum 

menningarlegum upplýsingum og velja að tileinka sér ákveðnar upplýsingar í stað annarra 

(Durham, 1991).  

Hlutdrægur flutningur tekur á sig tvær mismunandi myndir sem eru bein hlutdrægni 

(5a) (e. direct bias/content bias) og óbein hlutdrægni (5b) (e. indirect bias/context bias) 

(Richerson og Boyd, 1985). Bein hlutdrægni felur í sér að val einstaklinga á sumum 

menningarlegum breytileika í stað annarra byggir á dómgreind þeirra á eiginleikum þess 

menningarlega breytileika sem um ræðir. Óbein hlutdrægni getur átt sér stað þegar 

einstaklingar velja ákveðna menningarlega eiginleika fram fyrir aðra og nota síðan það val til 

að dæma aðra menningarlega eiginleika, en hér skiptir máli að skoða samhengi menningarlega 

eiginleika við aðra (Richerson og Boyd, 1985; Durham,1991; Henrich og McElreath, 2003). 

Óbein hlutdrægni felur einnig ýmis önnur viðbrigði sem verða ekki rædd hér en fjölbreytileiki 

þeirrra hugmynda um félagslegan flutning varpar ljósi á fjölda þeirra rannsókna sem 

fræðimenn hafa gert á þessu sviði til að auka skilning á þróun menningar og undirliggjandi 

virkni hennar (Richerson og Boyd, 1985). Sem einfaldað ímyndað dæmi um beina og óbeina 

hlutdrægni gæti menningarlegi breytileikinn sem um ræðir verið að lita hár. Bein hlutdrægni 

fæli þá í sér að einstaklingur velur að lita á sér hárið eða ekki og síðan myndi sú ákvörðun að 

lakka neglur byggja á skoðun einstaklings á eiginleikanum að lita hár vera óbein hlutdrægni.       

2.2.2 Hvers vegna og hvenær taka menn upp menningu? 

Eins og nefnt var í kafla 1.1. þá er menning skilgreind sem upplýsingar og hegðun sem er 

sameiginleg hópi fólks. Í samfélagi eru hinsvegar einstaklingar sem uppgötva nýja þekkingu 

eins og nýja tækni eða hegðun, sem má kalla framleiðendur (e. producers). Annarsvegar eru 

aðrir sem geta nýtt sér þá þekkingu án þess að fara í gegnum erfiðin að uppgötva þá þekkingu 

á eigin spýtur og á sama tíma leggja ekki sitt að mörkum til að auka menningarlega þekkingu, 

sem má kalla notendur (e. scroungers). Að læra af öðrum er nytsamleg aðlögunar aðferð en 

einstaklingar hagnast best á því að herma eftir öðrum þar sem þeir eru að nýta sér flýtileið til 

þess að öðlast menningarlegar upplýsingar og á sama tíma spara sér þann kostnað sem fylgir 

því að uppgötva nýja þekkingu. Ef einstaklingur ætti að nota hagnýtustu aðferðina til þess að 

lifa af liggur það í augum uppi að einfaldasti kosturinn væri að vera notandi og herma eftir 

öðrum í stað þess að uppgötva nýja þekkingu (Laland, 2004).  
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Game theory er kenning sem lýsir sambandi eins og þessu en með því að nýta 

kenninguna er hægt að skoða hvaða herbragð (e. strategy), þ.e. að vera framleiðandi eða 

notandi, skilar mestum hagnaði hverju sinni, en það er ávallt í tengslum við hvaða herbragð 

aðrir nota (Zimmer og Emlen, 2015). Til dæmis ef flestir einstaklingar í samfélagi herma eftir 

framleiðendunum minnka þeir í tíðni og skortur verður á nýrri þekkingu, sem leiðir til þess að 

fleiri taka upp herbragðið að vera framleiðandi. Hinsvegar ef allir eru framleiðendur þá eru 

einstaklingar ekki að nýta hagstæðustu leið til að lifa af. En málið er ekki svo auðvelt þar sem 

skiptir máli hvenær einstaklingar nýta herbragðið að vera notandi eða framleiðandi. Kevin 

Laland (2004) greindi frá þremur mismunandi aðstæðum þegar einstaklingar herma eftir 

öðrum í stað og nýta sér þá menningarlegu þekkingu sem er til staðar. Í fyrsta lagi má nefna 

herbragðið að herma þegar fyrirliggjandi hegðun er afkastalítil eða ólærð. Þá er það augljóst 

að einstaklingar tileinka sér aðra hegðun sem eykur líkur þeirra á velgengni í samfélaginu. Í 

öðru lagi herma einstaklingar eftir öðrum þegar þeir eru óákveðnir hver fyrirliggjandi hegðun 

er, en slíkt á sér stað þegar einstaklingar eru í umhverfi sem er ólíkt því sem þeir þekkja. Að 

lokum herma einstaklingar þegar uppgötvun á nýrri þekkingu er dýr. Þegar þekking er dýr velur 

náttúruval fyrir vitrænu kerfi (e. cognitive mechanism) sem leyfir einstaklingum að nýta sér 

þekkingu á aðlögun, herbrögðum, hegðun og trú sem aðrir meðlimir samfélags hafa sett fram, 

á lægri kostnaði en aðrar aðferðir lærdóms (Henrich og McElreath, 2003).   

2.2.3 Hvernig erfist menning? 

Til þess að þróun menningar uppfylli forsendur fyrir menningarlegu vali verður menning að 

erfast. Við fyrstu sýn er augljóst að menningarlegur erfanleiki er töluvert öðruvísi en flutningur 

erfðaefnis lífvera. Menning erfist ekki beint í gegnum erfðaefni einstaklinga, heldur flyst á milli 

einstaklinga í gegnum félagslega miðlun og lærist af einstaklingum og á þann hátt geta 

menningarlegar upplýsingar borist til fjölda einstaklinga sem eru ekki endilega skyldir 

(Durham, 1991; Whiten, Hinde, Laland, og Stringe, 2008). Þegar talað er um erfanleika 

menningar er yfirleitt talað um flutning (e. transmission) í stað erfanleika, þar sem flutningur 

á menningarlegum upplýsingum er töluvert öðruvísi en erfanleiki erfðaefnis. Flutningur á 

menningarlegum upplýsingum er mun flóknara ferli þar sem fjölmargir félagslegir þættir spila 

inn sem ræddir verða hér að neðan. 

Cavalli-Sfroza og Feldman (1981) voru með þeim fyrstu sem skoðuðu þróun menningar 

og stefnu menningarlegs flutnings út frá þróunarfræðilegu sjónarmiði en þeir greindu frá því 
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að menningarlegur flutningur væri bæði lóðréttur (e. vertical) og láréttur (e. horizontal) en 

þessi nálgun þeirra var nýstárleg á sínum tíma. Það sem þeir áttu við með því var að lóðréttur 

menningarlegur flutningur er þegar einstaklingur lærir frá fyrri kynslóð, þar sem foreldrar spila 

mikilvægasta hlutverkið, en láréttur flutningur er þegar menningarlegur lærdómur kemur frá 

öðrum einstaklingum í umhverfinu, eins og jafningjum (Cavalli-Sfroza og Feldman, 1981). Eins 

og það eru til herbrögð fyrir því hvenær einstaklingur nýtur menningarlega þekkingu eru einnig 

til herbrögð sem segja til af hverjum einstaklingar læra menningarlegar upplýsingar. Bæði eru 

til herbrögð þar sem einstaklingar læra af fjölskyldu og jafningjum eins og nefnt var hér að 

ofan, en einstaklingar læra einnig þá hegðun sem meirihluti samfélags hefur tileinkað sér 

(Laland, 2004). Boyd og Richerson (1984) settu fram þá hugmynd að eintaklingar læra einnig 

af áhrifamiklum einstaklingum í samfélaginu, herma eftir vinsælli hegðun og nýta hegðun sem 

hefur reynst einstaklingum vel áður (Mesoudi, 2011). Einstaklingar læra helst af einstaklingum 

sem auka þekkingu sem skiptir máli í félagslegu neti einstaklingsins. Þeir einstaklingar eiga það 

til að vera af „sama kyni, sama þjóðerni, eru eldri, hafa hlotið velgengni og eru virtir” 

(Richerson, Boyd og Henrich, 2010; 8985).  

Þessi herbrögð sem hafa verið nefnd og tengjast því af hverjum einstaklingar læra eru 

þau helstu sem fræðimenn sem rannsaka þróun menningar hafa greint frá en til eru fleiri sem 

taka fyrir hinu ýmsu þætti sem hafa áhrif á lærdómsferli einstaklinga (Laland, 2004; Henrich 

og McElreath, 2003). Hinar ýmsu aðferðir og áhrifaþættir á lærdóm einstaklinga á 

menningarlegum upplýsingum varpa ljósi á hvernig þróun menningar og upptaka hennar er 

flókið ferli sem ýmsir fræðimenn reyna að öðlast skilning á. 

Með því að nota þróunarfræðilegar kenningar á þróun menningar er hægt að átta sig 

á hvernig menning mótast í gegnum tíma, út frá fjölda minniháttar breytingum á upplýsingum, 

eins og mismunandi ákvarðanatökukröftum og/eða handahófskenndum kröftum. 

Stærðfræðileg módel, eins og Cavalli-Sforza og Feldman (1981) og Richerson og Boyd (1984) 

settu fram, hafa reynst sem gott tæki til að skilja bæði hvernig menningarlegir eiginleikar 

breytast með tímanum ásamt því að sjá hvaða þróunarkraftar liggja að baki (Henrich og Boyd, 

2002). Með rannsóknum á mismunandi þróunarkröftum á menningarlega eiginleika er hægt 

að sjá hraða þróunar, sérstaklega á makró-skala, sem félagslegir mannfræðingar hafa ekki 

tekið sér fyrir hendur (Henrich og Boyd, 2002). Á þann hátt geta þróunarfræðilegar aðferðir 

verið hagnýt viðbót við eigindlegar rannsóknir mannfræðinga á þróun menningar og veitt nýja 

innsýn sem ekki væri hægt að sjá með eigindlegum aðferðum. 
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2.3 Gagnrýni félagslegra mannfræðinga á þróun menningar 

Erfitt hefur verið fyrir félagslega mannfræðinga að sammælast um eina skilgreiningu á 

menningu, en helstu ágreiningsmál varðandi félagslega menningarhugtakið hefur verið 

áherslumunur á sértækum menningarlegum þáttum þ.e. hvaða þættir eiga að vera hluti af 

hinu flókna safni sem menning er (Durham, 1991; Laland, Odling-Smee og Myles, 2010). Þrátt 

fyrir að lítil samstaða sé meðal félagslegra mannfræðinga um menningarhugtakið eru margir 

þættir sem hafa verið teknir fyrir í skilgreingum þeirra sem eiga við líffræðilega nálgun á 

menningarhugtakinu. Af þeim ástæðum rúmar nálgun líffræðilegra mannfræðinga á 

menningarhugtakinu vel innan marka félagslega menningarhugtaksins.  

Helst má nefna tvö sjónarmið innan hins félagslega menningarhugtaks sem eru í 

samræmi við hugmyndir um líffræðilegt menningarhugtak. Í fyrsta lagi má nefna hugmyndina 

um menningu sem félagslegar upplýsingar. Goodenough (1981) greindi frá því að menning 

væri fyrirbæri sem samanstendur af þáttum sem eru sameiginlegir einstaklingum, eins og gildi, 

hugmyndir og trú. Slíkar hugmyndir sjást einnig hjá fleiri mannfræðingum þar sem Edward 

Tylor skilgreindi menningu á hátt sem var mjög vinsæl meðal mannfræðinga en hann greindi 

frá því að menning væri „ [...] flókin heild sem felur í sér þekkingu, trú, list, gildi, lög, hefðir, og 

aðra siði og venjur sem maðurinn öðlast sem samfélagsþegn” (Spencer-Oatey, 2012: 1). 

Kroeber og Kluckhohn (1952) settu saman ítarlega samantekt um menningarhugtakið sem fól 

í sér 162 mismunandi skilgreiningar, þar sem má finna skilgreiningu á menningu sem er í 

samræmi við líffræðilegt sjónarmið. Samkvæmt þeirri skilgreiningu er menning meðal annars 

hinn (1) félagslegi arfur sem einstaklingur öðlast frá sínum hópi, (2) ákveðinn hugsunarháttur, 

tilfinning eða trú og (3) safn af aðferðum til þess að aðlagast bæði umhverfi og öðrum mönnum 

(Geertz, 1973).  

Annað sjónarmið sem má finna í skilgreiningum félagslegra mannfræðinga er 

hugmyndin um flutning á félagslegum upplýsingum. Þegar rætt er um þróun menningar er 

mikilvægt að skilgreina menningu sem fyrirbæri sem flyst milli manna félagslega, en ekki í 

gegnum erfðir (Durham, 1991). Eins og mannfræðingurinn Roy D‘Andrade greindi frá að 

„bróðurpartur af því sem einstaklingur þekkir er lært frá öðrum einstaklingum. Kennsla af 

öðrum getur verið formleg eða óformleg, meðvituð eða ómeðvituð, og að lærdómur getur átt 

sér stað í gegnum athugun eða með því að fá kennslu um reglurnar. [...] [N]iðurstaða þessa 

safn lærdóms, kallast menning, sem flyst frá einni kynslóð til annarrar” (Goodenough, 1981: 

179). Hugmyndin um flutning á félagslegum upplýsingum má einnig finna í táknrænum 
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kenningum mannfræðinga, en Geertz (1973) ásamt fleiri mannfræðingum hafa lagt áherslu á 

að skoða menningu sem kerfi tákna sem flytjast milli einstaklinga félagslega, bæði innan og 

milli samfélaga (Durham, 1991). Þrátt fyrir að menningarhugtakið sé flókið og margþætt má 

finna samlíkingu meðal skilgreiningu félagslegra mannfræðinga og líffræðilegra 

mannfræðinga. 

Félagslegir mannfræðingar hafa helst gagnrýnt þróun menningar og þá sérstaklega 

kenninguna um einingar menningar (Hallpike, 1984; Durham, 1991; Runciman, 2009; 

Mesoudi, 2011). Einingar menningar eru oftast kallaðar meme en hugtakið kemur frá 

fræðimanninum Richard Dawkins í bók hans The Selfish Gene (1976). Í megin dráttum eru 

meme ákveðnar einingar sem fela í sér menningarlegar upplýsingar af ýmsum toga, sem sýna 

breytileika og flytjast á milli einstaklinga í gegnum lærdóm eða hermun. Þeir sem nota 

hugtakið meme hafa þá hugmynd að það sé hliðstæða við gen, en hið síðarnefnda er eining í 

líffræðilegri þróun og er hluti af erfðamengi einstaklings (Durham, 1991; Runciman, 2009; 

Shennan, 2001; Blute, 2005). 

Mannfræðingarnir Bloch (2000), Sperber (1996), Atran (2002) og Boyer (1991) eru 

meðal þeirra sem gagnrýndu hugtakið meme á þeim forsendum að menning er of fjölbreytileg 

og torskilin til að setja í fyrirfram ákveðnar og sértækar einingar þar sem þættir menningar eru 

samofnir og mikið flæði á milli þeirra. Vegna þessara þátta er erfitt að skilgreina ákveðnar 

einingar menningar (e. meme) til þess að rannsaka, þar sem þættir menningar hafa áhrif hver 

á annan og eru ekki nettir kubbar sem hægt er að stafla saman á einfaldann hátt sem myndar 

menningu. Einnig greindu þeir frá því að menningarlegur flutningur sé töluvert ólíkur flutningi 

á erfðaefni og er ekki eins nákvæmur og flutningur á erfðaefni. Á þann hátt er ekki hægt að 

nota darwinískar aðferðir til þess að greina flutning á menningu milli einstaklinga. Það er að 

segja að þegar menningarlegur flutningur á sér stað flytjast ekki allar upplýsingarnar í 

fullkominni mynd til einstaklings, heldur er það mismunandi eftir einstaklingi hvaða 

upplýsingar þeir taka upp og hverju þeir sleppa eða breyta (Durham, 1991; Henrich og Boyd, 

2002). Þess vegna hafa mannfræðingar, eins og Bloch, Sperber, Atran og Boyer, hafa þess 

vegna hafnað kenningunni um einingar menningar þar sem þeir telja að ekki sé hægt að skipta 

menningu upp í stakar einingar sem erfast á nákvæman hátt og þar af leiðandi ekki nytsamlegt 

að rannsaka þróun menningar út frá þróunarfræðilegum kenningum.  

Hinsvegar sýndu Cavalli-Sforza og Feldman (1981) og Richerson og Boyd (1985) fram á 

það að „einangraðar einingar þurfa ekki að vera til staðar í menningarlegri þróun, en það sem 



18 

þarf að vera til staðar er breytileiki, sem getur bæði verið sértækur eiginleiki eða samfelldur 

og að sá eiginleiki erfist, í heild sinni eða blandast” (Mesoudi, 2015: 4). Með því að setja fram 

kenninguna um samfellda menningarlega eiginleika (e. theory of continous traits) gátu þeir 

skoðað þróun menningar og fjarlægst þá umræðu um nákvæmar einingar menningar, sem 

félagslegu mannfræðingarnir, sem nefndir voru hér að ofan, höfðu gagnrýnt (Mesoudi, 2015; 

Henrich, Boyd, Richerson, 2008). Sú kenning felur í sér að skoða samfellda menningarlega 

eiginleika í stað einangraðra eiginleika, þ.e. eiginleika sem má rúma á stórum skala og fela í 

sér mikla fjölbreytni (Henrich og Boyd, 2002). Sem dæmi um samfelldan eiginleika má nefna 

hæð í líffræðilegu samhengi, þar sem einstaklingar eru ekki aðeins lágvaxnir eða hávaxnir en 

einstaklingar eru staðsettir víðsvegar á hæðarskalanum. Í menningarlegu samhengi má nefna 

trúarbrögð, þar sem þau hafa ekki skýrar einingar en hinsvegar má sjá margt sameiginlegt 

meðal trúarbragða eins og hefðir og sögur en það varpar ljósi á að menningarlegir þættir eru 

ekki fyrirbæri sem eru óháð hvert öðru. Slíkt má meðal annars sjá í svipuðum sögum úr 

trúarritum frá mismunandi menningarsamfélögum t.d. í sögunni um flóðið í Gilgameskviðu er 

keimlík sögunni um nóaflóið í Biblíunni. 

Einnig bendir Durham (1991) á að það gæti verið gagnlegt að skoða einingar menningar 

sem breytilegt og teygjanlegt hugtak sem getur verið jafn fjölbreytilegt og menningar 

fyrirbærið sjálft sem er verið að skoða. Kosturinn við skilgreiningu Dawkins (1976) á meme er 

að hann gerir ekki ítarleg skil hvað eining menningar felur í sér og getur því farið eftir 

mismunandi samhengi rannsókna til hvers sú eining felur í sér. Einingar menningar myndu því 

vísa til hverskonar upplýsinga af hvaða stærð sem er en þær upplýsingar þurfa að sýna 

breytileika og menningarlegan flutning. Á þann hátt væri viðeigandi og setja ekki fram 

staðlaðar fyrirfram ákveðnar einingar, eins og hugmyndir ýmissa mannfræðinga (Bloch, 2000; 

Sperber, 1996) benda til (Durham, 1991). Á hinn bóginn væri til dæmis hægt að skoða þróun 

menningar á stórum skala eins og breytingar á verkfæramenningu mannsins, frá frumsteinöld 

til nýsteinaldar (Milisauskas, 2015; Shennan, 2011) og annars vegar væri hægt að skoða 

breytingar á táknrænum mynstrum á kanóum í Pólynesíu í gegnum tíma í tengslum við hagnýta 

virkni kanósins (Rogers og Erhlich, 2007). Einingar menningar geta því verið eins sértækar eða 

almennar eftir því sem viðfangsefni sem um ræðir í þróun menningar. Fræðimenn sem skoða 

þróun menningar með líffræðilegt sjónarmið, eins og Durham (1991), Richerson og Boyd 

(1985), Cavalli-Sforza og Feldman (1981), telja því að nytsamlegt er nota einingar menningar 

til að skoða þróun þess, en einingar menningar eru ekki staðlaðar og fyrirfram ákveðnar 
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einingar sem hægt er að yfirfæra á alla menningarlega þætti, eins og Bloch (2000), Sperber 

(1996), Atran (2002) og Boyer (1999) greindu frá, heldur sveigjanlegt hugtak sem getur nýst 

fræðimönnum til þess að afmarka og skilgreina viðfangsefni sitt.  
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3 Umdeildar kenningar um þróun menningar 

Fræðimenn sem hafa skoðað þróun menningar eins og Mesoudi (2015), Durham (1991), 

Hallpike (1984), Perry og Mace (2010), Currie og Mace (2011), hafa rýnt í sögu mannfræðinnar 

til átta sig á áhugaleysi félagslegra mannfræðinga á þróun menningar. Í þeim greinum má sjá 

að tvær áberandi kenningar, sem hafa vakið deilur meðal mannfræðinga, sem þeir fræðimenn 

telja vera megin ástæður fyrir fráhvarfi félagslegra mannfræðinga frá viðfangsefninu þróun 

menningar. Þær kenningar eru annarsvegar um einlínulega þróun menningar (e. unilinear 

evolutionism) og tengingu þess við kynþáttahyggju og hinsvegar félagslega líffræði (e. 

sociobiology). Í þessum kafla verður greint frá þessum tveimur kenningum og hvernig þær ýttu 

undir áhugaleysi félagslegra mannfræðinga á þróun menningar.      

Kenningin um einlínulega þróun kom fram um 1850 og varði fram yfir 1900 en hún 

byggir á því að það sé einungis til staðar ein ríkjandi lína þróunar, þar sem þróun menningar 

gerist allstaðar eins í heiminum (Barnard, 2012). Fræðimenn sem aðhylltust einlínulega þróun 

menningar töldu að öll menningarsamfélög myndu uppgötva sömu hluti í sömu röð og fara í 

gegnum sömu stig þróunar, en ekki endilega á sama tíma (Diah, Hossain, Mustari og Ramli, 

2014). Einn áhrifamesti fræðimaðurinn sem taldi þróun menningar vera einlínulega var 

Herbert Spencer. Áður en Darwin gaf út bókina sína the Origin of Species þá hafði 

fræðimaðurinn Herbert Spencer verið að vinna í kenningu um félagslega þróun en hann sá 

mikið sameiginlegt með félagslegri og líffræðilegri þróun. Hann gerði samanburð á lífverum og 

mannlegum samfélögum og taldi að báðir þættirnir fylgdu sama ferli og stefnu (Kuper, 2015). 

Hann hélt því fram að þróun væri stigvaxandi ferli þar sem lífverur sem og samfélög færðust 

úr smáu í stærra og/eða einfalt í flókið, þ.e. þróun myndi gera bæði lífverur sem og samfélög 

betri með tímanum og stefna þróunar var í átt að fullkomnun. Spencer trúði því að drifkraftar 

þróunar væri baráttan til að lifa af, þar sem að einstaklingar með yfirburðameiri eiginleika 

myndu tryggja afkomu sína. Út frá þessari hugmyndafræði setti Spencer fram frasann survival 

of the fittest sem Darwin tók upp þegar hann fjallaði um þróun lífvera (McGee og Warms, 

2012).  

Herbert Spencer var uppi á heimsvaldatíma Bretlands þar sem vestræn útþensla var í 

hámarki. Vestrænir menn ferðuðust á áður ótroðnar slóðir og kynntust í kjölfarið fjölbreyttum 

samfélögum sem oft voru frábrugðin því sem þeir þekktu. Hugmyndir Spencer um félagslegan 

darwinisma nutu mikillar hylli meðal fræðimanna og almennings. Hugmyndir Spencer gáfu til 
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kynna að mannlegum samfélögum væri hægt að raða í línulega þróun, frá einföldu í flókið 

(McGee og Warms, 2012; Diah, Hossain, Mustari og Ramli, 2014). Þau töldu eigin 

samfélagssmíð vera siðmenntaðasta af öllum mannlegum samfélögum og ályktuðu því að það 

væri á toppi þróunarskalans. Vestrænir menn notuðu því hugmyndasmíð Spencer til að 

valdaefla sjálfan sig, réttlæta kúgun og fordóma í garð annarra samfélaga sem voru ekki eins 

og þeirra eigið (Mesoudi, 2011).  

Charles Darwin og Herbert Spencer höfðu mismunandi sýn á virkni þróunar. Spencer 

áleit svo á að survival of the fittest þýddi að einstaklingar sem væru líkamlega sterkir, klárir og 

efnaðir myndu nýta sérstakrar hyllis í náttúrulegu vali og myndu því frekar lifa af heldur en 

aðrir menn sem hefðu ekki sömu eiginleika. Þessi hugmyndafræði hefur verið nefnd 

félagslegur darwinismi (e. social darwinism). Darwin leit hinsvegar á hæfni (e. fitness) sem þátt 

sem skipti sköpun þegar kom að fjölgun (McGee og Warms, 2012). Þeir sem voru hæfastir í 

tilteknu umhverfi myndu eignast fleiri afkvæmi og þannig öðlast meiri velgengni í því að 

eignast fleiri afkvæmi. Hann taldi náttúrulegt val ekki vera fyrirfram ákveðinn kraft sem hefur 

ákveðna stefnu.  

Helstu fræðimenn, fyrir utan Spencer, sem skoðuðu einlínulega þróun menningar, voru 

mannfræðingarnir Lewis Henry Morgan og Edward Burnett Tylor, en þeir gáfu út verk sín um 

þróun menningar á sama tíma og Darwin gaf út the Origin of Species. Þeir álitu menningu hafa 

fyrirfam ákveðin stig sem stillti upp þróun mannlegra samfélaga frá hinu frumstæða til hins 

flókna samfélags (Mesoudi, 2011). Einlínu þróunarsinnar leituðu uppruna menningar og töldu 

sig finna hana meðal frumstæðra þjóða og þeir héldu því fram að hægt væri að skoða 

frumstæðar þjóðir og á þann hátt varpað þannig ljósi á sögu siðmenningar (Barnard, 2012). Að 

því leytinu til töldu þeir að öll samfélög hefðu farið í gegnum sömu þróun og þeirra eigið 

samfélag. 

Morgan var mjög þekktur fyrir þann viðamikla skala sem hann setti fram um þróun 

samfélaga en skalinn samanstóð af ýmsum menningarlegum þáttum eins og samfélagsgerð, 

sifjar, trúarbrögð o.s.frv. sem höfðu fyrirfram ákveðin stig sem samfélög fóru í gegnum 

(Barnard, 2012; Diah, Hossain, Mustari og Ramli, 2014). Til dæmis myndu frumstæð samfélög 

stunda fjölkvæni, þar sem Morgan taldi þessi stig vera einföldust og myndu að lokum þróast í 

átt að siðmenningu vestrænna samfélaga þar sem einkvæni væri stundað, en það var flóknasta 

stig á skala Morgan (Hallpike, 1984).  
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Tylor skoðaði þróun í gegnum menningarlega þætti sem lifðu af, þ.e. menningarlega 

þætti sem höfðu misst virkni en hlutar þeirra viðhéldust enn í menningunni. Hann taldi því að 

þessir menningarlegu þættir sýndu mikilvægi þeirra í fortíðinni. Tylor rannsakaði einnig 

trúarbrögð þar sem hann setti fram skala með ákveðnum stigum sem samfélög myndu ganga 

í gegnum. Hugmyndir einlínulegrar þróunar eru mjög líkar þeim hugmyndum sem áður voru 

eftir tíma miðalda (Barnard, 2012).  

Á sama tíma og þessir fræðimenn voru að gefa út sín skrif og hugmyndir hafði frændi 

Darwin, Francis Galton, áhuga á einlínulega þróun menningar út frá kenningu Spencer. Hann 

trúði því að hægt væri að nota kynbætur til þess að gera mannkynið betra og ýtti undir þá 

kynþáttahyggju sem félagslegur darwinismi setti fram. Galton nefndi þessa hugmyndafræði 

sem eugenics og var mikið gagnrýnd af ýmsum fræðimönnum en nasistahreyfingin notaði 

hugmyndafræði Galton til að réttlæta þau þjóðarmorð sem hún framdi af þeim (Perry og 

Mace, 2010; Rivard, 2014).   

Mannfræðingar, eins og Boas (1940) og Benedict (1934), gagnrýndu einlínulega þróun 

fyrir að ýta undir kynþáttafordóma og þá pólitísku hvöt að baki þess til að leggja undir sig önnur 

lönd og réttlæta kúgun annarra og valdeflingu eigin hóps. Einnig bentu þeir mannfræðingar á 

að skrif um einlínulega þróun byggðu ekki á vísindalegum aðferðum en út frá etnógrafíum var 

hægt að sjá að menningu mannsins er ekki hægt að skipta í ákveðin stig sem öll mannleg 

samfélög ganga í gegnum, heldur þróast hvert og eitt menningarsamfélag á eigin forsendum 

(Mesoudi, 2011). Eftir miklar deilur og gagnrýni á þróunarhyggju í mannfræði fóru félagslegir 

mannfræðingar að einbeita sér frekar að öðrum kenningum eins og virknishyggju 

(Malinowski), félagsgerðarhyggju (Radcliffe-Brown) og formgerðarhyggju (Leví-Strauss) 

(Kuper, 2015). Fræðimenn sem aðhylltust þróunarhyggju, sem var fremur fámennur hópur, 

fjarlægðust hugmyndir um félagslegan darwinisma og skoðuðu þróun menningar sem miðaði 

við kenningu Darwins, m.a. Gordon Childe, Leslie White og Julian Steward, og nýttu sér á þann 

hátt ýmsar raunvísindalegar aðferðir til þess að leggja mat á þróun menningar (Mesoudi, 2015; 

Diah, Hossain, Mustari og Ramli, 2014). 

Fyrir utan kenninguna um einlínulega þróun menningar var önnur kenning sem skapaði  

einnig deilur milli líffræðilegra mannfræðinga og félagslegra mannfræðinga, en hún er 

félagsleg líffræði. Félagsleg líffræði kom fram á seinni hluta 1970 en hún byggir á hugmyndum 

E. O. Wilson úr bókinni Sociobiology. Í bók sinni skoðaði hann félagslega hegðun ýmissa dýra 

út frá hugmyndum ný-darwinisma, en það felur í sér að sameina hugmyndir Darwin um þróun 
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og náttúrulegt val við hugmyndir Gregor Mendel um erfðir (Mesoudi, 2015). Í síðasta kafla 

bókarinnar ræddi hann um félagslega hegðun manna og greindi frá því að hægt væri að 

rannsaka menningu manna út frá sömu forsendum og menningu annarra dýra (Barnard, 2012). 

Bókin vakti hörð viðbrögð og sköpuðust deilur milli félagsvísindamanna og raunvísindamanna. 

Hinsvegar vildu raunvísindamenn skoða menn sem hluta af dýraríkinu og út frá sömu 

forsendum og dýr. Þó gerðu þeir grein fyrir að mun erfiðara var að skoða menn vegna 

samtvinningu menningu og erfða. Annarsvegar álitu félagsvísindamennirnir menn vera mun 

meiri félagsverur en aðrar dýrategundir og að því leytinu til risið ofar hinu líffræðilega, þar sem 

menning skipti mun meiri sköpum. (Pietikäinen, 2007; Perry og Mace, 2010).  

Fræðimenn eins og Gould (1977), Waddington (1975) og Sahlins (1977) sem voru á 

móti félagslegri líffræði greindu frá því að hvatinn á bakvið þessa nýju sýn á félagslega hegðun 

væri fyrst og fremst pólitísk en hugmyndafræði þess benti til þess að líffræði væri megin þáttur 

sem segði til um menningu einstaklinga og tengdu hana við kynþáttahatur, mannkynbætur og 

nasisma. Þeir töldu að boðskapurinn sem félagsleg líffræði boðaði gæti verið þannig skaðleg 

fyrir samfélagið og að hugmyndin um mannlega hegðun, þ.e. að hún er ekki háð líffræði 

mannsins og var í eðli sínu öðruvísi en félagsleg hegðun dýra, myndi vera hulinn (Perry og 

Mace, 2010). Mögulega voru félagsvísindamenn hræddir við að kynþáttahyggja myndi eflast 

eins og gerðist á tímum félagslegs darwinisma, að sagan myndi endurtaka sig. Vegna 

félagslegrar líffræði hafa margir mannfræðingar það álit að skoða ætti líffræði og menningu 

mannsins sem sértæka þætti sem hefur leitt til fælni á þróunarfræðilegum aðferðum (Perry 

og Mace, 2010; Durham, 1991; Hallpike, 1984).   

Þrátt fyrir að félagslegir mannfræðingar sýni ekki rannsóknum á þróun menningar 

andúð hafa þeir hinsvegar lítinn áhuga á viðfangsefninu en saga viðfangsefnisins þróun 

menningar og tengsl þess við umdeildar hugmyndir, eins og einlínulega þróun, eugenics og 

félagslíffræði, hefur mögulega haft áhrif á það viðhorf. Deilurnar hafa getað leitt til þess að 

ákveðnar kenningar detta úr tísku og önnur sjónarmið og viðfangsefni verða áberandi (Perry 

og Mace, 2010). Í þessum og fyrri kafla hefur verið rætt um mögulegar orsakir fyrir fælni 

félagslegra mannfræðinga gagnvart þróunarfræðilegum aðferðum. Í næsta kafla verður rætt 

um mögulegar ástæður sem hafa viðhaldið áhugaleysi félagslegra mannfræðinga á þróun 

menningar og notkun darwinískra hugmynda við rannsóknir á viðfangsefninu. 
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4 Mannfræði og þróunarfræði: Andstæða eða skapandi samstæða? 

Í fyrri köflum hefur verið farið yfir ágreining félagslegra og líffræðilegra mannfræðinga vegna 

ólíkra sjónarhorna á kenningar sem tengjast þróun menningar. Þessi ágreiningur hefur leitt til 

þess að félagslegir mannfræðingar rannsaka sjaldnar þróun menningar. Eins og rætt hefur 

verið hefur meðal annars saga viðfangsefnisins og umdeildar hugmyndir sem má finna þar á 

þróun menningar verið helstu orsakir fyrir því að að félagslegir mannfræðingar byrja að 

fjarlægjast þróunarfræðilegar hugmyndir og aðferðir. Af þeim ástæðum nýta félagslegir 

mannfræðingar lítið sem ekkert þróunarfræðilegar aðferðir við rannsóknir á þróun menningar, 

og mannfræði og þróunarfræði eru oft settar upp sem andstæður sem geta ekki farið saman 

(Perry og Mace, 2010; Mace og Jordan, 2011; Durham, 1991).  

Þrátt fyrir að mannfræðingar höfðu réttilega yfirgefið hugmyndafræði Spencer og 

Galton, þá hafa viðhaldist miskilningur í garð þróun menningar sem rannsóknarefnis og notkun 

þróunarfræðilegra aðferða á slíkum rannsóknum. Sá miskilningur felur meðal annars í sér að 

menning sé of flókið fyrirbæri sem ekki sé hægt að nálgast með þróunarfræðilegum aðferðum 

sem felur í sér megindlegar rannsóknaraðferðir. Einnig er það talið að rannsóknir á þróun 

menningar sem byggja á líffræði mannsins getur gefið einstaklingum tækifæri að nota 

líffræðilega eiginleika mannsins til að réttlæta fordómafulla hegðun (Perry og Mace, 2010).  

Hinsvegar hafa fræðimenn sem skoða þróun menningar út frá þróunarfræði einnig horfið frá 

fordómafullum nálgunum fyrri tíma rétt eins og félagslegir mannfræðingar gerðu og með 

tímanum hafa aðferðir til þess að skoða þróun menningar þróast í sjálfu sér en kafli 1.2. varpar 

ljósi á þau mismunandi viðfangsefni sem hægt er að rannsaka innan þróun menningar. Einnig 

hafa þróunarfræðingar skapað fjölda módela sem hægt er að nota til þess að skoða ýmsa 

mismunandi þætti sem spila inn í þróun menningar (Cavalli-Sforza og Feldman, 1981; 

Richerson og Boyd, 1985) en stærðfræðileg módel eru aðeins brot af þeim aðferðum sem 

fræðimenn nota til þess að rannska þá fjölbreytilegu áhrifaþætti sem verka á þróun 

menningar. Hinsvegar er áhugaverð spurning hvers vegna félagslegir mannfræðingar viðhalda 

þeirri fjarlægð sem hefur myndast í garð þróunarfræðilegra aðferða? 

Perry og Mace (2010) framkvæmdu rannsókn þar sem þau rýndu í megin ástæður fyrir 

áhugaleysi félagsvísindamanna, þar með talið mannfræðinga, fyrir þróunarfræðilegum 

aðferðum. Lagður var fyrir spurningalisti fyrir félagsvísindamenn, og 7621 einstaklingar 

svöruðu könnuninni, þar sem þeir gerðu grein fyrir afstöðu sinni til ýmissa efna í tengslum við 
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þróunarfræðilegar aðferðir. Niðurstöður þeirra bentu til þess að með helstu ástæðum fyrir 

fráhvarfi félagsvísindamanna frá þróunarfræðilegum aðferðum er munur á þeim 

viðfangsefnum sem þeir taka fyrir og aðferðir sem þeir nota. Eins og nefnt var í 2. kafla þá 

fjarlægðust félagslegir mannfræðingar þróunarhyggju á 19. öld eftir deilur um þá kenningu og 

áhugi þeirra beindist að öðrum kenningum sem lögðu frekar áherslu á einstaklinginn og 

hlutverk hans í menningu sinni. Horfið var frá því að skoða uppruna menningar og breytingar 

þeirra í gegnum tíma en í stað þess skoðað menningu sem einstaklingsbundna (Kuper, 2015). 

Félagslegir mannfræðingar hafa sýnt almennum hegðunar mynstrum hjá mönnum áhuga 

þvert á menningarsamfélög og hafa að þeirra mati ekki þurft að nota þróunarfræðilegar 

aðferðir til að sýna fram á þá þróun. Slík nálgun hefur leitt til þess að rannsóknir á þróun 

menningar sé ábótavant meðal félagslegra mannfræðinga þrátt fyrir mikinn áhuga á að skoða 

fjölbreytileika mannsins og menningu hans (Hallpike, 1988). Þannig má segja að félagslegir 

mannfræðingar hafa ekki sýnt viðfangsefnum sem snerta þróun mikla athygli og hafa þannig 

ekki þurft á aðferðum þróunarfræðinnar að halda. Rannsóknir á þróun menningar geta veitt 

mikilvægar upplýsingar um fjölbreytileika menningarlegra hópa og þau tengsl sem eru á milli 

þeirra, en með komu nýrrar tækni, á sviði erfðafræði, á síðustu áratugum hafa opnast 

fjölmargar leiðir til að kanna þessa þróun (Durham, 1991; Griffiths, Wessler, Caroll og Doebley, 

2011).  

Mikinn mun má einnig sjá á aðferðafræði félagslegra mannfræðinga og 

þróunarfræðilegum aðferðum. Félagsleg mannfræði leggur áherslu á eigindlegar rannsóknir, 

en með slíkum rannsóknum er hægt að öðlast djúpan skilning á ákveðnu menningar fyrirbæri 

og á þann hátt nálgast þá sýn sem einstaklingur leggur í sína eigin menningu. Eigindlegar 

aðferðir fela meðal annars í sér að taka viðtöl, þátttökuathuganir og orðræðugreiningar en 

þessi aðferðafræði hefur nýst vel við ýmis viðfangsefni sem tengjast hinum fjölmörgu 

menningarsamfélögum í heiminum. Hægt væri að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir til þess 

að rannsaka þróun menningar, t.d. að skoða hvernig skilningur einstaklinga breytist í gegnum 

tíma. Félagslegir mannfræðingar nota megindlegar aðferðir að hluta til en ekki í jafn miklum 

mæli og eigindlegar aðferðir, en slíkt má rekja til ríkjandi hugmyndafræði innan mannfræði 

(Durrenberger og Erem, 2010).   

Í þróunarfræði eru megindlegar aðferðir helst notaðar þar sem þróun er skoðuð 

aðallega út frá tölfræði, en með slíkum aðferðum er meðal annars hægt að skoða breytingar 

á tíðni eiginleika í gegnum tíma, en það getur hentað vel í rannsóknum á þróun menningar. 
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Helstu rannsóknir þar sem þróunarfræðilegar aðferðum er beitt er í tengslum við þróun 

tungumála ásamt fleiri breytilegum menningarþáttum sem má skipta í tvö megin svið. Í fyrsta 

lagi er lögð áherslu á að endurbyggja sögu tungumála og í öðru lagi er verið að prófa tilgátur 

um aðlögun manna í mismunandi umhverfum í tengslum við líffræði og menningu (Mace og 

Holden, 2005). Hið síðarnefnda bendir meðal annars til rannsókna á samþróun erfða og 

menninga þar sem rannsakað eru hvernig erfðir og menning eru samofin og skoðað eru þróun 

þessara þátta í tengslum við hvert annað (Richerson, Boyd og Henrich, 2010). 

Með þróunarfræðilegum aðferðum er hægt að búa til þróunartré og þannig reyna að 

átta sig á þróun og uppruna ýmissa menningarlega þátta, og öðlast þannig innsýn í þróun 

mannsins, sérstaklega hvað varðar tengsl mismunandi menningarsamfélaga og hvernig 

menningarsamfélög mótuðust í þá mynd sem birtist okkur í dag (Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild 

og Tyler-Smith, 2014; Mace og Holden, 2005).  Fyrr á tíðum voru rannsóknir á þróun 

menningar einungis út frá takmörkuðu sjónarmiði þar sem fræðimenn eins og Spencer, Tylor 

og Morgan, byggðu rannsóknir sínar á gögnum annarra og beittu ekki vísindalegum aðferðum, 

sem leiddi til þess að tilgátur um þróun mannsins voru settar fram voru einfaldlega rangar og 

lituðust af kynþáttahyggju (Henrich og McElreath, 2003). Með tilkomu þróunarfræðilegra 

aðferða sem komu fram síðar var hægt að öðlast haldbærar upplýsingar um þróun menningar 

eins og tilkomu, hraða og stefnu þróunnar, sem gaf mannfræðingum tækifæri til þess að skilja 

þá dýnamík sem á sér stað í þróun menningar.   

Gagnrýni félagslegra mannfræðinga á megindlegar aðferðir hafa almennt hljóðað á 

þann hátt að viðhorf líffræðilegra mannfræðinga á þróun menningar og notkun á aðferðum úr 

þróunarfræði, dragi úr fjölbreytileika menningar með því að búa til fyrirfram ákveðinn ramma 

sem öll þróun menningar er hluti af, og þannig útiloka aðrar mögulegar ástæður fyrir 

tilkominni útkomu menningar (Perry og Mace, 2010). Einnig beinist gagnrýni oft að 

þróunarfræðilegum aðferðum þar sem talið er að kraftarnir sem verka á líffræðilega þróun eru 

töluvert öðruvísi en þróun menningar og er af þeim sökum ekki sambærilegt við þá krafta sem 

verka á menningarlega þróun (Hallpike, 1984; Durham, 1991). Slíkt viðhorf hefur litla stoð eins 

og má sjá í 1. kafla ritgerðar þar sem fræðimenn, sem skoða þróun menningar, eru vel 

meðvitaðir um þann mun sem má finna í líffræðilegri og menningarlegri þróun, sem sést meðal 

annars á nálgun þeirra til félagslegs lærdóms þar sem skoðuð eru ferli sem eiga sér enga líkingu 

í líffræðilegri þróun. Þrátt fyrir að finna megi þætti úr líffræðilegri þróun sem má líkja við þætti 

sem finnast í menningarlegri þróun festa þeir fræðimenn sig ekki aðeins við darwinískar 
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aðferðir (Mesoudi, 2015). Þeir troða ekki kenningunum upp á viðfangsefni sín, heldur nota 

þeir kenningarnar sem tæki til þess að skoða viðfangsefnið. Sá áherslumunur sem má finna 

meðal aðferðafræði félagslegra mannfræðinga og þróunarfræðinga hefur verið verið stór 

þáttur í því að viðhalda fjarlægð milli fræðigreinanna.  

Áhugavert er að benda á að innan félagslegrar mannfræði er undirgrein sem nefnist 

þróunarfræði (e. development studies) þar sem mannfræðingar leitast við að skoða þróun 

menningar. Þrjár megin stefnur eru innan þróunarfræði í félagslegri mannfræði en það eru; 

alþjóðleg þróun (e. international), þróun þjóðar (e. national) og heims þróun (e. global), en 

þessi svið takast á við þá mismunandi þróun menningar. Megin inntak hugmyndafræðinnar er 

að rannsaka bæði tilkomu fátæktar innan samfélags ásamt því að skilja hvernig samfélag 

mótast og breytist í með tímanum (Currie-Alder, 2016). Mannfræðingar rýna í þekkingu 

einstaklinga á eigin samfélagi og leggja mat á hvaða nýja þekking gæti nýst einstaklingum eða 

samfélaginu til að bæta eigið líf, eins og að verjast sjúkdómum eða kljást við hungursneyð (Sen, 

2005). Þróun er því álitin sem breytingar á þekkingu einstaklinga sem er að hluta til 

sambærilegt því sem sést í skilgreiningu þeirra sem skoða þróun menningar (Currie-Alder, 

2016). Hinsvegar munar á þeim skilgreiningum að í þróunarfræði þá er aðeins skoðuð þróun í 

tengslum við hvernig einstaklingar geta lifað heilbrigðara lífi og aukið lífskeið sitt, á meðan 

líffræðilegir mannfræðingar skoða þróun á öllum sviðum menningarsamfélaga mannsins.  

Með því að skoða aðeins hluta af menningarlegri þróun og einbeita sér að framtíðinni 

eru rannsóknir þeirra gerðar á afmarkaðan hátt. Þrátt fyrir að notkun á tölfræðilegum 

aðferðum hafi aukist í þróunarfræði félagslegra mannfræðinga á seinustu árum eru hinsvegar 

ekki notaðar þróunarfræðilegar aðferðir sem hafa verið í notkun í áratugi og njóta vinsælda 

meðal líffræðilegra mannfræðinga sem skoða þróun menningar. Einnig eru þær rannsóknir 

stundum gerðar af félagslegum mannfræðingum sem eru ósammála eða hafna 

þróunarfræðilegum aðferðum. Sem dæmi um hvernig þróunarfræðilegar aðferðir gæti nýst 

rannsóknum félagslegra mannfræðinga í þróunarfræði þá skoða þróunarfræðingar hvernig 

upplifun og reynslu þeirra í mismunandi samfélögum og löndum hefur áhrif á hugmyndir 

einstaklinga um þróun og stöðu þeirra samfélags, út frá eigindlegum rannsóknaraðferðum 

(Kanbur, 2009). Til að dýpka þann skilning á þróun menningar væri tilvalið að nýta t.d. 

hugmyndir Richerson og Boyd (1984) og Laland (2004) til þess að skoða hvaða kraftar verka að 

baki þessarar þróunar, ásamt hraða og stefnu hennar. Með því að skoða þróun menningar á 

þennan hátt er það ákveðin mótsögn við það sem félagslegir mannfræðingar hafa gagnrýnt 



28 

líffræðilega mannfræðinga fyrir, þ.e. draga úr fjölbreytileika menningar og ekki öðlast djúpan 

skilning á viðfangsefninu.   

Hinsvegar hafa áhugaverðar rannsóknir verið gerðar þar sem aðferðir félagslegrar 

mannfræði og þróunarfræði verið notaðar samhliða og veita ýtarlegri sýn á þróun ákveðinnar 

menningarlegrar þróunar. Slíkt má sjá í rannsókn Zerjal o.fl. (2007) þar sem þau skoðuðu áhrif 

kastakerfisins á y-litning indverskra karla, en þeir fæðast inn í ákveðna stétt rétt eins og þeir 

erfa y-litning sinn frá föður sínum. Niðurstöður sýndu að erfðabreytileiki hjá körlum sem 

tilheyrðu tveimur efstu stéttunum í kastakerfinu var mun minni en hjá körlum í lægri stéttum. 

Slíkt bendir til þess að einstaklingar í efstu stéttum kastakerfisins eru líklegri til að finna sér 

maka í eigin stétt heldur en lægri stéttirnar. Með því að nýta þessa rannsókn og bera saman 

við aðrar eigindlegar rannsóknir á kastakerfinu er hægt að öðlast dýpri skilning á því menningar 

fyrirbæri. Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á samþróun erfða og menningar til dæmis í 

tengslum við komu landbúnaðarbyltingarinnar og þróun laktósa ónæmis, en þær rannsóknir 

hafa sýnt fram á að með komu landbúnaðarbyltingunnar jókst tíðni laktósa ónæmis hjá 

fullorðnum (Feldman og Laland, 1996; Laland, Odling-Smee og Myles, 2010). Með því að taka 

tillit til bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir við rannsóknir þróun menningar 

er hægt að komast til móts við þá galla sem er til staðar í báðum aðferðum og öðlast dýpri 

skilning á þróun menningar. Sú fjarlægð sem hefur myndast vegna mismunandi áherslna hjá 

félagslegum og líffræðilegum mannfræðingum þegar kemur að viðfangsefnum rannsókna og 

aðferða er aðeins verið að hefta þá þekkingu sem við getum öðlast um þróun menningarlegra 

þátta og tilkomu þeirra. Af þeim ástæðum er nytsamlegt að skoða þessar fræðigreinar sem 

skapandi samstæður í stað andstæðu.      
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5 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hafa verið skoðaðar mögulegar ástæður fyrir fráhvarfi félagslegra 

mannfræðinga á rannsóknum á þróun menningar og þróunarfræðilegum aðferðum. Menning 

hefur verið og er enn mikilvægur þáttur fyrir velgengni manna, því hún hefur gert mannkyninu 

kleift að fjölga sér hratt og breiðast út um allan heim á skömmum tíma. Með því að skoða 

menningu sem sameiginlegar upplýsingar sem eru lærðar og félagslega miðlaðar sem birtast í 

hugsun, yrðingum, athöfnum, hlutum, trú, gildum og hæfni, þá gefur það fræðimönnum 

góðann fræðilegan ramma fyrir rannsóknir á þróun menningar þar sem m.a. er hægt að skoða 

hvernig, hvaða, hvenær og hvers vegna upplýsingar eru lærðar og miðlaðar. Slíkt hefur verið 

gert með darwinískum hugmyndum og aðferðum þróunarfræði en margt er sameiginlegt með 

líffræðilegri og menningarlegri þróun, þrátt fyrir að margt er einnig ólíkt í þeim samanburði. 

Slíkar rannsóknir á þróun menningar geta varpað ljósi á tilkomu fjölbreytileika menningarlegra 

samfélaga og uppruna þeirra.  

Félagslegir mannfræðingar, eins og Bloch, Sperber, Atran og Boyer, hafa gagnrýnt 

fræðimenn sem skoða þróun menningar út frá hugmyndum um memes eða einingar 

menningar og telja að það sjónarmið einfaldi menningu og gerir lítið úr fjölbreytileika hennar. 

Af þeim ástæðum ætti ekki að vera hægt að setja menningu í sértækar einingar vegna þess að 

menningarsamfélög eru samofin og mikið flæði er á milli þeirra. Hinsvegar hafa fræðimenn 

sem skoða þróun menningar bent á það að einingar menningar eru ekki sértækar og 

einangraðar eins og félagslegir mannfræðingar telja. Memes er sveiganlegt hugtak sem þarf 

að skilgreina í samhengi við þá rannsókn sem umræðir, það mikilvægasta er að sá 

menningarlegi þáttur sem er verið að rannsaka sýnir breytileika og flyst milli einstaklinga 

félagslega. 

Þegar kemur að uppruna þeirrar fjarlægðar á milli félagslegra mannfræðinga og 

viðfangsefnisins þróun menningar hafa tvær áberandi kenningar, kenningar um einlínulega 

þróun menningar um 1900 og félagslíffræði um 1970, taldir vera megin orsök þess en þeir 

leiddu til deilna milli félagslegra og líffræðilegra mannfræðinga. Kenningin um einlínulega 

þróun menningar var mjög umdeild þar sem sú hugmynd benti til þess að aðeins væri til staðar 

ein ríkjandi lína þróunar sem öll menningarsamfélög gengu í gegnum, en á mismunandi tímum 

og varpaði mjög einfaldari og rangri sýn á þróun menningar. Þróunarhyggjumennirnir töldu að 

þau samfélög sem ekki höfðu öðlast þá siðmenningu sem var á vesturlöndum voru þau 
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vanþróuð og óæðri. Slíkt ýtti undir kynþáttahyggju sem mátti sjá í hugmyndum Spencer um 

félagslegan darwinisma og hugmyndum Galton um eugenics. Félagslegir mannfræðingar 

gagnrýndu þessa kenningu vegna þeirra fordóma sem hún boðaði og réttlætti kúgun annarra 

þjóða. Eftir deilur um kenninguna um einlínulega þróun menningar fóru félagslegir 

mannfræðingar að einbeita sér að öðrum viðfangsefnum en þróun og tengdu hana gjarnan við 

kynþáttahyggju. Aftur mynduðust deilur milli félagslegra mannfræðinga og líffræðilegra 

mannfræðinga um þróun menningar með komu félagslegrar líffræði, en sú hugmynd benti til 

þess að það mætti nýta þær aðferðir sem raunvísindamenn nota til þess að skoða hegðun dýra 

til þess að skoða hegðun manna. Félagsvísindamenn mótmæltu því en þeir töldu að menning 

mannsins aðskildi hann frá öðrum dýrategundum, og þeir töldu að hvatinn á bakvið þessa 

nálgun væri til þess að ýta undir kynþáttahatur og kynbætur mannsins, sem raunvísindamenn 

sjálfir gagnrýndu harðlega. Þessi viðbrögð félagsvísindamanna eru líkt því sem átti sér stað við 

fyrri deilur í tengslum við einlínulega þróun menningar sem sýnir að enn voru ákveðnir 

fordómar í garð hugmynda um þróun. Þessar tvær kenningar hafa líklega spilað inn í óvinsældir 

viðfangsefnisins þróun menningar. 

Þrátt fyrir miklar breytingar á þróunarfræðilegum aðferðum, sérstaklega með komu 

nýrrar erfðatækni sem studdi þróunarfræðilegar aðferðir, er enn mikil fjarlægð milli 

félagslegra mannfræðinga og rannsókna á þróun menningar og þeirra nytsamlegu aðferðir 

sem hægt er að beita við slíkar rannsóknir. Rannsókn Perry og Mace (2010) sýndi fram á 

hvernig viðfangsefni og aðferðir fyrst og fremst viðhalda þeim aðskilnaði og fordómum sem 

eru í garð þróunarfræðilegra aðferða. Ákveðin kaldhæðni er til staðar þar sem félagslegir 

mannfræðingar eru stoltir af því að vera með opin hug og vera fordómalaus, þar með 

viðurkenna þá fordóma sem búa í sögu mannfræðinnar, en líta hinsvegar ekki við 

þróunarfræðilegum nálgunum og þeim kostum sem fylgir því að nota slíkar aðferðir. Við 

rannsóknir á þróun menningar væri nytsamlegt að samtvinna aðferðir þróunarfræðinnar og 

mannfræðinnar og þannig fá heildarsýn á þróun mannsins og reyna að öðlast þann skilning 

sem liggur að baki þeirrar þróunar.  
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