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دانسته ؛ 1920پس از ؛ بیستم ؛ درقرن«انسانهاي اولیه»؛ سرگذشت نوزدهم در عصر اولیه علم ؛ در قرنهاي هفدهم و هجدهم؛ در قرن
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 یاددشاتهاي نگارنده 



 

 مؤلفمعرفی 

( ، مردم شناس فرانسوي و متخص در علم ماقبل تاریخ، استاد اکثر مردم شناسان و متخصصان ماقبل 1986-1911گوران)-آندره لوروا

و آندره  1در پاریس به دنیا آمد. به سرعت جذب گوناگونی فرهنگ ها شد و درسهاي پل پلیو 1911اوت  25تاریخ فرانسه و اروپا، در 

دنبال کرد و  در بیست سال مدرك دیپلم روسی و در بیست و سه سال مدرك  3«زبانهاي زنده شرقی مدرسه ملی»را در  2مازون

 5«ماموت در جانورشناسی اسكیموها» 1936، و سپس در 4«هنر مربوط به حیوانات در مفرغ چین»دیپلم چینی دریافت کرد. سال بعد 

مأمور  1937را منتشر کرد.  در  7«انورشناسی اسطوره اي اسكیموهاج» 1937و باالخره در  6«قایق و زوبین صید نهنگ اسكیموها»و 

کشاند.  در بازگشت به فرانسه  در  9و هوکائیدو8تحقیقات مردم شناسی و باستانشناسی  در ژاپن شد که همین مأموریت او را تا آنوها 

باستانشناسی »دولتی خود در ادبیات با عنوان در سوربن از رساله دکتراي  1945شد و در   10«مرکز ملی تحقیقات علمی»وارد   1940

دفاع کرد که محصول تحقیقات او در فرانسه و در ژاپن بود که به بررسی شواهد مادي مردمان سواحل  11«اقیانوس آرام شمالی

ه زیبائی اقیانوس آرام، از ژاپن تا کلمبیاي آمریكا، و جمعبندي درباره مردمان سیبري شمالی و اسكیموها اختصاص داشت. حوز

آمده بود که دنباله چهار بررسی درباره تحول  12«اسنادي براي هنر تطبیقی اوراسیا ي شمالی»شناختی در رساله تكمیلی او با عنوان 

و تكامل ریخت شناختی و معناشناختی مضامین مردمی، از عصر مفرغ تا قرن نوزدهم و مبتنی بر بیست و پنج هزار سند و مدرك 

 14«محیط و فن»، کتاب 1945را منتشر کرد که طبقه بندي عمومی فنون ساخت بود.  و در   13«انسان و ماده» کتاب 1943بود. در 

تكامل »را منتشر کرد که  در آن فنون اکتساب و مصرف مورد مطالعه قرار گرفته بود. که این دو کتاب جلدهاي اول و دوم مجموعه 

هستند که هم از نظر نوآوري و کار آمدي تحلیل فنون سنتی و هم از نظر فراوانی مستندات مردم نگارانه اي که مجموعه  15«و فنون

                                                           
1 - Paul Pelliot 
2 - André Mazon 
3 - Ecole national des langues orientales vivantes 
4 - L’Art animalier dans le bronzw chinois 
5 - Le Mamouth dans la zoologie des Squimaux 
6 - Le Kayak et lr Harpon des Squimaux 
7 - La Zoologie mythique des Esquimaux 
8 - Aïnous 
9 - Hokkaïdo 
10 -Centre National de la Recherche Scientifique(C.N.R.S.) 
11 - Archéologie du Pacifique nord 
12 - Documents pour l’art comparé d’Eurasie sepentrionale 
13- L’homme et la matière 
14 - Milieu et technique 
15 -Évolution et Techniques 



 17«فن و زبان»که اولی   16«اادا و ند»جوامع ماقبل صنعتی را تحت پوشش قرار می دهد همراه با دوجلد مكمل آن  با عنوان کلی 

( را در جریان تحول و تكامل انسان مورد بررسی قرار داده، تبدیل به مجموعه اي 1965)18«حافظه و ضرباهنگها»( و دومی 1964)

 بنیادي و کالسیك شده است. 

 

 

 بخش اول

 

 فن و گويش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 انسانانگاره 
 غالباً انسان جستجوي خاستگاههاي خود بوده است. بنیادي ترین دغدغه هاي یكی از تاکنون،تمام سطوح تمدن، از کهنترین زمان  در

جدید، چون نمی دانند  هم ، اگر تمام انسانهاي فرهنگ امروزهبازتاب خود در آبهاي عمیق گذشته با تالش اندکی ارضا می شد.  بازیابیِ جاذبهاین 

                                                           
16 - Le gest et la parole 
17 - Technique et langage 
18 - La mémoire et les rytmes 



آمده اند دارند، اشارات مجملی به گذشته میمونهاي بزرگ براي اطمینان از  کجاتمایل نیاکان خود را براي دانستن به از  همانبه کجا می روند، 

آنها کفایت می کند. بینواسطه   

تاریخ  ماقبلرکه کنجكاوي نیست. تحقیق درباره قوي است که قادر به پاسخ گوئی به تنها مح چناننیاز به غوص به سوي ریشه ها  این

این علم شاید علمی است که غیرحرفه ایهاي متعددي دارد،  شود، میبراي تعدادي از متخصصان ماقبل تاریخ به مثابه یك کار شخصی احساس 

ایر باستانشناختی تقریبا در هر کسی خاصی به آن دست یازید. ذخ کاردانیاست که میتوان بدون بصیرت و  باور اینعلمی است که هر فردي بر 

نشان دهد مثل کودکی که  مقاومترا می دهد و در اولین فرصت کمتر کسی است که در مقابل جاذبه کاوش در خاك  بازگشتاحساس نوعی 

 اندیشهازتابهاي جرقه هاي و احساسات پیچیده درباره آنها بدون تردید با اولین ب خاستگاههابازیچه خود را از هم میشكافد. جستجوي راز و رمز 

توام بوده است زیرا انسان نئاندرتال19، در نقطه پایانی تاریخ طوالنی خود، سنگواره ها و سنگهاي عجیب را گردآوري می کرده است. با این همه 

وسته علمی پژوهشگر پ زیردشوار است ، برعكس در  نئاندرتال انسان بهیك متخصص کنونی علم ماقبل تاریخ  هاياگر منتسب کردن دغدغه 

ندارد. وجودگذشته  دردر خاك و جستجو  جستجوو همواره مبهم  بكرامروزي هیچ راهی براي بازیابی همان عواطف احساسات دو گانه   

. بودبه سرچشمه هاي خود، که یك نیاز اساسی و نیرومند است، ادعاي بیهوده اي خواهد  بازگشتنادیده گرفتن نیاز انسان به  ادعاي

بودن او و به کجا رفتن احتمالی او نیز  کجااز کجا آمدن انسان ،  جستجوي ضمن بلكهاگر فقط به چگونگی به وجود آمدن انسان اکنفا نشود ولی 

 ازبربم که  نمیهاي انسان روشن بینانه تر و مسلما پربارتر خواهد بود. دیگر از کتابهابی نام  سرچشمهمد نظر قرار گیرد، شاید تجزیه و تحلیل 

چند سال قبل به این سو موجب ییشرفت فوق العاده دیرین شناسی20 شده اند و دیگر پاپره-دار سالکانث21 راز و رمزي براي هیچ اهل مطالعه 

طوالنی ماقبل تاریخ خود ادغام کنند.  دوران درکنند و سعی دارند انسان کنونی را  میاي ندارد. کتابهاي معدود دیگري در جهت مخالف حرکت 

چه حد به نیاز ژرف انسان مبنی بر  تاآرام انسان و عروج اندیشه نشان میدهد ماقبل تاریخ  عروججاذبه حاصله از نوشته هاي مربوط به کششو 

میكنم داللت، معنی ومفهوم ماقبل تاریخ، بر اساس  فكرمی دهد )نك. فصلهاي یازدهم و سیزدهم(.  پاسخزمانی انسان -تایید ادغام فضا

غیر این  درو در گذشته بسیار دور اوست.  اواساس جدل ماده گرایانه، فقط قرار دادن انسان آینده در موقعیت کنونی  برذهبی یا مابعدالطبیعه م

خاستگاهاي  مسئلهجایگزین اسطوره اي علمی از اسوره هاي مذهبی بیشماري خواته شد که در چند کلمه  فقطصورت، ماقبل تاریخ صریحا یا الزاما 

می کنند که با انسان  نقلدست کم نوعی شعر حماسی در آن دیده میشود که ماجراهاي شگفت چند قهرمان را  یال و فصل میكنند انسانی را ح

 بیگانه هستند.

ان در زمانهاي نگرش انسانها به انس بررسیمناسبات زمین شناختی بین فن و زبان، شاید   شرحهمین دلیل، پیش از پرداختن به  به

نباشد.مختلف بیفایده   

 

پيش علمي دوره  

 از مختلف،خود دشوار است ولی صدها اسطوره وجود دارد که از مردمان بسیار متفاوت و  واقعیتتصور ذهنی انسان کرومانیون از  بیان

اسكیموها تا دوگونها22، وام گرفته شده است؛ اسطوره شناسی هاي فراوانی از تمدنهاي مدیترانه، آسیا و از آمریكا، تألیفات دین شناسان و فالسفه 

اختیار است. از آنها تصوري ذهنی چنان منجسم  درهفدهم سیاحان اروپایی و عرب یا چینی  قرنوسطی و کارهاي قبل از  روندوران باستان و ق

فتن ازتغییري تحلیل کلی آن ممكن باشد. به هر حال این تصور ذهنی براي آگاهی یا وانسان متصاعد می شود که به نظر میرسد تجزیه  ازژرفی 

ادراك واقعیت انسان به چشم ما رسیده، سودمند است.  درکه   

                                                           
19 -néandertal 
20 Paleontologie- 
21  -Coelacanthe 
22 -Dogons 



 ازبرگرفته از الیه اندکی حفاري شده زمین و برگرفته از مقطعی  صرفاًتجسم یك علم انسانیِ که  امروزه

 زمین شناسی، دیرین شناسی و بدون در نظر گرفتن جریان ازبدون یاري گرفتن و  زمان فاقد غلظت و ضخامت

آنی، ظهور آنی و آفرینش آنی خواهد  دگرگونیچنین علمی جریان تحول و تكامل به شكل  درتحول، دشوار است. 

طبیعی و منحصراً در  شگفتیما از این جریان برداشتی از گستردن موجودات در مقیاس زمان و در یك  دركبود. 

نده اي نبوده است. اندیشه قرون وسطایی کن غافلگیرفضا است. در اندیشه قرون وسطی ، پیته کانتروپ موجود 

نقشه بود.  پذیرفتهانسان شاخدار را  یایك پا  انسانکه انسانی را با سر سگ،  بودمیمون را همانطور پذیرفته -انسان

هاي جغرافیایی اوائل سده شانزدهم میالدي/دهم هجري، بخصوص نقشه هاي قاره آمریكا، ساکنان آن را با سر 

انسان نشان می دهند؛ برخی از آنها حتی سر ندارند و چشم و بینی و دهان روي سینه ترسیم  میمون و راه رفتن

پیري رئیس، دریا ساالر ترك است که تقلید از طرح ترسیمی  1513شده است. نمونه آن نقشه جغرافیایی سال 

 احتمالی کریستف کلمب اسـ،. 

و خدایان، توجیه کننده هرگونه تغییر و تحول در این دوران پیش از علم، منظومه هاي حماسی قهرمانان 

بودند و امكان تبیین عینی و تجربی دگرگونی هاي طبیعت وجود نداشت. البته فالسفه این دوران در میدان تنگ 

تجارب خویش کم و بیش حدود و ثغور افسانه را )با واقعیت( می دیدند و اندیشه اي که درباره شناخت انسان 

واقعیت موضع مرکزي انسان در جمع جانداران رهنمون میساخت ولی بینش آنها اصوال بر قوم داشتند آنان را به 

« انسان»مداري استوار بود. در واقع، قوم مداري به بهترین نحو بیانگر دیدگاه ماقبل علمی انسان است. مصداق آن 

و یكسان جلوه دادن قوم نامیدن اعضاي قوم خویش در جوامع مختلف قرون وسطایی است. اصوال مانندنمایی 

است. در نتیجه، تصور ذهنی « خوب بودن و زیبا بودن»آرمانی بیان کننده دو کیفیت و خصلت « من»خویش با 

مردمان دوره هاي ماقبل علمی از اقوام دیگر و ناشناخته مخلوقانی با سیرت و صورت دیو و ناهنجار بود و ظاهر و 

بدي نشان میدادند. از میمون نیز تقریبا چنین استنباطی داشتند. به نظر آداب و رسوم آنان را در نهایت زشتی و 

آنها میمون موجودي دیوگونه و در تقابل با انسان متمدن بود. میتوان دلیل نقش پردازیهاي جغرافیایی تا سده 

م در یك سطح شانزدهم را، که در آنها دیوها و شیاطین و اقوام ناشناخته و دور افتاده و میمونها به شكلی دره

نشان داده شده اند، همین امر دانست. این بینش قوم مداري انعكاسی مستقیم در انسان شناسی سده هیجدهم 

داشت ولی در دو جهت مختلف سیر کرد: در یك جهت تالشهایی به عمل آمد تا نژاد پرستی را به اصطالح به 

 ی پایه گذاري شد.    توجیه کند و در جهت دیگر سنگواره شناسی انسان« علمی»صورت 

متفكر دوران ماقبل علمی به جاي یكی دانستن جوهر انسانی براي همه انسانها و دانستن انسان به عنوان 

میدانست که محدوده قومی خویش را تشكیل میدادند « واقعی»نقطه نهایی خط تكامل، فقط آن دسته از انسانها را 

هایی تصور می کرد که با دور شدن از هسته این محدوده رنگ می  و انسانهاي خارج از این محدوده را چون هاله

 بازند و هم نوع موجودات ناهنجار و غیر عادي هستند.

در دوران ماقبل علمی، پاسخی که به مسئله چگونگی خلق انسان داده میشد از طریق افسانه هاي مربوط 

گذشته نبودند. عواملی چون قوم مداري و راز و  به آفرینش بود. مردمان آن دوره ها قادر به درك ژرفاي زمانهاي

رمزهاي این جهانی، که حدود طبیعی و ماوراء طبیعی آن با مرزهاي جغرافیایی آمیخته شده بود، در ذهن فرد 



اسكیموئی یا استرالیائی دو تصویر متغیر از انسان نسبت به مكان )نه زمان( زنده میكرد. به هر حال، این دو تصویر 

نها هیچ گونه تجانس زیست شناختی نداشتند بلكه مسئله زمان نیز به هیچ وجه در آنها جائی نداشت. ذهنی نه ت

در قرن شانزدهم آن « ووچنگ نگنگ»)گشت و گذاري به سوي غرب( که « سی یوکی»قصه عامیانه چینی به نام 

ن با همزاد دیوگونه)میمون( او را پرداخت، بیان کننده دیدگاه قوم مداري انسان ]کاهن بودائی[ و دوگانگی انسا

که سیاح نیز بوده است مریدان خود را که یك میمون، گرازي « سان تسانگ»است. روزي یك کاهن بودائی به نام 

با پیكر انسانی و یك ماهی انسان نما، که این سه حیوان میمون و گراز و ماهی در فرهنگ چینی نشانه ها و 

میكنند، با خود همراه میكند تا به اتفاق عازم قله کوهی شوند که اقامتگاه بودا نمادهاي بیشمار و مبهمی را تداعی 

بوده است. این قصه سرشار از شرح و توصیف وقایع کلیشه اي است. قهرمانان آن که از سرزمینهاي مسكونی اي 

ههاي اطراف جاده می گذرند که ساکنان آن با تفاوتهاي اندکی شبیه به چینی ها هستند ولی ساکنان جنگلها و کو

جن و دیو با پیكرهاي حیوانی و چهره انسانی هستند که موجب ترس و وحشت کاهن و همراهانش می شوند. در 

این قصه قوم مداري تمدن چین که در کاهن و انسانهاي بین راه منعكس است و ناهنجاري ساکنان سرزمینهاي 

چینی به دورند، نشان داده شده است که مبین دو  وحشی جنگلها و کوههاي اطراف جاده که از هسته هاي تمدن

 اجتماع متضاد است.

کشف مكان و سپس کشف زمان موجب دگرگونی تصویر ذهنی انسان از انسان شد. در سده شانزدهم تصویر 

دیوها به تدریج از ذهن انسان پاك شد. دنیاي در حال کشف، با ساکنانی که فقط رنگ پوست و آداب و رسومشان 

بود بیش از بیش گسترده می شد. این ساکنان همه بشر بودند،الگوي خلق آنها، وحشی یا متمدن، یكی متفاوت 

شناخت بهتري از زمان و پیشرفت  بود. استنباطهاي جدید موجب پیدایش تصور ذهنی عقالنی از انسان شد.

مریكا، انگیزهاي شد ملموسی محسوسی درباره دوران گذشته حاصل شد. آشنائی با اسلحه هاي سنگی وحشیان آ

تا این ابزارها با ابزارهاي ماقبل تاریخی پیدا شده در قاره اروپا مقایسه گردد و وجوه تشابه آنها دیده شود. کنجكاوان 

این قرن که از بستر تكامل مادي انسان فقط تصورات مبهمی داشتند به تدریج افكار عقالنی بروز دادند و بعضی از 

شیاء عجیب سرزمینهاي بیگانه اختصاص دادند که سرآغاز موزه هاي تاریخ طبیعی و آنان غرفه هایی را به ا

مردمنگاري شد.اسلحه و پوشاك و اشیاء بهادار غالبا اشیائی بودند که سیاحان این دوره با خود می آوردند و به آنها 

 ند.   همچون غنایمی می نگریستند که امپراطوران باستان از ملتهاي مغلوب به چنگ می آورد

تعداد بسیار کمی از آثاري که درباره ماقبل تاریخ نوشته شده اند به پیشگامان این علم مربوط میشوند. 

لوکوس و مرکاتی از جمله پژوهسگران پیشگام و برجسته این علم هستند. لوکوس درباره دوره هاي سنگ پنج 

براي اولین بار عنوان کرده است که « زاتگنجینه فل»بیت شعر سروده است. مرکاتی در اواخر سده شانزدهم در 

سنگهاي تراشیده از ساخته هاي انسان و متعلق به دوره هاي بسیار کهن است. این پیشگامان از اهمیت سنگواره 

شناسی در علم ماقبل تاریخ اطالعی نداشتند و نگرش آنها در باطن چندان تفاوتی با نگرش انسانهاي اولیه 

دان دید گسترده تر شد و قوم مداري به تنظیم سلسله مراتب ارزشهاي انسانی گرائید نداشت.طی دوره رنسانس می

هنوزهم بازتاب همان تقسیم بندي تمدن باستان « دنیاي جدید»که بعدها منتهی به نژاد پرستی شد. با این همه، 

دهم فقط ماهیت بربرها از جوامع انسانی و تقابل بربر و متمدن بود. در این میان در ذهن اندیشمندان قرن شانز



تغییر یافته بود وبه نظر می رسید ساکنان دیوگونه دورترین نقاط قطب شمال بیش از بیش اسرار آمیز هستند. در 

 دوران ماقبل علمی هنوز از تصویر بنیادي انسان نكات بیشماري به صورت الینحل باقی مانده بود.

 

 آغاز دوره علمي، قرنهاي هفدهم و هجدهم

طبیقی تو قرن به جائی می رسیم که علوم طبیعی تبدیل به علوم دقیقه میشوند. کالبدشناسی در این د

ل گرفتند. جنبش شروع به پیشرفت می کند و مسائلی که باید تا به امروز علم مربوط به انسان را تغذیه کنند، شك

سطح  رن شانزدهم است.طبیعت گرائی قرن هفدهم و بخصوص قرن هیجدهم قابل مقایسه با جنبش ستارشناسی ق

ی، در معماري وسیعی از سازمان کیهانی ، با منشا قراردادن فوري بنیادهاي فلسفه دینی به دالیل جامعه شناخت

شد که « رفدائره المعا»شگفت انگیز عالم بر مال گردید. در اواخر قرن هجدهم ، این جنبش تبدیل به طوفان 

ن است که شده بود. دغدغه هاي مربوط به طبیعت انسان بیش از آهسته آن در بطن توجهات علوم طبیعی منعقد 

ب است که رویدادي در جنبش عقل گرائی باشد که باید بر تمدن سنتی چیره شود، ولی یاد آوري این تكته جال

انوري انسان بیش در جنبش عمومی، عقاید مستمراً فراتر از اعمال و اثرات بودند و پیامدها و استنتاجهاي منشا ج

 از یك قرن قبل از ظاهر شدن اولین سنگواره انسان حاصل شده بودند. 
در واقع، قرن هیجدهم بر اساس طرحهاي اولیه اسناد و نشانه ها ، نظام اندیشه اي را برقرار کرد که هنوز هم کامال درگیر آن هستیم. 

نوشت که در آن وي با وسعت باشكوهی ، در توده  بوفون23 از 1794 تا 1788 که سال مرگ اوست، سی و شش جلد کتاب »تاریخ طبیعی«24

شوند، در هم می آمیزد که عبارتند از : موقعیت  اي از اسنادي که هنوز چندان معتبر نبودند، دو مسئله را ، که بعداً در قرن نوزدهم شعله ور می

ود پیگیر جنبش علمی عمیقی بود، عصر او از جانوري انسان و ویژگی سرسام آور دوره هاي زمین شناختی. بوفون در دستاوردهاي شخصی خ

کارهایی مثل اثر میه25 که در 1755 منشر شد، سرشار بوده است. میه در این اثر، با تكیه بر نظریه اي ستاره شتاختی، زمین شناختی و تكامل 

ل تكامل از قبل در جبهه هاي متعدد جریان گرایی، بدون اسناد موشكافانه زیاد، براي زمین عمري برابر چندصد هزار سال تعیین کرده است. جدا

اري داشت. ولی برخورد اصلی فقط در اواسط قرن نوزدهم روي داد، و این امر زمانی اتفاق افتاد که زمین شناسی، کالبدشناسی تطبیقی و مردم نگ

در طبقه بندي خود از موجودات زنده ، به موقعیت جانوري انسان  به هم رسیدند و در جامعه شناسی متمرکز شدند. در 1735 لینه26 اهل سوئد

تاج آن  عینیت قطعی داد و آن را تبدیل به یكی از انواع به نام انسان اندیشه ورز کرد. این انسان اندیشه ورز، آخرین رتبه از راسته اي بود که

م بود تا نظم منطقی انواع زنده نظیر خود میمونهاي بزرگ هستند. در این عصر دیرین شناسی هنوز مقوله اي ضمنی بود و هنوز پنجاه سال الز

شكل  را در راسته سلسه مراتب تاریخی سنگواره ها پیدا کند. اما از همین زمان میمون و انسان به هم وابسته شدند. فكر زنجیره اي بودن انواع

هاي بزرگ، هنوز به صورت روشن باز نشده می گرفت و با این که نتیجه منطقی این زنجیره اي بودن، یعنی پیدایش پیشرونده انسان از میمون

 بود، تصویر ذهنی انسان در پایان قرن هجدهم خیلی نزدیك به تصویري بود که قرن ما باید آن را بپذیرد. 

 فكر تسلسل جانوري به سرعت بر کرسی نشانده شد: در 1764 دوبانتون27 رساله اي تحت عنوان »موقعیت سوراخ استخوان پس سري 
منتشر کرد که را هگشاي دغدغه هاي مربوط به وضعیت ایستاده بود. در 1775 بلومن باخ، جانورشناس آلمانی، انسان  در انسان و حیوانات«28

                                                           
23 - Buffon 
24 - Histoire naturelle 
25 - N. de Maillet 
26 - Linne 
27 - Daubenton 
28 -“la situation du trou occipitial dans l’homme et les animaux” 



شناسی نژادها را در اثرش به نام »درباب خاستگاههاي نوع انسان«29 عینیت بخشید. و باالخره در 1799 وایت30 انگلیسی کاري »در با ب پیشرفت 

تدریجی و منظم انسان و جانوران«31 منتشر کرد. قرن به این ترتیب تمام شد و همه چیز براي خروش و طغیان قرن نوزدهم آماده بود. انسان به 

جانوري خود با پستانداران عالی ظاهر شد. هنوز بازسازي ژرفاي واقعی زمان انسان باقی مانده بود.  روشنی در تنوع نژادهاي خود32 و در قرابت

علمی انسان محو می -زمینه را فراهم کرده بود ولی به همان میزان که تصویر ذهنی پیش زمین شناسی از قبل شد، به همان نیز فرود سرگیجه  

 آور به ژرفاي زمان به سختی آغاز می شد و دیرین شناسی هنوز زائیده نشده بود. 

 

 قرن نوزدهم
جان فرر33، طبیعی دان انگلیسی، مشاهدات 1797 خود را در 1800 منتشر کرد و سنگ چخماقهاي برش داده شده در کنار استخوانهاي 

بود تا جان  1872حیوانات را به حضور انسان در زمانهاي بسیار پیش از زمانی نسبت داد که در زمان حاضر تصور می شد. ضمنا باید منتظر 

اوانس34 این مشاهدات رنگ باخته و نادیده گرفته شده را زنده کند. گفتن این سخن درست نیست که قرن نوزدهم فقط چیزي را درو کرد که 

قرن هجدهم براي او بذر افشانی کرده بود. کارهاي کوویه35 و اتین ژوفرا سنت ایلر36، المارك37، حماسه بوشه دو پرث38، شكوفایی فراوان انسان 

در آخر قرن منجر به جمع بندیهایی می شد تا شناسان و ماقبل تاریخ شناسان در تمام اروپا به علمی دوام دادند که مبناي آن کشفیاتی بود که 

محور تكامل گرایی چارلز داروین شود. در 1859 در حاشیه جریانی که در آن علم ماقبل تاریخ به زحمت زاده می شد، داروین »خاستگاه انواع«39 

داروین که طبیعی دان بود و نه ماقبل تاریخ شناس را منتشر کرد. در واقع داروین جنبش تكامل گرایی را که بوفون آغاز کرده بود، به پایان برد. 

از دیرین شناسی و از جانورشناسی باب روز شروع  یا انسان شناس، مثل طبیعی دانهاي قرن هجدهم، از حفاریهاي زمین شناسی الیه نگارانه،

داروین براي همیشه عطش اصحاب دایره کرد، زیرا، سرانجام، انسان که نتیجه یا سرمنشا تكامل است فقط در کلیت زمین قابل درك است. 

د. المعارف را فرو نشاند و با وجود این که از زمان کتاب او تكامل گرایی عمیقا طرح ریزي شد ولی مضمون و مفاد اصلی آن دیگر پیشرفتی نكر

کامال آن را درك کرد. تصویر « مون استانسان از نسل می»شعور متوسط با پیوند دادن افراطی و در عین حال برمال کنندهء نام داروین و اصطالح 

از انسان ، در آخر قرن نوزدهم، زمانی که اولین جمجمه هاي انسان نئاندرتال و پیته کانتروپ از خاك به بیرون می جهید، تصویر ذهنی انسان 

مطلوب تصویر ذهنی قرن هجدهم را  نیاي تیره میمونها است که به کندي در طی سالها اصالح شده است. این تصویر ذهنی به طریقی آرمانی و

 کامل می کرد، یعنی همان تصویري را که هنوز فقط این جرأت داشت که ما را عموزاده هاي نزدیك میمونهاي بزرگ ببیند.

در پیرامون این عقیده مرکزي تعلق جانوري انسان، تار و پود بافت متراکمی از بحث و جدلها در هم آمیخت. دیرین شناسی، انسان 

اسی، ماقبل تاریخ و تكامل گرائی تحت تمام اشكال آنها توجیهی بود براي جبهه ها که هرکدام منابع دیگري داشتند، منتها چون مسئله شن

خاستگاه در مذهب و در علوم طبیعی مشترك است، با اثبات کردن این یا آن می توان فكر کرد که طرف مخالف را از پا در انداخته است. به 

ضیه پر دردسر میمون براي مدتی طوالنی در بطن بحث و جدلها بود. امروزه به هیچ وجه تردیدي نیست که انگیزه ها و علل این همین دلیل ق

                                                           
29 -“ De generis humani varietate nativa” 
30 - White 
31 -“sur la gardation reguliere de l’homme et des animaux”  
32  
33 - John Frere 
34 - John Evans 
35 - Cuvier 
36 - Etienne Geofroy Saint-Hilaire 
37 - Lamarck 
38 - Boucher de Perthes 
39 -“Origne des especes” 



قیق بحث و جدلها در خارج از تحقیقات علمی بود. با بازگشت به گذشته ،به نظر می رسد این بحث و جدلها تهی و بی معنی بوده اند و مطمئنا تح

شكل گیري تصویر ذهنی امروزي از انسان ماقبل تاریخ مفیدتر است.درباره چگونگی   

 

 «انسانها-ماقبل»تاريخچه 
لع سالح می شود. هنگامی که ذهن در مقابل پدیده هایی قرار می گیرد که براي آنها مرجع و منبع قبلی در اختیار ندارد، تا حدي خ

ر بخصوص در مورد ه شده که مخصوص دیرین شناسان همان دوره بوده است. این اممی توان گفت که سنگوارهاي انسانی با نگاه دورهاي نگریست

 کهن ترینها در خور توجه است و سعی به بازسازي مهمترین مراحل تفسیر در دیرین شناسی انسانی بیفایده نخواهد بود.

مان مهم بوده است. آنها می دانستند که ماقبل تاریخ شناسان برخی عناصر نظري را در اختیار داشتند که در همان ز 1850قبل از  

 زمین بسیار کهن است، حتی می دانستند دوره موجودیت انسان بسیار طوالنی بوده و تحوالت و انقالبات زمین شناختی مهمی بر آن اثر گذاشته

آبرفتها و غارها شروع شده بود. در  ، حفاري در1810است. دلیل زندگی انسان فرانسوي با گوزن قطبی و فیل قبالَ انجام شده بود زیرا حدود 

 فرانسه، بلژیك و انگلستان بعضیها از قبل با اطمینان ویژگی زمین شناختی گذشته انسانی را مطرح می کنند. حتی می توان دورتر رفت و گفت

یكی از زیباترین جمجمه هاي  8481تكامل گرایی المارکی و اطمینان به نزدیكی انسان و میمونها دستاوردهاي کهنه اي بودند. به عالوه، در 

نئاندرتالی از شكاف غاري در جبل الطارق بیرون آورده شد. از 1833 به بعد، شمرلینك40، در غار آنژیس41، در بلژیك خرده استخوانهاي جمجمه 

کشف جمجمه کودك  خصوصیك کودك نئاندرتالی را کشف کرد، ولی این سنگواره فقط پس از کشف تعدادي کافی از استخوانهاي نئاندرتالی، ب

ال کینا42 »قابل قرائت« شد. همین امر تا اندازه اي در مورد جمجمه جبل الطارق نیز صدق می کرد. زیرا اگر این سنگواره فقط منحصر به کاسه 

سر بود ، مطمئنا موفقیت بیشتري کسب می کرد. در این عصر که اسطوره انسان-میمونی43 ساخته و پرداخته شده بود، رخساره او غیر قابل درك 

و مبهم بود. کاترفاژ44 و امی45 بدون این که اهمیتی خاص به آن بدهند توصیف دقیقی از آن دادند. دغدغه اي که این دو تن براي ساختن و 

ئاندرال را ، داشتند با تكیه به قابل بحث ترین قطعات جمجمه اي، باعث شد که این دو تن طبیعت واقعی خود انسان ن«نژاد کانستات»پرداختن 

 نشناسند.

با این همه هیچ چیز براي برقراري ارتباط بین تكامل گرایی و مدارك فراهم نشده بود. فقط این امر عیان شده بود که تصویر ذهنی 

ست و فراست انسان از انسان ابتدایی چیز دیگري غیر از تصویر ذهنی از انسان اندیشه ورز است که لباس او پوست حیواناتی است که شكار کرده ا

خود را براي اسلحه هایی بكار می برد که از سنگ میسازد که براي اقتصاد بدوي او ضروري است. روسو در »گفتارهایی در باره نابرابري انسانها«46 

ار از کلیه برخورد« انسان طبیعی»تكامل انسانی را بیان کرد. « مغز گرایی»به بعد( یكی از اولین طرحهاي کلی یك فرضیه  103، ص، 1775)

ی او را ویژگیهاي کنونی، تجیزات آغازین را از صفر شروع کرد، با تقلید جانوران و با تعقل اندك اندك تمام چیزهایی را که سازمان فنی و اجتماع

چشمگیري براي به جهان کنونی رهنمود می ساخت ابداع و اختراع کرد. چنین تصویر ذهنی، با شكل ظاهري فوق العاده ساده انگارانه، به نحو 

 نشان دادن بن بستی بكار رفته است که در آن پیشرفتهاي آغازین ، که هنوز هم وجود دارد، محروم از هر نوع نبوغ فلسفی، در ادبیات مبتذل

توانسته اند میمونها می -ذهن به هیچ وجه آماده نبوده تا بپذیرد که بعضی از نیمه عامیانه یا در ادبیات تخیلی ماقبل تاریخی ظاهر می شود.

 سنگ آتش زنه را بشكنند یا بتراشند یا بشكافند.

                                                           
40 - Schmerling 
41 - Angis 
42 - La Quina 
43 - anthropopitheque 
44 - Quatrofage 
45 - Hamy 
46- “Discours sur l’inegalite des hommes” 



ماقبل تاریخ یك  جریان داشت. محیط و نشاط علمی کامال تغییر یافت. علم 1880، سال کشف نئاندرتال، تا حدود  1856دوره بعدي از 

ر دیرینه سنگی، دوره وسنگی تمیز می دادند. در عصطبقه بندي بر اساس ترتیب زمانی در اختیار داشت که در آن عصر دیرینه سنگی را از عصر ن

ایی داروین تأثیرات میمونی شكل گرفت زیرا تكامل گر-ماموت قبل از دوره گوزن قطبی قرار داده شده بود. در وراي همه اینها، اسطوره نیاي

اندرتال که کارگران آن داشتند. بیچاره انسان نئبسیار قویتري روي اندیشه علمی داشت تا نظریه هاي المارك. از طرف دیگر، سنگواره ها وجود 

شناسی انسان را  را خرد کرده بودند، توانسته بود سر خود را، به دلیل مقاومت طبیعی کاسه سر، حفظ کند که همین قسمت نقش قاطع دیرین

بتدایی معرفی کرد. ده انمونه اي از انسان  آن را شافهازن به عنوان 1858از زیر خاك درآورده شده بود در  1856ایفا کرد. این جمجمه که در 

خودشان دانستند. « اتنژاد کانست»آن را جزو  1882، بلژیك آرواره زیرین انسان نولت را برمال کرد که کاترفاژ و امی در 1866سال بعد, در   

ود اولیه، خمیده، با جمجمه کوتاه، با علم از این پس لوازم جانبی و ضروري نیاي انسان را در اختیار داشت، که این نیا به عنوان موج

ی حدقه هاي بیرون زده کاسه چشم و چانه پس رفته قابل تعریف بود. باالخره لینه، کوویه و داروین هدف مسترکی را دنبال کردند و تصویر ذهن

انسان-میمون مشخص شد، داراي نام است، حتی دو نام، زیرا در 1873 گابریل دو مُرتیه47 بین دو نام »آنتروپوپیتیك48«)میمون بزرگ انسان 

 نما( و »هوموسیمی ین«49 )انسان بوزینه نما( مردد بود. 

یفایده نخواهد بمیمون بر مبناي خرده ریزهاي مربوط به دو نئاندرتال موثق و واقعی -بررسی مجدد چگونگی شكل گیري افسانه انسان

 به مقایسه با میمونها ي کاسه چسم، کاسه سر کوتاه چانه پس رفته، که مستقیماَبود.در بقایاي بازمانده فقط قسمتهایی وجود داشت مثل حدقه ها

ناسی انسان شاید رهنمود میكند. اگر نئاندرتال بطور کامل به دست می آمد یا اگر جمجمه جبل الطارق بیست سال پیشتر نمیرسید، دیرین ش

ترین و دیرپاترین اشتباه، اس مدارك، تعبیر افراطی اجتناب ناپذیر بود. سنگیناین چنین قویا نئاندرتال را به سوي میمونها نمی کشبد ولی بر اس

ریل، شامپانزه، اورانگ برقراري یك خط مستقیم بود که با واسطه قراردادن نئاندرتالها ما را با این خط به چهار انسان نماي مشخص کنونی، گو

ز مسئله انسان مجددا بررسی خواهد شد.اوتان و ژیبون پیوند می دادند. در صفحات آینده این جنبه ا  

رار دادند و انسان را آنتروپوپیتك را، که به عنوان شكل واقعی انسان نئاندرتال تلقی می شد، واسطه بین انسان و میمون ق 1880حدود  

ان این دوره بهترین اذه از نسل میمون شمردند. ولی به هیچ وجه نمی دانستند لحظه زمینشناختی پیدایش انسان در کجا متوقف می شود.

اگر در نظر  پذیرفتند که تا قلب دوره سوم، در میوسن و پلیوسن، آتش موجب ترك خوردگی و شكستگی و تراشیدگی سنگهاي آتش شده است.

یدن ابزارهایی اب تراش، کشف زنژانتروپ در تانگانیكا موجودي را ظاهر کرد که براي گذاشتن نام انسان بر آن و انتس1959داشته باشیم که در 

متكی بر مدارك  در حوالی دوران سوم زمین شناسی، تردید بسیار داشتند. به این ترتیب مشاهده می شود که بازهم بینش هاي بزرگ و دقیق

بسیار  كلهاي انسانیشغلط یا غیرموجود بود، زیرا اشتباه برخاسته از تعبیر نابجا و غلط ویژگیهاي میمونهاي کنونی بود و در اصل موجودیت 

 ابتدایی اشتباهی وجود نداشت.

در 1876 هنوز از این که تصویر ذهنی انسان از یك انسان نئاندرتال  از طرف دیگر، رفتار پژوهشگران تدریجاَ رنگ عوض میكرد. توپینار50

كی ، بطور مبهمی فرض می کرد که سنگواره عمیقاَ بوزینه اي است تقریباَ ناراحت بود و با استفاده از یكی از عقاید آن دوره درباره بازپیدایی ژنتی

در  مشهور میتواند در دوره ماموت ، معرف بازمانده اي از نیاکان افسانه اي و تخیلی دوران سوم زمین شناسی باشد. از طرف دیگر براي این که

کاترُفاژ و آمی در ]مجله  1873مل آمد. در بین سنگواره هاي شناخته شده نمونه هاي دیگري از نژاد اولیه پیدا شود تالشهاي گسترده تري به ع

اي به نام[ »جمجمه شناسی قومی«51 متنوعترین قطعات انسانهاي کنونی را مثل اولین آرواره اري- سور- کور52، یا تكه هاي انسانی کانشتات، 

                                                           
47 - Gabriel de Mortillet 
48 - Anthropopitheque 
49 - Homosimien 
50 - Topinard 
51 - Cranica ethnica 
52 - Arey-sur-Cure 



اژیسهایم53 و گوردان54 را به سنگوارهاي نئاندرتال و نولت55 مربوط کردند تا نژاد ساختگی کانشتات را شكل دهند، این نژاد به قدر انعطاف پذیر 

و مطیع بود که هر مدرکی، در هر اندازه کوچك و بزرگ، در آن جاي می گرفت. این رفتار، بخصوص جالب است زیرا این دو انسان شناس بزرگ 

اشتند.نه در استادي کم داشتند و نه در حسن نیت ، اینها عناصر الزم را براي بنیاد یك دستگاه انتقادي کم د     

در نظر گرفتن ظهور اوج و فرود تدریجی رفتار پژوهشگران مختلف جالب خواهد بود. گ. دومرتیه56با آنتروپوپیتیك خود )که حتی آن 

در  را چند نژاد اعالم میكرد(، بدون اتكا به کمترین سنگواره ادعا می کرد که همین آنتروپوپیتیك دلیل بر نیا بودن میمون است و سعی میكرد

میمون ببیند و لی از ابزارهایی که کامال دست ساخت انسان بودند ناراحت بود و بر مبناي باز پیدایی ژنتیكی تعبیر و تفسیر -نسان نئاندرتال نیمها

فاژ، با غیرواقعی ساخت تا خود جمجمه را مربوط به فردي عقب مانده بداند) رفتاري که دوره به دوره تا به امروز دیده شده است(. امی و کاترو

این فرض کردن خرده ریزهاي تمام قطعات انسان به عنوان سنگواره، انسان نئاندرتال را به عضویت در نژاد کانشتات پذیرفتند و بكلی آن را با 

تا روزگار ما نژاد رفیق کردند. نتیجه این عمل که چندان غافلگیر کننده نیست، به نظر آنها انسان نئاندرتا ل بر اساس اصل باز پیدایی ژنتیكی 

ظاهر شده است. به نظر می رسد گرایش انسان شناسان آن دوره فرانسه، تعمیم افراطی بوده است در حالی که هاکسلی57 یا کینگ58 در بریتانیاي 

 کبیر ، شافهازن59 در آلمان، بدون گریختن از گرایش به سوي میمون، ظاهراً فكر درست تري از وضعیت واقعی انسان نئاندرتال داشته اند. 

در بیست سال بعدي تغییر محسوسی در مواضع به وجود نیامد، جمجمه جبل الطارق پس از این که در 1879 باسك60 آن را بطور 

مختصري شناساند، در مجموعه لندن، مأمن گرفته بود و چرت میزد و سلطه سكوت بر او همچنان ادامه داشت. در مقابل، در 1887 در اسپی61 

ء و عناصر جمجمه اي از نئاندرتال را پیدا کردند که می شد با وصالی آنها جمجمه را بطور کامل بازسازي کرد ، با این همه بلژیك باالخره اجزا

براي این که ویژگی هاي دقیق وضعیت آن روي ستون فقرات و تناسبات حالت فك برآمده را نشان دهند، کافی نبود. رویداد اساسی و عمده این 

دوره کشف پیته کانتروپ، بازپیدایی ژنتیكی قطعی آنتروپوپیتیك ژ. دو مورتیه، در 1891 در جاوه توسط دوبووا62ي هلندي است. حقیقت مطلب 

 این است که این تازه وارد بازهم محدود میشد به کاسه سر، چند دندان و یك استخوان ران. ولی نمایش و برهان بی عیب و نقصی همراه آورده

تر از پیشانی انسان نئاتدرتال بود ، قوسهاي باالي حدقه چشم او یك لبه واقعی آفتابگیر کاله را تشكیل می دادند؛ بود، پیشانی او عقب رفته 

د مزاحمت زنجیره اي که شامپانزه را به انسان پیوند می داد با حلقه مكملی غنی تر شد. انسانی بودن کامل استخوان ران چنان بود که تقریباَ ایجا

. پژوهشهاي گسترده اي الزم بود تا نشانه هایی در آن کشف کنند که داللت بر خرده استعدادي براي باال رفتن از درخت کند. و ناراحتی می کرد

هنوز زمان براي درك و فهم آن چيزي كه شجره انسان را از ميمونهاي چشمها فقظ چیزهایی را میبینند که براي دیدن آماده شده اند و 

حتی به این فكر افتاده بودند که می توان حالت زنده اي از پیته آنتروپ را با مجسمه گچی  ي كند، نرسيده بود.بزرگ بطور ريشه اي جدا م

(.3بازسازي کرد)شكل  1900و به اندازه طبیعی در نمایشگاه   

شبحی که در حال حاضر در حقیقت ، این بازسازي آکنده از جزئیات غیرواقعی است، از نیاي انسان شبحی ارائه میدهد که در مجموع از 

ا به آن منتسب می شود چندان تفاتی ندارد: پیشانی خیلی کوتاه، چانه خیلی تو رفته، حالت بسیار متوحش و علیرغم همه اینها ایستادن تقریب

رانگ اوتان راست. موارد غیرواقعی اینهاست: وضعیت جمجمه روي گردن، شكل دست، درازي بازو، سازش شگفت آور بین پاي انسان و پاي او

ساخته شده تا نیا را شبیه به چنگكهاي خرچنگ دریایی کنند. چند مو روي سینه، یك برگ مو ، دو ابزار مبهم از شاخ گوزن و یك فرق سر در 

                                                           
53 - Egisheim 
54 - Gourdan 
55 - Naulette 
56 - G. de Mortllet 
57 - Huxley 
58 - King 
59 - Shaaffhausen 
60 -Busk 
61 -Spy 
62 -Dubois 



 دیرین شناسی باز هم براي مدتی طوالنی در وسط پیشانی صاف در سپیده دم قرن بیستم شكل و شمایل این حلقه گمشده را کامل می کنند. 

میمون در ادبیات -خود را درگیر کرده بود و تا حال حاضر، نه تنها تصویر ذهنی انسان انسان اندیشه ورزمصالحه بین میمونهاي شبیه به انسان و 

 عامی کردن استیال داشت بلكه حتی در علمی ترین کارها نوعی دلتنگی براي این نیاي نخستین احساس میشود.

 

 در قرن بيستمانگاره يا تصوير ذهني انسان 
مشخصه بارز دهسال اول قرن بیستم بزرگترین مجموعه اکتشافات بی سابقه مربوط به انسانهاي نخستین است. در این دهسال، آروارهِ 

موئر63، اسكلتِ الشاپل-او-سن64، اسكلتِ موستیه65، اسكلتِ ال فراسی66، اسكلت ال کینا67 و اسكلتهاي کراپینا68 که همه با ضرباهنگ فوق العاده 

ل از زیر خاك خارج شدند. دیرین شناسی انسان تبدیل به علم شد و ماقبل تاریخ به نوبه خود پیشرفتهاي قابل توجهی کرد. در پایان این دهسا

یك چهارچوب سلسله مراتب زمانی نسبتا با جزئیات از آشولن69 تا مگدلنی ین70 در اختیار داشتند. تغییرات اقلیم ها بهتر شناخته شدند و سلسله 

 مراتب زمانی زمین شناسان حتی براي دوره هاي نزدیك، نظمی هزارساله را در نظر گرفتند که بعداَ معلوم شد قابل قبول است. انسان شناسیِ

کالبدشناختی که از اواسط قرن نوزدهم بروکا و جانشینان او آن به شدت به پیش رانده شده بودند، به اوج خود رسید و متخصصان جهان، جز 

استثنایی، سنگواره ها را در محیط مباحثاتی که پیش می آمده، خیلی مؤدبانه تر از نسل گذشته، رد و بدل می کردند. تصویر ذهنی از پیته  موارد

بیست سال آخر شد تا گره مسئله حلقه گمشده این زنجیر گشوده شود. در « انقالب اوسترالوپیتك»کاتروپ دیگر پیشرفت نكرد. باید منتظر 

نسان نئاندرتال ظاهر و سیماي تقریبا آشنایی پیدا کرد و اسكلت آن تقریبا در همه جا پیدا می شد، گاهی تا حدي در بهترین حالت مقابل، ا

نگهداري شده، اسكلت نئاندرتالهاي جوان و پیر، زن و کودك و آزمایشگاههاي مختلف اروپا در تردستی و مهارت جفت و جور کردن قطعات این 

سنگواره ها، که متاسفانه در بیشتر مواقع بعضی از آنها بهترین نمونه بودند، رقابت می کردند. از 1911 تا 1913 مارسلن بول71 کاري بنیادي 

سن منتشر کرد که تمام مسایل مربوط به انسان نئاندرتال را در بر می گیرفت. وقتی به گذشته بر می گردیم و کارهاي -او-درباره انسان الشاپل

انسانی بزرگ را از ابتداي این قرن در نظر می گیریم، فقط می توانیم از دقت علمی تحلیل هاي آنها و از درستی و شایستگی اي دیرین شناسان 

متحیر که با آن شكلهاي کهن انسانیت را که براي آنها شناخته بوده است در مقایسه با انسان امروزي و در مقایسه با میمونها تعریف کرده اند، 

میمون، همو، بطور قابل توجهی آرامش و صافی پژوهشگران را مختل کرده است. کافی است شكلهایی را در نظر آوریم که کتابها و شویم. ولی 

 روي جلد کتاب هاي تحلیل هاي ریخت شناسی را مزین کرده اند تا متوجه نیرنگهایی شویم که این نخستینی توانسته به دانشمدان بزند. کامال

ن شناسی انسانی بر مبناي عقیده غیرقابل بحث نزدیكی انسان و میمونهاي بزرگ، که از قرن هیجدهم شروع شده بود، خارج مسلم است که دیری

قرار  انسان اندیشه ورزاز حالتی بود که به چیز دیگري جز واسطه اي بیندیشد که در ذهن متصور می شود بین میمونهایی که می شناخته و 

ا نگاه کردن عینی به سنگواره ها غیر ممكن شد، بلكه حتی می توان گفت که نگاه کردن به آن نیز بیفایده می نمود گیرد. از همین لحظه نه تنه

 1870زیرا در پاره اي حاالت فقط می توانست جستجوي تصویر زیباي گذار و تحول را مختل کند. همین امر توضیح می دهد چرا همان پدیده 

کور بر اساس پیش داوري به عنوان آرواراه نئاندرتال به وجود آمده بوده همان پدیده در توصیف -سور-رین آرسی که موقع توصیف آمی از آرواره زی

الزم بود  پیته کانتروپ یا انسان نئاندرتال ادامه یافت. دیدند که چه چیزي نئاندرتال را از ما دور میكند تا به میمون نزدیك شود ولی مدت زیادي

ا که ادعا می شد میمونی هستند می توانند بخوبی فقط بازتابی از یك خواستگاه مشترك آن چنان دوري باشند که در بفهمند که این ویژگیه

                                                           
63 - Mauer 
64 - La Chapelle-aux-Saints 
65 - Moustier 
66 - La Frassie 
67 - La Duina 
68 - Krapina 
69 - Acheuleen  
70 - Magdalenien 
71 - Marceliin Boule 



که واقع مقایسه این دو هرنوع ارزش گفتن را از دست داده است. در این دوره توصیف بسیار دقیق کالبد انسانی، که با آشكار شدن هر واقعیتی 

ن انسان و میمون[ نبود نوعی تأسف را بر می انگیخت. این امر بخصوص دقیق است وقتی که مسئله پا مطرح میشود به نفع وضعیت این واسطه]بی

، که باید بطور طبیعی داراي انگشت شستی که هنوز اندکی قابلیت گرفتن اشیاء را داشته باشد، موضوع استخوان ران که باید هنوز خمیده باشد

ه باشد، انگشت شست دست که باید کوتاه باشد، ستون فقرات که باید متمایل به جلو باشد و بخصوص سوراخ بازو که باید هنوز اندکی آویخت

 استخوان پس سري که بطور طبیعی باید موقعیتی واسطه اي بین گوریل و انسان داشته باشد. 

جهت حالت حیوانی دادن به پاله آنتروپی ها بازسازیهاي این دوره غالبا یا از طریق وصالی قطعات جمجمه یا از طریق طرح و عكس، در 

جا افتاده بود. از طرفی، مقصر شمردن دیرین شناسان نیز دشوار است زیرا « حالت اجتناب ناپذیر فك پیش آمده»بوده است که در این مورد 

چهره موضوعاتی که بعداَ پیداد شدند )بروکن-هیل72، اشتنهایم73، ساکوپاستور74 و مونت چیرچئو75(نمی توانست بر مبناي نظریه هاي این دوره 

جمجمه جبل الطارق که چهره آن در تناسبهاي معمولی متناسب با جمجه بود، بخوبی نشان دهنده این « کنار گذاشته شدن»به تصور آید. 

سنگواره بی عیب در  گرایش غیر قابل مقاومت براي نشان دادن سنگواره هایی بود که مایل به مصورکردن آن بودند. جمجمه جبل الطارق تنها

را رد می کرد .« معمولی»یا « هنجار»تناسبات جمجمه و چهره ، تنها سنگواره اي بود که حرکت یك تكامل به اصطالح   

تغییر شكل  نباید فراموش کرد که هنوز هم در حال حاضر فقط چند سنگواره وجود دارد که جمجمه آنها به حالت شكسته، ناقص یا

ز قطعاتی است که از افراد ه، یك تعبیر و تفسیر قطعی اجتناب ناپذیر است. بازسازیهاي سینانتروپ و پیته کانتروپ ترکیبی ایافته نیست. در نتیج

دهان هنوز  مختلف برداشت شده است، پدیده هاي بنیادي مثل وضعیت قرار گیري سر روي ستون فقرات، بلندي چهره و پیش آمدگی پوزه و

  وابسته به فرضیه ها هستند.

فقط در طی چند دهه اخیر بود که دیرین شناسان انسانی موفق به دفع نیاي میمونی شدند و این زمانی بود که نیروي پیدا شدن سنگواره 

هاي بیش از بیش کهن و بهتر حفظ شده آنها را به واقعیت آشكار رهنمون کرد: نیاي ارجمند مغزي کوچك و چهره اي بزرگ داشته است، ولی 

هنوز خیلی از این موضوع دور  1920و  1900رفته است و اعضاي بدن او همان تناسباتی را داشته که از انسان می شناسیم. بین  سرپا راه می

ورت بودند و تصویر ذهنی نئاندرتالی در مجسمه اي تجسم یافت که دیگر ، مثل پیته آنتروپ دوبووا، از گچ نبود، بلكه از سنگ خوبی بود و به ص

 غول آسایی در محوطه موزه ایزه ها76 افراشته شد که مجموعه اي از سنن به خطا رفته یك قرن و نیم نبرد علمی بود.

 

 1920پس از 

به بعد تماشاخانه انسان اولیه جا بجا شد تا از سر نو دکور خود را روي صحنه پیته کانتروپها بر  1920از 

آغاز شد،  وب غربی پكنجندر  77اري بنام چوکوتینپكن در غدر آن موقع کشفیات انسان پكن . در واقع ، افرازد 

                                                           
72 - Broken-Hill 
73 - Steinheim 
74 - Sacopastore 
75 - Monte Circeo 
76 - Musee des Eyzies 
77 -Chou-kou-tien 



 82و وایدن رایش 81برويکشیش  و 80دو شاردن رو تال 79و پی 78بالكکشفیاتی که از طریق تالشهاي مشترکانه 

موضع گیري از اواخر قرن نوزدهم تا جهش تازه اي به شناخت دیرین ترین انسانها بدهد.  فتمی رانجام میشد 

مدافعان ایمان و دیرین شناسی انسانی عنایات خود را بین وجهی تغییر یافته و اینك بنحو قابل تفاضالنه هاي 

در عین حال براي برد و شپی براي. مشاجرات و کشمكش هائی که تقسیم می کندتكامل گرایان بی دین مدافعان 

با این کش میكند. در فضاي بی تفاوتی فروبه عمل می آمد، به آرامی هیجدهم و نوزدهم  هايانحراف تحقیقات قرن

از آن  نبرد مورد قبول واقع شده وآتش که در باقی مانده اند  یبرخی نظراتدر  ووجود دارند هنوز آنها  آثارهمه 

، موقع شروع در اختیار گذاشتن 1930آن چه که ظاهرا در حدود . اند هرگز مورد تجدید نظر قرار نگرفتهموقع 

شگفت تضاد تقریبا  شتر از هرچیزي دانشمندان را متعجب کرده بود،مدارك مهمی درباره سیناتروپهاي پكن، بی

از  میمون آرمانی را متجلی می کردند-قاعده کلی انسانکه  ،آوري بوده که میان این عموزاده هاي پیته کانتروپ

 بود. بالنسبه پسشرفته در بین بازمانده هاي آنها خاکستر اجاقها و مصنوعات سنگیحضور  و از سوي دیگر یكسو و

در فرصت هاي دیگر پیش حالت و رفتاري را نادیده گرفتند که برخی این واقعیت را پذیرفتند اما برخی دیگر 

حالت و . این دید «انسان پیش اندیشه ورز»یا  «شكارچی سینانتروپ ها»فرضیة در را  کشیده شد و می توان آن

موجودي واسط بین از آن  هااستخوانادعا است که  نشانه زده است مبتنی بر این 1950-1930رفتار که بر سالهاي 

که هستند  مصنوعات سنگی و آتش آثاري از موجودي بمراتب تكامل یافته تر ، ولیانسان و میمون بوده است

حالت و دربارة انگیزه هاي عمیق این در اولین بخش هاي این کتاب  .آن بوده استشكار فقط سینانتروپ بیچاره 

کشف استرالوپیتك ها با آغاز  1924. از سال خواهیم گفت سخن بود، 83پرت بوشه دوربوط به از قبل مکه رفتار، 

که گمان میرفت  به دنبال شكارچیان احتمالی آنها گشتند و این امر موقعی بود عنوان شد و همین استدالل مجدداً

بود که مدتی در مقابل چشم  انسان بروکن هیل می توانسته در همین دوره متأخر کشته شده باشد، وهمان موقعی

سنگ آتش زنه تراشیده، به زیبائی همه چیزهایی که در بازمانده ها بود، به عموزاده  مصنوعات سنگیانداز انتساب 

 عقب نشینی کردند. کشف شده بود  1954، که در 84هاي آفریقایی پیته کانتروپها، یعنی آتالنتروپ هاي ترنیفین

                                                           
78- Black 
79 -Pei 
80 -R. P. Teilard de Chardin 
81 -Breuil 
82 - Weidenreich 
83 -Bouche de Perthes 
84 -Atlanthropes de Ternifine 



یك »: موضوع پزنژانترودر مقابل ، 85خ شناس ایتالیائی به نام پ . لئونارديحتی اخیراً نیز یك ماقبل تاری

 .را مطرح کرد« ناشناخته مانده استو  در همان زمان میزیسته ...انسان نماي واقعی 

موجود شبه  فرضیه وجود یك فرضیة آنتروپوپیتك )انسان میمونی(در مقابل ، به شیوه اي نه چندان صریح 

ز قبل هوشمند وجود داشت که معلوم نبود از کجا به دنیایی آمده که قبل از شبه انسانهاي انسانی نامحسوسِ ا

یك علم همزمان را متأسفانه نیرنگی . این چرخش خاص گوناگونی با پیشانی صاف، در آمدن به آن تأخیر داشتند

همه می دانند که در  .قوت میداد 86علمی در زمینه فرضیه ها، در طول پنجاه سال تحت عنوان انسان پیلتداون

قطعات پراکنده اي از  ،متعلق به عصر اشولئنآتش زنه ند سنگ همراه با چیك بدل ساز انگلسیی توانست  1909

عنوان یك کشف به دانشمندان ه را باي نه چندان متأخر شمپانزه هاي متعلق به و آروارهمروزي یك جمجمة انسان ا

از دست رفتن زمان گردید و متأسفانه خطوط تأسف  بنحوي دردناك باعثپیلتداون که بدل سازي بقبوالند. نیرنگ 

باري که همین بدل سازي موجب که دانشمندانی بنویسند، روشنترین تأییدها را درمورد مطالبی دارد که در 

در اجزاء آرایش شده  تردیديهیچ متحصصان بدون بهترین  میمون گفته شد.-صفحات قبل درباره اسطوره نیا

. برخی از آنان به رکیبی پیلتداون ، قطعات یك جمجمه انسان و فكی از یك شمپانزه را شناسایی کردندوجود ت

براي بیشتر آنها ، علیرغم حفظ احتیاط، این فرضیه که یك فك میمون می توانسته به اما  امر بسنده کردند این

به مثابه ه آن را یکووان چیزي بود که و این هم. یك جمجمه انسان متصل شود به عنوان امر قابل قبول تلقی شد

را تشكیل  «انسان پیش اندیشه ورز»شالوده فرضیة براي مدتی طوالنی  ،تلقی می کردیك پدیدة ناهنجار آناتومیك 

حسن  به فقدان مربوط نه تا حدي، موضوع نه مربوط به بی اطالعی از کالیدشناختی بود و داد. بار دیگر باید گفت

ي از آن نداشته گریزدیرین شناس الجرم و بازتاب تفكر تمام یك عصر بوده ي از نیاي انسان چنین دید بلكه نیت

میمون -وقت خود از راه رسید، در همان موقعی رسید که هنوز نیادر به موقع و  «هاپیش اندیشه ورز» اصالح .است

ژرف مصنوعات کهن از ، در همان موقعی رسید که شناخت بیش از بیش )فك شمپانزه(کامال حذف نشده بود 

به بعد یكی هوشمندي انسانی به پیشینیان انسان کنونی می داد )کاسه سر انسان(، در  87عصر دوران آشولئن

پس زمانه  درکه موقعی از راه رسید که حضور سنگواره هاي بسیار ابتدایی )سنگواره پیته کانتروپها( نشان می داد 

تقریباً شایسته نیست مصنوعات بیش از  کهزندگی می کردند اتی موجود ]زمین شناسی[دوران چهارم هاي صحنه

در آن موقع تنها راه گریز این بود که بپذیرند در زیر کاسه جمجمه نیایی که  .حد زیبا به آنها نسبت داده شود

ائو  نزدیك به حیوانیت میمونهاست مغزي وجود دارد که، در راستاي ما، بهترین آینده را تأمین خواهد کرد.
کاسة ترکیب شدن از دو سنگواره را داشت که حالت محكمتري داشتند: یعنی  افتخارحتی  پیلتداون 88 آنتروپوس

در حال حاضر دانستن این امر مشكل است که باید به صحت و اصالت  .90فونته شوادکاسه سر و  89سر سوانسكومب

                                                           
85 - P. Leonardi 
86 -Piltdown 
87 -Acheuleenچ 
88 - Eoanthropus 
89 -Swamscombe 
90 -Fontechevade 



عه بودن هر دو بقدري است که فاقد قسمتهاي این سنگواره ها فكر کرد، یا به ویژگی و مشخصه واقعی آنها، زیرا قط

اصلی هستند و بهتر است به جاي گفتن هر چیزي منتظر بود، در غیر این صورت ماجراي امی تكرار می شود. او 

پیوند داد : ولی آینده نشان داد که این قطعات متعلق به یك  91قطعات استخوان انسان را به اطراف فك النولت

نشان می دهد که امكان هر نوع خطر و رفتار و روش انسان پیلتداون ده است. مورد مربوط به انسان کامال متأخر بو

 . معكوس وجود دارد

. بوددگرگونی عمیقی در راستاي انسان اولیه  از تصویرذهنی 1950در مجموع می توان تصور کرد که در 

ه با فرضیه هائی با محتواي اژوهشگران گپ بهتریننبود و همیشه واضح هر دورة در حال تغییر ، مواضع ، همانند 

تازة پیته کانتروپ  مجموعه یاداد و سینانتروپ ها  به روال خود ادامه می ه. جریان کهنچهارشقه می شدندمتضاد 

بازسازي میمون انسان  -همچنان با الهام از الگوي قدیمی نیاشروع شده بود، جاوه  در 1934از کشف آنها که  ،ها

جمجمه کشف شد تا وصالی قسمت زیرین سالم نسبتاً نئاندرتال در حالتی سنگواره ند چ، همه با این می شدند.

توانستند مشاهده کنند که انسان بروکن هیل نمی توانسته رفتار  1921در قبال . ها صورت نگیردآزمایشگاهدر 

. در صاف و مستقیم داشت وضعیت کامال از نشانمیمون را داشته باشد، زیرا سوراخ پس سري او -نیمه خمیده نیا

آن زمان درباره این ویژگی شگفت زده بودند و آن را تحسین می کردند، حتی با جوانتر کردن این سنگواره این 

انسان، روي بدن انسان ببینند  -موضوع را به پایان رساندند تا در آن نوعی بازمانده مادرزادي از یك جمجمه پیش

حتی تا به آن حد پیش رفتند که  آنهااندرتال کرد(. ئاستنباطی از انسان نچنین  1875که در  92)مثل توپی نار

این رفتار، عمال فقط حاصل تفكر  خمیدة انسان نئاندرال همین است.شگفت انگیز با رفتار نیم نشان دهند تباین 

 .تكامل گرایی بود که در بازسازي آنها نقش اساسی داشت

ر مورد این سنگواره که جمجمه آن مؤید وضعیت عمودي آن بود، سكوتها، کتمانها و سرپوش گذاشتن ها، د

ٍسایر است. مربوط به یك وضعیت نیمه خمیده  هاصرخلگن نشان دهد کوشید تا  93پیكرافت .بسیار معنی دار است

ن خاصره و گل که نشان دهند هاي ران، سعی کردندخاصره و استخوان نگانسانی ل کامالًویژگی در مقابل اطرافیان، 

با اتكا  که دنباله رو او بود( 95الواو) و  94بولها متعلق به بدن دیگري است و جمجمه مربوط به بدن دیگر. استخوان

، انسان اندیشه ورزو سرانجام توانسته است همچون در دنیاي کنونی تأمل کرده انسان رودزیا به این فرضیه که 

 96سرجی فقط جمجمه ساکوپاستور در ایتالیا، 1939شف در پی ک .، رفتار جزئی تري را پذیرفتراه برودایستاده 

در این هنگام  ، مطالعه کند.باقی مانده بودو دست نخورده که بخش زیرین جمجمه سالم سنگواره هایی را توانست 

اساسی وضعیت عمودي، که قبالً نیز ماقبل انسانها تحصیل کرده بودند، بطور بسیار بطیء شروع به بود که نظریه 

میمون که دستخوش نوعی -ود کرد. در همین راستا، به منظور پایان بخشیدن به تصویر ذهنی انسانتحمیل خ

                                                           
91 - La Naulette 
92 -Topinard 
93 -Pycraft 
94 -Boule 
95 -Vallois 
96 -Sergi 



تعمیم استرالوپیتك هاي آفریقاي جنوبی نیز تغییر و تحول اساسی شده بود، کافی بود این بررسیها و مشاهدات به 

  داده شود.

 

 

 

 

 دانسته هاي امروز

. این سنگواره ها در استرالوپیتك ها قرار گرفته است طایفهن تحت الشعاع انسا بارهتحقیقات در در سالهاي اخیر، 

را در آفریقاي جنوبی کشف  98جمجمه کودك تونگز 97موقعی بطور بی سر و صدایی ظاهر شد که دارت 1924

کنیا،  در 1959تا کشف بقایاي زنژانتروپ، استرالوپیسئینه بزگ، همراه با ابزارهاي سنگی او، در ، بعداز این  کرد.

شیوه تصور مسئله عمیقی در ژرفی دگرگونی  کشفیات موجباین تعداد یافته ها در قاره آفریقا روز بروز بیشتر شد. 

می توانست  0المعارف دائره اصحاب براي ،ما را در برابر تصویري قرار دادند کهخاستگاههاي انسان گردید. اینها 

بخوبی شناخته شده است اما  99بهتروگابریل دوم آنتروپوپیتكِاضر در حال حغیر منتظره و حیرت آور باشد.  کامال

انسانی این سنگواره، همراه با تمام نتایج کالبد شناختی که متضمن آن است، ندارد. او هیچ وجه اشتراکی با الگوي 

این  سوم خواهیم دید که فصلبا جمجمة بزرگ.. در  بزرگی نه میمون انسان نمايبا مغز بسیار کوچك و بوده 

 زنژانتروپ ، وجودبا  ،نیز 100لیكیرا ایجاب میكند، زیرا استنتاج تا چه میزان تجدید نظر در مفهوم کلمة انسان 

 101در ویالفرانشینموجودي که ذاتا مثل ما ساخته شده بود، راست راه میرفته و سنگ آتش زنه را میتراشیدهاست، 

. با ین بودمراتب با ارزش تر از نظریة دوبوا در مورد پیته کانتروپ  هبارائه داد که  او در واقع نظریه اي .ید کردیرا تا

، قرن نوزدهم ونیمة بدون احساس ضعفرا فراهم ساخت که اندیشه اي  درهم شكستن خط ترتیب ، لیكی وسیلة

 .ه بوداول قرن بیستم را پیمود

 

 انسانيت معيارها و مالكهاي

                                                           
97 -Dart 
98 -Taungs 
99 -Gabriel de Mortillet 
100 -Leakey 
101 -Villafranchien 



ساخته ن جبل الطارق، چه تصویري از انسان را می توان کشف جمجمة انسابعد از کمی بیش از یك قرن از 

مترین هاولین و م باشد؟آنها مشترك تمامی انسان ها و نیاکان شبیه به معیار ها و مالکهاي که و پرداخته کرد 

، معیاري یرفته شدذکه واقعیت آن پمعیار نیز بود ، همانطور که دیدیم، آخرین است. این معیارقائم  وضعیت، معیار

تماکم سنگواره هاي شناخته . ه نسلهاي متعدد را ملزم و محدود به طرح مسئله انسان بر مبناي غلطی می کردک

وابسته به  دیگر الزاماًمعیار . دو شده، هرچند که مثل استرالوپتیك عجیب و غیرعادي باشند، وضعیت قایم دارند

است. براي درك ارتباطی که  آزادکه در هنگام حرکت ی عبارتند از داشتن چهرة کوتاه و دستاینها  اند: اول معیار

بین وضعیت قایم و صورت کوتاه وجود دارد باید منتظر این سالهاي آخر و کشف لگن خاصره و استخوان ران 

. تناسبات چهره در خصائص دندان استهمین ارتباط ، موضوع بخش سوم کتاب حاضر  بود. پژوهش استرالوپیتك

فراهم آورد میدانیم که چند استرالوپیتك همین اصل روزي امكان بازیابی رد پیشینیان  و شایدجاي می گیرد ها 

چه موفقیت مطبوعاتی داشت تا جایی که به ب [ایتالیا] 104سكانوتدر  103مونت بامبولی 102اورئوپیكِسال پیش 

هد که می سنگواره امكان این فرض را می دخصائص دندانی این  مزین شد.« انسان دومیلیون سالی »عنوان 

 .توانسته چهره اي کوتاهتر از چهره میمون داشته باشد

و  استها  میموناز فعالیت فنی  جبري مستلزم انجام فعالیت فنی متفاوتبطور آزادي دست انسان تقریباً 

 ستفاده ازا ،تهاجمی فك فاقد دندان هاي نیش  باداشتن چهره اي کوتاه ، عالوه بر آزادي دست ضمن راه رفتن

ن راه رفتن و دست آزاد ضم ،چهرة کوتاه ،ایستاده  وضعیتکند.  ایجاب می را که ابزارها هستند، مصنوعی اعضاي

که مربوط به  این مجموعه کامال از آن چه. حقیقتاً معیارهاي بنیادي انسانیت اند داشتن ابزار قابل انتقال،

که نظریه  ،غیرقابل تفكر ظاهر می شود  در اینجا در شكلهاي انتقالی به مثابهو انسان میمونهاست جدا است 

 شكل انتقالی را با رضایت خاطر مطرح میكردند.  1950پردازان قبل از 

این یا آن  . در واقع، قائل شدن حق تقدم برايتنها بعداً رخ می دهدحجم مغز می توان شگفت زده شد که 

رشد مغز  قطعی است کهاین حال بنظر من انواع همه چیز بهم پیوسته است. با رشد دشوار است زیرا در ویژگی 

ولی میكند  رشد مغز در توسعة جوامع نقش قاطع ایفا حاصل شد، انسانیتکه  است. همین به نحوي معیاري ثانوي

 .النی باور داشتنددقیق، قطعا مرتبط با وضعیت قائم است و نه اساسی ، آنطور که در طول مدتی طوتكامل برنامه در 

اگر ست. ائم بدن بوده اق وضعیترسد که موقعیت انسان بمعناي وسیع آن، مشروط به  بنابراین بنظر می

غیر قابل اي  پدیدهوضعیت قائم یكی از راه حلهاي مسئله زیست شناسی به قدمت خود مهره داران نباشد به مثابه 

 تنها نه که هاتاکی و دساعضاي گیرندة مواد خور به منزله پایگاه این مسئله ارتباط بین چهره .ظاهر می شوددرك 

چهره و  ،راتستون فقاز همان مبدأ پیدایش، عضو جابجا کنندة بدن بلكه گیرندة مواد نیز بوده است.  به منزله

ه یا ماجراي این واقع وابسته بوده اند.بطور تفكیك ناپذیري به هم ماهی( مهره داران  لهباشكل  دست ) حتی ب

  دوم است . فوق العاده دیرین شناختی موضوع فصل

                                                           
102 -Oreopitheque 
103 -Monte Bamboli 
104 -Toscane 



انسان از ماهیان تا درباره مسیري است که مرحله اي به خوبی معرف  هاانساننزد در  وضعیت قایمپیدایش 
 به هیچ وجه مستلزم این امر نیست که میومن در آن نقش تقویت کننده داشته باشد.ولی  ادامه دارد اندیشه ورز

دیگر ، ی، از همان موقعی که وضعیت قایم برقرار شداشتراك سرچشمه هاي میمون و انسان قابل تصور است ، ول

 در سلسله اعصابقایم راه به نتایج رشد  وضعیت. شرایط انسان نیز وجود ندارد-میمون وجود ندارد و بنابراین نیمه

ارتباط بین چهره و دست نیز به صورت . مغز را طور دیگري غیر از حجم توسعه می دهدکه می برد  کالبدي

آن را  کههستند دستگاه یك براي چهره ، دو قطب از گفتار ابزار براي دست و   برقرار شده است:تنگاتنگی قبال

 .مطرح می کندبخش سوم 

ی را تحقق بخشیده و از اولین مرحله تنگناهاي انسان شناخته شده تكاملیآخرین مرحله  انسان اندیشه ورز

شرایط جدید رشد  سر گذاشته و جلو افتاده است تكاملی جانوري گذر کرده و آن را بطور بی حد و حصري پشت

 .این جلد را تكمیل می کننداول  اعطا شده به ایزار و به گفتار چوب بست فصلهاي چهارم تا ششم اند که بخش

تقسیمات  ده شده است.اختصاص دا است، ادامه و امتداد پیكر کالبديکه  ،پیكر اجتماعیرشد دوم به بخش 

، نسبت به تقسیمات اقوام که روانشناسی آنها مبتنی بر سازمان یاد و  نسان اندیشه ورزا، در نزد بومی و نژادي

حاشیه اي است. جایگیري فزاینده خاطره و یاد اجتماعی به جاي دستگاه زیستی مطالبی خاطره جمعی گروه است، 

م دنبال شده است در تاثیرات این عمل بر روي تكامل فنون در فصل هشت وغریزه در فصل هفتم آورده شده است 

  حالی که نتایج درباره تكامل انتقال زبان و گفتار موضع فصل نهم را می سازند.

کوششی در راستاي دیرین شناسی و مردم شناسیِ زیبائی شناختی  ،ضرباهنگهاو  هاارزشدر باره فصل سوم، 

ز بررسی نظام مند گریزانند، گردآوري سعی کرده ام در اینجا عناصر ضبط شده درباره اعمالی را که معموالً ا است.

کنم. نقش آفرینی هاي ارزشها که در هر گروه انسانی و در هر لحظه اي از تاریخ آن، شخصیتی را که خاص آن 

 شناختی الزاما اختیاري است. . یك طبقه بندي از مظاهر زیباییاست تأمین میكنند در فصل دهم عنوان شده اند

قارن ها است، ولی با این همه به نظر می رسد متمایز کردن چرخش ها که سازمان تداخل ها و تویژگی هنر در 

ختی روانشناختی، یازدهم و دورازدهم بترتیب به زیبایی شنا فصلهاي، دلیلبهمین آنها فزاینده است، ممكن باشد. 

که در وهله  کارکرديکه قسمت اعظمی از آن در رفتار جانوري جاي میگیرد، و به زیبایی شناختی کارکردي 

مشتمل بر رفتارهاي سیزدهم  فصل نخست به عمل دستی در فنون مربوط است، اختصاص داده شده است.

اجتماعی است و یكی از مسایلی را مطرح میكند که همراه با غریزه، پژوهش تطبیقی جوامع جانوري و جوامع 

انی کردن زمان و فضا و تحت زاویه سازمان تحت زاویه انسبترتیب و غریزه در اینجا  انسانی را تغذیه کرده اند.

نمادین کالبد اجتماعی مورد نظر قرار گرفته است. و باالخره هنر، که یكی از جلوه هاي انسانی است که دیرین 

 شناسی آن را شواهد متعددي تغذیه کرده اند، موضوع فصل چهاردهم است . 

 

 



، که در جهان زنده تعادلان اشغال کرده است. فصل را، به جاي نتیجه گیري، اهمیت ماجراي انسآخرین 

عمال بطور الیتناهی کمال پذیر است، آن را تحقق می  یگانه است و فرد و پیكر اجتماعی، که امتداد فرد و

 .بخشند، و آینده، به مثابه امتداد خط سیر دیرین شناختی، دو موضوع اصلی آن هستند

را بسیج کرده است فاقد هماهنگی علوم انسانی بنیادي اي زمینه هکتابی که  شاید اینطور قضاوت شود که

است. من تنها در جریان نگارش متوجه ضعف ها و کمبودهاي آن شدم و تصور آسیب پذیري آن را کردم، ولی 

انسان که پیكري پستاندار است و با این حال سازمان بدنی منحصر به فردي دارد که در یك پیكر اجتماعی با 

حصور و در آن تداوم می یابد، چگونه میتوان گفت که این انسان بدون دخالت دادن و واسطه خصایص جانوري م

 قرار دادان دیرین شناسی، زبان، فن و هنر دیگر وزنه اي در تحول و تكامل مادي خود ندارد؟

اي در  مفقود شدهمیمونی انسان ریشه هاي -نیااسطوره ی دادیم. مبه روانكاوي  را نیز بود جائیالزم شاید 

و عالقه افراظی به آن در قرن هیجدهم در لحظه اي بود که دار و دسته موهوم ( 1) شكل سایه روشن ابهام دارد 

. این افسانه تا قرن هیجدهم نقل دیوان چنگال دار و پشمالو، انسانهاي وحشی با سر گرگ یكر ماهی فرو پاشید 

یوان پشمالو و چنگ دار و نیز انسانهاي وحشی با سرگرك می شد اما از آن پس نگاره اندازي دستة هراس انگیز د

نها و افسانه هاي حیوانات، نقاشی هاي نواري مجالت و غولهاي بازارهاي یا با بدن ماهی بتدریج از میان رفت. سرستو

صویري مكاره تصویري از انسان عرضه میكنند که روانشاسی اعماق تعلق دارد. این تصویر در مجموع کامال بیگانه با ت

(، و بزودي توسط 2نیست که دیرین شناسان ساخته و پرداخته میكنند.آنتروپوواد آمده تا جایگزین گردد )شكل 

(. اسطوره دانشمند در 5و  3تصویر موهومی از آنتروپوپیتك در آستانه غار همین موجود کامل میشود )شكل هاي 

نئاست که دوگانگی مردمی خود را در انسان نفرت روزگار ما هنوز موجب رضایت خاطر باسوادان است ، ولی هما

( یا در تارزان نوارهاي ردیفی نقاشی شده یا نقاشی هاي متحرك سیماي محله دارد. 4انگیز انسانهاي برفی )شكل 

است که سنگینی میمون را حضور بوشه دو پرت رویایی به زیبایی نیاکان آرمانی تارزان در واقع یك انسان ابتدایی 

 عزیزش به دوش می کشید. شمپانزه 

 

 

 

 
 



 

1شكل   

ویتراي کلیساي سنت-اوئن105، در رم، قزن چهاردهم. اهریمن در حال خروج از کالبد یك زن جن زده. به 

توجه شود، ابروهاي برجسته، منخرین کشوده و پوزه، دستهاي چنگال دار، « میمون انسانی شده»حالت 

ت چپ شیئی دراز گرفته است.انگشت شست پا بطور وسیعی جدا. اهریمن در دس  

 

                                                           
105 - Saint-Oen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2شكل   

. حالتی انسانی. پیشانی کوتاه، بینی پهن، لب ها به 1918اوتان ساخته بورنئو، به نقل از بیك مان،  -اورانگ

را باز سازي میكنند.« میمون-انسان»شكل پوزه، انگشت شست پا جدا ، همه اینها نشان هاي کلیشه اي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3شكل 



پاریس بازسازي کرد.قوسهاي باالي  1900پیته کانتروپ که در دو بووا در نمایشگاه 

حدقه چشم برآمده، بینی پهن، لبها به شكل پوزه، بازوها بینهایت بلند، انگشت شست 

-پا جدا، اشیائ مبهم در دستها نشان می دهند که در طول شش قرن ، تصویر انسان

 داشته است. میمون تكامل اندکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 4شكل 

. نزدیكی آن با ویتراي 1954« 106ریدر»انسان نفرت انگیز و نكبت بار برفها، به نقل از 

قرن چهاردهم کامل است )به جز در مورد درازي بازوها که ضمناً با وضعیت قائم بدن 

 در تضاد است(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 - Radar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5شكل 



مسلط است، بطور گستردهاي دانش انسان سنگواره اي مكان اعالي بر  انسان ازي که

-به مصور کردن مجموعه اشتباهات دیرین شناسی انسانی و عقده هزار ساله انسان

 میمون ادامه می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


