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Útdráttur 

Menning er einkennandi fyrir mannlegt atferli og er jafnframt eitt helsta verkfærið sem 

maðurinn nýtir sér til að komast af við fjölbreyttar umhverfisaðstæður. Í þessari ritgerð 

er skoðað hvernig menning breytist í tíma og rúmi eftir ferli sem er í grunninn 

sambærilegt við líffræðilega þróun þó svo að mikilvægar undantekningar séu til staðar. 

Maðurinn er gæddur líffræðilegum eiginleikum sem gera honum kleift að safna upp, 

muna og miðla yfirgripsmiklu safni menningarlegrar þekkingar milli kynslóða. Þetta 

þekkingarsafn hleður á sig breytingum við endurtekin kynslóðarskipti til þess að mynda 

aðlögunarhæfa heild. Fyrir þær sakir að menning hefur þróast með þessum hætti hefur 

manninum tekist að finna háþróaðar menningarlegar lausnir við ýmiskonar áskorunum 

hvort sem er við Norðurheimsskautið, í frumskógum hitabeltisins eða í eyðimörkum 

Ástralíu. 
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Abstract 

Culture is a unique characteristic of human behaviour as well as being one of man‘s 

primary tools for surviving in a diverse range of environments. This thesis gives an 

account of cultural change in time and space by a process that is roughly analogous to 

biological evolution though with some important exceptions. Humans are endowed 

with biological attributes that allow them to accumulate, remember and transmit a 

comprehensive pool of cultural information across generations. That pool of cultural 

information accumulates modifications over succesive generations to form an adaptive 

whole. On account of the fact that culture has evolved by this process it has allowed 

humans to invent sophisticated cultural solutions to various challenges whether 

whether they are found in the Arctic, in tropical jungles or in the deserts of Australia. 
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Inngangur 

Maðurinn verður að teljast nokkuð undarleg skepna þegar litið er á athæfi hans í 

samanburði við önnur dýr. Mannlegt athæfi er til að mynda mun fjölbreyttara og 

flóknara að gerð heldur en það sem finna má meðal annarra dýrategunda. Það er 

auðsjáanlegt ef litið er á afurðir mannlegs atferlis, nánar tiltekið menningar hans. Hvort 

sem um er að ræða víðtæk og flókin félagsleg tengsl eða fágaðar efnislegar 

menningarafurðir þá er ekkert viðlíka að finna meðal annarra tegunda. Þar á ofan hefur 

Homo sapiens sapiens tekist að leggja undir sig nánast gervalla jörðina þrátt fyrir að vera 

heldur ung tegund í þróunarfræðilegu samhengi. Þessi sérkenni mannsins má að 

einhverju leyti rekja til líffræðilegra eiginleika eins og vitsmunalegrar getu hans. 

Hinsvegar er ekki síður mikilvægt að gera ráð fyrir þróunarfræðilegu hlutverki 

menningar í þessu samhengi. Þróun menningar er viðfangsefni þessa lokaverkefnis þar 

sem leitast verður til að sýna fram á Darwinísk einkenni menningar og mikilvægi 

menningarlegrar þekkingar við að tryggja afkomu mannsins. Sérstaða okkar liggur í 

þeirri staðreynd að umfram allt þá erum við menningarleg tegund. 

Ritgerðin samanstendur af fimm köflum sem allir eiga það sameiginlegt að fjalla um 

sérkenni menningar í þróunarfræðilegu samhengi. Í fyrsta kaflanum verður því haldið 

fram að menning sýni fram á þau grunnskilyrði þróunar sem Charles Darwin setti fram í 

Uppruna Tegundanna en að þeim skilyrðum uppfylltum þróist menning. Gerður er 

samanburður á menningar- og líffræðilegri þróun og farið yfir þróunarfræðilegar 

afleiðingar þessa mismunandi ferla. Félags- og menningarlega lærð þekking berst manna 

á milli eftir leiðum sem í grófum dráttum svipa til líffræðilegra erfða en þó er að finna 

mikilvægar undantekningar á því erfðamynstri. Sum afbrigði menningarlega lærðrar 

þekkingar eru farsælli en önnur og því líklegri til þess að breiðast út. Að því gefnu hefur 

menning, samhliða líffræðilegri þróun, möguleikann á því að auka aðlögunarhæfni 

mannsins með því að bjóða upp á lausnir á þeim nýstárlegu áskorunum sem umhverfið 

setur fyrir hverju sinni. 

Í öðrum kafla er fjallað um sálfræðilega þætti sem hafa áhrif á menningarlegt nám 

þegar kemur að inntaki og heimildarmönnum. Náttúrulegt val hefur mótað hug 

mannsins til þess að gera honum kleift að nema menningarlega þekkingu á sem 

skilvirkastan hátt. Sem afleiðing af því reynist maðurinn vera hlutdrægur (e. biased) í vali 
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sínu og því líklegri til þess að læra af ákveðnum einstaklingum sem sýna fram á 

menningarleg merki (e. cues) eins og farsæld eða góða kunnáttu. Þess til stuðnings 

verða tekin dæmi um stýrðar rannsóknir á þessu sviði sem sýna fram á þessa 

ómeðvituðu hlutdrægni. 

Í þriðja kafla er fjallað um séreinkenni menningar mannsins, þeirrar staðreyndar að 

hún safnast saman kynslóð eftir kynslóð. Ofan á það að þróast í tíma þá er menning 

mannsins smávaxandi (e. cumulative) í þeim skilningi að með hverri kynslóð þá bætist í 

safn þeirrar menningarlegrar þekkingar sem er á færi komandi kynslóða. Með því að 

sækja í þetta vaxandi safn þá getur maðurinn notið menningarlegar þekkingar sem er 

flóknari, fágaðri og sérhæfðari en nokkuð það sem einhver gæti fundið upp á 

einstaklingsbundinn hátt. Sama hversu uppfinningasamur ákveðinn einstaklingur kann 

að vera þá getur hann ekki upp á eigin spýtur endurskapað afurðir uppsafnaðrar 

menningarlegrar þekkingar jafnvel þær sem myndu í fljótu bragði teljast einfaldar. Færð 

verða rök fyrir því að þetta sé séreinkenni mannsins og hans menningar með því að gera 

samanburð við nánasta ættingja okkar, simpansa. 

Í fjórða kafla er farið í hvað það sé í raun og veru sem geri menningu að eins 

mikilvægri aðlögun og raun ber vitni. Fjallað verður um það hvernig menning getur 

þróast af miklum hraða og á markvissan hátt á meðan líffræðilega hliðstæðan er 

hægfara og blind í samanburði. Maðurinn hefur þróast eftir þeim sömu 

þróunarfræðilegu lögmálum sem verka á allar lífverur. Þrátt fyrir það er maðurinn afar 

óvenjuleg skepna þegar litið er til þeirra aðferða sem hann hefur til að aðlagast með því 

að notfæra sér menningu sína. Á yfirborðinu virðist maðurinn ekki vera neitt sérlega vel 

útbúinn af náttúrunnar hendi miðað við aðrar tegundir. Líkamlega erum við tiltölulega 

viðkvæm, við höfum engan feld til þess að verja okkur fyrir náttúruöflunum og engar 

klær eða vígtennur til þess að afla okkur viðurværis. Þrátt fyrir þessar takmarkanir þá 

hefur maðurinn fundið lausnir við þessum vandamálum. Lausnir sem eru að finna í 

einstakri getu mannsins til að þróa með sér menningarlegar aðlaganir. Í gegnum sögu 

tegundarinnar Homo sapiens sapiens hefur maðurinn byggt á menningarlegri þekkingu 

fyrri kynslóða til þess að byggja upp safn menningarlegra aðlagana. Þær aðlaganir hafa 

gert honum kleift að komast af við fjölbreyttar umhverfisaðstæður. Búsvæði mannsins 

er óvenju víðáttumikið og fjölbreytt en það er gert mögulegt fyrir þær sakir að 
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uppsöfnuð menningarleg þekking býður upp á lausnir við staðbundnum vandamálum. 

Þannig geta mismunandi menningarhópar saumað vatnsheld föt úr selskinni við 

Norðurheimskautið og fundið lífsnauðsynleg vatnsból í eyðimörkum Ástralíu. Á meðan 

þurfa aðrar tegundir sérhæfðar líffræðilegar aðlaganir til þess að leysa svo fjölbreytt 

vandamál. 

Fimmti kafli tekur þær hugmyndir sem komið hafa fram í fyrri köflum og tengir þær 

beint við heimildir af vettvangi. Etnógrafískar heimildir frá Fídjíeyjum eru notaðar til 

þess að sýna fram á erfðamynstur menningarlegrar þekkingar og þróunarfræðilegt 

hlutverk menningarlegra afurða eins og matar-tabúa (e. food taboos). Þannig eru 

fræðileg módel og niðurstöður tilraunarannsókna tengd við raunverulegar heimildir 

fengnar af vettvangi. Með því er markmiðið að sjá þróunarferil menningar í verki og gera 

fræðilega umræðu aðgengilegri með tengingu við raunverulegar upplifanir fólks. Að 

lokum endar ritgerðin á samantekt og umræðu. 
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1 Þróast menning? 

Þróun og fjölbreytileiki lífheimsins grundvallast á þeim breytilegu eiginleikum sem hafa 

áhrif á lífsafkomu og frjósemi í hópum lífvera. Afkoma og frjósemi einstakra lífvera 

ræðst jafnframt af samspili breytilegra eiginleika við umhverfi þeirra. Ef eiginleiki reynist 

ábatasamur þá má búast við því að hann aukist í tíðni innan hópsins og veiti því aukna 

aðlögunarhæfni (e. adaptative) (Stanford, Allen og Antón, 2013). Í Darwinískum (e. 

Darwinian), þróunarfræðilegum skilningi þurfa þrjú skilyrði að vera til staðar svo að 

náttúrulegt val geti leitt til aðlögunar (e. adaptation): (1) einstaklingar þurfa að vera 

breytilegir. Breytileiki er grunnforsenda svo hægt sé að velja fyrir þeim eiginleikum sem 

henta umhverfisaðstæðum hverju sinni. (2) Breytileikinn þarf að vera þess eðlis að hann 

erfist til næstu kynslóðar með einhverskonar tilfærslu upplýsinga. Ef engin tilfærsla á sér 

stað milli kynslóða þá hverfur eiginleikinn með lífverunni sem ber hann. (3) Sumar gerðir 

eru líklegri til að komast af, og þá breiðast út, en aðrar. Með öðrum orðum þá þarf 

eiginleikinn að gera lífveru kleift að aðlagast umhverfi sínu betur en þær lífverur sem 

hafa eiginleikann ekki (Mesoudi, 2011). Líffræðilegar erfðir uppfylla þessi þrjú skilyrði og 

sem bein afleiðing af því þá þróast líffræðilegir eiginleikar og aðlagast. Hér verður 

kannað hvort það sama megi segja um menningu. Menningarlegar upplýsingar sem fólk 

lærir frá öðrum virðast einnig uppfylla öll áðurnefnd skilyrði og ættu því að geta þróast 

og veitt aukna aðlögunarhæfni. Mikilvægi og sérstæði menningar liggur þó í þeim 

þáttum sem gera hana ólíka líffræðilegum erfðum þá sérstaklega þegar kemur að 

erfðamynstri, uppsöfnun og þróunarhraða (Richerson og Boyd, 2005). 

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að taka fram hvaða skilningur er lagður í 

orðið menningu. Hugtakið menning er alræmt fyrir þær sakir að hafa hlotið nær 

óteljandi skilgreiningar í gegnum tíðina enda er um að ræða afar fjölbreytt fyrirbæri sem 

hefur ótalmarga snertifleti. Innan mannfræðinnar er erfitt að finna almennt 

samkomulag varðandi það hvernig eigi að skilgreina hugtakið en til að undirstrika það 

má geta þess að Kroeber og Kluckhohn (1952) tóku saman 161 mismunandi 

skilgreiningu á menningu. Í þessari ritgerð verður átt við menningu sem: „...allar þær 

upplýsingar sem einstaklingur öðlast frá öðrum eftir fjölda mismunandi leiða til að nema 

með félagslegum hætti...“ (Richerson, Boyd og Henrich, 2010, bls. 8985). Helstu leiðirnar 

til náms eiga sér stað með kennslu eða eftirlíkingu (e. imitation). Með orðinu 

upplýsingar er átt við hvers kyns hugarástand, hvort sem það er meðvitað eða ekki, sem 
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numið er frá öðrum og hefur áhrif á hegðun þess sem nemur. Þær menningarlegu 

upplýsingar sem um ræðir ná yfir vítt svið en þar má nefna: viðhorf, skoðanir, trú, gildi, 

siði, aðferðir, tækni eða önnur fyrirbæri sem eru numin með félagslegum hætti 

(Richerson og Boyd, 2005; Mesoudi, 2009). Þessar skilgreiningar má rekja til þeirrar 

sannfæringar að menningarlegan breytileika megi rekja til upplýsinga sem finna megi í 

heilum manna. Þær geta tekið breytingum fyrir atbeini þess sem nemur upplýsingarnar 

og þær hafa jafnframt komist þangað fyrir tilstilli þess að fólk lærir hvert af öðru 

(Richerson og Boyd, 2005). Í þessari ritgerð verða hugtökin félags- og menningarlegur 

lærdómur eða þá að læra félags- eða menningarlega gjarnan notuð jöfnum höndum. 

Menningarlegar upplýsingar sem einstaklingar afla sér er nytsamlegt að aðgreina 

með því að bera þær saman við upplýsingar sem fást með öðrum leiðum, nánar tiltekið 

erfðafræðilegar og einstaklingsbundnar. Erfðafræðilegar upplýsingar eru þær sem 

einstaklingur hlýtur í arf frá foreldrum sínum við samruna sáð- og eggfrumu og ákvarða 

líffræðilega eiginleika hans. Einstaklingsbundinn lærdómur (e. individual learning) nær 

hinsvegar til upplýsinga sem er aflað upp á eigin spýtur án beinna félags- eða 

menningarlegra áhrifa frá öðrum einstaklingum (Mesoudi, 2009). Þar er átt við 

upplýsingar sem hægt er að rekja til beinnar reynslu einstaklingsins á umhverfi sínu. 

Vissulega má deila um það hvort að einstaklingsbundinn lærdómur mannsins sé 

algerlega laus við áhrif frá öðru fólki. Í kenningum um menningarlega þróun þá er þessi 

þrískipting þó gjarnan gerð til þess að undirstrika mismunandi eiginleika þessara þriggja 

gerða upplýsinga. Ef þessar mismunandi upplýsingar bjóða upp á lausnir við þeim 

fjölmörgu vandamálum sem lífverur standa frammi fyrir, sérstaklega þeim sem varða 

lífsafkomu og frjósemi, þá má segja að þær feli í sér aðlögun. 

Fjallað verður um menningarlega þróun út frá þeirri forsendu að menningarlegar 

upplýsingar eru breytilegar í tíma og rúmi. Þessar breytingar eru tíðar og gerast eftir 

ferlum sem eru í grunninn viðlíka þeim sem eru að verki þegar tegundir breytast. Margt 

er þó einnig ólíkt eins og til að mynda þróunarhraði og erfðamynstur. Eins og í tilfelli 

líffræðilegrar þróunar þá er til staðar breytileiki meðal menningarlegra afbrigða, 

samkeppni þeirra á milli og tilfærsla upplýsinga á milli kynslóða (Mesoudi, Whiten og 

Laland, 2004). Sú staðreynd að menning er breytileg gæti talist augljós fullyrðing 

sérstaklega innan mannfræði þar sem eitt af megin viðfangsefnum greinarinnar er 
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menningarlegur fjölbreytileiki og samanburður (Eriksen, 2001). Fólk er til að mynda 

breytilegt þegar kemur að trúarlegri afstöðu, hvaða tungumál það talar, matarvenjum 

og öðrum hefðum og kunnáttu allt út í hið óendanlega. Til dæms er að finna um það bil 

6.800 mismunandi tungumál og rúmlega 10.000 mismunandi trúarbrögð í heiminum í 

dag. Einstaklingar hafa takmarkaða getu til þess að nema alla þessa þekkingu, til dæmis 

verður það að teljast ólíklegt að einstaklingur geti lært fleiri þúsund tungumál. Þar af 

leiðandi verður samkeppni milli mismunandi afbrigða hvort sem um er að ræða 

tungumál, trúarbrögð eða annarskonar þekkingu. Eins sjáum við líkt og þegar samkeppni 

á sér stað í lífheiminum þá á sér stað útdauði meðal menningarafbrigða þar sem hæfari 

afbrigði komast frekar af. Að lokum þurfa menningarafbrigði að erfast milli einstaklinga 

en í öllum mannlegum samfélögum nemur fólk menningarlegar upplýsingar eins og 

skoðanir, siði, hefðir, viðhorf og kunnáttu frá öðrum (Mesoudi, 2011). 

Að þessum skilyrðum uppfylltum þá geta ákveðin menningarafbrigði varðveist fram 

yfir önnur. Ákvarðandi þáttur í því hvaða afbrigði varðveitast er fyrst og fremst val fyrir 

hagstæðum afbrigðum. Aðrir ferlar sem ekki stýrast af vali eins og hending geta einnig 

ráðið för en gjarnan er átt við það ferli sem tilviljunarkennt flökt (e. drift) (Mesoudi, 

2009; Mesoudi o.fl., 2004). Menningarlegt val, hliðstætt við náttúruval, kemur því fyrir 

sem einn mikilvægasti þátturinn í því að ákvarða hvaða afbrigði halda velli eða hverfa af 

sjónarsviðinu. Þar er sérstaklega mikilvægt að beina sjónum að menningarafbrigðum 

sem annaðhvort veita betri afkomu eða leiða til ótímabærs dauða (Richerson og Boyd, 

2005). Góð menningarleg þekking á veiðidýrum eða ætum plöntum er líkleg til að veita 

betri afkomu og því breiðast út í stofni og aukast í tíðni. Slæm eða ónákvæm þekking á 

því sviði gæti hinsvegar leitt til fæðuskorts eða eitrunar og því er líklegra að valið sé 

gegn upptöku slíkra menningarafbrigða. Mikilvægt er þó að hafa í huga að afbrigði geta 

aukist í tíðni óháð því hvort þau séu hagstæð og geta jafnvel verið skaðleg fyrir 

einstaklinga og samfélög þeirra. Dæmi um menningarafbrigði sem skerða lífslíkur en 

breiðast engu að síður út gæti til dæmis verið tóbaks- eða sykurneysla. Mesoudi (2011) 

tekur dæmi um skírlífi sem er útbreitt menningarafbrigði meðal presta ýmissa 

trúarbragða þrátt fyrir að augljós afleiðing þess sé að frjósemi þeirra verði engin fyrir 

vikið. Í þessari ritgerð verður sjónum aðallega þó beint að því hvernig menningarafbrigði 

geta stuðlað að því að bæta þróunarfræðilega hæfni mannsins. 
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1.1 Menningarleg þróun er Darwinísk 

Áður en að þekking á genetískum erfðum kom til var sú hugmynd á lofti að eiginleikar 

sem lífverur ávinna sér á lífsleiðinni og reynast þeim nytsamlegir geti erfst til næstu 

kynslóðar. Hugmyndina má rekja til fyrri hluta nítjándu aldar og er gjarnan eignuð Jean-

Baptiste Lamarck en Charles Darwin aðhylltist einnig svipaðar hugmyndir á fyrri hluta 

ferils síns (Richerson og Boyd, 2005). Þannig gæti lífvera sem til dæmis eyðir miklum 

tíma í að sveifla sér milli trjágreina öðlast aukna færni á því sviði og skilað þeim 

eiginleika til afkvæma sinna sem yrðu þá enn færari en foreldrarnir. Eftir að þekking á 

erfðum jókst í kjölfar rannsókna Gregor Mendels á baunaplöntum var hugmyndinni um 

erfðir áunninna eiginleika endanlega kastað. Í dag eru hugmyndir Lamarck almennt að 

vissu leyti gerðar að athlægi í ljósi þess sem við vitum um erfðir (Stanford o.fl., 2013). 

Þrátt fyrir að búið sé að kasta hugmyndinni um erfðir áunninna eiginleika alfarið úr 

líffræði þá getur hún reynst nytsamleg á öðrum sviðum. Segja má að núverandi sýn á 

þróun menningar sé að mörgu leyti nær þróunarhugmyndum Lamarck og fyrri 

hugmyndum Darwins heldur en þeirri sem við þekkjum í dag eftir formlegan samruna 

Mendelskra erfðalögmála og Darwinískrar þróunar sem leiddi til sameinaðrar 

þróunarkenningar sem oftast er átt við sem ný-Darwinisma eða nýju synthesuna (e. 

modern synthesis) (Stanford o.fl., 2013; Mesoudi, 2011). Menningarleg þróun er þó ekki 

beinlínis Lamarckísk (e. Lamarckian) því áunnin menningarleg þekking erfist ekki með 

líffræðilegum hætti til afkvæmis. Frekar er nær að hugsa um það hvernig einstaklingar 

tileinka sér menningarlega eiginleika með því að læra af öðrum. Þeir eiginleikar geta 

síðan tekið breytingum, hvort svo sem breytingarnar gerast á meðvitan hátt að 

frumkvæði einstaklingsins eða þá að eiginleikinn haldist óbreyttur, áður en að honum er 

síðan miðlað áfram til einhvers annars (Mesoudi o.fl., 2004). Í þeim skilningi mætti segja 

að menningarleg þróun sé Lamarckísk jafnt sem Darwinísk allt eftir því hvaða þættir 

hennar eru til skoðunar hverju sinni (Kronfeldner, 2007). 

Töluverð andstaða hefur verið við hugmyndir um að menning þróist með 

einhverskonar útfærslu af Darwinísku náttúruvali. Ein slík gagnrýni beinist að þeirri 

staðreynd að í tilfelli menningar reynist erfitt að afmarka skýrar arfgengar einingar eins 

og hægt er að gera með erfðaefni. Það hefur jafnframt oft verið sett sem forsenda þess 

að þróun eigi sér stað (Mesoudi o.fl., 2004; Richerson og Boyd, 2005). Á meðan hægt er 
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að afmarka erfðaefni í arfgengar einingar alveg niður á sameindasvið þá er það erfiðara 

viðfangsefni þegar menning á í hlut en jafnvel helstu menningarsérfræðingar myndu 

ekki auðveldlega geta bent á byggingareiningar íslenskrar menningar til að taka dæmi. 

Þó er auðveldara að hluta menningu niður á ákveðnum sviðum líkt og hægt er að gera 

með tungumál. Tungumál er hægt að flokka niður í einstakar hljóðeiningar eða fónem 

(e. phoneme) sem eru minnstu einingar tungumáls en eins og einstakir basar erfðaefnis 

þá eru einstök fónem merkingarlaus ein og sér (Halliday og Webster, 2006). 

Richard Dawkins (1989) bjó til orðið meme til þess að eiga við einstakar 

menningarlegar einingar sem berast manna á milli en með því var tilgangur hans að 

finna fyrirbæri sem væri samsvarandi við gen innan menningar. Breytileg útbreiðsla og 

val á þessum meme-um yrði þá til þess að menningarlegar breytingar leiði til þróunar. 

Hugmynd Dawkins um meme hefur jafnframt leitt til heildstæðrar ný-Darwinískrar 

kenningar um þróun menningar sem kallast memetics en helstu talsmenn þeirrar 

kenningar eru heimspekingurinn Dan Dennett og sálfræðingurinn Susan Blackmore. 

Kenningin gerir ráð fyrir því að menningarleg afbrigði skiptist í meme og það séu 

afmarkaðar einingar sem erfist á nákvæman hátt líkt og gen gera (Mesoudi, 2011). Hér 

verður því haldið fram að hægt sé að beita þróunarfræðilegri sýn til þess að hugsa um 

menningu án skýrt afmarkaðra erfðaeininga. Menningarlegar erfðir virðast benda til 

þess að þær geti verið samansettar úr afmörkuðum einingum sem erfast á nákvæman 

hátt þegar litið er til ákveðinna sviða menningar líkt og tungumáls. Þegar litið er til 

annarra sviða menningar sem hafa ekki skýrar „annaðhvort eða“ afmarkanir þá er það 

greinilega ekki tilfellið eins og til dæmis með stjórnmálaskoðanir sem gjarnan eru á 

tilteknu rófi (Mesoudi, 2011). 

Rétt eins Darwin vissi ekkert á sínum tíma um gen eða erfðaeindir þá eru ný-

Darwinískar forsendur óþarfar til þess að beita þróunarfræðilegri sýn á menningarlegar 

breytingar (Richerson og Boyd, 2005). Þó svo að menningarleg þróun sé frábrugðin ný-

Darwinískri þróun að mörgu leyti þá er engu að síður enn hægt að segja að menning sé 

Darwinísk svo lengi sem hún sýni fram á grunnhugmyndir Darwins um breytileika, 

samkeppni og erfðir eins og fram kemur hér að framan (Mesoudi, 2011). Ný-Darwinískar 

kenningar gera þær forkröfur að breytileiki komi til vegna handahófskenndra 

stökkbreytinga og að erfðir komi í formi afmarkaðra eininga. Í tilfelli menningar er 
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breytileiki ekki alltaf handahófskenndur heldur getur hann verið stýrður af 

einstaklingum með einhverja framsýni í huga. Slíkur stýrður breytileiki (e. guided 

variation) er breytileiki engu að síður (Boyd og Richerson, 1985). Það sama má segja um 

menningarlegar erfðir sem taka ekki endilega á sig form skýrt afmarkaðra eininga og 

sýna ennfremur fram á Lamarckíska eiginleika. Menning er því ekki ný-Darwinísk heldur 

sýnir hún fram á þau grundvallaratriði sem Darwin setur fram í Uppruna Tegundanna 

um þróun vegna náttúrulegs vals (Mesoudi, 2011; Mesoudi o.fl., 2004). Með þessu er 

markmiðið að sýna fram á það að ekki sé hægt að hrekja hugmyndina um 

menningarlega þróun út frá þessum algengu forsendum sem gjarnan eru lagðar fram. 

Menning er einstök og mikilvæg aðlögun einmitt fyrir þær sakir að þróunarferill og 

erfðamynstur menningar starfar á ólíkan hátt frá erfðaefni. Af því að menning þróast á 

einstakan hátt þá er hún mikilvæg í þróunarfræðilegum skilningi. Menning getur gert 

einstaklingum kleift að gera hluti eins og að aðlagast síbreytilegum umhverfisaðstæðum 

mun hraðar en ef aðeins erfðafræðilegar aðlaganir væru áhrifaþáttur (Boyd og 

Richerson, 2005; Richerson o.fl., 2010). Hér verða grundvallarhugmyndir Darwins 

notaðar til þess að skoða menningarlegan breytileika. Gerð verður tilraun til þess að 

brúa þá víðu gjá sem myndast hefur á milli félags- og náttúruvísinda í þeirri von að varpa 

frekara ljósi á einkennandi atferli mannsins, það er að segja getuna til þess að notfæra 

sér menningu. 

1.2 Samanburður á líffræðilegu og menningarlegu erfðamynstri 

Sú hugmynd að menning lúti svipuðum lögmálum og líffræðilegar erfðir er ekki endilega 

ný af nálinni. Darwin (1871) fann samlíkingu meðal myndunar aðskildra tegunda annars 

vegar og tungumála hins vegar. Samkvæmt honum má skýra tilurð beggja sem afurð 

hægfara breytinga eða nánar tiltekið, þróunar. Það hefur þó aðeins verið undanfarin 50 

ár sem fræðilegur áhugi á þróun menningar hefur aukist svo um munar. Miklar framfarir 

hafa orðið á því sviði þar sem sóttur er hugmynda- og aðferðafræðilegur innblástur frá 

þróunarfræðilegri líffræði til þess að veita innsýn í þróun menningar (Boyd og Richerson, 

1985; Richerson og Boyd, 2005; Cavalli-Sforza og Feldman, 1981; Richerson og Henrich, 

2011). Samlíkingin hefur reynst frjósöm þar sem margt í ferlunum tveimur virðist svipað. 

Brýnt er þó að halda því til haga að eins og með flestar samlíkingar er sambandið milli 

þeirra ekki fullkomið. Hér verður farið yfir þau ýmsu ólíkindi sem eru til staðar til dæmis 
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þegar kemur að breytileika, erfðum og vali á líffræðilegum og menningarlegum þáttum 

sem undirstrika þetta sérstaka samband (Claidière, Scott-Phillips og Sperber, 2011). 

Menningarleg þekking berst á milli einstaklinga á hátt sem á sér ýmsar hliðstæður 

við tilfærslu erfðaefnis. Þessi líkindi og samspil menningar og erfða byggja á þeirri 

staðreynd að maðurinn sem tegund er í nær einu og öllu háður menningarlega miðlaðri 

þekkingu til þess að tryggja afkomu sína. Því hefur samhliða líffræðilegu erfðamynstri 

orðið til annað kerfi menningarlegra erfða sem þróast bæði sjálfstætt og í beinu samspili 

við þær líffræðilegu. Almennt er átt við þessa kenningu sem tvíþættar erfðir (e. dual 

inheritance theory) eða samþróun erfða og menningar (e. gene-culture coevolutionary 

theory) (Boyd og Richerson, 1985; Cavalli-Sforza og Feldman, 1981; Richerson og 

Henrich, 2011). 

Með þeim fyrstu til þess að gera skil á því hvernig menningarlegir þættir dreifast og 

breytast yfir tíma voru Luca Cavalli-Sforza og Marcus Feldman (1981) í bók sinni Cultural 

Transmission and Evolution. Þeir notuðust við aðferðir stofnerfðafræði, faraldsfræði og 

tölfræði til þess að gera reiknilíkön sem taka til erfðamynstur og dreifingu 

menningarlegra þátta. Einnig gerðu þeir skil á þeim leiðum sem menning flyst milli 

einstaklinga auk þess að skoða þróunarfræðilegar afleiðingar þegar kemur að hraða 

menningarlegrar þróunar og eðli menningarlegs breytileika innan og á milli hópa. Hér 

verður ekki farið sérstaklega í ítarlega reikninga þeirra Cavalli-Sforza og Feldman heldur 

verður einblínt á það hvernig aðferð þeirra meðhöndlar sérstakt eðli menningarlegra 

erfða í samanburði við líffræðilegar erfðir. 

Cavalli-Sforza og Feldman (1981) gera skil á tvenns konar tilfærslu menningar sem 

greinir það ferli frá líffræðilegum erfðum. Í tilfelli mannsins getur tilfærsla erfðaefnis 

eingöngu átt sér stað á einn hátt frá foreldri til afkvæmis, nánar tiltekið á lóðréttan (e. 

vertical) hátt. Aðeins einn erfðaatburður verður við getnað og þar á sér stað tilfærsla á 

öllu því erfðaefni sem þarf til þess að mynda manneskju. Í tilfelli menningar þá er 

erfðamynstrið heldur flóknara. Menningu er ekki aðeins miðlað frá foreldri til afkvæmis 

heldur getur menningu í raun verið miðlað milli einstaklinga frá hverjum sem er. Ólíkt 

erfðaefni getur menning einnig borist á láréttan (e. horizontal) hátt, milli einstaklinga 

innan sömu kynslóðar, eða þá með skáhallandi (e. oblique) hætti milli einstaklinga þvert 

á kynslóðarbil og er þá bæði hægt að læra frá eldri kynslóðum jafnt sem yngri. 
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Því er augljóst að menning, ólíkt erfðaefni, hefur að vissu leyti frjálsari hendur þegar 

kemur að tilfærslu og er ekki þvinguð til þess að dreifast aðeins eftir einni leið. Eins 

getur menningarlegt nám átt sér stað yfir alla ævi einstaklings og því er ekki aðeins um 

einn erfðaatburð að ræða eins og í tilfelli erfðaefnis. Sú staðreynd felur í sér 

þýðingarmikinn eðlismun á erfðamynstrunum tveimur (Mesoudi, 2011). Í stað þess að 

hljóta allar upplýsingarnar í einu upplagi þá getur einstaklingur sem nemur 

menningarlegar upplýsingar verið vandlátur hvað varðar inntak og heimildarmenn. Þar á 

ofan býður menningarlegur lærdómur upp á það að geta yfir líftíma sinn uppfært eða 

losað sig við hugmyndir eftir þörfum (Henrich og Gil-White, 2001; Richerson og Boyd, 

2005). Lóðrétt tilfærsla menningar hefur verið ráðandi í gegnum þróunarsögu mannsins 

og er að öllum líkindum veigamikil enn í dag. Ætla má að framboð á menningarlegum 

breytileika hafi verið minna í fortíð en bæði þá og í dag fer meirihluti lærdóms fram á 

fyrstu æviárunum og því líklega að mestu frá foreldrum. Með tilkomu víðtækra 

félagslegra tengsla eins og internetsins má áætla að mikilvægi láréttrar og skáhallandi 

tilfærslu hafi aukist stórlega (Richerson o.fl, 2010). Mikilvægt er þó að taka hér fram að 

þó svo að fræðilega séð geti einstaklingar lært frá hverjum sem er þá eru til staðar ýmsir 

eðlislægir þættir sem geta haft áhrif á það hvað er lært og frá hverjum (Stenberg, 2009; 

Henrich og Broesch, 2011; Henrich og Gil-White, 2001). 

Margir hafa byggt á brautryðjandi vinnu Cavalli-Sforza og Feldman (1981) til þess að 

veita innsýn í þróun, atferli og sálfræði mannsins með því að beita þverfræðilegum 

nálgunum. Líkön þeirra og aðferðafræði gefa kost á að brúa bilið milli breytinga sem 

verða hjá einstaklingnum við þær sem verða innan stofnsins í heild. Hægt er að tengja 

vitsmunalega og sálræna eiginleika einstaklinga við það sem gerist í hópum með því að 

kanna þær tíðnibreytingar sem verða á menningarlegum afbrigðum í hópunum yfir tíma. 

Þessar aðferðir eru sambærilegar við þær sem stofnerfðafræðingar nota við skoðun á 

erfðabreytileika í stofni (Mesoudi, 2009). Peter Richerson og Robert Boyd (2005) eru vel 

kunnir á sviði menningarlegrar þróunar en þeir benda á mikilvægi stofnahugsunar (e. 

population thinking). Rétt eins og þegar um líffræðilega þróun er að ræða þá er ekki 

hægt að gera réttileg skil á menningarlegri þróun án þess að hugsa út frá sjónarhorni 

hópa breytilegra einstaklinga og með því að taka tillit til þeirra áhrifa sem felst í þessum 

breytileika (Godfrey-Smith, 2009). Val á breytilegum menningarafbrigðum á sér stað hjá 

einstaklingum. Afdrif tiltekins menningarafbrigðis í stofninum veltur síðan á þessu 

einstaklingsbundna vali.  
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2 Menningarleg valvísi 

Eins og tekið var fram í kaflanum hér að framan þá er gert ráð fyrir því í þessari ritgerð 

að menningu megi rekja til þeirra upplýsinga sem geymdar eru í heila mannsins 

(Richerson og Boyd, 2005). Að því gefnu er gengið út frá þeirri ályktun að það séu 

ákveðnar líffræðilegar forsendur sem liggja að baki getu mannsins til þess að læra og 

miðla menningarlegri þekkingu. Getan til þess að nýta sér menningu er því afurð 

líffræðilegrar þróunar og náttúrulegs vals en þau ferli hafa starfað saman til þess að 

móta hug mannsins. Til þess að þetta hafi gerst þá hefur þurft að eiga sér stað jákvætt 

náttúrulegt val fyrir einstaklingum sem hafa reitt sig á menningarlegar upplýsingar til að 

tryggja afkomu sína fram yfir einstaklingsbundnar eða erfðafræðilegar upplýsingar. Í 

sömu andrá hefur náttúrulegt val mótað sálfræðilega eiginleika mannsins með því að 

gera einstaklingum kleift að nema menningarlegar upplýsingar úr umhverfi sínu á sem 

hagkvæmastan hátt (Boyd og Richerson, 1985; Mesoudi, 2011). Þessir eiginleikar eru 

afar mikilvægir því til þess að menningarleg þróun veiti aukna aðlögunarhæfni er 

nauðsynlegt að vita hvað best er að læra og af hverjum. Í þessum kafla verður farið yfir 

það hvernig sálfræðilegir eiginleikar mannsins stuðla að því að stýra menningarlegri 

þróun og gera hana að enn hagkvæmari og nákvæmari kost. 

Boyd og Richerson (1985) halda því fram að fyrir tilstuðlan menningarlegrar þróunar 

hafi maðurinn skapað sér nýja valþrýstinga (e. selective pressures) þegar kemur að 

atferli. Jafnskjótt og getan til þess að nýta sér smávaxandi og félagslega lærða menningu 

kom fram á sjónarsviðið breyttist umhverfið þar sem valið á sér stað. Í þessu nýja 

umhverfi þar sem félagslega lærð þekking getur ráðið úrslitum varðandi hæfni 

einstaklings til þess að komast af og æxlast hefur átt sér stað sterkt jákvætt val fyrir 

stökkbreytingum sem gefa einstaklingum betri kost á að hagnast á slíkri þekkingu. Fyrir 

tilstilli náttúruvals hefur sálfræði mannsins því mótast til að gera hann vandlátan bæði á 

menningarlegar upplýsingar og heimildarmenn. Þetta val kalla Henrich og Gil-White 

(2001) hlutdrægni (e. selective biases). Þegar þessi hlutdrægni er að verki í stofni yfir 

margar kynslóðir getur það aukið líkurnar á að menningarlegar aðlaganir komi upp 

vegna þess að menningarlegir nemar beina sjónum sínum frekar að heimildarmönnum 

sem eru vel að sér (Henrich og Broesch, 2011). Hlutdrægnin á einnig þátt í að auka 

aðlögunarhæfni í stofni með því að sigta út þekkingu sem getur dregið úr 

aðlögunarhæfni (e. maladaptive) (Enquist og Ghirlanda, 2007). 
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Menningarlegar upplýsingar gera manninum kleift að aðlagast umhverfisaðstæðum 

á tiltölulega skömmum tíma samanborið við þær einstaklingsbundnu eða 

erfðafræðilegu. Vegna þess að menning hefur möguleika á hraðari aðlögun getur það 

verið mun hagkvæmara að nema slíkar upplýsingar fram yfir hina valkostina og þá 

sérstaklega þegar umhverfisaðstæður eru fjölbreyttar og hverfular (Henrich og 

McElreath, 2003). Ef við göngum út frá þeirri hagkvæmni myndum við einnig álykta að 

það væri enn hagkvæmara að læra frá þeim einstaklingum, sem héðan í frá verður átt 

við sem fyrirmyndir (e. models), sem hafa að geyma upplýsingar sem teljast bestar eða 

að minnsta kosti yfir meðallagi (Henrich og Gil-White, 2001). 

Kenningar varðandi val á menningarlegum fyrirmyndum gera ráð fyrir því að 

upplýsingar séu kostnaðarsamar. Það kostar bæði tíma og orku að afla sér 

menningarlegra upplýsinga og ofan á það er ekki sjálfgefið að nemi fái að læra frá 

ákveðinni fyrirmynd. Að því gefnu er mikilvægt að nemar geri ómeðvitað einskonar 

kostnaðar-ábatagreiningu (e. cost benefit analysis) við mat á fyrirmyndum. Sú greining 

felur í sér að nemar meti væntanlegan hagnað sem hlýst af því að læra frá fyrirmynd í 

samanburði við þann kostnað sem felst í því að hljóta aðgang að viðkomandi fyrirmynd 

(Henrich og Broesch, 2011). Oftast leiðir sá kostnaður til þess að nemar læra til að byrja 

með frá fyrirmyndum sem bera minni kostnað. Það felur gjarnan í sér lóðréttan lærdóm 

frá foreldrum eða lárétt frá systkinum og öðrum í nærumhverfi nemans. Skyldmenni eru 

ódýrari fyrirmyndir því þær hafa hvata til þess að kenna skyldmennum sínum. Því er 

ábatasamt að læra sem mest frá þeim áður en hægt er að endurskoða eða bæta 

upplýsingarnar með því að læra frá öðrum ákjósanlegum fyrirmyndum (Henrich og Gil-

White, 2001). Ómeðvitaðir sálfræðilegir ferlar sem auðvelda það að ákveða hvaða 

fyrirmyndir eru bestar myndu því hafa töluverð áhrif á það að lækka kostnaðinn sem fer 

í þann hluta lærdómsferlisins. Með því að nálgast menningarlega þekkingaröflun sem 

safn sálfræðilegra aðlagana getum við komist að því hvernig náttúrulegt val hefur mótað 

atferli mannsins til þess að nema menningu úr sínu umhverfi á sem hagkvæmastan hátt. 

Til að byrja með þurfum við að snúa okkur að því hvernig einstaklingar ráða í það 

vandamál að ákveða af hverjum þeir eigi að læra. Samkvæmt Henrich og Broesch (2011) 

þá reiðir maðurinn sig á eðlislæga hlutdrægni til að auðvelda valið. Hún tekur mark af 

ákveðnum menningarlegum merkjum (e. cues) sem gefa til kynna hvaða einstaklingar í 
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félagslega umhverfi nemans eru líklegastir til þess að búa yfir upplýsingum sem leiða til 

aukinnar aðlögunarhæfni. Helstu merkin sem höfundarnir leggja til eru: „(1) kunnátta 

(færni), þekking, farsæld og virðing, (2) heilsufar, (3) aldur og (4) samlíking við sjálfan sig 

(t.d. byggt á kyni, etnerni, persónuleika og líkamlegum eiginleikum)“ (Henrich og 

Broesch, 2011, bls. 1140). Oftast er valið fyrir merkjunum á ómeðvitaðan hátt án 

fyrirætlunar og þau geta jafnframt gert nemendum kleift að bera kennsl á fyrirmyndir 

sem búa yfir upplýsingum sem líklegar eru til að vera í samræmi við framtíðarhlutverk 

hans (Mesoudi, 2009; Henrich og Gil-White, 2001). 

Rannsóknir við stýrðar aðstæður sem framkvæmdar hafa verið á börnum styðja 

þessar tilgátur og sýna fram á að börn eru gjörn á að leita til annars fólks til viðmiðunar. 

Börn allt niður í 12 mánaða aldur hafa tilhneigingu til að velja fyrirmyndir sem sýna 

áðurnefnd menningarleg merki (Henrich og Gil-White, 2001; Bloom, 2008; Harris og 

Corriveau, 2011; Stenberg, 2009). Sem dæmi má nefna tilraun Koenig og Harris (2005) 

sem sýnir fram á að þriggja ára börn kjósa fremur að sækja upplýsingar til fyrirmynda 

sem sýnast vel að sér á ákveðnu sviði heldur en til einhvers sem sýnir merki um 

vanþekkingu. Því til stuðnings má einnig minnast á rannsókn Stenberg (2009) sem gerð 

var á 12 mánaða ungabörnum. Rannsóknin fól í sér að skoða viðbrögð barnanna við 

nýstárlegu og vafasömu (e. ambiguous) leikfangi. Barninu var síðan gefin jákvæð eða 

neikvæð viðbrögð annaðhvort frá móður eða rannsakanda til þess að skoða hegðun 

barnsins gagnvart leikfanginu. Í ljós kom að börnin kusu frekar að nýta sér upplýsingar 

frá rannsakandanum til þess að stýra hegðun sinni frekar en móðurinni. Út frá þeim 

niðurstöðum ályktar Stenberg að börnin leiti til fyrirmyndar sem þau telja búa yfir 

viðeigandi upplýsingum fram yfir móður sína í nýstárlegum aðstæðum. Bæði barnið og 

móðirin eru ókunn aðstæðunum og því telur barnið rannsakandann færari eða betur að 

sér í viðkomandi aðstæðum (Stenberg, 2009). 

Aðrar svipaðar tilraunir með leikföng hafa verið gerðar og sýna fram á að börn leiti 

til annarra til viðmiðunar mun frekar og oftar ef um vafasamt leikfang er að ræða. 

Jafnframt breyttu börnin aðeins hegðun sinni út frá viðbrögðum fyrirmyndanna þegar 

vafasamt leikfang átti í hlut (Kim og Kwak, 2011). Þetta getur sagt okkur ýmislegt um 

það hvenær einstaklingar ættu að nýta sér menningarlega þekkingu. Hugræn geta sem 

varðar mat á upplýsingum í félagsumhverfi og val á fyrirmyndum virðist taka á sig mynd 
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við eins árs aldur. Þegar óvissa blasir við og eðlislægir eiginleikar barnsins nýtast ekki í 

viðkomandi ástandi þá nýta börnin menningarleg merki til þess að koma auga á 

fyrirmyndir með þá þekkingu sem á við (Stenberg, 2009). Til viðbótar hafa aðrir eins og 

Harris og Corriveau (2011) sýnt fram á að börn eigi það til að vera vandlátari þegar 

kemur að því að velja hverjum eigi að læra frá frekar en hvað eigi að læra. Slíkar 

niðurstöður samræmast þeirri starfsemi sem Henrich og Gil-White (2001) segja 

einkenna menningarlega hlutdrægni. Niðurstöður þessara tilrauna koma heim og saman 

við það sem þróunarfræðileg sýn á menningu segir varðandi hvenær það sé ábatasamt 

að læra frá öðrum. Samkvæmt þróunarfræðilegum líkönum þá ætti menningarlegur 

lærdómur að vega meira í ákvarðanatöku heldur en einstaklingsbundinn lærdómur 

þegar óvissa er fyrir hendi og þegar síðarnefnda leiðin reynist kostnaðarsamari en sú 

fyrri (Boyd og Richerson, 1985; Muthukrishna, Morgan og Henrich, 2016; Henrich og 

Boyd, 1998). 

Í stuttu máli eykur menning hæfni stofnsins að meðaltali ef menningarleg þekking 

dregur úr þeim kostnaði sem lagður er í lærdómsferlið og/eða gerir ferlið skilvirkara. Það 

er gert mögulegt með því að gefa einstaklingum kost á að leggja mat á hvenær 

aðstæður til lærdóms eru ákjósanlegar auk þess að vera vandlátir þegar kemur að vali á 

heimildarmönnum. Þetta líkan er sérstaklega viðeigandi þegar umhverfisaðstæður eru 

breytilegar í tíma en breytist þó ekki svo hratt að uppsöfnuð þekking verði gerð úrelt 

(Boyd og Richerson, 1995). Þegar menning varð mikilvæg sem aðlögun þá varð um leið 

aukinn hagur í því að læra hugmyndir eða aðferðir sem virðast árangursríkar. Ef 

einstaklingar geta á áreiðanlegan hátt beint sjónum sínum að menningarlegu athæfi 

sem er árangursríkt og/eða þeim sem búa yfir upplýsingum sem gefa kost á slíku athæfi 

þá geta menningarlegar aðlaganir breiðst út í stofni á hraða sem nær fáum eða einni 

kynslóð (Richerson o.fl., 2010). 

2.1 Farsæld og virðingarstaða fyrirmynda 

Ef gert er ráð fyrir því að færni einstaklinga í stofni sé misjöfn þá eru einstaklingar 

breytilegir á sviðum sem snerta afkomu þeirra eins og til dæmis verkfæragerð eða 

veiðitækni. Vegna þess að breytileiki er til staðar á þessum sviðum sem fela í sér lært 

athæfi og snerta þróunarfræðilega hæfni þeirra á beinan hátt hefur náttúrulegt val 

möguleikann á því að hafa áhrif á lærdómsferlið með því að veita þeim nemum aukna 
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hæfni sem læra frá farsælli (e. succesful) fyrirmyndum (Henrich og McElreath, 2003). 

Það er því er mikilvægt að geta metið fyrirmyndir eftir menningarlegum merkjum sem 

sýna fram á farsæld eins og til dæmis árangur við veiðar eða fæðuleit. Þessi merki eru 

þó ekki alltaf augljós og því þurfa nemar stundum að reiða sig á samansafn óbeinna 

merkja um farsæld eins og ríkidæmi, heilsufar, fjölda afkvæma eða verðmæti bílaflota 

(Henrich og McElreath, 2007). Áætla mætti að slík óbein merki gætu átt þátt í að útskýra 

það hvers vegna fólk kýs að líkja eftir frægum einstaklingum eða öðrum sem sýna fram á 

staðbundin (e. localized) menningarleg merki um farsæld. Slík hlutdrægni sem kýs 

farsæla einstaklinga fram yfir aðra verður til þess að mynda nýjar virðingarstöður (e. 

prestige status) með því að gera farsælar fyrirmyndir eftirsóttar og gera kröfu til þess að 

nemar keppist um aðgengi að fyrirmyndum (Henrich og Gil-White, 2001). 

Samkvæmt Henrich og Gil-White (2001) eru virðingarstaða og farsæld því einkar 

atkvæðamikil þegar kemur að þessu menningarlega valvísi. Þeir halda því fram að ólíkt 

öðrum dýrategundum sem reiða sig á yfirráð (e. dominance) til þess að ákvarða 

félagslega stigskipun þá sé maðurinn eina tegundin sem hafi virðingarstöðu. Skýr 

greinarmunur er gerður á þessum félagslegu stöðum en helsti munurinn liggur í því að 

yfirráðastöður eru fengnar og er viðhaldið með ógnun og/eða valdbeitingu en það sama 

á ekki við um virðingarstöður. Virðing í þessum skilningi á því margt skylt við félagsstöðu 

sem er þekkt innan mannfræðinnar meðal margra samfélaga. Þar er átt við hinn hrífandi 

leiðtoga (e. charismatic leader) til að mynda melanesíska „big men“ en til að hljóta þá 

stöðu þarf að ávinna sér traust og hollustu með sannfæringarkrafti sínum og 

persónulegum eiginleikum (Eriksen, 2001). Í andstöðu við slíka félagsskiptingu mætti 

nefna yfirráða-stigskiptingu (e. dominance hierarchy) simpansa en þar fæst há staða 

fyrst og fremst með ógnandi hegðun, líkamlegum yfirburðum og áflogum (Stanford o.fl., 

2013). 

Henrich og Gil-White (2001) gera ítarlegri samanburð á yfirráðum og virðingu meðal 

annars í grein sinni en hér verða aðeins dregin saman meginatriði kenningar þeirra. Sem 

afleiðing þeirrar staðreyndar að maðurinn er mikil félagsvera auk þess að vera gæddur 

tilhneigingu til þess að læra frá öðrum þá hefur átt sér stað val fyrir sálfræðilegum 

þáttum sem tengjast virðingarstöðu. Það val hefur orðið til þess að stig af stigi hafi 

þessir sálfræðilegu þættir sniðið getu okkar til þess að nema menningarlega þekkingu 
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með því að notfæra sér ýmsa eðlislæga þætti eins og ómeðvitaða hlutdrægni. Slíkir 

þættir hafa auðveldað það að sigta út þær fyrirmyndir sem eru líklegastar til þess að búa 

yfir hagnýtum upplýsingum. Virtar fyrirmyndir hagnast líka á þessum samskiptum en 

nemar votta gjarnan virðingu sína með ýmsum hætti eins og gjafaskiptum, umsjá með 

börnum eða annarskonar stuðningi til þess að hljóta aðgengi að fyrirmyndunum 

(Henrich og Gil-White, 2001). Með tilkomu menningarlegrar getu meðal ættkvíslar 

mannsins þá virðist sem svo að aðeins hafi verið þörf á að tengja saman nýja 

lærdómshæfileika við þá yfirráða-stigskiptingu sem fyrir var. Sú hefur líklega svipað til 

þeirrar sem í dag má finna meðal simpansa en nýjar stöður byggðar á farsæld og 

virðingu hafa byggt á þeim grunni (Henrich og McElreath, 2003). 

Ásamt virðingarstöðu og kunnáttu gefa aldur og kyn einnig til kynna mikilvæg merki 

til viðmiðunar enda eru þau merki undirstaða félagslegrar aðgreiningar og flokkunar 

meðal allra mannlegra samfélaga (Eriksen, 2001). Þörf er á að taka fram að þau 

þróunarfræðilegu líkön sem sem þessar kenningar eru byggðar á eru að mestu gerð út 

frá „hefðbundnum“ samfélögum frekar en nútímalegum sökum þess að það er það 

fyrirkomulag sem einkennt hefur mikinn meirihluta mannlegrar tilveru (Richerson og 

Boyd, 2005). Jafnvel innan hefðbundinna ættflokkasamfélaga sem í rómantískum 

lýsingum eru talin einkennast af jöfnuði þá reynist kyn og aldur vera veigamestu 

þættirnir í áð ákvarða verkaskiptingu (Eriksen, 2001; Henrich og Gil-White, 2001). Með 

því að einbeita sér að eldri fyrirmyndum af sama kyni aukast líkurnar á því að nemar séu 

að afla sér upplýsinga sem eru viðeigandi fyrir þroskastig þeirra og hugsanlegt hlutverk 

þeirra innan samfélagsins. Í þessu samhengi mætti til að mynda nefna athafnir eins og 

veiðar eða barnauppeldi. Stúlka innan hefðbundins samfélags veiðimanna og safnara 

væri mun líklegri til að verða sér úti um upplýsingar varðandi uppeldi barna með því að 

leita til kvenna sem eru eldri en hún sjálf. Eins myndi drengur vera líklegri til þess að ná 

tilætluðum árangri með því að læra frá eldri karlmönnum ef hann hefði í huga að verða 

betri veiðimaður (Henrich og Broesch, 2011). 

Aldur er því einnig mikilvægur mælikvarði til þess að gefa merki um kunnáttu, 

þekkingu og farsæld fyrirmyndar. Það gefur augaleið að eldri fyrirmyndir hafa haft lengri 

tíma til þess að safna að sér nytsamlegum upplýsingum og hafa þannig í raun unnið 

mikið af þeirri upphaflegu valvísi sem nemar þyrftu annars að standa í (Henrich og 
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Broesch, 2011). Eins er það eitt að ná háum aldri alls ekki sjálfgefinn hlutur og því merki 

um farsæld í sjálfu sér. Meðal hefðbundinna samfélaga er ekki unnt að njóta langlífis án 

þess að ákveðin færni sé til staðar og því sjáum við gjarnan eldri einstaklinga í 

virðingarstöðum innan slíkra samfélaga (Henrich og Gil-White, 2001). Því má ætla að 

almennt séð sé til staðar ákveðin fylgni milli aldurs og virðingarstöðu. 

Til þess að skilja betur muninn á merkjum sem gefa til kynna virðingu, farsæld eða 

færni verður hér tekið dæmi: Drengur í samfélagi veiðimanna og safnara hefur það 

háleita markmið að verða góður veiðimaður. Til að byrja með myndi hann læra það sem 

hann gæti frá ódýrum fyrirmyndum eins og foreldrum sínum eða systkinum. Faðir hans 

og eldri bræður væru líklega bestu ódýru fyrirmyndirnar ef við gerum ráð fyrir því að 

veiðar séu í verkahring karla í þessu ímyndaða samfélagi. Síðar gæti hann leitað til 

annarra fyrirmynda innan samfélagsins til að bæta við og/eða uppfæra þá þekkingu sem 

hann hefur viðað að sér nú þegar. Hann gæti reynt að koma auga á virtar fyrirmyndir 

með því að sjá hvernig fólk hegðar sér gagnvart ákveðnum fyrirmyndum. Fólk innan 

samfélagsins myndi líklega hafa orð á því hvaða fyrirmyndir væru betri en aðrar þegar 

kemur að veiðum. Eftir að hafa sigtað út nokkrar virtar fyrirmyndir þá gæti drengurinn 

látið reyna á farsæld þeirra með því að fylgjast með merkjum um farsæld eins og árangri 

þeirra að veiðiferð lokinni. Að þessu loknu ætti hann að hafa gott mat á því hvaða 

fyrirmyndum hann ætti helst að læra frá til að verða sér úti um góðar upplýsingar 

varðandi veiðidýr, tæki, tól og aðferðir. 
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3 Menning safnast upp 

Eins og áður hefur verið minnst á þá er lítill samhugur innan og á milli fræðigreina um 

það hvernig eigi að skilgreina menningu. Það sama á við varðandi það hvort menning sé 

fyrirbæri sem einskorðist við manninn og hans atferli. Innan þeirra fjölmörgu 

fræðigreina sem fjalla um menningu má finna mismunandi þekkingar- og verufræðilegar 

nálganir sem takmarka það viðfangsefni sem fjallað er um (Dean, Vale, Laland, Flynn og 

Kendal, 2014). Undanfarna áratugi hafa ýmsar rannsóknir orðið til þess að útvíkka 

hugtakið til að ná utan um margskonar atferliseinkenni ómennskra dýra. Þar hefur því 

verið haldið fram að fjöldi dýra svo sem höfrungar, hvalir, simpansar, órangútanapar, 

krákur og fleiri dýr hafi menningu og leiðir til þess að miðla henni að einhverju leyti 

(Tennie, Call og Tomasello, 2009). Hér verður ekki farið ofan í saumana á „menningu“ 

þessara mismunandi tegunda heldur verður lítillega gerð grein fyrir sérstöðu mannsins í 

þessu samhengi auk þess að gerður verður samanburður á manninum og náskyldasta 

ættingja hans, simpansa. Því verður haldið fram að kennimerki mannlegrar menningar 

sé sú staðreynd að hún safnast upp smátt og smátt yfir fjölda kynslóða til þess að mynda 

síbreytilega heild sem enginn einn einstaklingur gæti fundið upp á eigin lífstíð (Richerson 

og Boyd, 2005; Tennie o.fl., 2009; Dean o.fl., 2014). 

Ímyndum okkur að við gætum með einhverju móti fylgst með útdauðri 

forverategund mannsins í sínu náttúrulega umhverfi fyrir milljónum ára. Gerum 

ennfremur ráð fyrir því að þessi hóminídi (e. hominid) sé í umhverfi sem veiti honum 

aðgengi að steinum sem eru hentugir til verkfæragerðar. Við myndum ætla að upp á sitt 

einsdæmi í kjölfar síendurtekinna prófana uns æskilegur árangur næðist (e. trial and 

error method) þá myndi honum takast að slá steinflögur sem myndu henta til ákveðinna 

verka. Með sama móti gætu aðrir meðlimir sama hóps, að því gefnu að sömu aðstæður 

væru fyrir hendi, lært að gera flögur á einstaklingsbundinn hátt og þannig gæti atferlið 

viðhaldist með félagslega lærðum aðferðum (Henrich og Boyd, 1998; Boyd og Richerson, 

1996). Þessi lærdómur, þrátt fyrir að vera félagslegs eðlis, takmarkast þó algerlega við 

þær umhverfisaðstæður sem eru til staðar. Með öðrum orðum þá hafa allir einstaklingar 

innan þessa hóps sem hefur sögu af verkfæranotkun sömu líkur á læra flögutæknina 

vegna þess að sama hráefni og sömu úrlausnarefni eru fyrir hendi. Ummerki annarra um 

verkfæragerð getur einnig verið hvati fyrir verkfæragerð með því að auðvelda öðrum að 

læra á einstaklingsbundinn hátt (Tomasello, 1994; Tennie o.fl., 2009). 
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Lærdómsferli ímyndaða hóminídans sem lýst er hér að ofan er hliðstætt við það sem 

við sjáum við rannsóknir á atferli simpansa (Tomasello, 1994; Tennie o.fl., 2009). 

Mikilvægasti munurinn á þessu ferli og því sem við sjáum hjá manninum er smávaxandi 

(e. cumulative) eðli mannlegrar menningar. Smátt og smátt yfir fjölda kynslóða breytist 

og bætist í það safn þekkingar sem felst í menningu okkar. Auðsjáanlega er ákveðin 

undirliggjandi samsvörun milli ferlanna og jafnframt er mögulega hægt að rekja uppruna 

einhverrar grundvallar „menningargetu“ til sameiginlegs forvera tegundanna. Engu að 

síður er menning mannsins óneitanlega einstakt fyrirbæri í þróunarfræðilegum skilningi 

en greinilegasta birtingarmynd þess er eflaust í þeim menningarafurðum sem maðurinn 

skapar (Tennie o.fl., 2009). Menningarafurðir mannsins hvort sem um eru að ræða: 

efnislega hluti, félagsstofnanir, hefðir, eða tungumál gefa allar til kynna að þær byggi á 

menningarlega miðlaðri þekkingu sem safnast upp, berst á milli einstaklinga og hleður á 

sig breytingum í tíma og rúmi (Tomasello, Kruger og Ratner, 1993). 

3.1 Áhrif hakahjólsins 

Segjum sem svo að ný menningarhefð (e. cultural practice) komi fram hjá einum eða 

fleiri meðlimum menningarhóps. Aðrir meðlimir hópsins geta þá annaðhvort tileinkað 

sér hefðina með mikilli nákvæmni (e. high degree of fidelity) eða breytt henni á 

viðeigandi hátt ef nýstárlegar umhverfisaðstæður krefjast þess. Breytta hefðin dreifist 

síðan á sama hátt og hefur eins og áður sama möguleika á að breytast við síendurtekin 

kynslóðarskipti. Þessi eiginleiki menningar að vinda upp á sig kallar Michael Tomasello 

„the ratchet effect“ sökum þess að eins og á hakahjóli (e. ratchet wheel) þá viðhaldast 

breytingarnar í hópnum þar til nýjar koma fram með svipuðum hætti og hakahjól 

smellur í nýtt hak þegar það snýst (Tomasello, 1994; Tomasello o.fl., 1993). Með þessum 

hætti viðhaldast menningarafurðir og þær betrumbætur sem gerðar eru á þeim 

afurðum með hlutfallslega litlum afturförum en það leiðir síðan til menningarlegrar 

þróunar. Hér verða færð rök fyrir því að þar liggi meginmunurinn á menningu mannsins 

og annarra dýra. 

Fyrir sakir hakahjólsins þá einskorðast smávaxandi menningarleg þróun við tilfelli 

þar sem menningarlega miðluð þekking safnar á sig breytingum sem auka hæfni þeirra 

sem læra (Tomasello, 1999; Caldwell og Millen, 2008). Fyrir þær sakir er því mikilvægt 

að gera greinarmun á slíkri þróun og menningarlegri þróun sem gefur ekki kost á að 
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auka hæfni þeirra sem læra á einhvern hátt. Það er hæglega hægt að halda því fram að 

öll mannleg menning þróist vegna þess að hún fylgir þróunarferlum sem eiga sér ýmsar 

hliðstæður við líffræðilega þróun. Hinsvegar er það ekki algilt að í öllum þeim tilfellum 

verði merkjanleg aukning í skilvirkni, magni eða margbreytileika þeirra upplýsinga sem 

miðlað er milli kynslóða. Sú smávaxandi menningarleg þróun sem hakahjólsáhrifin segja 

til um er því lítillega þrengri skilgreining. Hún verður að gefa næstkomandi kynslóð 

möguleika á því að „byrja á fremri byrjunarreit“ svo að segja (Caldwell og Millen, 2008). 

Michael Tomasello (1999) veltir því fyrir sér hvað það sé við atferli mannsins sem 

geri honum kleift að finna upp á og viðhalda flóknum menningarafurðum, 

tæknikunnáttu og félagsstofnunum. Fyrst og fremst segir hann mikilvægt að gera sér 

grein fyrir því að í raun þá geri einstaka manneskjur ekki neitt af þessum hlutum. Allt séu 

þetta afurðir samansafnaðrar vitsmunalegrar þekkingar (hakahjólsins) sem sprottið hafa 

frá þeirri staðreynd að yfir fjölmargar kynslóðir hafi menningarhópar lagt í 

„sameiginlegan menningarsjóð“. Máli sínu til stuðnings dregur hann upp „forboðna“ 

tilraun reista á ímyndaðri forsendu: barni eða hóp barna er komið fyrir á eyðieyju þar 

sem þau vaxa úr grasi án þess að komast í snertingu við aðrar manneskjur. Hverfandi 

líkur eru á því að hópurinn þrói með sér á sínum líftíma eitthvað sem svipi til þeirra 

menningarafurða sem einkenna jafnvel hefðbundin samfélög safnara og veiðimanna. 

Ástæða þess segir Tomasello (1999) líkt og aðrir fræðimenn hafa haldið fram þá er það 

ekki einungis vitsmunaleg geta mannsins sem sker hann frá öðrum tegundum heldur sé 

það fyrst og fremst geta hans til þess að nýta sér áðurnefnda smávaxandi menningu 

(Boyd, Richerson og Henrich, 2011; Richerson og Boyd, 2005; Henrich og Broesch, 2011). 

Niðurstaða Tennie, Call og Tomasello (2009) varðandi það hvort kalla megi atferli 

simpansa menningarlegt á sama hátt og hjá manninum takmarkast því við þá staðreynd 

að ekkert hakahjól er fyrir hendi í tilfelli simpansanna. Samkvæmt þeim eru þau 

mismunandi atferliseinkenni sem talin hafa verið til menningar simpansa öll innan þess 

færis sem simpansar gætu fundið upp á einstaklingsbundinn hátt svo lengi sem 

aðstæður leyfi. Ástæðu þess má á einfaldan hátt rekja til þeirra mismunandi leiða sem 

tegundirnar læra eða nánar tiltekið hvernig maðurinn miðlar upplýsingum innan og á 

milli kynslóða af mikilli nákvæmni (Tomasello, 1993). Breytileika í atferli, sem hægt er að 

segja að sé menningarlegs eðlis, er að finna meðal ýmissa dýrategunda. Sú staðreynd 
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gefur til kynna að greind eða félagslegt athæfi sé ekki nægileg forsenda fyrir 

menningarlega uppsöfnun. Smávaxandi menningarleg þróun virðist krefjast einhverrar 

sérstakrar sálfræðilegrar getu sem aðeins er að finna í manninum (Boyd og Richerson, 

1996). 

Til þess að menningarlegar aðlaganir dreifist og virki sem skyldi þá virðist það í 

mörgum tilfellum vera hagkvæmara fyrir menningarlega nema að leggja litla áherslu á 

eigin orsakabundinn skilning á því athæfi sem verið er að læra (Henrich og Henrich, 

2010). Þessi eiginleiki sem einkennir mennska nema er gjarnan kallaður of-líking (e. 

over-imitation) en hann segir til um að nemar eiga til að líkja eftir aðgerðum sem 

reynast vera óþarfar eða óviðkomandi því endanlega takmarki sem lærða athæfið felur í 

sér (Lyons Young og Keil, 2007). Þegar nemar læra nýja aðferð eða atferli þá eiga þeir því 

til að líkja eftir þrepum í ferlinu sem hafa enga augljósa orsakabundna tengingu við 

lokaafurðina. Þetta hefur verið prófað á rannsóknarstofu með því að gera samanburð á 

mennskum börnum og simpönsum. Í ljós kemur að simpansarnir eru ekki eins gjarnir á 

að of-líkja með því að framkvæma þessi óviðkomandi þrep. Horner og Whiten (2005) 

gerðu slíka rannsókn og notuðust til þess við gegnsæja og ógegnsæja þrautakassa. 

Fyrirmynd sýndi börnum og simpönsum hvernig ætti að nota verkfæri til þess að ná 

verðlaunum úr kassanum en við það sýndi fyrirmyndin fram á skref sem voru óþörf auk 

þeirra sem voru nauðsynleg. Simpansarnir líktu eftir óþörfu skrefunum aðeins þegar 

notast var við ógegnsæja kassann. Þegar gegnsæji kassinn var notaður þar sem hægt var 

að sjá að ákveðin skref höfðu engin orsakaáhrif þá slepptu þeir óþörfu skrefunum til 

þess að komast að verðlaununum á skilvirkari hátt. Mennsku nemarnir á hinn bóginn 

líktu eftir óþörfu skrefunum þó svo að mögulegt væri að sjá hvaða þrep hefðu engin 

áhrif á endatakmarkið. Með öðrum orðum þá treystu þeir á þær upplýsingar sem 

fengust hjá fyrirmyndinni meira að segja þegar þeirra eigin reynsla sýndi fram á annað. 

Svipaðar rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að þessi of-líking eigi sér stað jafnvel 

þegar tekið var fram að óþörfu skrefin væru „kjánaleg“ og óþörf og meira að segja þegar 

börnin voru einsömul (Lyons o.fl., 2007). 

Börn virðast hafa ríka tilhneigingu til þess að nema menningarlega þekkingu úr 

umhverfi sínu. Það er í raun ekki rangnefni að eiga við þau sem einskonar 

„menningarlega svampa“ sem drekka í sig þekkingu frá öðrum en eins og rannsóknin 
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með þrautakassana sýnir fram á þá virðast þau í raun ekki geta annað en að líkja eftir 

öðrum. Þetta virðist gefa til kynna að smávaxandi menning reiði sig ekki aðeins á getuna 

til þess að læra frá öðrum heldur líka nánast ósjálfráða hvöt til þess að gera það. 

Samanborið við aðra prímata hefur maðurinn mun lengri barnæsku sem nýtist honum 

við að draga í sig þekkingu. Að því gefnu hafa mennskir nemar einnig mörg tækifæri til 

þess að uppfæra lærðar upplýsingar eða sigta út rangar upplýsingar seinna meir. Því 

gæti sú aðferð að of-líkja í upphafi og ritskoða síðar því reynst ábatasamari en að hætta 

á að missa af einhverju sem gæti verið mikilvægt (Whiten, McGuigan, Marshall-Pescini 

og Hopper, 2009). Sú aðferð gerir börnum kleift að læra um þætti menningarlegra 

athafna og færni sem virðast ekki hagnýtir á yfirborðinu eins og til dæmis að fylgja 

ákveðnum matar-tabúum (e. food taboos) sem reynast varna gegn eitrun án þess að 

hafa í raun skilning á því hvers vegna þeim er fylgt (Henrich og Henrich, 2010). Þannig 

eru menningarlegar aðlaganir líklegri til þess að varðveitast og safnast upp með 

tímanum heldur en ef meiri sveigjanleiki væri til staðar. Mögulegar neikvæðar 

afleiðingar gætu þó fylgt til dæmis ef líkt er eftir óþörfu atferli sem dregur úr 

aðlögunarhæfni. Auk þess ber að geta að þó svo að of-líking geti stuðlað að aukinni 

aðlögunarhæfni þá má tilhneigingin ekki vera svo sterk að hún kom í veg fyrir nýjungar 

því það myndi leiða til stöðnunar (Mesoudi, 2011). 
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4 Aðlögunargildi menningar 

Hvað er það við menningu sem gerir hana að eins mikilvægri þróunarfræðilegri aðlögun 

og raun ber vitni? Í fljótu bragði gætu kostirnir sem fylgja því að nema menningarlega 

þekkingu frá öðrum kannski virst augljósir. Með því að læra á félagslegan hátt opnast 

leiðir til þess að sækja í gífurlegar birgðir af uppsafnaðri, staðbundinni menningarlegri 

þekkingu í stað þess að „finna upp hjólið“ í hvert sinn sem þörf er á að leysa vandamál 

sem umhverfið setur fyrir (Tomasello, 1994). Þannig getur menningarleg tegund eins og 

maðurinn sparað dýrmæta orku og tíma sem annars færi í að læra á einstaklingsbundinn 

hátt (Richerson og Boyd, 2005). Félagslegir nemendur geta einnig lært á sértækan hátt 

til að sníða sína menningarlega kunnáttu á viðeigandi hátt að umhverfi sínu með því að 

vera vandlátir á það hvað er lært og frá hverjum (Henrich og Gil-White, 2001; Henrich og 

Broesch, 2011). Í þessum kafla verður farið yfir aðlögunargildi menningar þegar kemur 

að ákveðnum eiginleikum menningarlegrar þekkingar eins og þróunarhraða, uppsöfnun 

og staðbundinni sérhæfni. 

Innan líffræði og annarra tengdra greina eins og þróunarfræðilegrar sálfræði er því 

gjarnan haldið fram að það sé aðeins til einn ferill sem gefi möguleikann á því að 

framkalla aðlaganir sem nýtast til þess að leysa þau vandamál sem liggja fyrir lífverum í 

þeirra umhverfi. Sá ferill er náttúrulegt val (Buss, 1999). Þessi áhersla á einsdæmi 

náttúrulegs vals leiðir ennfremur til þess að í líffræði er aðlögun yfirleitt skilgreind á 

einfaldan hátt sem einkenni lífveru sem er afleiðing þróunar vegna náttúrulegs vals 

(Futuyma, 2013). Iðulega er vísað í líffræðilegar afurðir eins og mannsaugað til þess að 

undirstrika það að einungis náttúrulegt val geti skapað nægilega flóknar aðlaganir sem 

henti umhverfinu hverju sinni (Richerson og Boyd, 2005). Hér verður því haldið fram að í 

tilfelli mannsins sé náttúrulegt val ekki eini ferillinn sem geti skapað slíkar aðlaganir. 

Smávaxandi menningarleg þróun (e. cumulative cultural evolution) er ekki síður 

mikilvægur ferill þegar kemur að því að skapa flóknar, staðbundnar aðlaganir. 

Augað er oft tekið sem dæmi um aðlögun sem er svo flókin að gerð og svo hæf til að 

þjóna álitnum tilgangi sínum að engu er líkara en að hönnuður hafi verið að verki við 

gerð þess. Þetta er að sjálfsögðu ekki raunin þrátt fyrir það hversu vel ákveðnar 

aðlaganir virðast passa við þau þróunarfræðilegu vandamál sem þau leysa. Enginn 

hönnuður hefur skapað þessa eiginleika með endamiðaðan tilgang í huga heldur er 
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aðeins um að ræða líffræðilegan feril sem hefur starfað á vélrænan hátt í gegnum 

árþúsundir. Það ferli, í samverkan við umhverfisaðstæður, hefur áhrif á uppskriftina að 

auganu sem falin er í erfðaupplýsingum til að skapa það auga sem er við hæfi (Futuyma, 

2013). Þrátt fyrir að virðast fullkomlega hannað til þess að heimila sjón þá er ekkert 

fyrirfram ákvarðandi afl að verki. 

Það sama má segja um margar þær aðlaganir sem koma til vegna menningarlegrar 

þróunar. Eins og áður hefur verið getið varðandi náttúrulegt val þá er ekki auðveldlega 

hægt að benda á einhvern ákveðinn hönnuð þegar menningarafurðir eiga í hlut. Jafnvel 

einföldustu birtingarmyndir menningarlegrar þróunar eru afrakstur þróunarferils sem 

teygir sig langt utan þess færis sem uppfinningasemi einstaklingsins nær til (Boyd, 

Richerson og Henrich, 2013). Samkvæmt kenningum um smávaxandi menningarlega 

þróun hangir uppfinningasemi einstaklingins alfarið á þeirri staðreynd að í raun og veru 

standi hann á öxlum risa eins og orðatiltækið segir til um. Þessir risar eru í þeim skilningi 

þeir menningarlegu fyrirrennarar sem hafa átt þátt í þeirri nauðsynlegu 

undirbúningsvinnu sem heimilar frumkvöðlum að byggja á. Það eru því ekki einstakir 

hönnuðir sem skapa flókin verkfæri, hefðir, siði, félagsform eða trúarbrögð, til þess að 

nefna nokkra hluti. Heldur koma þessar menningarafurðir til vegna þess að stig af stigi 

safnast upp breytingar, umbætur og aðlaganir í kjölfar samsafnaðs átaks á stofnsstigi 

yfir margar kynslóðir (Richerson og Boyd, 2005; Tennie o.fl., 2009; Boyd o.fl., 2013). 

Höfundar virðast hér leggja mikla áherslu á mátt uppsafnaðrar menningar og draga 

talsvert úr þeim áhrifum sem einstaklingurinn hefur. Vissulega er uppsöfnuð menning 

atkvæðamikil í þessu samhengi en deila mætti um hvort það sé rétt að afskrifa algerlega 

áhrif frumkvöðla á þennan hátt. 

Enn fremur segja Henrich og Broesch (2011) að þessi menningarlegi ferill geti 

starfað og þróast án þess að einstaklingar þurfi að hafa eiginlegan, orsakabundinn 

skilning á því hvað þeir séu að gera eða hvers vegna þeir gera það. Náttúrulegt val hefur 

leitt til þess að lífverur skapa flókin fyrirbæri til að leysa staðbundin vandamál. Lýsandi 

dæmi væri hægt að taka í tilfelli termíta en þeir smíða gríðarmikil termítabú aðeins með 

því að nýta sér meðfædda eðlishvöt til verksins. Búin virðast vandlega hönnuð sökum 

þess hversu flókin og hagnýt þau eru en í raun eru þau afurð hægfara þróunar og eru 

þess vegna utan skilnings einstakra termíta. Enginn þeirra hefur aðgang „teikningunni“ 
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svo að segja. Í tilfelli menningar þá gildir sama meginreglan. Menningarleg þróun hefur, 

rétt eins og náttúruval, leitt til flókinna staðbundinna aðlagana. Ýmis verkfæri sem eru 

manninum lífsnauðsynleg eru dæmi um slíkar aðlaganir en í stað þess að geta reitt sig á 

meðfædda eðlishvöt til þess að geta framleitt hluti eins og spjót þá er maðurinn háður 

menningarlega miðlaðri þekkingu til að leysa þessi staðbundnu vandamál. Jafnframt 

hafa þeir sem notfæra sér þekkinguna ekki endilega fullan skilning á virkni hennar eins 

og í tilfelli termítanna. Veiðimaður sem ætlar sér að smíða gott spjót þarf ekki að hafa 

skilning á loftaflfræði (e. aerodynamics) eða vita endilega hvers vegna það er betra að 

nota tinnu frekar en sandstein. Eins og með marga þætti menningar þá eru ákveðnir 

hlutir oft gerðir einfaldlega „vegna þess að þetta er leiðin til þess að gera þá“ en ekki 

með ákveðið orsakabundið módel í huga (Boyd o.fl., 2013). Brýnt er þó að hafa í huga að 

þetta skilningsleysi á ekki alltaf við heldur getur það reynst dýrmætt við að endurskapa 

þætti menningarlegs atferlis sem virðast ekki augljósir eða nothæfir á yfirborðinu. Í 

tilfellum þar sem verið er að læra flókið atferli og erfitt er fyrir nema að skilja alla þætti 

ferlisins getur engu að síður reynst best að læra af mikilli nákvæmni eða of-líkja. 

Meginmunurinn og yfirburðirnir sem menningarlegar aðlaganir hafa fram yfir 

líffræðilegar felast að miklu leyti í mismunandi hraða og staðbundinni sérhæfni (e. 

habitat specificity) (Boyd o.fl., 2011). Nytsamlegar líffræðilegar aðlaganir eru þess eðlis 

að þurfa langan tíma til þess að koma fram. Breytileiki kemur í formi nýrra 

stökkbreytinga sem koma upp í erfðamengi lífveru. Flestar nýjar stökkbreytingar eru 

líklegastar til þess að hafa hlutlaus áhrif á afkomu lífveru þar sem mikill meirihluti 

erfðamengisins, minna en 2% í tilfelli mannsins til að mynda, kóða fyrir 

próteinframleiðslu en það eru aðeins stökkbreytingar á þeim svæðum erfðamengisins 

sem hafa merkjanleg áhrif á svipgerð. Þær stökkbreytingar sem verða á þessu smáa 

svæði eru jafnframt mun líklegri til þess að hafa neikvæð áhrif á próteinafurðir og þar 

með á afkomu. Þar að auki eru örlög nánast allra nýrra stökkbreytinga, sem eðli málsins 

vegna verða að koma upp í einu eintaki í einni lífveru til að byrja með, að hverfa úr 

stofninum vegna tilviljanakennds genaflökts (Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild og Tyler-

Smith, 2014). Með þessari stuttu útlistun er ætlunin að sýna í stuttu máli fram á það að 

erfðafræðilegar aðlaganir eru fágætar og strjálar þegar litið er á þróunarsöguna. 
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Náttúrulegt val getur stuðlað að því að auka hraða líffræðilegrar þróunar. Ef val er 

fyrir upptöku ákveðins eiginleika þá eykst tíðni eiginleikans í stofninum mun hraðar en 

ella. Staðreyndin er þó sú að menningarleg þróun er yfirleitt mun hraðari en líffræðileg 

þróun (Boyd o.fl., 2013; Caldwell og Millen, 2008). Ef við tökum dæmi um mestan 

mögulegan hraða líffræðilegrar aðlögunar mannsins þá er getan til þess að melta laktósa 

á fullorðinsárum vafalaust sú breyting sem er hvað mest lýsandi. Laktósaþol er vel 

rannsakað fyrirbæri sem er gjarnan notað til þess að sýna fram á samspil erfða og 

menningarhátta og hvernig víxlverkun þeirra hefur haft áhrif á þróun mannsins 

(Gerbault o.fl., 2011; Jobling o.fl., 2014). Til að gera stutta samantekt á laktósaþoli þá er 

það eitt helsta dæmið um það hvernig menningarhættir hafa áhrif á þróunarfræðilega 

hæfni arfgerða. Meðal hópa í Afríku, Mið-Austurlöndum og Evrópu, sérstaklega N-

Evrópu, er tíðni þeirra sem geta brotið niður laktósa á fullorðinsárum mun hærri en 

annarstaðar. Þess ber að geta að upprunalegt ástand mannsins (e. ancestral state) er 

það að geta ekki melt laktósa nema á barnsaldri og því er auðsjáanlega hagkvæmt að 

hafa eiginleikann til að geta melt mjólkurafurðir alla ævi (Troelsen, 2005). Þessi háa tíðni 

meðal ákveðinna hópa, sem er um 88% í Súdan, 76% í Jórdaníu og 96% á Írlandi til að 

nefna nokkur dæmi, á sér skýra samsvörun við þá menningarhætti sem forverar 

samsvarandi hópa stunduðu (Itan, Jones, Ingram, Swallow og Thomas, 2010). Þar er átt 

við nautgripahald og mjólkurbúskap en elstu stökkbreytingarnar sem leiða til laktósaþols 

eru um 10.000 ára gamlar sem er í samræmi við áætlað upphaf húsdýrahalds (Laland, 

2008; Bergsalieri o.fl., 2004). 

Samkvæmt þessu vel rannsakaða dæmi þá mætti áætla að sterkasta valmerkið (e. 

selection signal) í erfðamengi mannsins hafi áhrif á nokkur þúsund ára tímaskala en 

mestur hraði hefur verið meðal N-Evrópubúa þar sem svipgerðin hefur náð hárri tíðni á 

síðustu 5.000 árum (Boyd o.fl., 2013; Ingram o.fl., 2009). Mestur hraði líffræðilegrar 

þróunar er því nokkur þúsund ár sem í þróunarfræðilegu samhengi er afar mikill en þó 

ekki í samanburði við menningarlega þróun. Áætla mætti að menningarleg þróun sé 

hraðari en líffræðileg þróun eingöngu með því að líta á þann eðlismun sem er á 

eiginleikum og erfðamynstri ferlanna. Menningarleg þróun hefur Lamarkískt ívaf sem 

gefur einstaklingum möguleika á því að breyta lærðum upplýsingum. Fyrir þær sakir er 

hægt að gera meðvitaðar umbætur á upplýsingum og stýra þannig valinu að einhverju 

leyti eftir ferli sem kallað er stýrður breytileiki (e. guided variation) (Boyd og Richerson, 
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1985; Richerson og Boyd, 2005). Að þeim sökum er menningarlegur breytileiki ekki 

eingöngu sóttur á tilviljunarkenndan hátt eins og í tilfelli líffræðilegrar þróunar sem 

sækir hráefni fyrir breytileika í stökkbreytingar sem eru að öllu leyti tilkomnar vegna 

hendingar. Ferlið hefur þar af leiðandi kost á því að starfa á mun meiri hraða sökum þess 

að menningarlegur breytileiki kemur fram á meðvitaðri hátt svo að segja í samanburði 

við líffræðilega þróun sem starfar blindandi (Perreault, 2012; Mesoudi, 2011). 

Hraði líffræðilegrar þróunar tegundar er einnig takmarkaður við kynslóðartíma 

hennar en eftir því sem kynslóðartími er styttri því hraðari verður þróun vegna þess að 

tilfærsla erfðaupplýsinga á sér stað oftar (Perreault, 2012). Í tilfelli bakteríutegunda eins 

og E. coli sem hafa um 20 mínútna kynslóðartíma þá er möguleg aðlögunarhæfni 

margföld samanborið við manninn sem hefur 20 ára kynslóðartíma í það minnsta 

(Griffiths, Wessler, Carroll og Doebley, 2015). Fleiri erfðaatburðir leiða til hraðari 

þróunar. Eins má ekki líta framhjá þeim leiðum sem menningarlegar upplýsingar geta 

borist eftir sem ekki eru á færi erfðaefnis, nánar tiltekið á láréttan og skáhallandi hátt 

(Cavalli-Sforza og Feldman, 1981). Þessir menningarlegu erfðaatburðir, hvort sem þeir 

eiga sér stað með lóðréttum, láréttum eða skáhallandi hætti, geta átt sér stað yfir alla 

ævi manneskju og þar með yfirstigið þau takmörk sem líffræðilegri þróun er sett í formi 

kynslóðartíma. Þetta gefur menningarlegri þróun möguleikann á því að breytast og 

breiðast út í stofni með miklum hraða (Mesoudi, 2011; Perreault, 2012; Boyd og 

Richerson, 2005). 

Sá samanburður á hraða menningarlegar og líffræðilegrar þróunar sem getið er hér 

að framan er að mestu leyti byggður á fræðilegum módelum og því lítið um empirískar 

mælingar. Til þess að vísa í mælanleg gögn þá er rannsókn Charles Perreault (2012) afar 

gagnleg. Perreault notaðist við samansafn fornleifafræðigagna, alls 573 mismunandi 

skrásett dæmi, til þess að mæla breytileika menningarlegra afurða í tíma og rúmi. Gripir 

frá mismunandi tímum sem flokkast saman samkvæmt fornleifafræðilegum stöðlum eru 

bornir saman, til dæmis lengd og þykkt rýtingsblaða. Hraða líffræðilegrar þróunar fékk 

Perreault frá rannsókn Gingerich (1983) sem tók saman gögn úr steingervingasögunni til 

þess að mæla formfræðilegan breytingarhraða. Hraði breytinga fornleifafræðigagnanna 

var síðan borinn saman við breytingarhraða steingervinganna. Samanburður Perreault 

(2012) leiddi í ljós að hraði menningarlegrar þróunar er margfalt meiri en hraði 
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líffræðilegrar þróunar eða um stuðulinn ~50. Úr því má ráða að öllu öðru jöfnu er hraði 

breytinga menningarlegra afurða, húsa, leirkerja og rýtinga, til að nefna dæmi úr 

athugun Perreault, 50 falt hraðari en þær formfræðilegu breytingar sem áttu sér stað 

yfir sama tíma. Til viðbótar tekur Perreault fram að magn uppsafnaðra menningarlegra 

breytinga fari stigvaxandi með tíma en sama veldisvöxt er ekki að finna þegar litið er á 

uppsafnar líffræðilegar breytingar. Jafnframt með tilliti til 20 ára kynslóðartíma eiga 

breytingar sér stað á merkjanlega meiri hraða en við myndum vænta af líffræðilegri 

þróun. Mikill hraði menningarlegrar þróunar gerir manninum því kleift að aðlagast á 

hraða langt umfram kynslóðartíma sinn auk þess að njóta þeirra ávinninga sem fylgja 

löngu lífi (Perreault, 2012). 

Ofan á þennan mikla hraða hefur menningarleg þekking kost á því að vera afar 

sértæk með tilliti til umhverfisaðstæðna. Vegna þess hvernig menning dreifist geta 

mannhópar þróað með sér fjölbreytilegt samansafn viðeigandi þekkingar, verkfæra og 

annarra gripa sem eru sérsniðin til þess að kljást við það vandamál að komast lífs af við 

þær umhverfisaðstæður þar sem hóparnir þrífast (Boyd o.fl., 2013). Það er þessi einstaki 

þróunarferill og hraði menningar sem hefur stuðlað að því að á tiltölulega stuttum tíma í 

þróunarfræðilegum skilningi hefur maðurinn fundið leiðir til þess að hafast við í nær 

öllum búsvæðum heimsins. Ekkert annað spendýr teygir sig yfir eins vítt búsvæði og 

maðurinn gerir en það nær til nærri alls landsvæðis jarðarinnar (Richerson o.fl., 2010). Á 

meðan tilteknar líffræðilegar aðlaganir eru til staðar sem leysa staðbundin vandamál, 

eins og sjá má með mjólkurneysluna, þá er slíkur breytileiki ekki nægilegur til þess að 

útskýra landfræðilega útþenslu mannsins. Þeir sömu líffræðilegu hæfileikar sem finnast 

meðal allra manna gera mismunandi hópum kleift að komast af við fjölbreyttar og 

hverfular umhverfisaðstæður líkt og við norðurskautið, í úrkomusnauðum eyðimörkum 

og í frumskógum hitabeltisins (Henrich og McElreath, 2003). 

Afar lýsandi dæmi fyrir aðlögunargildi staðbundinnar, menningarlegrar þekkingar er 

hægt að finna með því að skoða hvað gerist þegar einstaklingar reyna að komast af við 

umhverfisaðstæður sem eru þeim ókunnar. Fjölmörg söguleg fordæmi eru fyrir því að 

landkönnuðir eða ævintýramenn, ósjaldan Evrópumenn í leit að frama eða landnámi á 

ókönnuðum stöðum, geti með engu móti bjargað sér við umhverfisaðstæður sem hafa 

framfleytt hópum innfæddra í þúsundir ára. Þrátt fyrir að búa að þeirri sömu 
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vitsmunalegu getu sem gerir innfæddum kleift að lifa af og þrátt fyrir nægilegan tíma til 

þess að læra um umhverfi sitt var það ekki nægilegt til þess að tryggja afkomu þeirra 

(Richerson og Boyd, 2005). Dæmi um slíkar misfarir er Franklin leiðangurinn sem átti sér 

stað um miðja 19 öld (Boyd o.fl., 2011). 

Takmark Franklin leiðangursins var að sigla norðvesturleiðina frá Atlantshafi til 

Kyrrahafs með því að fara í gegnum Norðurheimskautið við Kanada. Þrátt fyrir að vera 

afar vel undirbúinn leiðangur búinn tveimur skipum, sérvalinni áhöfn, matarbirgðum 

sem áttu að endast í þrjú ár og undir stjórn Franklin sem var reyndur heimskautafari þá 

komst enginn þeirra lífs af. Eftir að skipin strönduðu í ísnum reyndu skipverjarnir að 

komast af á ísnum en lutu í lægra haldi fyrir sulti og skyrbjúgi. Umhverfisaðstæður við 

Norðurheimskautið eru óneitanlega erfiðar eins og Franklin leiðangurinn sýnir fram á en 

við þessar sömu aðstæður sem heimtu líf Evrópumannanna hafa Netsilik inúítar þrifist í 

nánast þúsund ár. Á þeim tíma hafa þeir þróað með sér menningarlega þekkingu til þess 

að mynda aðlögunarhæfa heild. Krefjandi vandamál eins og að halda á sér hita hafa 

flóknar og sérhæfðar menningarlegar lausnir. Netsilik fólkið útbýr föt úr hreindýra- eða 

selskinni sem veiða þarf á réttum tíma og vinna á réttan hátt áður en þau eru saumuð 

saman með sérútbúinni bein-nál og snæri unnið úr sinum hreindýra (Boyd o.fl., 2011). 

Önnur vandamál sem snúa til dæmis að snjóhúsagerð, kajak- og verkfærasmíði ásamt 

þekkingu á veiðidýrum eru ekki síður áríðandi og hafa að sama móti háþróaðar og 

sérhæfðar lausnir. Saman myndar þessi þekking uppsafnaða og staðbundna heild sem 

hefur verið betrumbætt yfir allan þann tíma sem Netsilik fólkið hefur hafist þar við og er 

því vel utan færis eins eða nokkurra einstaklinga að finna upp á eigin líftíma. 

4.1 Hvenær varð menning að aðlögun? 

Síðpleistósen tímabilið(e. the upper pleistocene epoch) hófst fyrir um 45.000 árum í 

Evrópu og Vestur-Asíu en það er að mörgum talið marka upphaf þess atferlis sem 

einkennir nútímamanninn. Til vitnis um þau umskipti er gjarnan vísað í þá verulegu 

aukningu sem varð á menningar- og tæknilegum breytileika en þar er átt við hluti eins 

og táknrænt atferli, listsköpun, vandaða örsteinungatækni og betrumbætt verkfæri til 

veiða (Powell, Shennan og Thomas, 2009). Samtíma þessari gríðarlegu aukningu í gerð 

og breytileika mannlegs atferlis áttu sér stað á síðpleistósen gríðarlega örar 

loftslagsbreytingar. Hitastig var sveiflukennt með þeim afleiðingum að 



36 

umhverfisaðstæður hafa verið síbreytilegar og sett mikinn þrýsting á þá mannhópa sem 

uppi voru (Richerson o.fl., 2010). 

Þegar umhverfisaðstæður sveiflast á eins miklum hraða og á síðpleistósen, en á 

aðeins nokkrum kynslóðum þá gæti umhverfið gjörbreyst, þá eru það menningarlegar 

aðlaganir sem geta breyst á nægilegum hraða til þess að bregðast við þessum öru 

sveiflum. Vegna þess að menningarlegar aðlaganir þróast á mun meiri hraða en 

líffræðileg hliðstæða þeirra auk þess að geta breiðst út í stofni innan fárra kynslóða þá 

gerir það menningarlegri tegund kost á að aðlagast breyttum umhverfisaðstæðum 

(Boyd og Richerson, 1985). Ætla má að menningarleg þekking á sviði fæðuöflunar myndi 

þurfa að þróast hratt til þess að svara þeim öru breytingum sem myndu væntanlega 

verða á plöntu- og dýraríki. Þekking á ætum plöntum, veiðidýrum og tækni tengd því 

athæfi hefur því líklega tekið róttækum breytingum. Ef umhverfisaðstæður haldast 

tiltölulega óbreyttar yfir þúsundir kynslóða þá er engin þörf fyrir að nýta þann hraða 

sem menning felur í sér. Við slíkar aðstæður hefur náttúrulegt val nægan tíma til þess að 

velja úr líffræðilegum afbrigðum og því engin ástæða fyrir að fjárfesta í 

kostnaðarsömum vitsmunalegum aðlögunum sem gera lífveru kleift að miðla 

menningarlegri þekkingu. Á hinn bóginn ef umhverfisaðstæður eru mjög breytilegar milli 

stakra kynslóða veitir menningarleg þekking minni aðlögunarhæfni vegna þess að 

þekking undanfarandi kynslóðar á ekki við aðstæður þeirrar næstu og því getur 

einstaklingsbundinn lærdómur reynst áreiðanlegri. Millistig þessara tveggja öfga er því 

kjörið fyrir menningarlega þróun. Ef breytingar verða á nokkrum tugum eða hundruðum 

kynslóða þá getur menning haldið í við þær breytingar og safnast upp til þess að mynda 

safn þekkingar sem eykur aðlögunarhæfni stofnsins (Henrich og McElreath, 2003). 

Þetta tímabil fyrir um 45.000 árum virðist því hafa verið kjörið til þess að leyfa 

menningu að leika lausum hala svo að segja. Það hefur að öllum líkindum verið 

hagstæðara fyrir einstaklinga á síðpleistósen að reiða sig á lærða þekkingu þegar hún 

hefur verið fáanleg í stað þess að bíða eftir líffræðilegu svari við umhverfisaðstæðum 

sem hefðu líklega tekið á sig nýja mynd áður en svarið barst eða þá með því að reiða sig 

á kostnaðarsama einstaklingsbundna þekkingu (Richerson og Boyd, 2005). Aðstæður 

virðast því hafa verið réttar fyrir það sem gjarnan er átt við sem menningarbyltinguna 

en ummerki þeirra byltingar er að finna í mikilli aukningu og fágun menningarlegra 

afurða frá þessum tíma (Watson, 2005; Powell o.fl., 2009). Þegar verið er að skoða 
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fornleifar þá er þó alltaf gott að hafa varann á. Þekking okkar á fornri efnismenningu 

byggir á afar brotakenndum upplýsingum og því geta kenningar sem byggja á slíkum 

gögnum hæglega breyst í ljósi nýrra upplýsinga. 

Hér verður ekki reynt að fullyrða um uppruna menningarlegrar getu mannsins. Eða 

þá hvenær sú geta gerði tegund okkar kleift að byggja upp safn aðlagana í formi 

þekkingar og verkfæra sem ná langt út fyrir uppfinningasemi einstaklingsins. Ljóst er að 

maðurinn deilir ýmsum undirstöðu eiginleikum til að gera menningu mögulega með 

öðrum tegundum eins og simpönsum. Þar mætti nefna getuna til þess að líkja eftir 

atferli annarra (Tennie o.fl., 2009). Út frá þeirri staðreynd mætti halda því fram að hægt 

sé að rekja uppruna menningarlegrar getu til sameiginlegs forvera tegundanna tveggja 

en talið er að aðskilnaður þeirra hafi átt sér stað fyrir allt að 7 milljónum ára (Jobling 

o.fl., 2014). Hófsamari spár gætu miðað við upphaf verkmenningar en elstu verkfærin 

sem hafa fundist eru að minnsta kosti 2,6 milljón ára gamlar steinaxir. Þessi verkfæri eru 

oftast eignuð forverategundum mannsins Homo habilis og/eða Homo rudolfensis sökum 

þess að vera mun eldri en ættkvísl okkar Homo sapiens en elstu leifar nútímamannsins 

eru aðeins um 160 þúsund ára gamlar (Milisauskas, 2011). Efnismenning þessara forvera 

mannsins hefur þó að öllum líkindum verið fjölbreyttari að gerð en eins og áður var 

minnst á er þekking okkar á þessu sviði brotakennd. Til dæmis er sjaldgæft að aðrir 

munir en þeir sem gerðir hafa verið úr steini varðveitist frá þessum tíma. 

Af þessu að dæma þá er það ekki sjálfgefið að segja til um hvenær geta mannsins til 

að nýta sér uppsafnaða menningarlega þekkingu kom til. Getan verður að hafa verið til 

staðar að einhverju leyti meðal fyrri meðlima Homo ættkvíslarinnar ef litið er til þeirra 

steinverkfæra sem birtast okkur í dag. Þessi elstu steinverkfæri sem gjarnan eru talin 

marka upphaf hins mennska og þar með ættkvíslar okkar, Homo, héldust tiltölulega 

óbreytt þó með smávægilegum umbótum yfir 2,5 milljón ára tímabil (Milisauskas, 2011). 

Slíkan stöðugleiki í gerð verður að rekja til einhverskonar menningarlegrar getu meðal 

tegunda eins og Homo habilis. Líffræðilegar forsendur menningar hafa verið enn betri ef 

marka má þá aukningu sem varð á heilastærð Homo sapiens miðað við fyrri Homo 

tegundir. Það hefur þó ekki verið fyrr en á síðpleistósen sem hægt er að sjá staðfestingu 

á þessu atferli á efnislegan hátt. Mikilvæg umskipti áttu sér stað meðal tegundar okkar á 

þessu tímabili en þegar erfðafræðilegar aðlaganir náðu ekki að svara örum breytingum 

þá sýndi menning fram á styrkleika sinn (Richerson og Boyd, 2000). 
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5 Menningarleg þróun á vettvangi 

Hér að framan hafa verið tekin nokkur dæmi um tilraunir á rannsóknarstofum sem 

gerðar hafa verið til þess að kanna ýmsar tilgátur og áhrifaþætti varðandi 

menningarlega þróun. Styrkleiki slíkra tilrauna liggur einmitt í því að þær gera 

rannsakendum kleift að hafa stjórn á aðstæðum með þeim hætti sem tilgátur þeirra 

gera kröfu til. Þær henta því vel til þess að skoða ítarlega hvernig fólk hegðar sér. Það er 

þó ekki sjálfgefið að fólk hegði sér á sama hátt við hversdagslegar aðstæður. Því er 

mikilvægt að geta bætt upp fyrir þá vankanta sem felast í athugunum á 

rannsóknarstofunni með þeim athugunum sem fást með því að fylgjast með fólki á 

vettvangi (Mesoudi, 2011). Í þessum kafla verður tekið etnógrafískt dæmi frá Fídjieyjum 

í Suður-Kyrrahafi. Sjónum verður beint að menningarlegri þekkingu sem nær til 

fiskveiða, ræktunar sætra kartafla, notkunar lækningarjurta og ástundun matar-tabúa. 

Fjallað verður um það hvernig þessi menningarlega þekking hefur þróast og dreifst eftir 

þeim þróunarfræðilegu módelum sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð (Henrich 

og Henrich. 2010; Henrich og Broesch, 2011). 

5.1 Etnógrafísk dæmi frá Fiji 

Í öllum mannlegum samfélögum er að finna aragrúa af menningarreglum og hefðum 

sem eiga stóran þátt í að móta atferli fólks í sínu daglegu lífi. Ýmis boð og bönn fylgja 

þessum viðmiðunarreglum sem setja meðlimum menningarhóps ákveðnar takmarkanir. 

Matar-tabú eru ein tegund þessara takmarkana sem fyrirfinnast í nær öllum 

samfélögum og hafa löngum vakið áhuga mannfræðinga vegna algildis þeirra og 

fjölbreytni þvert á mismunandi menningarhópa (Eriksen, 2001). Við vettvangsathugun á 

Yasawa eyju sem tilheyrir Fídji eyjaklasanum beindu hjónin Joseph og Natalie Henrich 

(2010) sjónum sínum að ákveðnum matar-tabúum sem þar voru við lýði og þá 

sérstaklega þeim sem snertu konur. Joseph Henrich er einn þeirra fræðimanna sem 

hefur veitt menningarlegri þróun athygli í rannsóknum sínum og því fóru rannsóknir 

þeirra að miðast að þróunarfræðilegu hlutverki og erfðamynstri þessara tabúa. Tabúin 

sem voru til skoðunar varða ákveðnar fisktegundir sem allar eiga það sameiginlegt að 

innihalda eiturefni í einhverju magni. Tabúin ná til tegunda eins og ákveðinna ála, 

hákarla og barrakúda fiska til að nefna nokkrar en blátt bann er lagt við því að 

barnshafandi konur og konur með börn á brjósti leggi sér þessar tegundir til munns. Brot 
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á tabúunum eru talin bera með sér refsingar af félagslegum og/eða yfirnáttúrulegum 

meiði. 

Við nánari skoðun reyndust þessar menningarlega lærðu reglur vera mikilvægar 

aðlaganir. Tabúin gera það með því að banna neyslu eitraðra fisktegunda á þeim tíma 

sem konurnar og börn þeirra eru móttækilegust fyrir eitrun en fisktegundirnar eru 

allajafna venjulegur hluti af mataræði Fijibúa. Meðal þeirra kvenna sem fylgdu 

tabúunum minnkuðu líkur á að barnshafandi konur yrðu fyrir eitrun um 30% og um heil 

60% hjá konum sem höfðu börn á brjósti miðað við almennar líkur á eitrun (Henrich og 

Henrich, 2010). Höfundar leggja einnig áherslu á þá staðreynd að tabúin virðast virka 

utan skilnings þeirra sem fylgja þeim. Aðspurðar sögðust konurnar ekki vita hvers vegna 

tabúin væru til staðar eða sögðust fylgja þeim einfaldlega vegna þess að það væri 

siðvenja. Líkt og í tilviki barnanna með þrautakassann sem of-líktu eftir skrefum sem 

höfðu enga hagnýta virkni þá fylgja konurnar tabúunum án þess endilega að hafa orðið 

vitni að eitrun eða orðið fyrir áhrifum þess með beinum hætti (Horner og Whiten, 2005). 

Þar mætti segja að aðlögunargildi tabúanna liggi. Í stað þess að þurfa að nema þá hættu 

sem felst í því að leggja sér eitraða fiskinn til munns beint úr umhverfinu þá fylgja þær 

uppsafnaðri menningarlegri forskrift í formi matar-tabúanna til að stýra þeim frá hættu. 

Þessi trúnaður reynist einkar mikilvægur því oft á tíðum er um að ræða áhrif sem enginn 

einn einstaklingur gæti komist að á eigin líftíma (Henrich og Henrich, 2010). 

Henrich og Henrich (2010) könnuðu einnig erfðamynstur tabúanna með því að 

spyrja konurnar hvernig þær komu til með að temja sér þau. Flestar lærðu um tabúin á 

lóðréttan hátt, það er frá móður eða ömmu, rétt eins og þróunarfræðileg líkön þess 

eðlis gera ráð fyrir (Cavalli-Sforza og Feldman, 1981; Hewlett og Cavalli-Sforza, 1986). 

Þriðjungur þeirra lærðu tabúin frá öldungum (e. qase) og fjórðungur frá vitrum konum 

(e. yalewa vuku) sem eru virtar innan samfélagsins og taldar fróðar um lækningar, 

barnsburð og á öðrum sviðum sem allajafna eru talin falla undir hlutverk kvenna 

(Henrich og Henrich, 2010). Samkvæmt höfundum má áætla út frá þessu erfðamynstri 

að sjá þróunarfræðileg líkön og menningarlega hlutdrægni (e. biases) í verki á Yasawa 

eyju. Lóðrétt tilfærsla er atkvæðamest sérstaklega í upphafi þegar konurnar eru ungar 

að aldri en þær upplýsingar geta síðar meir verið uppfærðar með því að læra á láréttan 

eða skáhallandi hátt frá viðeigandi fyrirmyndum með því að leita eftir menningarlegum 
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merkjum eins og farsæld, virðingarstöðu, kyni, kunnáttu og aldri (Henrich og Henrich, 

2010; Whiten o.fl., 2009). Með þessum hætti getur menningarleg þekking þróast yfir 

margar kynslóðir til þess að veita aukna aðlögunarhæfni án þess að þörf sé á að nokkur 

hafi í raun skilning á virkni þekkingarinnar. Henrich og Henrich (2010) gefa enga skýringu 

á því hvernig tabúin urðu til upphaflega en geta þess þó að þau séu gömul, stöðug í tíma 

og útbreidd meðal fjölda samfélaga á Fídji eyjaklasanum. Áhugavert er að velta vöngum 

yfir tilurð menningarlegra siða eins og tabúa. Mögulega koma þau til á 

tilviljunarkenndan hátt og síðan verður val fyrir einstaklingum sem fylgja þeim. Eða þá 

að hugvitssamur einstaklingur hafi séð einhverja tengingu milli eitrana og ákveðinna 

fisktegunda og með tímanum þá hafi sú þekking þróast í að verða viðtekin og 

aðlögunarhæf matar-tabú. 

Niðurstöður Henrich og Broesch (2011) sýna einnig fram á mikilvægi hlutdrægni við 

mótun og þróun menningarlegra aðlagana. Þeir tóku saman gögn frá þremur þorpum á 

Yasawa sem reiða sig aðallega á fiskveiðar og sjálfsþurftarbúskap til viðurværis. 

Þorpsbúar frá tíu ára aldri voru spurðir hvert þeir myndu leita ef þeir hefðu spurningar 

varðandi fiskveiðar, ræktun sætra kartafla eða notkun lækningarjurta og voru þau gögn 

notuð til þess að útbúa kerfi (e. networks) fyrir hvert þorp. Þorpsbúar voru einnig 

spurðir að því hvaða áhrifaþættir kæmu við sögu við val á fyrirmyndum. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós afar miðlæg kerfi þar sem nemar voru langlíklegastir til að leita til 

fyrirmynda sem taldar voru farsælar, vel að sér eða virtar á ákveðnum sviðum innan 

þorpsins. Aðrir áhrifaþættir eins og kyn eða aldur voru einnig marktækir. Til dæmis voru 

eldri fyrirmyndir valdar fram yfir aðrar varðandi lækningarjurtir og ákveðin svið voru 

greinilega kynjaskipt þar sem flestir leituðu til karla varðandi fiskveiðar og kartöflurækt 

en konur voru hinsvegar ráðandi fyrirmyndir á sviði lækningarjurta. 
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Umræður og lokaorð 

Ef það er eitthvað við manninn sem greinir hann frá öðrum dýrum þá hlýtur það að vera 

menning hans. Vopnaður menningu sem hefur þróast hratt og hlaðið á sig nytsamlegum 

breytingum hefur manninum tekist að tekist að leysa þau margvíslegu vandamál sem 

hann hefur mætt. Geta mannsins til að sækja í ríkt safn menningarlegrar þekkingar er 

einkennandi fyrir öll mannleg samfélög (Henrich og McElreath, 2003). Þessi geta er 

afurð líffræðilegrar þróunar mannsins og má rekja til þeirrar staðreyndar að hann hefur 

stóran og flókinn heila samanborið við aðra prímata sem gerir honum kleift að muna og 

miðla menningarlegri þekkingu milli kynslóða af nákvæmni. Þó svo að sá eiginleiki sé 

líffræðilega ákvarðaður þá er inntak menningar það ekki en þar mætti segja að styrkur 

hennar liggi að miklu leyti. Menning getur verið nær óendanlega sértæk sem er 

auðsjáanlegt ef litið er til þess menningarlega fjölbreytileika sem einkennir mismunandi 

mannleg samfélög (Richerson og Boyd, 2005). Þannig getur maðurinn tekist á við 

krefjandi og staðbundnar áskoranir sem annars reynast óyfirstíganlegar ef viðeigandi 

þekking er ekki til staðar. 

Í þessari ritgerð hef ég sýnt fram á aðlögunargildi uppsafnaðrar menningarlegrar 

þekkingar. Maðurinn státar ekki aðeins af óvenjulegum líffræðilegum eiginleikum sem 

hafa þróast í gegnum sögu tegundarinnar heldur nýtur hann einnig góðs af 

menningarafurðum sem hafa þróast þar samhliða (Boyd o.fl., 2011). Fræðileg skoðun á 

menningarlegri þróun er að vissu leyti á sínum bernskuárum en það þýðir þó ekki að 

aðferðafræðin geti ekki verið árangursrík með því að gefa okkur nýja sýn á torræðar 

spurningar sem snúa að mannlegu athæfi. Með því að hugsa um menningu á 

Darwinískan hátt opnast nýjar leiðir til þess að hugsa um menningarlegan fjölbreytileika. 

Hvers vegna viðhaldast ákveðnar hefðir fram yfir aðrar, hvers vegna er menningarlegt 

landslag okkar eins og það er í dag á 21. öldinni og hvert þessi þróunarferill gæti leitt 

okkur. Með því að skoða hvernig einstaklingar nema menningarlega þekkingu, frá 

hverjum og hvaða sálfræðilegu þættir geta haft áhrif á þann lærdóm er hægt að setja 

fram kenningar vaðandi það hvernig og hvers vegna menning breytist yfir tíma 

(Richerson og Boyd, 2005). 

Skoðun á menningu í þróunarfræðilegu ljósi gefst einnig kostur á að leita svara við 

spurningum með því að beita þverfræðilegum aðferðum. Með því að bera saman 
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niðurstöður mismunandi fræðigreina geta ólík fræðileg viðhorf og aðferðir bætt hvort 

annað upp til að veita heildstæðari mynd af menningu og mannlegu atferli (Mesoudi, 

2009). Til að mynda hef ég í þessari ritgerð notast við gögn og aðferðir frá mannfræði, 

líffræði, tilraunasálfræði, erfðafræði, fornleifafræði, etnógrafískar- og sögulegar 

heimildir til þess að sýna fram á þróun, uppsöfnun og aðlögunargildi menningar. Með 

því að taka saman niðurstöður mismunandi fræðasviða og bera saman megindleg og 

eigindleg gögn er hægt að notfæra sér styrkleika einnar aðferðar til að bæta upp fyrir 

vankanta annarrar. Sú nálgun að yfirfæra aðferðir náttúruvísinda á menningu sem 

almennt er álitin tilheyra félags-, mann- og hugvísindum hefur löngum verið gagnrýnd 

(Eriksen, 2001). Hér hefur þó verið reynt að sýna fram á það að Darwinísk aðferðafræði 

sé þess virði að beita til þess að gera skil á menningarlegum fjölbreytileika í tíma og rúmi 

og því verðug viðbót í kenningarlegan verkfærakassa mannfræðinnar. 
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