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 فصل سوم

  ي كهن []انسانهانتروپ هاآ آرك

 و 

 پاله آنتروپها] انسانهاي ديرين[

  

 انسان نمائي 



از اين نوع انساني،در ديرين شناسي  واژگان هميشه سرشار از كلمات عتيق و اغلب دست و پاگير است.

اي بافتي از مفاهيم منسوخ را خلق كرده اند: تشريفاتي و آدابي بودن  كلمات عتيق فراوان است و بطور فزاينده

تا حدي است كه به طور سنتي احترام برانگيز اند ولي  3، اوسترا لوپيتكها2، پراوميننها1چون پيت كانتروپها واژگاني

است  4«انسان نما/انسان سان»بايد از بررسي ريشه شناسي آنها اجتناب كرد. ارجمندترين و محبوترين آنها عبارت 

ن مفهوم كه ميراث قرن هيجدهم است هنوز هم بيش كه رابطه اي بين ميمونهاي بزرگ و انسانيت آفريده است. اي

از ساير واژگان قابل بحث است زيرا تنها موجودات واقعاً انسان نما آنهايي هستند كه مثل ما وضعيت بدني قايم 

، از نظر كاركردي و ريخت شناسي، همان 5دارند كه از اين امر نتايج متعددي حاصل مي شود. ميمونهاي انسان نما

  هستند. 6رفهاپيته كومو

بنيادي آن در  قاعده اي را تشكيل مي دهد كه با قاعده ميمونها متمايز و متفاوت است. ويژگيانسان نمائي 

تگاه ويژه پا (. اين سازگاري را دس28سازگاري اسكلت بندي كالبدي آن براي راه رفتن بر روي دو پا است )شكل 

يق جزئيات ساختار ران راه رونده، به شكل پرتوهاي موازي، از طرتبيين مي كند كه در آن انگشتان، همانند مهره دا

ا به راستخوانهاي مچ پا و استخوانهاي عضو خلفي و بخصوص از طريق سازگاري لگن خاصره كه سنگيني تنه 

ه برآيند متوازني را نشان مي دهد كستون فقرات خميدگي هاي  صورت متعادل تحمل مي كند، قرار گرفته اند.

ا دارند ، دست از همان قسمتهايي تركيب شده است كه ميمونهآزاد است ]دست[. عضو پيشينقائم استآنها يك 

مي گيرد. ويژگي  ي كه دارد بطور قطع به شيوه اي قابل توجه از دست ميمون فاصلهامكاناتو تناسبات از طريق ولي 

 قرار گرفتن آن بطور متعادل در قله ستون فقرات است. ،اساسي سر

                                                 
1 - Pithecanthropes 

2 - Prehominiens 

3 - Australopitheques 

4 - anthropomorphe 

5 - anthropoides 

6 - pithecomorphes 



 
 .28شكل 

 ها  دست و پاي نخستي

 (d) انسان (،c) شمپانزه(،  b)8 سركوپيتك(، a) 7لمورين

                                                 
7 - lemurien 

8 - cercopitheque 



تني قابليت گرفتن آن مببا دست ساير نخستينيان ندارد. بنيادي دست انسان تفاوت 

. ست.امغاير با پاي ميمونها پاي انسان،برعكس،بر امكاني است كه انگشت شست دارد. 

ساير  اي را ميدهد كه داراي انگشت شست در مقابلاگر پا امكان پذيرش مرحله اوليه 

ر از تانگشتان بوده است، اين امر مستلزم يك واگرايي بسيار قديمي، و خيلي قديمي 

 . مراحل انسان نمايان شناخته شده است.

 

با ا كاركردي ميمونه كلي كه طرحهمانقدر با طرح كلي ميمونها متفاوت است كاركردي اين طرح كلي 

ته شريك اند، ي دست در وضعيت نشسامكان آزاديعمال در  ترومورف ها،بعضي  با. ميمونها تفاوت دارد ترومورفها

از خرسها  ،نيمه آزادطاق جمجمه با داشتن و ولي با داشتن دستي كه انگشت شست در مقابل انگشتان ديگر است 

ن و داشتن انگشت ها در وضعيت نشسته بد انسان نماها با ميمون در كنار آنها، .مي شوندمتمايز  يا از سگهاي آبي

ها، به آنها شست در مقابل ساير انگشتان وجه مشترك دارند و دو پائي آنها و آزادي كامل طاق قوسي جمجمه آن

م نزديك كنيم و نسبت به پيته كوموروفها چنان فاصله و تمايزي مي دهد كه ديگر دليلي وجود ندارد آنها را به ه

 ه در شمپانزه نوعي از موش خود شور بسيار تكامل يافته را ببينيم. دليلي وجود ندارد ك

 

 هانياي انسان نما

شاهده موشي مدر كه  اي شمپانزهعليرغم همه اينها، مشاهده رفتار ميمونها تا حد زيادي آزار دهنده است. 

ي داد كه د احساساتكه دري را مي گشايد يا شيشه مربايي را به چنگ مي آورد، عكس العمل نشان مي دهد، شاي

بيفزاييم كه  و ما به دشواري از اين فكر رها مي شويم كه كافي است چيزي به شمپانزه، مشابه احساسات ما است

ه نمي توان شناسان بيش از پيش به اين نتيجه رسيده اند ك تبديل به نوعي از شاخه اي از انسان شود. ديرين

انسان “ ي از پژوهش رو همين دليل، طي چند سال اخير،ه شد و ب لئپيوستگي و ارتباطي بين ميمون و انسان قا

جائي  ،ننددست كشيده اند و ظهور دنياي مارا جائي در فضاي وسيع دوران سوم تخمين مي ز” ها ي ميمون نما 

 كه هنوز نشاني از ميمونهاي عالي نبوده است. 

د كردند كه مي توان درباره وجود ميمونها احساس و تأثيري را تأيي 10يتكپدرباره اورئو 9هاي هورزلر پژوهش

كشف اسكلت با گرايش هاي انسان نمايي از دوره ميوسن به بعد، يعني اواسط دوره سوم، داشت. مي دانيم كه 

و نوشتند  شدموجب برانگيخته شدن جرايد جهان درباره اين سنگواره  ،1958تك در سال يكامل اورئوپًَ تقريبا

به دشواري مي توان گفت كه از اسكلت خرد شده «. ]جد اعالي انسان[ ده ميليون سالهآدم»، «11انسان گروستو:»

، كه مي تناسبات بدني آن بين دو ورقه آهگي كه بازسازي آن بخصوص حساس است چه چيزي حاصل مي شود.

                                                 
9 - J. Hurzeler 

10 - Oréopitheque 

11 - Grossetto 



انهاي نسبتاُ توان گفت خيلي خوب است، تقريباً تناسبات ژيبون است با بازوهاي بسيار بلند، دست بسيار دراز و ر

كوتاه. دم ندارد. احتمال كمي وجود دارد كه اين حيوان همان حيوان زمين زي است كه به عنوان جد بسيار دور 

انسان نمايان در انتظارش بوده اند، ولي بيشتر حيواني درخت زي است كه در استفاده از بازوها متخصص شده 

وقتي ً ژيبون تنها ميموني است كه ست زيرا از يك جهت ا باز دو نظر متضاد جالاين ويژگي است مثل ژيبون. 

روي زمين است از راه رفتن دو پايي استفاده مي كند، از جهت ديگر با اين عمل بازو هاي خود را به عقب مي 

اين  بنابر كشد و از آنها همانند ابزار تعادل براي ايستادن استفاده ميكند و نمي تواند از آزاد بودن آنها استفاده كند.

به دست آوردن اطالعات گسترده، فقط مي توان اين تصور را داشت كه اورئوپيتك در اواسط دوران سوم شاهدي  تا

است براي يك نخستي با چهره اي كامال كوتاه و داراي بازوهاي بلند كه احتماال حالت ايستاده گذراي وي را 

 تضمين ميكرده اند. 

ن سال، اواسط و انتهاي دوران سوم،در جريان حدود سي ميليو به اين ترتيب مي توان انديشيد كه بين

بازوهاي آنها ، بطور فزاينده اي درخت زيستي را ترك كرده اندكه مخلوقاتي با ريخت و ظاهر ژيبون هاوجد داشته 

ي عادل در باالآنها تغيير يافته و ستون فقراتي حاصل شده است كه جمجمه اي به حالت مت تر شده و پاهاي كوتاه

به هيچ فرآيند  . ايناز مرحلة چهارپائي بگذرندآن قرار داشته است، بدون اين كه، مثل انسان نمايان عصر حاضر، 

لوپيتك ها و تا اندازه اي بطور مستقيم به مخلوقي منجر ميشود كهنزديك به استرا وجه غير قابل تصور نيست

طانه اين است فراتر مي رود و راه سنجيده و محتا ولي واقعيت ديرين شناسي غالبا از تخيالت ديرين شناس .است

 كه بطور ستابزده تصوير ذهني از جد واقعي بنياد گذاشته نشود. 

 

 ]انسانهاي جنوبي[« نتروپ هال آستراوا»

نشان مي دهند كه بين اواخر دوران سوم تا اوائل دوران چهارم،در قارة  14ليكي و 13،بروم 12اكتشافات دارت

داشته اند و خيلي بيشتر به جد آرماني نزديك بود ابزار  ، ومي زيستهمخلوقات دوپا از ه اي گستردآفريقا،جمعيت 

اين چنين نزديك نبوده اند. اينها را كه با نامهاي مختلف  كشف شده تا آن زمان،« پيتك آنتروپها»كه هيچ يك از 

غالبا تحت نام خانواده استرالوپيتك گرد ( نامگذاري كرده اند، استرالوپيتك،پله زيانتروپ،پارانتروپ و زنژانتروپ)

 جا در اينآورده اند، نام نامناسبي كه به زمان نزديكتري بر ميگردد كه در آن ميمونهاي كامل شده ديده ميشد. 

 . ها تلقي شده اند.النتروپ استروا“ اينها به مثابه 

مجموع  ته شده است تا فقطدرباره آنها ساخ سي سال اخير، وقتي از فرضيه هايي خالص مي شويم كه طي

ي كه اينها سال آخر، در نظر گرفته شود مي توان در نظر گرفت كه تصوير ذهن 5نتايج و بخصوص مجموعه نتايج 

 به ما ميدهند، عليرغم ويژگي تكامل گرايانه اي دارد، بسيار منسجم و منطقي است.

                                                 
12 - Dart 

13 - Broom 

14 - Leakey 



وه سنگ وارد به اي كه به انتهاي يك قلمعمولي دارند، با چند ضربازوي  ،ندوها بحالت قاطم راه مي رآن 

ه اي معمولي اين تصوير كه، به گوناتغديه آنها تا حدي گوشتي است.  ميكنند، ابزارهاي كليشه اي مي تراشند.

ا و هم شامل بدون ارتباط با تصوير ذهني با هيچ يك از ميمونها است، ولي هم پيتك آنتروپه هيچانساني است، 

ه بطوري باور مهم، كه تفاوت مقداري است و نه طبيعي، اندازه مغز است كتنها تفاوت  انسان نئاندرتال ميشود.

مت خلق نكردني در اوسترالوپيتك ها كوچك است؛ كوچكي آن تا حدي است كه در بين كالبدشناسان نوعي مزاح

ا محدود به رخود در اينجا از سر گرفته خواهد شد و مسأله مغز استراالنتروپ ها را كرده است. در صفحات بعد 

 بررسي ويژگيهاي اصلي معماري بدني آنها و بخصوص معماري جمجمه خواهم كرد.

گوناگون بازمانده  درباره اسكلت، كه هنوز هم هيچ نمونه كاملي از آن شناخته نشده، قطعاتي داريم كه از آثار

گن خاصره و آنها اين است كه لمستحكمترين نكات مربوط به . از تانگانيكاي آفريقاي جنوبي به دست آمده است

دارند.لگن استخوان ران،كه قطعات اصلي چهارچوب بدن در حالت دو پايي هستند، تفاوت بنيادي با انسان ها ن

ست و مستلزم ااز دو پايي و اين دليل مبرمي  خاصره به نحوي است از پايين به باال احشا شكمي را نگه مي دارد

در همين راستا  اي برقراري تعادل طوالني انطباق يافته است جمجمه نيز دقيقاًپايي كه كف آن از قبل كامالً بر

اند جايي را است زيرا سوراخ قمحدوه در زير جمجمه جاي گرفته است. بنابر اين هيچ دليلي وجود ندارد كه بتو

 در بين انسان نمايان در نظر نگيرد.« پيتكها»براي اوسترالو 

 

 بناي جمجمه

حاصل ( 3235و  30نژانتروپ ) شكل ز يا از جمجمهجمجمه پله زيانتروپ  بررسياز كه احساسي اولين 

همان حدقه دراز، بينهايت چهرة مي شود، احساس جمجمه ميمون دوپايي مثل گوريل يا شمپانزه است : همان 

آسيا،  عميقر نشانگر توسعه بي حد و حصر دندانهاي قبل ازبررسي  هاي بيرون زده چشم، همان فقدان پيشاني.

دندانهاي آسيا، دندانهاي نيش و دندانهاي پيش كه نسبت به دندانهاي ما ضعيف تراند و رابطه اي با دندانهاي 

كامالً گرد و مثل پس گردن ولي پس كردن است كوچك مثل محفظه مغز گوريل محفظة مغز  ميمونها ندارند،

 نتروپِآزنژ دراز جمله  ،. در برخي نمونه هاشده است به طرف پائين بازسوراخ قمحدوه انسان در باال فرو رفته است، 

، ولي به جاي مي پوشانداين محفظه ريز با كناره هاي انساني را روي ، مثل تاج گوريل، استخوانيتاجي  ،15اولدوي

پيوستن به رباط الحاقي مغزي، متوقف ميشود تا براي پس گردن مكان وسيع برجسته اي را باقي بگذارد. هيچ 

. اي كه نسبتا نزديك به ما باشد اين احساس غرابتِ تقريبا مزاحم يا ناسازگاري را از خود به جا نميگذاردسنگواره 

سنگواره اي احساس يك انسان غيرانساني شده را بيش از احساس ميموني را كه اجتماعي و انساني شده  هيچ

اوسترال آنتروپ ها. در واقع در تقابل با  باشد مجسم نمي كند. اين مزاحمت و ناراحتي از اين امر ناشي ميشود كه

ميمون كمتر از انسان هستند تا انسانهايي با محفظه مغزي كه انسانيت را به مبارزه دعوت ميكنند. ما آماده پذيرفتن 

 هرچيزي بوديم جز از طريق شروع از پا. 

                                                 
15 - Oldoway 



 
 34-29 هاي شكل

 ( .پيشين و نيشتحوالت سطح اتكاي دندانهاي پيشين ) 

گسترش يافته روي دندانهاي پيشين در استخوان بندي چهره در جهت  هايفشار

در گوريل  (خنثي ميگردد. Rاستخوان بندي حدقه چشم و استخوان بندي قاعده)

خارج از كليد سقف قوسي جمجمه است،  كه چشماستخوان بندي حدقه (  20شكل )

حدقه چشم  تعادل دارد، و در حاشيه زيرين E2ه است و روي خط محور خنثي كنند

(،با در نظر گرفتن 30و گونه ها، تخت و عمود بر محور نيش ها است. در زنژانتروپها )

بسته بودن زوايا ي ناشي از كوتاهي قاعده كه وضعيت عمود بر آن حاكم است، ساختار 

، فراسي( قله 32هيل، و –، بروكن 31چهره نيز به همان گونه است. در پاله آنتروپها )



( و سبك سازي چهره C’ه به طرف تاق قوسي مهاجرت مي كند)اسكلت بندي چهر

توسط رابطه فشارهاي پيشين مستقيما در استخوان بندي حدقه بيان ميشود، فضاي 

E1-E3 ( 033تخت و متمايل به درزگير پيشاني است. در انسانهاي انديشه ورز ،

به عقب رانده ر باز هم بيشت C‘رأس ، اروپايي فاقد دندانهاي آسيا(، 34نئوكالدوني، 

و بر آمدگي چهره، دندانها پيشين را در طول حوزه خنثي شدن در گونه ه،  شده است

 E3با يافتن يك تمايل ارتباطي، هدايت ميكند. ناحيه حدقه چشم و گونه ها بر محور 

 منطبق مي شوند و بطور فزاينده اي ويژگي چفت باالي پيشاني را از دست مي دهند. 

 
 

دليل اول به حالت  .دشوار استدليل تا حدي دو ه نتروپ ها بل آستراوجمجمة اطني معماري بابررسي 

براي حد كافي ه پ بونترآزنژ يك جمجمه از نتروپ وآ پله زي ه ازجمجمسنگواره ها مربوط مي شود. تنها يك 

ه مذكور در فوق دليل دوم ناشي از اين امر است كه دو جمجم .قابل بازسازي اندسعي به مطالعه از نظر مكانيكي 

 متعلق به دو نفري هستند كه كامالً بالغ نشده و شكل نهايي را به خود نگرفته اند. 

مورب يا است نه سوراخ قمحدوده زير جمجمه  ، يعنيرا نمايان مي سازد يساختمان جمجمه واقعيت مهم

تاهتر شده است و دندانهاي بطور محسوسي كوپوزه تا كناره سوراخ قمدوه  (. خط34تا  29 هاي شكل)مايل به عقب

ميزان كاهش حالت فك پيش بعبارت ديگر كاهشي برابر با جابه جائي سوراخ قمدوه را نشان مي دهند. پيشين 

آمده بر ابر است با منطقه اي كه از طريق نتايج مكانيكي حالت ايستاده به دست مي آيد، و به عبارتي ديگر با 

 ي پيشين كوتاهتر مي شود. ستون فقرات قايم، ساختمان رديف دندان

آزاد شدن جزئي از پس جمجمه از تنگناهاي مكانيكي شد و دستگاهي كه ميمونها  يتكامل پيكرنتيجه 

تنگناهاي آرواره اي را جذب مي كرد به روي مجموعه چهره سوار شد.در جايي كه قديمي ترين انسان نمايان 

چهره ميمونهاي عالي ندارد ولي پس جمجمه كامالً جدا  وجود دارند، ساختمان چهره چندان تفاوتي با ساختمان

درجه وسعت يافته است كه بيانگر حالت گرد و بسيار انساني ناحيه سوراخ قمحدوه  60است و تاق قوسي به اندازه 

 است. 

مجموعه . تحقق يافته استنتروپ آ زنژدر  يانتروپ آ زي انسان نمايان در پلهابتدائي ترين شرايط بنابراين، 

حدقه برآمده چشم را به وجود آورده است،كه همان مجموعه چهره ميمون -پوزه-لبه سوراخ قمحدوهچهره مثلث 

درجه  75درجه در شامپانزه،  90درجه در اورانگ اوتان،  100است، ولي زاويه فوقاني تنگ تر شده است يعني از 

مي رسد. چفت انسان انديشه ورز  درجه در 45درجه در پاله آنتروپ،  55درجه در زنژ آنتروپ، 60در گوريل به 

حدقه چشم از ميمونها تا اوسترال آنتروپ ها لب باز نكرده و قسمت پيشاني جمجمه كامال ثابت مانده است. براي 

رسيدن به گونه كنوني بايد اين آخرين مانع از بين مي رفت. كاهش دندانهاي پيشين بخصوص دندانهاي نيش 

يك ميمون نبوده است؛ اين كاهش پاسخي است به رهايي مكانيكي پس جمجمه،  موجب اين شكل قدامي جمجمه

كه طول آن در برگيرنده قوس دندانها همراه با قسمت اشغال شده است كه توسط عضالت انقباضي )بخصوص 



اند و عضالت گيجگاهي فقط با يك  بزرگآسياي كوچك و آسيا بيش از دندانهاي  گيجگاهي( متعادل مي شود.

ناقص روي فضاي كوچك جمجمه ديده مي شوند: آنها روي خطوط ارتباطشان موجب حضور يك اليه  اتصال

در صفحات استخواني ميشوند كه قابل مقايسه با اليه استخواني گوريل ها است ولي به رأس سر محدود مي شود. 

مه پناه گرفته است وضعيت عجيب ادامه مي يابد زيرا مغزي كه در زير تاق قوسي جمج بعدي خواهيم ديد كه

ديگر مغز يك ميمون نيست بلكه مغز موجودي است كه ابزار ميسازد، به نحوي كه تمام چيزهايي كه بطور فزاينده 

اي اولين انسان نمايان شناخته شده را آشكار مي سازد مفاهيم كالسيك درباره انسانيت را با خود به سوي يك 

 بازبيني عميق مي كشاند. 

 

 ]انسانهاي كهن[ نتروپ هاآ ركآ

آشكار شدن اوسترال آنتروپ ها، در طرح دوم، سنگواره هايي را كنار گذاشت كه نظريه ها و فرضيه هاي 

، 16و انسان موثرسين آنتروپها، آتل آنتروپها ، ك آنتروپهاپيت مربوط به خاستگاه و منشأ انسان مبتني بر آنها بود.

گر خودي نشان نمي دهند مگر به شكل حلقه هاي مياني يا كه همگي منابع جمع بندي هاي بيشمار بودند، دي

انسانيتي چنان نزديك به ما به آنها اعطا كرده است كه تقريباً پيش پا افتاده است. سين آنتروپ  نتروپآ زنژ واسطه.

وپها با ها، با شناختي كه از آتش داشتند، آتل آنتروپها با داشتن ابزارهايي كه تا حدي پيشرفته بودند، پيتك آنتر

مراسم تدفيني تقريباً كنوني كه داشتند، در زمان خود مسايل مهمي را مطرح كردندكه ظاهراً از طريق صدها هزار 

سال فاصله اي كه اوسترال آنتروپها بين ابتداي انسان و شواهد آرك آنتروپ او گذاشتند، اين مسايل حل شدند. 

د كه يادمان دهند، و شايد حتي غافلگيرمان كنند، به هيچ به نحوي كه، هرچند كه آنها هنوز خيلي چيزها دارن

وجه اميدي از آنها بر نمي خيزد كه در حال حاضر مفاهيم بنيادي را دگرگون كنند. آرك آنتروپها، در زمان خود، 

 قبالً نيز سرشار از گذشته هاي بسيار دور انسان بوده اند

اي بي اندازه  منتظره باقي مانده است. هنوز هم چهره نبايد فراموش كرد كه انسانيت آنها حيرت آور و غير

ال آنتروپها است، آنها هنوز هم بزرگتر از پيشاني اوسترپيشاني بزرگ و جمجمه مغزي دقيقاً كوچكتر از ما دارند. 

اي سنتي را استخوان باالي حدقه چشم بطور قابل توجهي برجسته است . در حال حاضر ديگر در آنها نيمه ميونه

 ردبينيم ولي كالبد جمجمه اي آنها تصويري تعجب انگيز از مراحل انساني را در اختيار مي گذانمي 

 

 پاله آنتروپها

در واقع، دريك زنحير، حلقه هاي اول و آخر مطمح نظر هستند. مهمترين مسئله اين است كه بدانيم مبدأ 

، به ما منتهي مي انسان انديشه ورزعني زنجير بلند انسان نمايان چگونه تعيين شده است و چگونه مقصد آن، ي

شود. پاله آنتروپ ها و بخصوص نئاتدرتال ها نزديكترين حلقة هاي انتهايي اين زنجيره را تضمين مي كنند. ضمناً 

كاهش دادن زنجيره و رسيدن به نقطه اي كه در آن تقسيمات اختياري هستند، بيفايده نخواهد بود: اگر فقط 

                                                 
16 -Mauer.روستايي از آملان كه اين آرواره در 1907 از آجنا كشف شد 



ن زنژ آنتروپها و خودمان را در اختيار داشته باشيم، سنگواره اي از آرك آنتروپها يا از پله بيست سنگواره كامل بي

آنتروپها وجود ندارد، ولي از مرحله اول تا مرحله بيستم، پيشرفت بدون انقطاعي وجود دارد زيرا عليرغم تنوعات 

، نه برخوردهايي را مي بينيم و نه بين شكل هاي معاصر، دست كم با وفادار ماندن به تصورات و مفاهيم گذشته

 تاخت و تاز و سواري قابل توجه بين چند سنگواره اي كه بدون بحث تاريخ گذاري شده اند. 
پاله آنتروپهاي قديمي فقط از طريق چند جمجمه شناخته شده اند كه بيشتر آنها بسيار تكه تكه هستند. 

هستند.  119و ساكوپاستور 18، گيبرالتار17بوط به استينهمتنها جمجمه هايي كه تقريباً كامل اند جمجمه هاي مر

، با قاطعيت تاريخ گذاري نشده است ولي حالتي كهن را مي تاباند كه تا حدي 21، در رودزيا20هيل-جمجمه بروكن

نزديك به حالت پاله آنتروپهاي اروپا است. پاله آنتروپهاي متأخر متعدد و تعداد زيادي اسكلت كامل شناخته شده 

بر عكس، جمجمه هاي بي عيب نادر اند و بيشتر آنها را بر پايه قطعات بسيار متعدد وصالي كرده اند. در بين اند. 

هستند. در اروپا بهترين آنها مربوط  انسان انديشه ورزمي بينيم كه بسيار نزديك به  22آنها گونه هايي چون اسخول

 است. 25و از مونت سيره 24، از فراسي23سن-او-به شاپل

بدن ما تفاوت  در اينجا الزم نيست در پي آن باشيم كه چرا معماري بدني پاله آنتروپها با معماري دست كم

ضعيت ودارد. اين جستجو بي فايده است زيرا مسئله وضعيت كم و بيش راست و قائم ديگر مطرح نيست و در 

د زيادي را جمجمه آنها فوايمستند سازي خواهد بود كه در عين حال تقريباً غير ممكن است. بر عكس، معماري 

است كه از  در آن ثبت شده است. بديهي انسان انديشه ورزدر اختيار مي گذارد زيرا آخرين مراحل تحصيل مغز 

ليل آنها نقطه نظر علمي تعيين شكل واقعي و دقيق پاي پاله آنتروپها و كشف جزئيات كوچكي كه تفسير و تح

اه حل جديد[ را ران نئاندرتال سهيم باشد بينهايت جالب خواهد بود، ولي بتواند در ترسيم يك تصوير زنده از انس

قبل از اين كه  براي مسئله ارائه نخواهد داد زيرا دستگاههاي بدن، كه بطور انساني تشكيل داده شده اند، خيلي

 تكامل مغز پايان پذيرفته باشد، ظاهر شده اند 

 

 (41، 37، 31هاي نتروپ ها ) شكله آلاجمجمة پ

                                                 
17 - Steinheim 

18 - Gibraltar 

19 - Saccopastore1 

20 - Broken-Hill 

21 - Rhodésie 
22 - Skhul 

23 - Chapelle-aux-Saints 

24 - Ferrassie 

25 - Mont Cireé 



 رفته، پسگريزان و پيشاني تصويري كالسيك است يعني جمجمه كوتاه و عريض، تصوير انسان نئاندرتال  

رجسته ببسيار لبهائي  مشخص،گونه هاي بدون ، در چهره اي حجيم و تنومندچشم حدقه هاي برجسته در باالي 

 مي نگهپاي پهن  خپله، و دو يا پيكرهنجار ربنابي قاعده و ين بناي انيرومند ني ردگ. تو رفته و محوانه اي با چ

 . اردد

مام موضوعاتي تپاره اي اصالح در جزئيات پيشاني يا چانه، در هموار سازي جمجمه اين تصويري رباطي را با 

 كه از گذشته هاي بسيار دور تا امروزي ترين زمان منطبق مي كند. 

ياني با مغز بزرگ هستند كه اين امر در حدود نئاندرتال ها، برخالف اوسترال آنتروپ ها، از جمله انسان نما

در واقع، پاله آنتروپ ها در مورد جمجمه مغزي به حجمي  دو نسل از ديرين شناسان را گيج و حيران كرده بود.

از مدتها پيش متوجه شده اند كه تناسبات  27و آنتوني 26رسيده اند كه معادل با نژادهاي كنوني است ولي بول

به مثابه جمجه اي كه در قسمت نتروپها ه آلاجمجمة پآنها و براي ما يكي نبوده است.  قسمتهاي مختلف براي

استخوان پس سري منبسط شده در حالي كه پيشاني باريك وكوتاه مانده است. اگر آن چه را كه از تكامل بدني 

گاه مختلط نخستينيان ميمونها تا انسان گفته شده است در نظر بگيريم، اين ويژگي توجيه مي شود. وقتي كه دست

جمجمه از گسيختگي پيوند با محفظه جمجمه بهره مي برد. برعكس، -با وضعيت نشسته برقرار مي شود، پس

نتيجه انتقال چهارچوب آرواره اي به درون توده چهره متوقف كردن پيشاني در پشت توده استخوانهاي باالي خدقه 

زنجيره طوماري »گذر مي كنيم، در جريان آن چه كه ن نمايان حالت ايستاده و قائم انسابه كه  همين چشم بود.

در اطراف پايه ناميده اند،كه ضمناً ناگذاري غلطي است، بهره قابل توجهي حاصل ميشود. در استرال آنتروپها، « مغز

ن ساختما اين بهره قبل از هر چيزي متوجه ناحيه سوراخ قمدوه يا استخوان پس سري و نواحي گيجگاهي مي شود.

در پشت استخوان حدقه باالي چشم چفت  نخستينيان يكسان است و پيشاني چهره كلي كلي چهره با ساختمان

است،  انسانهاي انديشه ورزشده باقي مي ماند. در نتيجه، مهمترين مسئله ديرين شناختي آزادسازي پيشاني در 

جريان آن پيشاني، گونه ها و چانه ظاهر همان آزادسازي كه مرتبط با دستكاري و اصالح عميق چهره است كه در 

 پاله آنتروپها سنگواره هاي منتخب براي روشن كردن اين تغيير شكل هستند. مي شوند.

مقايسه مي كنيم در هيل يا الفراسي  -نتروپ را با انسان بروكنآ ژزنمسيرهاي ساختار ]جمجمه[ وقتي 

چهره نسبت به محفظه جمجمه داريم. با پيمايش اين وهله اول ديد بسيار دقيقي از عقب نشيني فزاينده توده 

مسيرها گوئي چهره از حدقه برآمده باالي چشم به بعد باريك شده و بطور فزاينده اي روي محفظه جمجمه، كه 

بيش از بيش جلو آمده است، جاي مي گيرد. اين كاهش حالت فك پيش آمده مطلق مستقيماً در ساختمان 

-د كه قله آن در زنژآنتروپ ها به شكل توده حدقه باالي چشم، در انسان بروكنچهارچوب چهره منعكس مي شو

هيل از كناره سوراخ قمدوه تا حده هاي چشم و در انسان كنوني كم و بيش در پشت پيشاني است. همين امر 

درجه  45به درجه در زنژ آنتروپها  60بيانگر بسته شدن تدريجي دهانه پرگار بين پوزه و كناره سوراخ قمدوه از 

                                                 
26 -M. Boule 

27 - R. Anthony 



 لبهدر انسان امروزي نيز هست. اين تكامل نوع ديگري نيز مي تواتند بيان شود يعني در جريان تكامل انسان نما، 

توده برجسته باالي حدقه چشم بتدريج ويژگي بنياد و پايه بناي چهره را از دست مي دهد. و در نهايت،،مثالً در 

در مجموع چنين است كه مغز تدريجاً سرزمينهاي قدامي را به نحوي زنان كنوني، از بين مي رود. فرايند قضييه 

 اشغال كرده است كه از تنگناهاي مكانيكي چهره آزاد شده اند.

 
 40تا  35شكل هاي 

 تكامل تكيه گاه دندانهاي گونه اي يالپي

بيان ميشود كه  C‘كاهش دستگاه طول دنداني توسط نوعي بسته شدن تدريجي زاويه 

رسد. تعادل فشار براي تمام  درجه در]انسان[ اورپايي مي 40در گوريل به  درجه 75از 

( 35برقرار ميشود ولي در چگونگي هاي مختلف. در گوريل ) 100تا  90موضو.عات بين 



( محور ريشه هاي آسياها تابعي از دستگاه قدامي 36به نظر مي رسد در زنژآنتروپ )

ريشه داندانهاي نيش است. در پاله آنتروپها مربوط ميشود كه خط اتكاء  E1هستند و به 

به ناحيه جانبي گونه ها )زتئده هاي استخواني هرمي(مربوط  E2( محور 38و  37)

( و تكيه گاه هاي گونه 32و  31ميشود، بنابراين بين تكيه گاه هاي قدامي )شكل هاي 

يل يك حوزه ( گرايش به تشك40و  39)انسانهاي انديشه ورز، اي تعادل وجود دارد. در 

حدقه اي وجود دارد كه روي زمينه  0تكيه گاهي بيش از بيش مجزا از توده پيشاني

،فاقد دندان آسيايي عقبي، نشان دهنده 40گونه ها متمركز شده است. موضوع مورد 

 نقطه نهايي تكامل جمجمه است كه امروزه به آن رسيده است.
 

 

ه اي كالسيك تر گفت كه گسترش صوري مغز تعيين مي توان از طريق برهان خلف دفاع كرد و به شيو

كننده دفن تدريجي چهره و كاهش آن است. به نظر من چنين مي رسد كه اين امر همانند آن است كه گاو آهن 

را در جلوي گاوها قرار دهيم و يك اثر مكانيكي را زير دست داليل فزاينده مغزي بگذاريم كه ظهور هر نوع 

ممكن نباشد. از طرف ديگر، برهان خلف اين است كه با اين عمل اقامه شود كه تكامل  تظاهراتي به نظرمي رسد

سانتيمتر مكعبي كه دارند، واقعاً احساس يك سازش مكانيكي ميدهند كه  1600يافته ترين پاله آنتروپها با مغز 

آيد و نه براي آنها.  گسترش به طرف پشت و جوانب، جائي كه تنگاها وجود ندارند، در حد اين سازش به عمل مي

اگر مغز قدرت اتساع داشت كه به آن داده اند، هيچ گونه دليلي براي توسعه خيلي زودتر پيشاني، حتي در باالي 

 قوسهاي حدقه برجسته چشم، وجود نداشت 

به نظر مي رسيد كه داليل ديگري هم وجود داشته است.از پيدايش وضعيتچهارپايي افراشته در دوران اول، 

اد داريم كه چند دانداني يا تنوع دندانهاي پيشين، نيش ها، آسياهاي كوچك و آسياهاي بزرگ ظاهر شدند. به ي

هم چنين به ياد داريم كه از همان زمان ريشه دندان نيش يك از قطعات اصلي ساختمان چهره شد. پيوند آن به 

كم و بيش كامل شده است مثل نحوي است كه در شكل هايي كه در آنها دندان نيش متحمل يك پي رفتگي 

مورد مربوط به اسب، اين ريشه با اين همه در پيوند با چهارچوب عمومي باقي مانده است. در كيمونها، ريشه دندان 

نيش،مستقل از ابعاد تاج دندان، همانئنقش را ادامه مي دهد و همراه با رديف استخواني كه به توده حدقه چشم 

ه عبارت ديگر، چهره روي چهار ستون )دو ستون براي دندانهاي آسياي كوچك و دو مصل ميشود ادامه مي يابد. ب

ستون براي نيش ها( بنا شده است كه كليد آنها در توده فوق حدقه اي است ديديم كه اين ساختار در اوسترا 

ريشه داندانهاي آنتروپها ادامه داشته است. ولي كاهش قاعده در اثر وضعيت قايم، موجب كاهش قابل ذكر تناسبات 

 نيش ميشود.

اين روند به آرامي تا انسان جديد تداوم دارد به ميزاني كه ساختمان جمجمه با آن سازگار ميشود. معموالً 

اين تكامل بايد در ارتباط با تكامل بدني مربئوطه باشد و همين امر بود كه بطور تلويحي در صفحات قبل به آن 



خود اصل وضعيت قايم ،كه در حال حاضر سنگواره هاي متعدد آن را تأييد  اشاره شد و آن وقتي بود بدون فرض

 كرده اند، تكامل انحناي ستون فقرات را فرض كردم

فرآيند تكاملي يك بار ديگر در ارتباط تنگاتنگ بين قاعده نگهدارنده بناي جمجمه ظاهر مي شود كه به 

ط مغز، به نحوي كه مغز به جائي كه مقاومتها از بين تدريج كوتاه مي گردد،سير قهقرائي رديف دنداني و انبسا

(. گاهش تدريجي ريشه نيش در پاله آنتروپهاي مختلف تاريخ گذاري 41تا  29ميروند، جريان مي يابد)شكل هاي 

شده بسيار محسوس است. در مورد جمجمه ال فراسي، ريشه ها از قبل بسيار نزديك به ريشه هاي نژادهاي كنوني 

ر اين، تكامل چهره اي از پاله آنتروپها تا انسان كنوني مي تواند از طريق نوعي كاهش ثابت پايه هاي هستند. بناب

دنداني قدامي بيان مي شود، كاهشي كه از اوسترال آنتروپها آغاز شده است. نتايج اين سير قهقرايي و كاهش در 

( چهارچوب استخواني كه دندانهاي 1دارند انسان انديشه ورز سه تغيير مهمتر بيان مي شود كه داللت بر چهره 

قدامي و برجستگي باالي حدقه چشم را به هم پيوند داده است به تدريج نازك شده و و قوس برجسته گرايش به 

( همين پديده به صورت آينه اي در فك پائين توليد ميشود و ناحيه چانه متحمل تغيير شكل 2محو شدن دارد، 

( اولين دندان آسيا تبديل به پايه مهمترين تكيه گاه چهره 3وسعه چانه ميشود، مهمي ميگرددكه منتهي به ت

ميشود و استخوانهاي گونه اي خطوط اصلي نيرو را به قسمت عقب باالي حدقه چشم هدايت مي كند به نحوي 

 كه گونه انسان كنوني نشان دهنده تركيب بسيار متفاوت با تركيب پاله آنتروپها است.
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 طول قاعدة جمجمه و گسترش مغز كاهش

تمام طول جمجمه را اشغال مي  B-P، در چهار پاهاي مطلق، قاعده 28 گوزن سانان، 1

رديف دندانها قوس كاهش ، انسان انديشه ورز. 4، پالئونتروپيين، 3، انزهپشم، 2كند. 

مكانيك استخوان بندي صورت موجب . هماهنگي را تعيين مي كند هكاهش طول قاعد

 مي شود.  C-Bو  P-Cبرابر كاهش 

 

هنوز فرآيند اين ليائيها استرامثل جالب توجه است كه در برخي از نژادهاي ابتدائي ذكر اين نكته بسيار 

جالب توجه تر اين  حدقه چشم تا اندازه اي اهميت خود را حفظ كرده است .قوسهاي برجسته   تمام نشده وكامالً

را كه تكامل چهره اي در اختيار گذاشته، اشغال ي يمغز همة فضامختلف در تعدادي از افراد نثادهاي است كه 

كم و بيش بزرگ يك دم اهنگري واقعي را در بين ظرف ا تشكيل پيشاني  يا سينوسهاي و حفره هانكرده است 

                                                 
28 -servide 



 ميدهند دقيقاً همانند پستانداران پست كه اين ظرف از نظر مكانيكي تابع ساختار دنداني و مظروف مغزي است.

 همين امر دليل ديگري بر عدم وجود اثرات فرض شده از طريق گسترش مغز است. 

ه آنتروپها، كه تصور مي شد شاخه اي كامالً واگرا و عقب مانده هستند، به مثابه چيزي ديگري لاپبنابر اين 

انسان انديشه  مظاهر مي شوند. و براي اين موضوع نيازي به اثبات اين امر نيست كه تمام گونه ها اجداد مستقي
بوده اند )كه اين امر در مورد انسان انديشه ورز امروزي، كه بعضي از نژادهاي آن بدون سهيم بودن در آينده  ورز

از بين خواهند رفت، پوچ و بي معني خواهد بود( ولي ظاهراً روشن است كه در « انسان بعد از انديشه ورز»

ي را تشكيل ميدهند. اگر جاي سلسله مراتب تاريخي آنها را به مجموع،اينها حقيقتاً ريشه هاي نژادهاي كنون

نمايندگان تاريخ گذاري شده آنها واگذار كنيم اين امر بازهم روشنتر و قطعي تر ميشود. با توجه به پاره اي نظام 

 يافتگي كه در هريك از آنها مشاهده ميشود، مجموعه آنها در راستاي ما تكامل يافته اند. 

 

 مغز ) كورتكس(شر قگسترش 

در آنجا ديديم كه رابطه تباري يا پدر فرزندي ميمون به انسان  در باال شاهد تكامل طوالني تبار انسان بوديم.

مي تواند امروزه به مثابه بسيار نامعلوم و غير قابل پيش بيني در نظر گرفته شود و بايد به سراغ نياي دو پاي فرضي 

دارد كه پيته كوموروف ها و نخستي هاي دو پا را از هم مجزا مي كند. در  رفت كه در اين سوي دوراهي اي قرار

واقع،ويژگيهاي انساني با ويژگيهاي ميمون سازش ناپذيراند زيرا تمام تكامل، از ماهي ها تا گوريل، نشان مي دهد 

نشسته و  كه بدن ويژگي بنيادي تكامل است يعني ويژگي ميمونها، تمام ميمونها، وضعيت مختلط چهارپا و

سازگاري پاي آنها با اين شرايط زندگي است. ويژگي انسان نما نيز وضعيت مختلط دو پايي و نشسته است و پاي 

 آنها به شدت سازگار شده است. 

اين تفاوت وضعيت مي تواند فرعي تلقي شود اگر منبع اصول متفاوت بين دو شجره النسب موجوداتي نبوده 

مديون وضعيت انسان نمايان نه تنها انگشت شست در مقابل انگشتان ديگر است.  است كه داراي دستي هستند كه

قائم براي داشتن دست آزاد در موقع حركت هستند بلكه داشتن چهره اي كوتاه با داندانهاي نيش ضعيف و مغزي 

ي مغز در رهاي ،در پي .در نتيجة رهائي هاي پيرهاشده از تنگناهاي تعليق محفظه استخواني مديون آن است.

در هر  قديمي ترين شاهد،در استرال اوپپيتك كه ديديم بهتر است استرال آنتروپ ناميده شود،تحقق يافته بود.

ميمون باشيم تا عصر حاضر جز از انسان ها رد و نشاني نخواهيم يافت.ولي -چه دورتر به دنبال رد و نشاني از انسان

ا ها تا كوتاهي گردن اختالفات جدي با انسان كنوني نمي عقب ترين آنها تا چه شگفت آور تر هستند! از پ

بينيم،ماشين از همان زمان كامالً انساني است. داراي سري است كه كه سر يك ميمون نيست ولي چهره آن هنوز 

انساني نشده است . توده چهره عظيم و تخت،بدون پيشاني به محفظه اي جمجمه اي كوچكي و مدوري متصل 

مجهز با اليه اي ه هنوز بزرگ و حجيم و پهن و فاقد پيشاني بوده و به جمجمة كوچك و چهراست كه عاري 

حركت و جنبش وا مي ه بآفريده  كه اين يمغزاستخواني متصل است كه عضالت فكي عظيم به آن متصل است. 

قايسه اي مستعد تر خيلي حيرت آورتر از مغز پيش پا افتاده آنتروپيتك خيالي گابريل دو مورتيه و از نظر مداشته 

از مغز يك گوريل و نسبت به مغز ما ريزتر و وزن آن نصف وزن مغز ما است. عقل و هوش فقط مربوط به حجم 



مغز نيست بلكه مربوط به سازمان قسمتهاي مغز است:يك مغز بسيار درشت ميمون، برابر با مغز يك انسان، فقط 

ريل خواهد كرد، زيرا مغز گوريل ياخته هاي عصبي بيشتري را به مثابه مغز يك ميمون عمل و بهتر از مغز يك گو

استرال اوپتيك مغز يك ميمون را ندارد ولي شايد آن چه كه شگفت آورتر  در بر دارد ولي مثل مغز انسان نيست.

 است، مغز انسان پاسخگوي چهره فوقا العاده ابتدايي آن است. 

 قابل تحقق نيست ولي از طريق قالب ريزي حفره بررسي جزئيات مغز انسان هاي سنگواره شده مسلماً

جمجمه تصوير مغز لفاف توسط پرده هاي مغز در اختيار داريم،تصويري كه براي تعيين تناسبات قسمتهاي مختلف 

و حدس زدن حركت چين و شكنج هاي اصلي مغز كافي است. بنابراين ديرين شناسي مغزي در پاره اي حاالت 

 به اين سو بارها به آن عمل شده است.ممكن است و از نيم قرن 

از طريق تعدادي زيادي كارهاي انجام شده مي دانيم كه مغز متنوع ترين حيوانات و انسان چگونه عمل 

سطحي، كه از طريق جراحي و الكتريكي ناحية در مورد تمام ولي ميكند. اين شناختها هنوز بسيار ناقص است 

دد و منطقي و منسجم هستند. اين ناحيه مربوط است به قسمت اعظمي از راحت تر و ساده تر است، داده ها متع

كورتكس مغزي، كه در سطح آن مهمترين پديده هاي حيات ارتباطي جريان دارد. اين دقيقاً تثصوير اندكي مبهم 

ظيم كورتكس مغزي است كه قالب گيريها از غدد درون مغري فسيل ها در اختيار مي گذارند. اگر نمي توان به تن

جدولي كامل از تظاهرات فكري اوسترال آنتروپ ها، آرك آنتروپ ها يا پاله آنتروپ ها اميدوار بود، مي توان با 

 توسل دوگانه به قالبگيري و فيزيولوژي كنوني، تصويري بسيار استوار از امكانات دستگاه مغزي ساخت.

تي كه كامالً افراشته است ستون فقرات بر نوكمترين نتيجة تعليق جمجمة انسان نما هديديم كه مقبالً  

كه تعيين كننده كاهش توده قمحدوي و جهت گيري سراشيب  جدائي مكانيكي چهره نسبت به پس جمجمة بود

است كه مغز آن را نشان ميدهد كه  «به هم پچيدگي»مشهودترين نتيجه اين قرارگيري ها نوعي  قاعده است.

ف مغز از بطور هندسي فقط در صورتي حاصل ميشود كه به افزايش شكل آرنج به خود مي گيرد. اين انحنا ك

محسوس ا پيراموني مربوط شود كه طاق خميده جمجمه آن را ترسيم ميكند.به عبارت ديگر، طاق منحني جمجمه 

(: 42دقيقاً مثل يك قشر بادبزني باز ميشود. گسترش قشر بادبزني جمجمه به يك شكل انجام نمي گيرد )شكل 

پيشاني را توده چهره، كه تأمين كننده بنياد است، تعيين ميكند و براي اين كه برجستگيهاي باالي حدقه تناسبات 

باشيم. پس گردن نيز متناسب با تنگناهاي مكانيكي  انسان انديشه ورزو روي پيشاني از بين بروند بايد منتظر 

و انتهاي آن است. در راستاي عرضي نيز برد تعليق است به نحوي كه گشيدگي پيرامون در مركز قابل توجه تر از د

-قابل توجه است و از اوسترالوپيتك ها به بعد نتيجه ضعيت قائم افزايشطح طاق منحني جمجمه در ناحيه پيشاني

آهيانه اي مياني است اين افزايش فزاينده است و آن را از مراحل ميمون با هريك از شكل هاي انسان –گيجگاهي 

نيم. ميمون تا انسان نمايان ثابت و قابل توجه است، و برعكس، از انسان نما تا انسان النديشه نمايان پيگيري ميك

ورز به نظر ميرسد حركت بسيار كند است. طاق منحني جمجمه در انسان به سطح واقعي مغز مربوط مي شود،به 

سترال آنتروپها تا پاله طريقي مطمئن و دقيق ميتوان گفت كه روشنترين و دقيقترين عمل تكامل مغزي از او

 آهيانه اي است.  -آنتروپها افزايش سطح كورتكس در نواحي كياني پيشاني
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 قشر مغزگشايش  

چفت شدن طاق قوسي جمجه كامل است. در موارد ديگر، تنگناها در :(1) كفتاردر 

. آزاد شدن تاق قوسي جمجمه )به (i)توده پيشاني و در توده قمحدوي حداكثر است

( فقط روي كاهش چهرهاي و فقدان چفت پيشاني بهزيان 2) رنگ سياه( در سگ گرگي

حفره ها يا سيوسها و تعادل دستگاه دندان عمل مي كند.انحناي كف جمجمه بسيار 

( 3آهيانه اي متحمل گشايش اندكي ميشود. در كُلُب)-ضعيف است و بخش گيجگاهي

( كاهش پايه و انحناي 6نديشه ورز )( در انسان ا5(، در پاله آنتروپ )4در گوريل )

فزاينده كف موجب يك گشوگودگي بيش از بيش وسيع ناحيه مياني ميشود كه در 

 ارتباط با تحرك اختياري و حوزه هاي وابسته است. 

 



 

ني انسان مالحظات موجب بروز نتايج بسيار مهمي مي شود زيرا اوالً نشان ميدهد كه اگر تكامل بداين 

 همچنين نشان ده است،تكامل مغز،با در نظر گرفتن زنژانتروپ ها فقط در ابتداي راه خود است.خيلي زود تمام ش

ين امر در ميدهد كه اگر در جستجوي نيروي انديشه مهمي بين ميمونهاي بزرگ و كهن ترين انسان ها هستيم، ا

 خواص كورتكس مياني است كه اختالف فيمابين بايد بيشتر به آن نسبت داده شود. 

 

 (43مغز ) شكل  يميانكورتكس)قشر( 

اختصاص داده شده است،بخصوص به حوزه جانوران و انسان  كورتكس يا قشر مياني بهمتعددي تحقيقات 

در قسمت پيشين واقع شده اند.  29هاي قشري كه در پستانداران عالي و در انسان در هر دو طرف شيار روالندو

در ارتباط با نيروي محركه بخشهاي مختلف بدن هستند، ( كه 4 حوزه)تارهاي فرافكني هرمي قرار دارنداين شيار 

تارهاي مربوط به حس مربوط به همين قسمتها مي شوند معاينات الكتريكي و (، 3 و 2، 1حوزه هاي ) پشت در 

ركتي جراحي اعصاب امكان تعيين دقيق اين امر را داده اند كه هر گروه از ياخته هايي كه به نحوي انگاره اعصاب ح

بدن فرد را تشكيل مي دهند به كدام بخشها مربوط مي شوند. اين انگاره وارون قرار گرفته است و تارها عصبي 

مربوط به حركت سر و اعضاي پيشين ]دستها[ در مجاورت كامالً نزديك كف جمجمه، و تارهاي مربوط به و پاها، 

 برعكس، نزديك طاق منحني جمجمه است. 
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 43شكل 

 ف مغزنواحي مختل

نئاندرتال انسان (، eسينانتروپ )(، d) استرانتروپ(، c) شمپانزه(، b) ماگاك(، a)  گربه

(f  ،)انسان انديشه ورز (g .)1،2، 3  6، 5: محرك ارادي.  4بدني  محركحيطه هاي ،

 :44حيطه هاي شنوايي، :  42،43، 41: حيطه هاي محركات فوق هرمي،  9، 8، 7

ابهام در جزئيات قالبهاي درون جمجمه اي، انسان نماهاي  ، عليرغماداي كلماتحيطه 

 ( تناسباتي را نشان مي دهند كه از نظر طبقه بندي انساني هستند. d,e,fسنگواره اي )

 



جمالي اعصاب در مورد پيشنهادمان بسيار مهم است كه سعي داشته باشيم از چهارپايان به بعد توسعه طرح ا

ان جانوري وش و بررسي عمالً موجب پيدايش پاره اي نكات اصلي روابط بين جهحركتي را پيگيري كنيم. اين كا

 و جهان انسان مي شود. 

ره اي، گحركتي به دو زنجيره -بي مهرگان كه در آنها نظام عصبي حسساده ترين بر مبناي طرح اجمالي 

ارتباطي  اولين دستگاه كه بخشهاي بدن را به حركت در مي آورند، و به يك تقاطع عصبي قدامي، كه در آنجا

هم از طريق  وسازماندهي مي شود، محدود مي گردد، نظام عصبي هم از طريق افزايش تعداد اتصال با دستگاه بدن 

صبي تكثير عتكثير امكانات براي هماهنگ كردن بر مبناي كانون مغزي غني مي شود و ايفاي نقش اين فرمانهاي 

تصال )نرون ها( ك دستگاه الكتريكي يا الكترونيكي، جا گيري رشته هاي امي يابد. نتيجه اين عمل، دقيقاً مثل ي

مستقيم با تعداد  كم و بيش متعدد است كه انتهاي هركدام از اينها در يك دستگاه ادغام با امكانات متنوع متناسب

ساب مي حه اتصال عصب با عصب و عصب با بدن را بميليارد  14در انسان حدود اتصال به هم پيوند مي خورد. 

 آورند. 

بي مهرگان پست كه در آن هر بخش از بدن، با داشتن حداقل ضروريات « هركس براي خودِ»در برنامه 

در ارتباط با بقيه سازوكار بدن، براي خود زندگي مي كند، ساختمان مغز با فروتني كار خود را آغاز كرده است. 

اين امر در تكه اي )اين استقالل بنيادي تداوم دارد  ندارا مهره]بدن[ هنوز قابل توجه است، در ها، استقاللرم ك

از مارماهي مي بينيم كه در سرخ كن انداخته شده است يا در كالغي مي بينيم كه سرش را از تن جدا كرده اند 

ولي چند متري مي دود(. اما اين استقالل از طريق اتصال با نظام مغزي، براي تمام آن چه كه از دور و نزديك 

يات ارتباطي را دخالت مي دهد، دو برابر مي شود. ائلين نظامهاي عصبي مهره داران هنوز هم بسيار ساده است ح

بكار گيري بيش از بيش در جهت آنها، تكامل  جاي اندكي را اشغال ميكنند، كه آن را در اسكلت جمجمه ديديم.

، دستگاههاي الحاق و ادغام به عمل مي آيد كه پس از نظام موجود ،دقيق و اگاهانه اندامها از طريق اضافه كردن

احساس ها و هيجانات را با هم تركيب و تلفيق و نگاره ها و پاسخ ها توزيع ميكند. از جانور تا انسان، همه چيز 

بطور خالصه جريان مي يابد مثل اين است كه مغز روي مغز اضافه شده است، هر يك از تكوين ها آخرين تكوين 

و موجب انسجامي بيش از بيش دقيق و حساس از تمام تكوين هاي پيشين مي شود كه به ايفاي  را توسعه داده

 30نقش خود ادامه ميدهندو متأخرترين تكوين،كه اهميت آن بر مبناي پستانداران حاصل شد، كورتكس جديد

ر كاركردي است، دستگاه ادغام حركتي و احساسي و منجر به ابزار هوشمندي انسان. تعريف جزئيات ساختا

مهره داران هنوز زود است، ضمناً در اينجا ضرورتي ندارد كه از اصل و مبدأ به آن بپردازيم. 31كورتكس يا نئوپاليوم

آغاز آن در پستانداران چهارپايي قبالً به اندازه كافي براي نشان دادن تداوم بين داده هاي عصبي و آن چه كه آن 

 ره داران تعريف كرده ام تحول يافته است.را تكامل مكانيكي دستگاه جمجمه اي مه
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وك يا حركتي روي حواشي شيار روالند به شيوه اي كامالً واضح در جانوراني مثل اسب، خ-كورتكس حس

هره اي و در اسب بز منحصر به فرد است، اينها چهارپايي هاي راه رونده هستند و حوزه قدامي براي آنها اساساً چ

كورتكس  هيچ است و در خوك بسيار ضعيف و در بز اندكي بيشتر است. بررسي هايمشاركت اعضاي قدامي عمالً 

عكس، عضو برحركتي ارائه اي كامالً متمايز شده از پوزه را نشان مي دهد.-اين سه جانور در كورتكس احساسي

جه، تيبه زحمت با چند نقطه اي فرديت خود را نشان ميدهد كه مربوط به سطح پيشين مچ است. در نپيشين 

اره اي پاين جانوران به گرداگرد شكاف دهان، و ويژگي فني دسهايشان با « هوشمندي»حساسيت دقيق و حركت 

  امكانات ضعيف به نگه داشتن يا با پا دفع كردن محدود مي شود.

اي كورتكس ازنظر تاره حركتي–حسيحوزه هاي است، دقيقتر گوشتخواران كه مشاركت ودخالت دست  در

ئه شده هستند و ارائه جزئيات قسمتهاي مختلف بدن دقيق تر است. بخش خلفي بطور مبهمي اراعصبي غني تر 

دو عضو  است،هماهنگي اداها و حركات در طبقاتي صورت مي پيرد كه در آن آگاهي دخالتي ندارد ولي چهره و

از مجزاسازي  ه، درجاتيقدامي كامالً متمايز اند و تا حد زيادي به صورا دقيقي سازماندهي شده اند.بخصوص گرب

كند. اين امر  باالئي را در اختيار ميگذارد كه به استفاده اي مربوط مي شود كه از دستش در عمليات متعدد مي

،گيرندگان داراي دقت يك عمل كلي را نشان مي دهد كه قبالً بارها روي آن تأكيد داشته ام : برخالف راه روندگان

واران، حوزه نقطه سرانجام انسان، بالقوگيهاي بنيادي ويژگي فني. در گوشتخهمه چيز هستندحتي بسيار دور از 

ستند، هاي فني قشري را دستگاهي مكانيكي بسيار محكمي محدود كرده است و قشر مغز به زحمت نيمه باز ه

ويژگيهاي  ي ابزارولي آن چه كه از آن وجود دارد، براي فهماندن اين امر كافي است كه تا چه عمقي در جهان جانور

 فني انسان شكل مي گيرد. 

حركتي اوليه -مثلث حسيوباز است  هنيمبه روشني ، قشر مغز 33مثل ماكاك ،32در ميمونهاي سگ نما 

( كه يك درجه اضافه تر از ادغام حركتي 6با يك حيطه پيش حركتي هرمي فوق العاده )حوزه  (4تا  1)حوزه هاي 

بدني بسيار به جزئيات پراخته است؛ تمام قسمتهاي بدن، به شيوه اي  توسعه مي يابد، غني ميشود. نگاره ابزار

متمايز،،با تناسبات متغير و بيان كننده سازمان حركتي نخستينيان، در كورتكس نقش بسته اند. در حدود دو سوم 

 سطح قشر توسط ياخته هاي صورت، دست و پا اشغال شده است. كم و بيش،يك چهارم سطح كلي را تنها اعصاب

(. وضعيت 44كنترل كننده زبان، حنجره، لب ها،انگشت شست دست و انگشت شست پا گرفته است )شكل 

شمپانزه يا گوريل به هيچ وجه تفاوت ماهوي ندارد، درجه تعالي باال است و به علت داشتن بيشترين تعداد ياخته، 

كف دست يكپارچه هستند. وضعيت  هريك از انگشتان نماينده اي دارند در حالي كه در سگ نماها چهار انگشت

انسان در مورد حيطه هاي حركتي و پيش حركتي بنيادي، تفاوت ماهوي با وضعيت انسان نماها ندارد. تكامل در 

هر مرحله مغرهاي جديدي بر روي مغزهاي قبلي مي سازد، نوار حركتي چهارپايي هاي عالي از طريق مثلث پيش 

 از اين كه خود اين مثلث در زير تكوين هاي جديد نباشد. حركتي ميمونها فراتر رفته است،قبل 
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در مرحله ميموني، وضعيت روي هم رفته كامالً جالب توجه است. همبستگي كالبدشناسي در برقراري 

همزمان وضعيت مختلط، كه بين حركت چهارپايي و وضعيت نشسته و توسعه طاق قوسي جمجمه در بخش مياني 

ي داشته است. بر خالف مغز بعضي از گوشتخواران مثل كفتار، مغز نخستينيان به آن تقسم شده بود، نقش اساس

حدود مرزي توسعه ممكن خود رسيد و تحت تأثير عمل مكانيكي جمجمه، بطور تنگاتنگي با جدار داخلي آن 

تماس پيدا كرد. گاهي دست كم بطور ضمني فرض مي شود كه نيروي گسترش مغز،نيروي محركه رشد جمجمه 

ه است ولي تصور اين امر غير ممكن است.افزايش تعداد ياخته هاي عصبي نمي تواند قبل از گسترس بناي بود

جمجمه باشد. حتي با پذيرش اين امر كه گسترش مغز از يك سو، و از سوي ديگر، اصالح و بهينه سازي فضاي 

حركت عمومي بوده،ولي « پيرو» اسكلت هر دو يك پديده هستند، از تصور ين امر نمي توان اجتناب كرد كه مغز

 نيروي محركه آن نبوده است. 

ميمونها مغزي دارند كه در ارتباط با حالت آزاد شدگي مكانيكي طاق جمجمه مغز آنها است، يعني بنابراين، 

حركتي آن بطور قابل توجهي گسترش يافته و بخصوص نوعي حاكميت پيشرفته بر -مغزي كه كورتكس احساسي

ا يا هماهنگ چهره اي و دست را تأمين مي كند. كسي كه رفتار ميمونها عالي را مطالعه ميكند نقش آفريني مجز

به هيچ وجه ترديدي به ذهن او خطور نمي كند كه در تجهيزات حركتي و پيش حركتي كورتكس آنها مانعي براي 

نگيز مشاهدات درباره شامپانزه ها، بنابر اين، عليرغم ويژگي شگفت ا. تمرينات فني، از نوع كامالً انساني آن، نيست.

شكافي بي انتها و غيرقابل فهم بين عمل ميموني كه با دسته كردن دو بامبو براي رفتن روي يك جعبه و كندن 

اين كه موجوداتي كه از نظر جانور شناسي اين چنين نزديك به ما  يك موز و اداي ساختن زنژانتروپ وجود دارد.

بازتاب رويكردهاي يك فن ابتدائي در اختيار مي گذارد، جاي تعجبي نيست، زيرا فوق  هستند و شامپانزه به مثابه

العاده تر از آن نيست مي توان مثالً از كرگدن در مورچه خوار يا از سگ آبي در سنجاب يا از گوركن در خرسها 

 كشف كرد، ولي ديگر ميمون منجر به انسان و كردن منجر به مورچه خوار نمي شود. 

 

 انسان نمايان مغز

نشان انسان امروزي  يا پيتك آنتروپها، نئاندرتال سترالوپيتك ها،وقالب هاي درون جمجمه اي ابررسي 

دهنده نسبتهاي مختلف بين قسمتهاي مختلف است كه بخصوص بر لُب ها يا قطعات مربوط به پيشاني اثر مي 

به هيچ وجه  ،سطحدر اختالفات در حجم و گرفتن استخوان پس سري، بدون در نظر و مغز مياني در مورد  گذارند.

توجهي به تنوعي كه بين مغزهاي انسان كنوني وجود دارد و چندان هم قابل توجه نيست، نشده است. قطعي است 

چين و شكنج هايي كه و  شده است(،دو برابر انسان انديشه ورزاز استرالوپيتك تا كه افزايش وزن كلي مغز )كه 

را افزايش مي دهد سطح بسيار متفاوتي از توسعه هوشمندي در دو انتهاي زنجيره تكاملي به  كورتكس يا قشر مخ

ميان مي كشد ولي اين امر از همان قبل فقط مستلزم مغز انساني بوده است و نه چيز ديگر. به عبارت ديگر، از 

، ولي كوچك استو چين و شكن همان ابتدا مشاهده ميكنيم مغز زنژآنتروپ شكل مغز انساني دارد و نه مغز ميمون

 و نه اتاختالف در درجآن تا حدي گسترش يافته و لُب هاي مربوط به پيشاني نسبتاً كوچك هستند. بر مبناي 

امكان تفسير و تبيين آن چه فراهم مي آيد كه از زندگي شكل هاي پيش از انسان انديشه ورز در در ساختار مغز 



رف ديگر نبايد كتمان كرد كه، ميمون بازگردانده شده به جايگاه خود و ديگر يك چشم انداز انساني ميدانيم. از ط

نقش نداشتن آن به عنوان سردسته صفي كه آزديم آن را در آن صف كه در آن به مرز انساني اشاره ميشود، جاي 

مجموعه اي ،در مقابل «هحلقة گمشد»اين چشم پوشيدن از با دهيم، مشكالت كاهش نمي يابند. در اسناد كنوني، 

 از انسانها قرار داريم كه حتي يگانگي و يك پارچگي تعريف انسان را به بحث مي گذارند.

سنگواره اي برمبناي داشتن وضعيت قائم، چهره كوتاه، دست آزاد « انسان هاي»از همان فصل اول وضعيت 

زي است كه به انسان امكان و ابزار گذاشته شد.مسئله اي كه در اينجا بايد حل شود،مسئله سازمان دستگاه مغ

متمايز كردن خود از ميمون در بكار بردن ويژگي فني را مي دهد، زيرا از طريق كشف زنژآنتروپ، مطئن هستيم 

كورتكس انسان كنوني -كه ويژگي فني درخشن ترين شكل هاي انساني حضور دارد. پژوهش جزئيالت قشر مخ

 گذارد  پديده هايي از تعدادي فرضيات را در اختيار مي

 

 (44و  43 هاي ابتدائي ) شكلويژگي حركتي 

نوار داراي يك در طول شيار روالند، روي چين و شكنج صعودي پيشاني، مثل پستانداران عالي،مغز انسان ،

كه در آن مي توان از پائين تا نوك باال گروه هاي ياخته هاي عصبي ]نرون[ را با  (4محوطه حركتي ابتدائي است)

ود كه چهره، انگشتان دست، اعضاي فوقاني، تنه و اعضاي تحتاني را كنترل ميكنند. در آنجا، همانطور دقت جدا نم

آن تابلوي تنظيم كننده  4كه در گوشتخواران يا در ميمونها، تصوير )رو به پائين( ماشين بدن را ديد كه محوطه 

يه اي از بدن متناسب با ظرافت عملي را تشكيل مي دهد. كميت ياخته هاي عصبي اختصاص داده شده به هر ناح

 حركتي به كنترل 4 محوطهدرصد  80: كه از آن انتظار مي رود :انسان امروزي تقريباً داراي تناسبات زير است:

دو قطب ميدان ارتباطي هشت دهم دستگاه حركتي ابتدائي به عبارت ديگر  اختصاص دارد،و اعضاي فوقاني سر و 

 4ة محوطنيمي از كل ارائه كننده تقريباً بان،لبها، حنجرة . گلو و انگشتان،بتنهائي ز به حركت در مي آورند.را 

 هستند.
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، به b( و در انسان )34، به نقل از وولسيaتصوير كورتكسي حركتي ارادي در ماكاك )

 . 36و راسموسن 35نقل از پانفلد
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بطه با چهره توجه در ميمون، به اهميت تصاوير دست و پا، بخصوص انگشت شت در را

شود.. در انسان،به كاهش پا و اهميت عظيم دست و اعضاي زبان )از پائين به چهره، 

زبان، حنجره( توجه داريم. مغز ماكاك از نيمرخ نشان داده شده است و مغز انسان به 

 صورت برش. 

 

ختلف بطور محسوسي وقتي با ميمون مقايسه شود، اختالفات كيفي فراوان هستند ولي نسبتهاي قلمروهاي م

آن و تنها فرق هستند نيمي از دستگاه حركتي نمايانگر ، در ميمونها ،اجزا، چهره و دست واقع. در تغيير نيافته اند.

مربوط به تفاوت حركتي بين نخستينيان درخت زي و دو پائي هاي زميني كه اختصاص به شست پا دارد،با انسان 

و ميمون داراي ياخته هاي عصبي چهره و دست برابر هستند، يعني مشتمل  انساناين ترتيب، ه باست. بنابر اين، 

بر ردهاي مغزي فعاليتي است كه بطور برابر بين اعضاي چهره و عضو قدامي]دست[ تقسيم شده است در ميمون 

اين تقسيم متوجه فعاليتهاي هماهنگ شده گرفتن و آماده كردن خوراك، حمله يا دفاع، شپش گيري، حركت 

دست، جويدن و بلع براي كه پارهاي اداها و ايما و اشاره ها نيز به آنها افزوده مي شود. اين تقسيم، همانطور  براي

و خوراك آماده كردن گرفتن و كه ديديم، در مورد انسان كنوني تا حدي متفاوت است:اعمال هماهنگ شده 

جه دست نيست. ولي بخصوص، دست همچنين حمله و دفاع در سيطره دست است؛ حركت و راه رفتن،ديگر متو

 وظيفه عضو سازنده را دارد در حالي كه چهره ابزار توليد آوا است كه در قالب زبان سازماندهي مي شود.

، ميمون و سازمان حركتي هرمياين مالحظات و بررسي ها موجب پاره اي توجهات كلي مي شود از حيث 

براي را  شرا انسان دستعمل متفات اند و بايد بفهميم چ يه هااما شيوانسان در ميدان قدامي همگوني دارند 

همه چيز موجب اين انديشه  قابل ذكر اين است كه نكتة مهم كار مي برد. براي سخنگوئي بهرا  اش ساختن و چهره

ميشود كه وضعيت قشر هرمي مخ در اوسترال آنتروپ ها به فرمول مشابهي پاسخ مي گفته است، يعني دست و 

نها و در ماكاك يا در ما،نقش تقرباً مهم و برابري ايفا مي كرده اند و از طريق هماهنگي به هم مربوط چهره، در آ

 بوده اند. 

و وضعيت مكاني مشترك آنها است.  4تداوم قلمروهاي چهره و دست در محوطه نكتة جالب توجه ديگر 

اين ارتباط خصوصاً  در ميان ميمونها، بين عمل دست و عمل اعضاي قدامي چهره هماهنگي تنگاتنگي وجود دارد.

ولي از سوي ديگر . كند صدق ميكه با نسبتهاي نزديك در مورد انسان نيز ، ويژگي هاي مربوط به تغذيه استاز 

بايد در مورد انسان هماهنگي بين دست و چهره در انجام سخن گفتن را در نظر داشت كه شدت آن كمتر از 

كه در ادا به مثابه تفسير ندا يا كالم بيان مي شود در خط و نگارش به مثابه ي اين هماهنگارتباط باال نيست. 

 آوانويسي اصوات صدا مجدداً ظاهر مي گردد. 

حركتي ابتدائي يكسان وتصوير روشني از كورتكس ها و انسان نمايان داراي  ميمون، به اين ترتيب بنابراين

در گربه و سگ همين بازنمائي  .اي يازنمائي برتري هستندهستند كه در آن چهره و دست دار همة قسمتهاي بدن

به صورتي كه كمتر روشن است وجود دارد ولي واپسين دستگاه ادغام كننده بناي جمجمه را تشكيل مي دهد 

يك مرحله مانده به مرحله آخر است. در واقع وقتي بر روي سگ يا گربه اي كه تحت تعليم كه در ميمونها  رحاليد



است با جراحي اقدام به ويران كردن محوطه حركتي اهرمي كه مستقل از موتورهاي مختل شده كلي  قرار گرفته

هستند مي كنيم،ناظر بر از بين رفتن چيزي هستيم كه تعليم در زنجيره عمليات آموزشي در حيوان خلق كرده 

ناحية حركتي در ميمون است، حيوان هر آن چه را ياد گرفته است از دست مي دهد. در صفحات ثبل ديديم كه 

در جلو بايك محوطه فوق هرمي پيش حركتي، كه آن را اولين توسعه قسمت بادبزني شكل كورتكس فرا  ابتدائي

گرفته، افزايش يافته است، ادغام در همان سطح صورت مي پذيرد و ديگر محوطه اهرمي به شيوه انحصاري دخالت 

كه در يك دستگاه الكترونيكي اتفاق مي افتد كه در آن، با استفاده  نمي كند. وقوع همه اين اعمال به گونه اي است

از ميليونها تركيب يك دستگاه اوليه، امكان افزايش وسايل آن با استفاده از افزودن دستگاه هاي اضافي وجود دارد. 

مون اعتبار اين مقايسه،دست كم به شيوه اي كلي، وقتي ظاهر مي شود كه با تخريب كورتكس هرمي يك مي

 آموخته، حفظ كرده و مستعد غني ساختن آن است.هر آنچه را  ومشاهده مي كنيم كه حافظه آموزشي حفظ شده 

كه آخرين طبقه را تشكيل مي دهد، موجب از دست دادن  (6محوطه حركتي ) –پيش ، انهدام كورتكس برعكس

د. بنابر اين كشودگي دهانه بادبزني آموخته ها و نابساني شديد در تحصيل حلقه هاي زنجير عمليات جديد مي شو

شكل كورتكس به اصالح دستگاه نروني و به ساخت يك دستگاه ادغام غني تر، بيشتر به ميمونها مربوط ميشود تا 

 به چهارپائي ها.

 ويژگي حركت انساني 

بر فقدان جبران ناپذير مشاهدات مستقيم مغزي روي انسان نمايان سنگواره شده مجبور ميكند استدالل 

بر مبناي  امكان نوعي بررسي و وارسي در صفحات بعد خواهيم ديد كهضمناً،  پايه انسان كنوني گذاشته شود.

محصوالت صنعتي انسانهاي سنگواره شده وجود دارد. از طرف ديگر، با در نظر گرفتن وحدت ارگانيك انسان 

ررسيها درباره انسان كنوني تمام ارزشهاي آنها نمايان، همانطور كه بطور فزاينده اي برقرار شده است، مشاهدات و ب

را در بازسازي گذشته حفظ ميكنند. در واقع، موضوع بر سر هماهنگ كردن گذراي دو گروه جانوري متفاوت نيز 

نيست بلكه در يك گروه معين يعني گروه انسان نمايان، مقايسه صور زماني يك ساختار است.،به منظور آماده 

صل چهارم بررسي خواهدشد، اضافه ميكنيم كه دقيقاً موضوع درباره ناحيه مياني كورتكس كردن آن چه كه در ف

با دركنار گذاشتن موقتي قلمروهاي مربوط به پيشاني و در نتيجه نشان دادن اين موضوع كه ويژگي فني )به 

ن پديده اي زود استثناي ساير شكل هاي هوشمندي كه در صفحات بعد منظور نظر خواهند بود( در انسان نمايا

 رس است و ويژگي منحصر به فردي در تمام خانواده دارد. 

( 4( براي قسمت حركتي، توسط محوطه حركتي اوليه )محوطه 43دستگاه كورتكسي انسان كنوني )شكل 

( وجود دارد مثل ميمونها.در جلو نيز محوطه 6تشكيل شده است كه در جلوي آن محوطه پيش حركتي )محوطه 

زوده شده كه ساختار آن واسطه اي بين ساختار محوطه پيش حركتي و ساختار لُب هاي پيشاني است به آن اف 8

دهانه بادبزني قشر مغز روي برگ يا پره تازه اي باز است. دستگاه  بنابراين،كه فاقد ياخته هاي عصبي محرك است. 

عد دائماً به طرف جلو پيشروي كرده ادغام حركتي،كه در حال حاضر داراي سه طبقه است، از چهار پايي ها به ب

ادغام حركتي را به سوي قلمروهاي مربوط به پيشاتني،كه بدون محرك هستند، سوق مي دهد  8است: محوطه 

 كه در ميمونها بسيار كوچك و در انسانهاي سنگواره شده هنوز توسعه را به پايان نرسانده اند و از اين مرحله دوراند. 



ني شكل، محرك دستگاههاي متعلق به تأثير حواس قرار گرفته اند كه ادغام اين در اطراف كورتكس بادبز

قلمرو خاص خود را )محوطه هاي بصري محركي تضمين مي كنند. تأثيرات -تأثيرات را در دستگاه ياخته عصبي

(را 1،2،3)محوطه هاي  4تأثيرات جسماني نواري موازي با نوار محوطه و (در لُوب هاي قمحدوه دارند 19تا  17

ناحية مربوط مي شوند.  4روي حاشيه خلفي شيار روالند تشكيل مي دهند. تقسيمات آن به تقسيمات محوطه 

به هم »كه در آن مهمترين حركات به وجود مي آيد،زيرا مركز حركت (، 44تا  41 محوطه هايگيجگاهي )

به  37ارد زيرا بررسي آن،از بروكاجمجمه انسان نمايان است، اهميت و جذبه خاصي در اختيار ميگذ« پيچيدگي

 بعد، دائماً زبان و گفتار را مطرح كرده است.

 

 (45در انسان نمايان ) شكل  گفتار

ن داده است سعي به در آوردولي مناسب بررسي قرار خواهد گرفت مختلف مورد فصلهاي در گفتار مساله 

ظاهرات پيگيري آن شود كه در ادمه در بررسي تو پاره اي اطالعات مربوط به از كالبد مغز  ،هر چند ناقص هايي،

 خواهند شد 

ركتي و حكورتكس پيوستگاه نواحي مربوط به پيشاني، آهيانه اي و گيجگاهي را قسمت پائين محوطه هاي 

ند. در ( تشكيل داده اند، يعني قلمروهاي محركي كه متوجه چهره و دست هست6تا 4پيش حركتي )محوطه هاي 

وط به تي به دو حوزه مشاركت چسبيده است كه يكي از آنها به دومين پايه شكنج مربجلو، محوطه پيش حرك

كنج سوم مربوط ( و در مقابل مراكز محركه دست قرار ميگير، ديگري به پايه ش9پيشاني مي پردازد ) پايه محوطه 

 ( و با مراكز حركتي چهره در تماس است. 44به پيشاني مي پردازد )محوطه 
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 در ميان انسان نمايان گويش

. نقطه چين هستند هاشورها نشان دهندة نواحي محرك حركات ارادي دست و چهره 

ضايعات زبان پريشي در آن را محدود ميكند كه  38اريمچهار ضلعي منسوب به پ 

(ضايعه در شنوائي و تشخيص 3( ضايعه در نوشتار، 2( ضايعه در گفتار، 1واقع مي شود :

سين d)استرال آنتروپ؛  c)در شمپانزه؛ b)انسان انديشه ورز؛  در a)( : 4كلمات، 

 آنتروپ)انسانِ چين(. 

 نواحي مربوط به حوزه هاي ادغام وجود ندارد مگر برايميمون، مي بينيم كه در

مكان  امكاننتروپ آ نتروپ و اركل آنستراوا در برعكس، بازشناسي شنوايي و بينايي .

 ارد. شناسي مراكز ادغام گفتار حضور د

 

است. به  2، زبانه محرك چهره و دست در تماس با قسمتهاي مربوط به محوطه هاي جسمي او در عقب

( و باز هم در 41،42طرف پائين و در پشت، اين زبانه مجوطه هاي مشاركت شنوائي را لمس ميكند )محوطه هاي 

از زماني گفتاري گفته شد كه  44 محوطه.است  19و دورتر، در ارتباط غير مستقيم با محوطه مشاركت بينائي 

كشف كرد كه ضايعات پايه سوم مربوط به پيشاني موجب از بين رفتن بكار گيري گفتار مي شده  1861بروكا در 
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پايه گسترده گويش  مغز پيشرفت بسيار كرده و مسالةپستي و بلنديهاي مغز از صد سال پيش تا كنون،شناخت اند. 

ده است كه باز هم عقايد هوش شناسي را در باره تعيين محل هاي مغز بكار تري از پايه عصب شناسي كسب كر

 مي برده است 

تمام دستگاهي كه توصيف شد چهارچوب قشر مغز مربوط به زبان را شكل مي دهد و تجربه عصب شناسي 

الح و نشان مي دهد كه حوزه هاي مشاركتي كه كورتكس محركه چهره و دست آن را مي پوشاند به اتفاق در اص

،در تماس با كورتكس هرمي چهره، 44بهينه سازي نمادهاي آوائي يا ترسيمي شركت ميكنند. اغتشاشات محوطه 

عدم امكان شكل دادن نمادهاي اوائي منظم و منطقي مي شود؛ ضايعه  40افزي ديده است، موجب 39آنطور كه بروكا

ي تشخيص كلمات يا نداهاي شنيده شده است، يا ناتوان ناشنوائي كالميبيان كننده  42-41محوطه هاي شنوائي 

بنابراين، دو حوزه اي كه ياخته هاي محركه چهره را در بر مي گيرند، با انتقال يكي با نواحي مربوط به ماقبل 

پيشاني ديگري با دستگاه شنوائي،مستقيماً در زبان مربوط گويائي و صوتي مطرح هستند. ولي شايد مهمتر اين 

ه باشيم طبيعت اغتشاشات زباني، حوزه نگارش را تحت تأثير قرار مي دهد. آسيب هاي قاعده است كه توجه داشتي

]توان نوشتن[ است  41ثانوي مربوط به پيشاني،كه با محوطه هاي محرك دست در تماس است، بيان كننده آگرافي

 19حدوه[ بينائي كه عدم امكان نوشتن است در حالي كه آسيب هاي محوطه قبا از ناخيه سوراخ زير سر ]قم

، يا عدم امكان خواندن ميشود. قطعي است اين نارسائي ها متوجه امكان مادي ديدن يا شنيدن 42موجب آلكسي

 يا پخش كردن صداها نيست بلكه قابليت فكري بيان يا فراگيري نمادها كالمي يا ترسيمي است. 

ة اول مناسب در وهل زبان را مي دهند. اين عناصر امكان به دست آوردن قبلي يك نگاه اوليه ديريني شناسي

هوشي درك  است در مسئله زبان امكان فيزيكي سازماندهي صداها يا اداهاي معني دار و گويا و امكان فكري و

ه نوبه خود مي توانند بنمادها نمادهاي گويا و معني دار كه قابل تبديل به صداها يا اداها هستند،از هم متمايز شود. 

ه پيچيدگيها و موس مرتبط با عملياتي باشند كه ميدان دستي را به حركت در مي آورد يا به مثاببطور عيني و مل

 غامضاتي از عمليات مربوط به دست باشند. 

حمت زبه آنها  44تا  41قشر مغز ميمونهاي عالي نشان ميدهد كه نواحي مالحظه و بررسي كورتكس يا 

 8بقه ط، مجموعه رباط ها عمالً در 44-9، 8، 6، 4ورتكسي تشكيل شده است. به جاي مطرح كردئن مجموعه ك

اد ها نيز بطور انساني تجهيز شده اند.شنوائي نم-به شيوه اي زيربنابراين تلفظ كلمات و حركات متوقف مي شود، 

توده يشاني و پ توده مربوط بهبين بطور تنگاتنگي قشر ميانة مغز ميمونهاي بزرگ بسيار گسترده اي نارسا است. 

 امكان فيزيكي به وجود آوردن يا سختن زبان و گفتار را ندارد زنداني شده و ي پس سر

بر عكس، به مجرد اين كه آزادي چفت قمحدوي رخ مي دهد، گشودگي گسترده دهانه بادبزني كورتكسي 

، ه ورزانسان انديشوضعيتي مملو از ناهمواري خلق ميكن كه تمام كورتكس مياني از آن بهره مند مي شود. تا 
                                                 

39 - Broca 

40 - aphasie 

41 agraphie 

42 - alexie 



گسترش ماقبل پيشاني بسيار ناقص مي ماند ولي حضور محوطه هاي مشاركت كالمي و ادائي از اوسترال آنتروپ 

به بعد كامالً قابل درك است. به وضعيتي دوپائي و دستي آزاد، و لذا به محفظهاي جمجمجهاي بطور قابل توجهي 

شد كه از قبل براي اعمال گفتار مجهز شده است رها شده در طاق قوسي متوسط، فقط مي تواند مغزي مربوط با

و به اعتقاد من با در نظر گرفت كه امكان فيزيكي سازماندهي صداها و اداها از همان موقعي وجود داشته است كه 

انسان نما شناخته شده است. زبان و گفتار زنژآنتروپ در كدام سطح فكري و شعوري واقع مي شود؟ اين سؤالي 

ت بعد تر درباره داليل ديگري دوباره مطرح خواهد شد ولي وجود احتمالي زبان و گفتار را در است كه در صفحا

 قديمي ترين انساني ها مطرح نخواهد كرد. 

زمان، لذا ر پستانداران عالي در چهازاويه بادبزني كورتكسي كه گسترش اينها نشان مي دهند همه ظاهراً 

راه ئي هاي چهارپاروي حاشيه شيار مركزي روالندوي  مرحلة اولدر . است صورت گرفتهدر ارتباط با تكامل بدن،

نها مربوط ، اولين ردهاي يك سازمان ظريف ياخته هاي حركتي اهرمي ديده مي شود. كه كم و بيش تمام آرونده

ه ضعيت نشستورا چهارپائي هاي گيرنده، كه امكانات  مرحلة دومبه ويژگي حركتي اعضاي چهره اي قدامي هستند. 

به ميمونهايي  و آزادي موقتي دست بدون تغييرات در تعليق جمجمه را معرفي ميكنند، محقق كرده اند. مرحله سوم

ار اهرمي را مربوط مي شود كه در آنها برقراري وضعيت نشسته در ارتباط با تغيير تعليق جمجمه است، يعني نو

ذاري و دست به عاليترين درجه از تفاوت گنواري پيش حركتي تكميل كرده است و عمليات مربوط به چهره 

عليق جمجمجه رسيده اند. مرحله چهارم با كسب حالت دوپايي نشان داده شده است اين حالت با تغيير عمقي در ت

تص حوزه هاي و آزاد شدن دست،همراه است، يعني بادبزن كورتكسي بطور گسترده اي باز و در رابطه با مراكز مخ

 گفتار متوجه آنها است  مختلفي است كه زبان و

 

 

 

 

 نتروپآزنژ

وپيتك ا سترالونمونه اي از ا كشف ترين رويداد باشد،براي شناخت انسان فسيل شده مهمشايد رويدادي كه 

 44ليكي ، همراه با ابزاري بسيار ابتدائي ولي غيرقابل بحث، توسط43نتروپوس بوزيآنام زنژبا قد و قواره انساني با ها 

اين كشف چند سال بعد از كشف لگن خاصرة  ٍ.استدر تانگانيكا  45در دره اي بنام اولدووي 1959وئيه ژ 17در 

حالت ه وپيتك با سترالوا از دو سال قبل مي دانستند كهعمل آمد.ه وپيتك ديگري در آفريقاي جنوبي بل استراوا

، دست كم كشف ليكن ند.تعدادي نيز ابزار داشتن او را بيش از يك احتمال فرض مي كردراه مي رفته و عمودي 

                                                 
43 - Zinjanthropus boisie 

44- L. B. S. Leakey 

45- Oldoway 



فقط بايد به نتايجي گردن نهاده مي شد كه از . ميمون گذاشت.-نقطه پاياني بر اسطوره انسان در محافل علمي،

موجوديت پيش بيني نشده انساني سرچشمه مي گيرفتند كه از نظر تن و بدن در آخر دوران سوم تحقق يافته 

 نداشته است.بود ولي هنوز از نظر عقل و شعور رشد چنداني 

ر مجموعه جانورشناختي دساز هستند و اين امر براي اولين بار ابراز  (وپيته سينه هاا سترالوو ساير ا)نتروپ آزنژ

ناسي شمسئله اي را مطرح مي كند كه داراي اعتباري ويژه است و نشان از حوزه ديگري غير از زيست 

نيت، از طريق استحاله ار دقيقاً نشان دهنده مرز خاص انساكالبدشناختي دارد. در بين فابليت هاي ويژه، ظهور ابز

ي كه ااي طوالني است كه در جريان آن جامعه شناسي به كندي جاي جانورشناسي را مي گيرد.در نقطه 

امالً خلع سالح زنژآنتروپ قرار مي گيرد، تنها راه حل و چاره براي موجودي كه از نظر دست و دندان خود، ك

نتيجه واقعي  اي عمليات دستي با ويژگيهاي پيچيده سازمان دهي شده است، ابزار به مثابهشده و مغز او بر

 كالبدشناختي متجلي مي گردد.

 

اكتشافات در پي آن وپيتك را در آفريقاي جنوبي كشف كرد و ا سترالواولين ا 1952كه در  46ريمون دار

بازمانده هاي حيواني كه با بررسي  طريقاز آورد،عمل ه بشناخته شده انسان نمايان  قديمي ترين از اين يمتعدد

مي كرده اند كه چنين موردي به هيچ وجه  وپيتك ها شكارا سترالورسيد كه افكر به اين  اينها كشف شده بود

درباره ميمونها صدق نمي كند. به نظر مي رسد كه شكار آنها در جنوب قاره آفريقا، تركيبي از گوزنهايي با اندازه 

كوچك، و بيشتر از خوكهاي وحشي و بابونها]نوعي ميمون[، حتي گاهي از حيوانات بزرگي مثل گورخر، متوسط و 

كرگدن، اسب آبي يا همچنين از حيوانات خطرناكي مثل پلنگ بوده است. قبل از كشف ابزاري سنگي در بازمانده 

استخوان هاي بازوي گوزن سانان به ها، او فكر مي كرده است اوسترال اوپتك ها از ابزاري استخواني، بخصوص از 

جاي مشت استفاده مي كردند. او باانتخاب خرده ريزهاي استخوانهايي كه به نظر او خاص تر بودند، مجموعه اي 

به وجود آورد. به نظر مي رسد كه بيشترين قسمت اين صنايع ويژگي تصادفي دارند ولي  47از صنايع استخواني

زرگ به مثابه مشت يا ضربه زن و بخصوص استفاده از شاخ ها به مثابه چماق يا گرز استفاده ارادي از استخوانهاي ب

 قطعاً غير قابل صرفنظر كردن است. 

.اين سنگريزه خوابيده را قلوه سنگهاي شكانده شده احاطه كرده بود.نتروپ آزنژدر اولدواي، اطراف سنگواره 

 شناخته شده بود «48فرهنگ سنگريزه»نام ا به در آفريق صنايع است كه از سالها پيشاي از  ها متعلق به مجموعه

از دورترين افق هاي دوران چهارم و حتي  ،در نواحي مختلفاز شمال تا جنوب قارة افريقا،كه نشانه هايي از آن 

 .استنتروپ ها ل آستراوصور مي رفت ساختة او از از قبل از سالها پيش ت قسمتي از دوران سوم بجا مانده است
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48 -pebbleculture 



 وه سنگهاي شكسته شده قل

يي در واقع همان چيزي است كه مي توان آن را به مثابه اولين شكل متمايز از آفريقاقلوه سنگي  صنايع

توليدات صنايع انسان چندان ساده نيست و از سالهاي شصت همين قرن بازشناسي اولين  قلوه سنگ خام دانست.

بل تاريخ را به خود مشغول كرده است. با اين كه شناسايي آخر ]قرن نوزدهم[ به بعد، فكر و ذهن متخصصان ماق

ها بر مبناي لحظه اي كه آماده سازيها و سامان دهي هاي ثانوي شكل ثابتي به آنها داده اند راحت است،  ابزار

اظهار نظر درباره سنگهاي شكسته شده اي كه فقط قطعات خامي هستند دشوار است. اگر ضربه شديدي به تخته 

مثل  سنگ چخماق يا كوارتز وارد شود قطعاتي آز آنها جدا مي شود كه در مقطع شكسته  49كالستيكسنگهاي 

شده آنها سطح صدف گونه اي، كه پياز ضربه است، به وجود مي آيد. ضربه شديد نگهاني يا تَقِِّه، براي به وجود 

درتي وارد آيد كه مستلزم اين نوع دخالت آوردن قطعات، بايد در جهتي وارد شود كه غالباً الزمه دخالت آگانه و با ق

اي كه ناشي از بازگشت شديد امواج روي قلوه سنگها يا سقوط آبشار است، ضربةبر خورد و ميلياردها است. ولي از 

تعدادي قطعات شكسته به طور اتفاقي به وجود مي آيند كه ظاهر آنها نشان از دخالت انسان دارد به نحوي كه مي 

وجود پياز ضربه با يك احتمال باال مسئله دخالت انسان را مطرح مي كند، مسئله احتمال كشف  توان گفت كه اگر

است كه در آخر قرن  اين ترتيبه ب تعدادي قطعات شكسته را باز مي گذارد كه فقط نتيجه بازي طبيعت هستند.

 يخ را تكان داده بود.هاي دوران سوم مياني و كهن به شدت محافل متخصصان ماقبل تار 50«ائوليث»نوزدهم، 

گاهانه انتخاب نشده تصور مجموعه اي از ائوليث ها با ويژگي بسيار گويا، اگر نمونه ها بطور آگاهانه يا غير آ

وزيع شكل تباشند،شگفتي انگيز است. يعني هيچ نوع پايداري و استمرار ريخت شناختي در آنها محسوس نيست و 

رد كرد از نوع ا پايداري هاي ريخت شناسانه اي كه مي توان در آنجا واها به شيوه اي كامالً تصادفي است. تنه

تهاي برآمده منحصراً مكانيك هستند. اينها معلول نازكي اتفاقي يك لبه قلوه سنگ چخماق، و هميشه متوجه قسم

ين حكمي گر چناند و در مورد قلوه سنگهاي بسيار طويل ،با خم شدن، با شكستگي ها يا تركها منطبق مي شوند. ا

ي شد و اولين درباره ابتدايي ترين صنايع صدق مي كرد، علم مربوط به ماقبل تاريخ هرگز از دست مسئله رها نم

 شاهدها و نمونه ها نيز غيرقابل شناخت و غير قابل تميز مي شدند. 

اوليه را ولي ضربه هايي كه بر حسب اتفاق وارد شده اند، فقط در مغز دانشمندي قابل درك است كه انسان 

ميموني كه هنوز بي -ميمون تصور مي كرذه است، نيمه -همانطور كه گابريل مورتيه تصور مي كرده، نوعي نيمه

تجربه بوده و در حالي كه يكي از دستهايش را كه به تازگي از بند زاه رفتن رها شده بودند، بر باالي چشمانش 

دن به اطراف، خود را سرگرم مي كرده است،. جا دادن دوباره گذاشته بود، براي كسب عنوان اولين انسان، با ضربه ز

اين مسئله در يك ديدگاه زيست شناختي و ديرين شناختي، به نظر بسيار متفاوت خواهد رسيد. در فصل هاي 

قبلي به مفهوم ابزار به مثابه تراوش واقعي بدن و مغز انسان نمايان رسيديم، در اين حالت نيز منطقي اين است 

اي اين اندام و وسيله مصنوعي، معيارها و هنجارهاي اندام هاي طبيعي را به كار بريم، يعني اين اندام بايد به كه بر

                                                 
49 - clastique.سنگ هاي ورقه اي ناشي از فرسايش 
50 -éolithe. .سنگ چخماق قبل از دوران چهارم كه ظاهرآن مهانند شيئي است كه آن را انسان تراشيده باشد  



شكل هاي ثابت و به يك نمونه ثابت واقعي پاسخ گويد . منطبق با آن باشد. در واقع اين امر براي تمام توليدات 

ونه ثابتي از چاقو، تبر، ارابه، هواپيما وجود دارد كه نه صنايع انساني در زمانهاي تاريخي يك قاعده است يعني نم

تنها محصول درك و هوش و فهم منطقي و منسجم است بلكه محصول هوشي است كه در ماده و كاركرد)نگاه 

كنيد به فصل دوازدهم( ادغام شده و در آن متجلي است. مي توان اعتراض كرد كه در مورد صنايع سنگ، رويداد 

ب محصوالت فراوني با شكلهاي نامنظم مي شود. با اين همه، متخصصان رشته ماقبل تاريخ در شكستگي ها موج

اين مورد دچار اشتباه نشده و هر دوره اي را با الگوهاي ثابت آن دوره، مثل سنگ جهنم، رنده،قلم متمايز كرده 

يد اين كار را كرد، ولي نمي توان آنها اند. مي توان، انسان نمايان را به مثابه پست تر از خودمان تصور كرد، حتي با

را از نظر زيست شناختي به مثابه گسيخته از خودمان تصور نمود. در نتيجه، يا قديمي ترين ابزارها غير قابل 

 تشخيص از سنگ خام هستند يا به شكل هاي پايدار و مستمر پاسخ مي گويند و منطبق با آنها هستند. 

  

 (46ها ) شكل  تروپنل آستراونمونة ثابت ابزار ا

دقيقاً منطبق با نمونه ثابتي است كه هزارها  سنگ ريزهفرهنگ قلوه سنگهاي قطعه قطعه شده مربوط به 

است كه يكي نقش ابزار كوبنده و ديگري قلوه سنگ دو مستلزم ساخت و پرداخت اين ابزار شيئي مؤيد آن است. 

مي كند. ضربه اي كه جهت آن عمود بر سطح است، به يكي  دريافت كننده تقِّه يا ضربه هاي ناگهاني را ايفانقش 

از كناره ها وارد مي شود و قطعه را جدا مي كند كه نتيجه آن يك لبه تيز در قلوه سنگ است. دو يا سه قطعه 

جدا شده پشت سر هم، لبه تيز بلند تر و پيچ و خم دار تري را به وجود مي آورند. چنان چه عمليات بر يك روي 

ميشود و اگر عمليات بر دو روي آن انجام  51مثل ساطور يا تبر« بُرنده»نجام گيرد موجب به وجود آمدن صفحه ا

« ابزار خردكننده»يا « بُرنده»است. بدون تأمل روي آن چه كه عبارات  52« ابزارِخردكننده»گيرد حاصل آن 

را، اجرا  ت تنها يك ادا، و ساده ترين اداميتوانند در مورد كاركرد اشياء اراده كنند، جاي اين تصور است كه عمليا

لبه بُرنده را به « يك»كه « يك ادا»درجه روي حاشيه قلوه سنگ زده شود.  90مي كند يعني ضربه اي با زاويه 

ً نقطه اي است كه در وراي آن شناخت ديگري امكان ندارد. براي همين است كه فكر مي وجود مي آورد حقيقتا

خواستگاههاي صنعت از اوسترال آنتروپ جلوتر رفتن دشوار است. ضمنا از آنجائي كه  كنم كه درباره جستجوي

 اوسترال آنتروپ نقطه آغازين عمليات دستي نيست، اين كمبود نيز بدون تأسف هم نخواهد بود.
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 46شكل 

 صنعتِ مرحله اول.

و منجر ( شروع b( محدود شده است كه از تقه زدن )aزنجيره عمل تنها به يك ادا )

( مي گردد كه اين عمل با اضافه كردن نقطه هاي eبه زدن ضربه سنگين ابتدايي )

 ( منتهي شود. c-dضربه ادامه مي يابد تا به آزاد سازي نوك ابزار )

 

طه ساير محو ودر نتروپ كشف شدآر مجاورت اسكلت زنژن.دكه  «بُرنده»نظير ابزار يابزاراز تعداد زيادي از 

تنها و منحصراً با يك ادا كه  ها نتروپل آراتسوكه اچنين بر مي آيد  يافت شده استفريقا آهاي باستانشاسي 

شكستن و خرد كردن براي  مي ساختندقلوه سنگها از  نده ايرتيغه هاي بُهمان اداي ضربه زدن ساده بوده است 



اي ساده ضربه زدن استفاده مي از پادرآورئن يك حيوان با گرز نيز از همين ادميوه ها و هسته استخوان و شكافتن 

بنابر  .همراه استنتروپ ها با صدها استخوان خرد شده ل آستراوابازمانده هاي ي و جاهاي ديگر، ا. در ,اولودوكردند

مغز آنان  نسبتاً سازگار با مختصري است كه ازبي نهايت ساده و اولين انسان نمايان شناخته شده فني ويژگي  اين،

به نظر مي رسد كه منطبق با سازمان بدن موجودي انسااني بوده و  مسلماًويژگي فني اين مه، با اين ه .مي دانيم

آن بوده است. ويژگي فني انسان مستلزم حالتي واقعي از شناخت فني است، باين همه، شناختي مكمل است كه 

انوري كمتر مخاطره است كه از حالت داوري ما برحذر است زيرا در ويژگي فني انسان ديدن يك عمل ساده ج

آميز است تا منتسب كردن يك نظام انديشه خالق به زنژآنتروپ كه هزاره هاي بيشماري آن را رد يا انكار كرده 

اند كه در طول اين هزاره ها صنعت و استادي و چيره دستي همانند با ويژگي فني او باقي مانده و گوئي كه در 

 ارتباط با شكل جمجمه اش بوده است. 

سان باشد. فصل بازبيني كامل مفاهيم مربوط به ان ،بخوبي مي تواند رهنمودي به ي اولين انسان نمايانبررس

رن هفدهم در قاول اين كتاب نشان داد كه انگاره يا تصوير ذهني از نياي انسان انگاره اي ساختگي است كه در 

 قرن هم و نيمة اولنوزددر قرن  هنگارااين  د.فضايي از مبارزه عقيدتي،وخارج از هرنوع بنياد ديرين شناختي زاده ش

ر پژوهشي دست از سماجت بر فرافكني روي سنگواره ها و متناسب با كشف آنها نكشيد كه اين كشف ها دبيستم 

ه ورز( بودند. ميمون و انسان خردمند )پيتك آنتروپ و انسان انديش-نظام مندِ در جستجوي وجه تمايز بين انسان

ري در اصل، نا نيز داشتند و چنين رفتاان به آئين هاي ديني دخردگرايان و معتقن رفتاري را از طرف ديگر، چني

و « شعور مغزي»، «مرز انسانيت»آشنا با راه حل انساني مسئله انسان باقي ماند. مراد و مقصود آنها جا دادن 

راين موضوع واني باشند. بنابدر يك نقطه از خط خالقان بود كه تا حد ممكن كمتر حي« جستجوي آدم ابوالبشر»

انساني، به  «حداقل انديشه»مافوق حيواني كه چندان معلوم نيست چگونه با كسب بجاي  كامالً چيز ديگري است:

كه غير قابل  پايان، خواهد رسيد، اوسترال آنتروپ انسانيتي واقعيت يافته را عيان مي سازد،ولي گفته مي شود

ا بتواند به مثابه براي ميمون توافق كرده اند ت« ن چيزي است كه )حد اقل انديشهشناختن و احتماالً پائينتر از آ

 نيائي براي انسان تصور شود. 

 نتروپ هاآ ركآ

، عليرغم خالء جدي و خطرناك، براي معرفي تاحدي دقيق ها نتروپآ ركآكه شناخت ديديم دوم  فصلدر 

ها بسيار وسيع است زيرا، در سلسله مراتب زماني كشفيات، آنيائي فدامنة جغراحالت فيزيكي آنها كافي بوده است. 

در اروپا )موئر آنتروپ: انسان موئر(، در چين )سين آنتروپ: انسان چين(،  .آنها در جاوه )پيتك آنتروپ: انسان جاوه(

فريقا( نشانه در آفريقاي شمالي )آتل آنتروپ: انسان اتالنتيك( و احتماالً در آفريقاي شرقي )آفريك آنتروپ: انسان آ

، داراي چندان حصوصيات مشتركي اختالفات كالبديسنگواره هاي انساني، عليرغم اين گذاري شده اند. همه 

هستند كه مي توان همه آنها را يك گروه دانست و در زير عنوان كلي آرك آنتروپ ها جاي داد. تا حدي كه مي 

نسبتاً منسجم و منطقي داشته ) و به طريقي واقعاً بسيار توان درباره آنها قضاوت كرد. آنها در طول زمان توزيع 



به اوسترال آنتروپ ها و دوره چهارم ميانه به پاله آنتروپها،در  53گسترده( با از خود به جا گذاشتن دوره ويالفرانشي

ارشبيه دوره بيكران چهارم كهن ،گرد هم مي آيند. حالت بدني و پيكري آنها از نظر قد و قامت و توانمندي و رفت

انسان بوده ولي جمجمه آنها، همانطور كه ديديم، حالت بسيار متفتوتي با جمجمه ما داشته و مغز آنها، هرچند كه 

بطور قابل ذكري توسعه يافته تر از مغز اوسترال آنتروپها بوده هنوز هم توده استخواني باالي حدقه چشم آنها،شديداً 

سانتيمتر مكعب( با اندكي كاهش به مغز استرال آنتروپها و تاحدي  1000رو به جلو چفت شده بوده و حجم آن )

نزديك به دو سوم مغز انسان هاي كنوني بوده است. متأسفانه تجليات انديشه اي آرك آنتروپها فقط بر پايه تعداد 

تروپ ها بسياري محدودي از اسناد استوار شده است. تنها سين آنتروپها در مسكن خود كشف شده اند،زيرا آلتا آن

را فقط در حواشي يك چشمه، انسان موئر را در را در آبرفت ها، آفري: آنتروپ را به صورت قطعات ريز در رسوبات 

يك درياچه پيدا كرده اند. صنعت آرك آنتروپ هاي آسيائي هنوز كامالً روشن نشده است؛ سين آنتروپها هزاران 

كه كيفيت آنها براي درك جزئيات امكانات سازندگانشان  ابزار تراشيده در يك صخره كوارتزي،باقي گذاشتهاند

 كامال ًنامناسب است. 

ابزارهاي پيتك آنتروپ ها نيز بخوبي شناخته نشده اند، زيرا محوطه هائي كه در آنها با استخوانهاي اينها بر 

از صنايع كشف شده  خورد كرده اند، سكونتگاه آنها نبوده است و تنها از طريق مقايسه و نزديكي مي توان قسمتي

هنوز  به مرحلة فني وتروپها بخوبي شناخته شده ل آنبرعكس، مجموعه ابزار اتدر جاوه را به آنها منتسب كرد. 

 هنوز شناخته نشدهو آفريك آنتروپ ر ئانسان موهيچ نوع از صنايع  مي شود.مربوط  54نسبتاً ابتدايي دوره آشولئن

به ما مي دهند؛ در پاره اي حاالت سهم  55ني كه آتل آنتروپ هاي ترنيفيناستوار، نشا تنها نشاندر نتيجه،  است.

ل اته هاي زيرين در واقع،تا قبل از كشف ابزار و آروار آنها بقدر سهم اوسترال اوپيتك ها آنتروپها انقالبي است.

دچار اشتباه  ، مي توانستيم هنوز هم درباره سطح ويژگي فني آركا آنتروپها56رگتوسط ارامبو 1954در  نتروپآ

شويم.صنعت سين آنتروپ به قدري بي ثمر بوده است كه به هيچ نوع فرضيه اي مربوط نمي شود)با اين همه، 

صنعت آنها به سطح فني باالتر از از آن چيزي مربوط مي شود كه كه  ه استخاطر نشان كرد 57كشيش بروي

اير سنگواره ها مخالفتي ندارد..با يد اذعان درباره آن تصور مي شد( و هيچ چيزي با مرتبط شدن يك صنعت به س

كرد كه متخصصان مربوط به ماقبل تاريخ و ديرين شناسان با در نهايت خويشتن داري در مورد شاهد موثق آثار، 

سرانجام پذيرفتند كه آرك آنتروپ ها خالق و باني اصلي صنايع عصر اوليه دوران پارينه سنگي و بخصوص دوره 

تبرهاي كوچك و بُرنده هاي دو لبه به شكل بادام از سنگ مي  نتروپها كهل آاتگواهي و نشانه آشولئن بوده اند. 

تراشيدند كافي است بقبوالنيم كه معاصران آنها در ساير قسمتهاي آفريقا و قاره قديم داراي ماهيت انسان شناختي 

امكان تعيين ويژگيهاي ،بسنده كنيم ين ي فنكشف شده در ترعت فقط به صن اگرحتي  مشابه تآتل آنتروپها بوده اند.

                                                 
53 - Villafranchien 

54 - Acheuléen 

55 -Ternifine 

56 - C. Arambourg 

57 - Breuil 



مربوط  اين امكان وجود دارد كه خصوصيت هاي نمونة ثابت و شاخص صنعتنمونه ثابت و شاخص آرك آنتروپ 

 وجود دارد.  اركانتروپ به

 

 (47نتروپ ) شكل آ ركآ مربوط به نمونة ثابت صنعت

، اده استد را ميابزارهاي يك لبه  ساختعمودي كه امكان ضربه  اسنگ بخرد كردن ابتدائي فرآيند 

براي اولين تراش دادن تبرهاي كوچك و ابزارهاي دولبه بادامي شكل مورد استفاده بوده است ولي همچنان 

مجموعه اي از حركات و اداهاي ثانوي به آن افزوده شد كه به تبع آنها هسته سنگ كه تبديل به ابزار خواهد شد 

سته ضربه هاي عمودي زده نشد بلكه ضربه ها نبديل به ضربه هاي تماسي شد ديگر به محور اصلي هاز آن پس 

كه قطعات خيلي طويلتري را به وجود مي آورد و همين امر خيلي به عملي نزديك مي شد كه پاله آنتروپها آن را 

رده سنگهايي مورد استفاده قرار حواهند داد. با اين همه شكل ابزارها به صورت بسيار محدود باقي ماند يعني خ

به وجود مي آمدند مثا تبرهاي كوچك « هسته سنگ»ابزارهايي كه از »كه مستقيماً به شكل ابزار بكار مي رفتند و 

و ابزارهاي دولبه بادامي شكل. در نتيجه، انقالب به وجود آمده بين اوسترالو پيتك ها و آرك آنتروپها با كسب 

مي شود. اين اكتساب به چيزي بيشتر از اضافه شدن مربوط مي شود مجموعه اي از حركات و اداها ي اضافي بيان 

زيرا از قبل مستلزم نسبت باالتري ازمآل انديش فرد در چرحش عمليات فني است. موقعي كه استرال آنتروپيك 

ه ابزار يك لبه را مي ساخته، از قبل ابزار تمام شده را بطور مبهم مي ديده و حدس مي زده است زيرا مجبور بود

از بين قلوه سنگها سنگي را برگزيند كه شكل آن بتواند يك ابزار يك لبه را به وجود آورد ولي نقش آفريني امكانات 

بسيار وسيع بوده و دخالت شخصي سازنده فقط مي توانسته به طريقي بسيار خشن باشد. موضوع در مورد آتل 

لزم گزينش نقطه اي از يك بلوك است كه از آنتروپ بسيار متفاوت است. ساخت و پرداخت يك تبر كوچك مست

روي آن قطعه بزرگي جدا خواهد شد كه لبه شكسته آن لبه بُرنده و فعال تبر كوچك آينده را تشكيل خواهد داد 

و در قطعه اصلي كارهاي ثانوي سامان دهي براي در آوردن شكلي الزم است كه در ذهن سازنده بوده است. همين 

ابزار دولبه باتدامي شكل ظاهر ميشود كه مستلزم گزينشي منطقي و عقاليي قلوه سنگ  روش در ساخت و پرداخت

 يا بلوكي سنگي است كه اصالحات و دستكاري ابزار مورد نظر به شكل بادام را در مي آورد. 



 
 47شكل 

 صنعت مرحله دوم

عات جدا (. ابزارها، غير از قطb( با گونه دومي از ضربه غنا مي يابد )aزنجيره اول ) 

( و ابزار cشده اي كه مستقيماً به عنوان ابزار بكار مي روند عبارتند از تبر كوچك )

 (. dدولبه بادامي شكل )

 



صنعت وي  بنابراين از همان قبل شعور فني آرك آنتروپي بسيار پيچيده و بغرنج مينماياند زيرا بررسي

ده است، براي شبر مبناي بلوكي كه آگاهانه انتخاب  شاهدي بر دارا بودن وي به دو مجموعه حركات و ادا است كه

 به دست آوردن يك شكل ثابت و اختصاصي با هم تركيب مي شوند. 

اين بررسي سؤاالت مهمي را بر مي انگيزاند. دوره پارينه سنگي قديم بي حد و حصر است و در كمترين 

وره بسيار طوالني صنايع با ضرباهنگي چنان تخمينهاي سخاوتمندانه سه يا چهارضد هزار سال است. در طول اين د

كند تحول مي يابن كه از ابوي ين تا اشولئن براي حفظ همان نمونه ثابت و خاص توقفي نمي كند. اين نمونه فقط 

با پاره اي از شكل ها غنا يافته است و بهبودي هايي در ظرافت اجراي آنها ديده مي شود. اگر ديرين شناسي 

مدارك خست كمتري داشت مي شد اهميت تحول فيزيكي آرك آنتروپ ها را سنجيد. . متأسفانه  انساني در اسناد و

مدارك بقدري نادراند كه در حال حاضر نمي توان رابطه تحول جمجمه )در نتيجه: تحول مغز( را با تحول ابزارهايي 

همه نسبتاً روشن است كه قديمي  كه نمونه هاي آن به صورت ميليونها سند در تمام قاره قديم وجود دارد. با اين

تريم پاله آنتروپها به متأخر ترين آرك آنتروپها وصل هستند. بررسيهاي انجام شده روي فسيل ها و ابزارها قوياُ 

مي توان گفت كه در  اين فكر را به ذهن متبادر مي كنند كه تحول ابزار و اسكلت حالت همزماني داشته است.

اسي گسترده، انتشار و صدور مستقيم رفتار خاص بوده است. شعور فردي مسلماً در آنجا آرك آنتر.پها ابزار در مقي

نقشهايي ايفا ميكند ولي وقتي دو ابزار دولبه بادمي شكل را در نظر مي گيريم، يكي مربوط به عصر ابوي وين و 

سال، تعداد بسيار اندكي ديگري مربوط به عصر اشولئن نهايي، از اين احساس گريزي نداريم كه در چند صد هزار 

آرك آنتروپ نابغه در مجموعه تحول گونه ها براي تغيير نموه ثابت و خاص صنعت پديدار شده اند. آتل آنتروپها، 

كه  58انسان سازندهسين آنتروپها و پيتك آنتروپها به مثابه انسانهايي به چشم مي آيند كه به خوبي به مفهوم 

ضمناً مفهوم مبهمي است، مربوط مي شوند. بنابراين، ويژگي فني در انسان در ساخته و پرداخته فالسفه است، كه 

طول بزرگترين بخش دوره زماني وي )كه در پي آن ديگر فقط چند لحظه جغرافيايي بايد طي شود( بطور مستقيم 

 تر از جانورشناسي برخاسته است تا علوم ديگر.

 

 

 

 نتروپ هاه آلاپ

مرزهاي پاله آنتروپها و مرزهاي آرك آنتروپ ميانه و ديرينه سنگي  ،تدائياب دوران ديرينه سنگيِ مرزهاي

تعداد  ها نسبتا گنگ و مبهم است كه اگر تكامل را به مثابه پديده اي تدريجي در نظر بگيريم، امري عادي است.

ار زياد و بيش از كه از طريق بازمانده هاي استخوانهايشان شناخته شده اند در مقام مقايسه بسيي ينتروپهاه آلاپ

 اسپانيا، فرانسه، آلمان، نمونه هائي از آنان در بلژيك،آنها قابل توجه است زيرا جغرافيائي توزيع  صد عدد است.

پيدا رودزيا و جاوه  حبشه، آفريقاي شمالي، عراق، فلسطين، سوريه، تركستان، كريمه، وي،سالويوگ يونان، ايتاليا،

                                                 
58 - homo faber 



تنظيم دوره تاريخي آنها . پيدا شده اند آنها در مسكنحتي غالباً همراه با صنايع  آنهاتعدادي از  وانگهي، است.شده 

و بخش اول آخرين يخبندان  يخبندانبه بخش دوم عصر سوم دورة دشوار است ولي كالً ميتوان پذيرفت كه اين 

بنابراين  بل از زمان ما.مربوط مي شود، يعني به كلي تقريباً از دو يا سه هزار سال تا حدود پنجاه هزار سال ق

موجوديت آنها بطور غيرقابل مقايسه اي كوتاه تر از موجوديت آرك آنتروپ ها بوده است كه اين امر تسريع عمومي 

مربوط مي شود كه صنايع انساني گواه آن هستند. ترسيم منحني تكامل زماني گواهان مختلف راحت نيست زيرا 

با اين همه، آن چه كه از قديمي ترين آنها  موضوع بحث بين متخصصان است. تواتر و تقدم و تأخر دقيق آنها هنوز

)مثل سنگواره اشتانهايم و ساكوپاستره(و از جديدترين آنها )مثل نئاندرتال ها( مي دانيم امكان اين انديشه را مي 

در طبقه نتروپها را آه لاغالباً پدهد كه كه منحني تكامل آنها به ادامه منحني آرك آنتروپ ها مربوط مي شود. 

فكر مي كنم كه اين نامگذاري  60و سرجي 59بندي كلي نئاندرتال ها جاي مي دهند، من هم مثل وايدن ريش

نادرست و اصالح كردني است. در واقع، براساس پديديه اي بسيار متداول در علوم طبيعي، نامي را كه به اولين 

به تمام سنگواره هايينيز اتالق كرده اند كه در پي آن آمده اند،  سنگواره شناخته شده، انسان نئاندرتال، داده اند

ديرين شناسي انساني در اوايل كارش در حالتي نبوده است كه تمايزات دروني مجموعه را از هم تشخيص دهد و 

در بين خودشان «نئاندرتال ها»فقط حالت كلي گواهان را در نظر مي گرفته است. امروزه به نظر مي رسد كه 

فاوتهاي فاحشي دارند و تنها متأخرترين گروه ارواسيي غربي منطبق با گونه شناخته شده اي است كه دقيقاً ت

همان سنگواره نئاندرتال است. بنابراين من سنگواره هايي را به مثابه نئاندرتالي در نظر مي گيرم كه عموماً وابسته 

-او-زيكي شبيه به گونه فيزيكي انسان شاپلهستند كه مشخصه آنها گونهاي في 61به يك صنعت موستري ين

سال جاي داده اند. اين  50000-100000توصيف كرده است و زمان آن را در حدود  63است كه آن را بول 62سن

را تشكيل مي دهند كه ميتوان درباره آنها نوعي جمعبندي به عمل آورد، زيرا تنها تنها گروهي  ها نئاندرتال

آنها نمونه هاي متعدد اسكلت، مسكن و صنعت در اختيار است. روي هم رفته، اينها سنگواره هايي هستند كه از 

عناصر مقايسه اي كافي براي مشخص كردن مرحله اي عمده انسانيت بين آرك آنتروپها و انسان انديشه ورز را 

 تضميين ميكنند. 

ا به معماري و ساختار انسان است كه در آنج حالت نهائيآن جمجمة نئاندرتال نشان دهندة قبالً ديديم كه 

كهن رسيده است. دوام برجستگي باالي حدقه چشم آنها نوعي ريخت شناسي مغزي بسيار خاصي را تعيين مي 

كند كه در آن گسترش همراه تفوق به قسمت خلفي محفظه جمجمه تأثير مي گذارددر نتيجه، اين امر آخرين 

مروهاي ماقبل پيشاني هنوز هم حجمهاي نسبتاً ثابت دارند. حالت تأييد شده يك مغز انساني است كه در آن قل

قابليت مغزي آنها كمتر يا برابر يا باالتر از متوسط مغر ما نيست كه همين امر ديرين شناسان ابتداي اين قرن را 
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60 - Serji 

61 -moustérienne 

62 - Chapelle-aux-Saints 

63 -Boule 



، كه ضمناً بسيار مهم هستند، كوچكي و تنگي قلمروهاي صرفنظر از جزئياتدر برگرفته است. بايد پذيرفت كه 

ماقبل پيشاني مغز انسان نئاندرتال، از طريق تداركات ياخته اي آن، بطور محسوسي، بخصوص در مورد قلمروهاي 

 كورتكس مياني، به مغز ما مربوط مي شده است.

 

 ها نئاندرتال اي شواهد انديشه

ويژگي  غمكه حفاري و كاوش شده اند بسيار باال است.عليرتعداد مساكن عصر ميانه دوران پارينه سنگي 

ختيار داريم. آن تأسف بار و مختصر بيشتر كاوشها، درباره زندگي انسانهاي نئاندرتال مجموعه اطالعات مهمي در ا

دقت خود را  وه مايه تأسف است، اين است كه عمالً و بدون استثنا بهترين متخصصان ماقبل تاريخ تمام هم وغم 

كه امكان  توجهي به برداشت جزئيات بينهايتي نكرده اندمتوجه تنظيم يك سلسله مراتب زماني كرده اند ولي 

د. به هر حال، عني ساختن شناخت ما را درباره فعاليتهاي فكري و ذهني و اجتماعي انسانهاي اين عصر فراهم اور

يبائي شناسي زاسنادي درباره زندگي فني، مسكن و درباره آن چه كه توانسته ايم به فعاليتهاي ويژه مذهبي يا 

 دهيم در اختيار داريم. از زمانهاي بسيار دور، زندگي فني است كه بهتر روشن شده است.  نسبت

 (48موسترين )شكل -نمونه ثابت فني صنايع و فرهنگ ديرينه سنگي ميانه

هاي پ نتروآ ركدر ديرينه سنگي ميانه، در ابزار سنگي انقالب بسيار مهمي رخ داده است. قسمت اعظمي از آ

را دنبال مي كردند و ايزار آنها، دولبه بادامي شكل يا تبر كوچك، هنوز هم  همان سنت ابتداييهنوز هم پيشين 

سنگ اين بلوك از از يك تكه سنگ در مي آمد، همانطور كه ابزارهاي حاصل از تقِّه اوسترالوپيتك ها چنين بود. 

، عمل اشولئن در يا بكار نمي آمد.قطعاتي به عنوان توليدات جانبي جدا مي شد كه لبه تيز آن يا بكار مي آمد 

باريك كردن حواشي دولبه هاي بادمي شكل از طريق ضربه هاي مماسي روي قالب موجب جدا شدن قطعات 

بزرگ پهن و نازكي شد كه از همان زمان به عنوان ابزارهاي بُرنده بكار رفت. از همين توسعه تراشيدن دو لبه 

ناميده اند. قطعه سنگي  64مد كه متخصصان ماقبل تاريخ آن را لوالووازينبادامي شكل بود بود كه فنني به وجود آ

كه در اصل براي تبديل به يك ابزار لوزي شكل در نظزگرفته شده بود نبديل به منبع قطعات به شكلي ميشود كه 

مثابه يك  از قبل تعيين شده است كه خود آنها ابزار خواهند شد. براي رسيدن به اين نتيجه، هسته آن ابتدا به

طرح كلي دو لبه بادامي شكل تراشيده مي شود ، سپس براي استخراج يك قطعه آماده مي شود و براي استخراج 

پي در پي مجدداً تا به آخر تراشيده مي شود عمل آماده كردن مي تواند تا جائي پيش برود كه در آن تنها از يك 

ز، يا يك قطعه به شكل منحني يا تيغه اي بلند و باريك به ضربه ارادي ضربه زن از يك هسته يا يك ابزار نوك تي

 دست آيد.

فن لوالوازي ين در اوج تكامل خود، كه اين اوج از مدتها قبل در زمان نئاندرتال ها تحقق يافته بود، معرف 

هاي آن چيزي است انسانيت بطور پيشرفته تري براي ساختن ابزارهاي  سنگ چخماقي خلق كرده بود. وجود كارگاه

بر اساس ده ها هزار خرده  ^وسيعي كه در پاله آنتروپ ها نسل بعد از نسل براي شكاندن مواد اوليه اشان آمده اند

                                                 
64 -levalloisienneفن و فرهنگ ديرينه سنگي ميانه 



سنگشكسته، هسته هاي تمام شده، ضايعات ساخت، امكان ميدهد كه تا بفهميم پاله آنتروپها تا چه نقطه اي از 

سنگ چخماقي كه  قبال پاره سنگ ثلثي شكل الزم بود يك نقطه مبمنظور استخراج ويژگي فني رسيده بوده اند. 

مي شد از آن يك هسته ساخت انتخاب مي كردند. اين قطعه سنگ، كه عليرغم انتخاب آن ميتوانست نواقصي 

داشته باشد، در جهتي قرار مي گرفت كه كار آماده سازي آن بيشتر ناخالصي ها را از بين ببرد يا آنها در حوزه اي 

يك قطعه نوك تيز دست كم مستلزم شش رده استخراج در جريان برداشتهاي بعدي حذف شوند. قرار دهد كه 

عملياتي كه اجباراً بايد بطور زنجيره اي انجام گيرد و انجام هر رده مشروط به انجام رده قبلي و پيش بيني حتمي 

 را كسب كرده بودند. است. اين عمليات دو سري ادا را بسيج و تركيب مي كنند كه آرك آنتروپ ها آنها
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 صنعت مرحله سوم

(. c(منجر به استخراج قطعه سنگ جدا شده آماده مي گردد)bو aدو سري اول اداها )

( و سري دوم يك ابزار دو لبه بادامي شكلي را تعيين ميكند dاضافه كردن سري اول )

( يا سري gا)( است. ميتوان از آن تكه سنگ لووالوfبه شدت نامتقارن و همان هسته)

( را استخراج كرد. آماده سازي سنگهاي تيغه اي لبه الزم را hقطعه سنگهاي تيغه اي )

 ( را مي دهد.  j..و.iبراي اسخراج نقطه لووالوا)

 

در مورد ابزار، نطرها از توده سنگ اصلي كه ابزار را تشكيل مي دداد به سوي : قابل ذكر استديگري رويداد 

از اين توده سنگ منتقل شد. در نتيجه، نسبت به نمونه ثابت اوسترالوپيته سينه، لغزش تكه سنگهاي شكسته شده 

و گرايشي به وجود آمد كه بعداً خواهيم ديد همين گرايش نشانگر صنايع پيشرفته تر است. به عبارت ديگر، توده 

ينه سنگي فوقاني به بعد سنگ اصلي كه خود به منزله ابزار بود، سرچشمه ابزارها شد و خواهيم ديد كه از دير

مرحله اي اضافي وارد خواهد شد كه در آن تيغه يا قطعه سنگ شكسته و پرتاب شده ديگر ابزار نخواهند بود بلكه 

براي استفاده در ابزارهاي واقعي قطعه قطعه خواهند شد. در فصل چهارم حالت ديگري مجدداً مطرح خواهد شد 

موستري ين، متنوع كردن ابزارآالت نسبت به دوره -بزارآالت. در لوالوايعني حالت متنوع كردن و تخصصي كردن ا

هاي قبلي بسيار محسوس است زيرا از قيع سنگهاي شكسته به بعد كه از هسته حاصل شده بود مي بينيم كه 

ها  تعداد ليسه ها، نوك تيزها، كاردها، چوب خط ها و غيره افزايش مي يابد در نتيجه، صنايع سنگي پاله آنتروپ

گواه يك شعور فني آنها است كه از قبل خيلي توسعه يافته بود. به هيچ وجه دليلي براي برقراري تميز و تبعيض 

بين رفتار فن آور پاله آنتروپي و رفتار هر نوع فن آور متأخر تر ، دست كم، تكرار مي كنيم، درباره طرح دقيق 

ي اهرمي و حوزه هاي وابستگي هاي مشابه با. فضاهاي شعور فني وجود ندارد، شعور فني اي كه مستلزم حوزه ا

است. اسناد احتماال ًمسايل ديگري را مطرح مي كنند ولي ابتدا بايد منتظر مسئله زبان  8ما دست كم تا حوزه 

موستري ين تمام مسايل مهمي كه صنعت  سنگ -براي بازگشت به طبيعت شعور پاله آنتروپ ها شد. در لوالوا

كند حل شده اند و مستقيماَ از اين به بعد است كه تكامل تا پيدايش فلزات پيگيري مي شود. چخماق مطرح مي 

 ظاهر مي شود. « امپراتوري آنتروپ ها»در اين مورد، انسان نئاندرتال همانند آخرين گواه 

 

د كه در مورد صنعت روي استخوان، به نظر مي رسو چوبي بسيار ناچيز است استخواني شواهد ما از صنايع 

وضعيت به هيچ وجه از اوسترالوپيتك ها تغييري نكرده است. نئاندرتال ها شاخ گوزن را اره مي كرده اند ولي اين 

همه، متخصصان ماقبل تاريخ بارها قطعات استخوانهاي خرد شده  تنها گواه واثق است كه در اختيار داريم. با اين

قطعات طبيعي را به طريق مستقيم بكار مي برده اند معرفي اي را به مثابه شواهد يك صنعت كه  يا صيقل يافته

كرده اند. حتي استفاده از آرواره هاي خرس به جاي كلنگ، دشنه و ابزار براي كار كردن روي پوست را فرض كرده 

اند ولي اين فرض در مقابل نقد فن آورانه اندكي فشرده، دوام نمي آورند. در مورد كار روي چوب، شواهد غير 



تقيم ولي دقيق هستند: نبودن ابزارآالت استخواني صيقل يافته و برعكس، فراواني فوق العاده قطعه سنگهاي مسي

شكسته  سنگ چخماقي كه اثار استفاده از آنها نشان مي دهند كه آن براي كاركردن روي استخوان يا روي چوب 

ي چوب نقش مهمي را ايفا مي كرده است. مي مورد استفاده قرار گرفته اند، اين فكر را تحميل مي كند كه كار رو

توان پاله آنتروپها را در حال بكاربردن نيزه ها و زوبين هايي تصور كرد كه قابل مقايسه با نيزه هاي استراليائي ها 

 (.49هستند)شكل 
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 لوالواسي ين-ابزار موسترو

ت شكسته شده كه (؛ توليداaابزار دو لبه بادامي شكل به حيات خود ادامه مي دهد)

(.هستند d( و نوك تيز)c(، قطعات پرت شده ورقه اي)bهمان قطعات پرت شده لوالوا)



در اينجا به آن اضافه ميشوند. ضايعات توليدي آماده كردن هسته قابل تبديل به 

( هستند ضايعات قابل استفاده در f(، به شكل ليسه)eابزارهاي نوك تيز قطع شده)

 ( اند hراش دهنده)(و خgقطعات دندانه اي)
 

 مسكن و پوشاك

به همان قابل تأسف تر از آن خالي شدن عمل آمده و ه ب ها سكن موستريندرباره ممختصري بررسي هاي 

صدها آثار باقي مانده يا در غار يا در فضاي باز است.از مشاهدات و بررسي هاي نادر به عمل آمده ، به نظر واضح 

هرگز اين گفته كافي نخواهد بود كه در كجا و چه نكته اي .ا كومه داشته اندمي رسد كه نئاندرتال ها آلونك ي

افسانه انساني كه در لحظات سرماي گزنده به غار پناه مي برده است، توانسته به اشتباه در فكر و ذهن انسان جديد 

ون غار ، هستند و با اين همه براي ديزينه سنگي ميانه به وجود آيد. غارها نادرند، ميليونها كيلومتر مربع كامالً بد

در همه جاي آفريقا يا در اوراسيا ي غربي به شواهدي از رفت و آمد پاله آنتروپ ها بر مي خوريم؛ در موقع انجام 

بررسيها، مشاهده مي شود كه صنايع كشف شده در فضاي باز در ارتباط با محوطه هاي كم و بيش دايره اي شكل 

يا كومه هاي كهن اند سازمان دروني اين كومه ها مثل سازمان دروني غارها كه هستند كه بازمانده آلونك ها 

اقليتي از نئاندرتال ها در آن زندگي مي كردهاند از طريق دو يا سه نمونه در غرب و در اتحاد جماهير شوروي 

كامالً دور است:  شناخته شده است. نتايج حاصل از آنها براي اين كه گواه يك سازمان خانگي بسيار فشرده باشد،

پاله آنتروپها در دايره اتي چند متري زندگي مي كرده اند كه بقايا و خرده ريزهاي مصارف خوراكي آنها، بخصوص 

قطعات استخوانها خرد شده حيوانات به تدريج به اطراف آن رانده مي شد. وضعيت خانگي زنژآنتروپ ها و سين 

 با اينها داشته باشد. آنتروپها به نظر نمي رسد كه چندان تفتوتي 
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استخوانهايي را كه براي در آوردن مغز آنها، شكانده شده اند غالباً به عنوان ابزار قلمداد  

(، بر روي آنها هيچ گونه اثر واقعي كه حاكي از استفاده از آنها باشد bوaشده اند )

در اثر بريدن گوشت  مشهود نيست. برعكس آثار و ردهايي كه كاردهاي  سنگ چخماقي

( ديده f(. يا روي بند انگشتان)c, d, eبر روي آنها باقي گذاشته اند غالباً روي مفاصل )

مي شوند. از قطعات استخوان معموالً به عنوان دسته يا تكيه گاه براي اصالح  سنگ 

( بر روي اين استخوانها باقي مانده gچخماق استفاده مي شده است كه ردهاي آن )

  است..
 



( به همان اندازه 50)شكل  پوستو كندن فنون مربوط به بريدن گوشت  پيشرفت دانيم كه ميبرعكس، 

پيشرفت فنون مربوط به  سنگ چخماق بوده است، كه در اين امر جاي تعجب نيست زيرا هدف از ساختن اكثر 

زارهاي سنگي، وابستگي تنگاتنگي و مي دانيم كه بين فنون سنگي و هدف از ساختن اب .ابزار براي بريدن بوده است 

است مي توان گفت كه پوست حيوانات را به منظور  بازماندهي كه از كارد روي استخوانها آثاربر پايه  وجود ندارد.

استفاده از اين پوست كنده اند. عالوه بر اين، بند انگشت و چنگال گوشتخواران داراي پوستهاي پر پشم و مو خز 

بيم كه شاهدي بر عملي هستند كه بعضي از پوستها دست كم چنگالهاي خود را به شيوه مثل خرس را باز مي يا

با تكيه به اين واقعيت بنظر استفاده مي كنيم، حفط كرده اند. « پا تختي»اي امروزه ما از پوست حيوانات به عنوان 

مكان تمايز بين هيچ عنصري ابر عكس  فرض شود ،جهت حفاظت خز دار پوست هاي  مصرف روشن مي رسد كه

مصرف به مثابه پوشاك و مصرف به مثابه لوازم خواب را نمي دهد هرچند كه مصرفپوست به مثابه لوازم خواب 

عمالً مطئن باشد. وانگهي نبايد فراموش كرد كه توزيع جغرافيايي پاله آنتروپها بسيار گسترده است و پاله آنتروپهاي 

با اروپائيهاي غربي داشته باشند، هرچند كه نبايد درباره اقليم سخت  آفريقا توانسته اند شيوه زندگي متفاوتي

موداري احتمالي پاله درباره اغراق گفت، با اين همه، اينها بايد حفاظت بدن خود را تأمين مي كردند. « يخبندان»

مي دانيم كه آنتروپها چيزي نمي دانيم و حتي چيزي نيز امكان تدوين فرضيه اي را در اين مورد نمي دهد ولي 

با تنها يك حفاظ از پوست خام  66، آخرين فوجي ها65هنوز هم در قرن بيستم، در آب و هوايي به معتدلي پاتاگوني

 به عنوان حجاب شخصي، عريان زندگي مي كردند.

 

 از هوش فني آنان و نهنتروپها ه آشواهدي از هوش پل

.مساله ماهيت هوش خودش است ح باشد،مطرانسان امروزي مي تواند براي خصوصي ترين مساله اي كه 

، در سنتي ترين تفكر خود، حتي كليسا موجوديت او بطور قطع فقط از طريق شناختي است كه هستي دارد.زيرا 

توانسته دشواري موجودي را كه به تدريج انسان شده است با پذيرفتن اين امر  با سازش دادن آن با تكامل گرايي،

معناي ديني آن از روي لطف و مرحمت به اولين انساني كه به پختگي كافي رسيده، حل كند كه انسانيت تام به 

اعطا شده است.از همان موقع بدون داللت الزم بود جستجو شود كدام حلقه زنجير آنسان نما از طريق لطف اولين 

دوگري را نشان انسان شده است، زيرا اين امر مي تواند قطعي باشد كه كسي كه دغدغه هاي ويژگي ديني يا جا

مي دهد از همان قبل يك انسان است.هرچند به نظر عجيب مي رسد، موضع عقل گراي سنتي، بدون در نظر 

گرفتن محركه اي كه به داشتن يك نام خاتمه مي دهد تا نيروي تكامل مبهم شود، تقاوتي با اين امر ندارد،. 

ز طريق اشتراكات بنيادي فرهنگي و از طريق ،اهيجدهم و نوزدهم ل گرايان قرنهايو عق [مسيحي]روحانيون 

انسان را تصويري از خدا تالشهاي متعدد آنها براي صلح بين تضادهاي ظاهري، به شيوه اي آشفته و سر در گم 

نيفزود، ديدگاهي اين ديدگاه چيز زيادي به اين بيستم  قرننيمه اول  فرض مي كردند، خدا و انسان انديشه ورز؛
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به مالحظه كارانه تاريك روشني كه مواد به آن سامان مي دهند. نه براي اينها و نه براي ديگران كه بسنده كرد بود 

در نهايت اين امر آزار دهنده نبود كه ميموني بسيار مبهم و خيالي در هنگام شروع پله اي صعودي باشد و به 

جزم( در جايگاه نور تمام و كمال عاقل ختم شود )كه از طريق خداوند، يا خود يا بر اساس مكتب جبر و -انسان

 هوش و شعور خود قرار گرفته است.

ولي آيا نمي توانيم مسئله را با اين روش استداللي، و با شخصيت مبهم بسيار ديرينه اي كه به موجود 

ميمون خاتمه داده تا جد انسان شود، مطرح نكنيم، بلكه مسئله را مستقيماً از طريق انسان امروزي پيش بكشيم؟ 

هوش و شعور خودمان را همانند يك بلوك و ابزارهاي خودمان را به مثابه ثمره خالص انديشه خودمان درك مي 

 كنيم؛ 

نه در اثر نوعي بارقه كسب اين ابزار  به نظر مي رسد چنگال جانوران بوده است. همانندابزار استراالنتروپ 

 فرضيهره سنگي بُرِّان و مسلح كردن مشت خود مي كند )حاكي از نبوغ بوده است كه روزي او را وادار به گرفتن پا

كودكانه ولي محبوب بسياري از كتابهاي عاميانه سازي( بلكه كسب آن حاصل تراوشات تدريجي مغز و پيكر وي 

شعوري و بنبادي هستند يا آيا تمايزي ماهيت واقعاً از يا فنون آتوان از خود پرسيد در بسياري از جهات مي . است.

 پرسشيبخش دوم ]اين كتاب[ در شعور و فن به عمل مي آيد واقعيتي ديرين شناسي را بيان نمي كند.  كه بين

به نظر مي رسد  مطرح خواهد شد.موضوع گذر تدريجي گروه بندي جانوري به گروه بندي قومي در از اين نوع 

تكامل زيستي بوده است و ظاهراً پيرو ضرباهنگ فنون  درتوسعه بسيار طوالني استرال آنتروپها و آرك آنتروپ ها

كه امكانات  از لحظه ايابزارهاي يك لبه و دولبه بادامي شكل همراه با اسكلت كالبد واحدي را تشكيل مي داده اند. 

در مي آيند، منتها از خطوطي پيروي مي بي به تصرف حركت ارتقائي برق آسا فنون مي كند، مغزي تازه اي بروز 

بيانگر تكامل تكويني هستند كه مي توان از خود پرسيد فنون در كدام حالتي تداوم دقيق كنند كه به همان نسبت 

  توسعه عمومي گونه ها نيستند.

ويژگي فني صرفاً يك عمل جانوري و براي اين است كه به حساب ويژگي هاي خاص انسان نماها اگر 

وليه آن را و بعد از حركتي كه در قالب ، بطيء بودن توسعه ارا بهتر مي توان پيشرسي ظهور آنگذاشته شود، 

جذاب اند  تروپهاه آنلاپكرد. بخصوص درك شعور انسان انديشه ورز جاري مي شود، ويژگي استيالي تكامل آن را 

زيرا اينها اولين شريكان پيشرفت قابليت هاي جديد مغزي هستند كه هم عامل تعادل را و هم محرك را براي 

 ويژگي فني فراهم كردند.

ر نخستي ها، فعاليت هايي خود نمايي كرده اند كه از نظر ويژگي ارتباطي با بقاي ساده ماده ندارند. د

مربوط به بازي يا رفتارهاي ارتباطي را كنار بگذاريم؛ بازيها و خود نمايي ها حالت خاصي تظاهرات شايسته است 

از خود پرسيد آنچه كه تحت اداي شمپازه  ، مي توانبرعكس از رفتار تداوم حيات است كه با فنون بيگانه است.

اي كه سايه انگشت خود را روي ديوار تعقيب مي كند، اداي گوريلي كه با مدفوع يا با رنگهايي كه در اختيارش 

. اين است بطور بدي نقاشي ميكند يا با خمير خاك اره چيزي مي سازد و خراب مي كند، چه چيزي نهفته است.

نيستند، روي هم گذاشتن جعبه هايي براي به دست آوردن موز نيز فن نيست بلكه اين  هنري يا جادوئيتظاهرات 

 تظاهرات از فاصله اي دور خروجي اي را عالمت مي دهند كه به سطح انسان نماها گشوده مي شود. 



بيرون يني را به خردورزي انديشيده، كه نه تنها مشتمل برروابط بين پديده ها است، ميتواند طرح اوليه نماد

نسان نماها تصور بتابند، مطمئناً آخرين از راه رسيده اكتسابات مهره داران است و فقط مي توان آن را در سطح ا

ته است و كرد. اين خردورزي انديشيده تابع سازوكاريمغزي است كه اصل آن در لحظه آزاد شدن دست قرار گرف

توانائي اقع در وا انسان انديشه وذر مصادف مي شود. شكوفايي قطعي ونهايي آن در لحظه اي انجام ميگيرد كه ب

مشاركت  هاي تفكر در مورد فنون، با مجموع ساختارهاي عصبي تأمين كنند كاركرد اعضا محوطه هاي كورتكسي

ين كه توسعه ااتفاق مي افتد، مثل « بي دليل»در هم مي آميزد و تمام اينها در مورد عمليات هوشمندي و فكري 

د دوران چهارم پيشاني موجب توانايي نماديني بازهم بزرگتر شده است.در مور-وهاي پيشاني و ماقبلفزاينده قلمر

ست دشوار اين فعاليت كه فراتر از ويژگي حركتي فني ا يختنشانه هاي باستانشنا كهن، سود جستن از ردها و

اهرات با ويژگي ها قديمي ترين تظاست ولي در مرحله پاله آنتروپ اولين شواهد باستانشناختي ظاهر مي شوند. اين

ر برابر مرگ دديني هستند و ميتوان آنها را در دو گروه طبقه كرد: شواهدي كه گواه بر واكنش -زيبائي شناختي

قبل تاريخ ما اسناد مربوط به هستند و شواهدي كه گواه بر عكس العمل در مقابل شكل غيرعادي و عجيب هستند.

ن حالت، سنگهاي ه كه يك گروه انساني زنده انجام مي داده است منحصراً، در بهتريهمه آن چ. از اندبسيار ناچيز

ب باشد، باقي تراشيده، استخوانها و پاره اي مواد معني كه مي توانسته براي انسان هاي فسيل شده جالب و جذا

كند، مثل  شم پوشيمانده است. به نحوي كه متخصص ماقبل تاريخ بايد از آن چه كه مي توانسته گوياتر باشد چ

ء مصرف شده هستند و تنظيم اشياء براي اكتفا كردن به خرده ريزهاي زوال ناپذير كه معموالً اشيا : اداها، صداها

ذا يا بدن. از غمثل سنگهاي  سنگ چخماقي كه ديگر قابل استفاده نيستند، از بازماده هاي استخوانهاي مربوط به 

ده است و شبي به چيزي از انديشه انسانهاي سنگواره شده بهره برداري مدارك استخواني براي سعي به دست يا

 پاره اي موضوعات ناشي از اين بهره برداري نوعيز ويژگي كالسيك كسب كرده اند. 

 

 “ها استخوان پرستش“

سترده اي گها يا حيوانات بهره برداري  و طرز قرار گرفتن برخي از قسمت هاي اسكلت انساناز فراواني 

، ست . اين اسناد را مي توان تحت سه مضمون بزرگ مرتب كرد: پرستش خرس ها، پرستش جمجمه هاشده ا

 پرستش آرواره هاي زيرين. 

كه در آنجا به استودانهاي واقعي خرسهاي  ،كه در غارهاي اروپاپرستش خرس از تحقيقات متعددي زاده شد 

شده اند كه به هنگام حفاريها غالباً دسته هايي از  ان متوجهمحققتعدادي از  .عمل آمده ب غارها بر مي خوريم،

استخوانهاي دراز، مثل استخوان ران، استخوان درشت ني يا استخوان بازو را يافته اند كه در طول ديوار رديف شده 

 اند؛ ضمناً متوجه شده اند كه جمجه حيوانات غالباً در كنج ها و زواياي پنهان پيدا شده است كه گوئي با دقت در

كه يكي از متخصصان ماقبل تاريخ  تائيد شد «ها پرستش خرس»نظرية وقتي ظاهراً آنجا گذاشته شده است. 

محفظه هايي از اليه هاي آهكي محتوي چندين جمجمه رديف شده  1920كه در  ، 67سوئيسي به نام اميل باكلر:
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جز طرحهاي اوليه اي كه  هيچ نوع سندي منتشر كرد. متأسفانه، كشف كرده بود 68دراشن لوكخرس را در 

نويسنده با تكيه به حافظه خود مدتها بعد ترسيم كرده بود وجود نداشت كه امكان پي بردن به ماهيت دقيق اين 

مقابله شد. بيشتر اين نوع ساختارهاي مشاهده دسته بندي فوق العاده را بدهد، لذا با ديدگاههاي باكلر به شدت 

يكردند كه در غارهايي غير از گذرگاه خرسها كه براي خواب زمستاني به آنجا شده را حفاري هاي دقيقي تبيين م

مي آمدند و نيز در خراشيدگيهاي زمين كه خرسها به عنوان النه براي خود در گل حفر مي كردن تبيين مي كرده 

ل گرفته در زيز اند. استخوانهاي دراز رديف شده در جهت راهروها در اثر رفت و آمد بوده كه دسته اسخوانهاي شك

ئي كه بر حسب اتفاق به گوشه جمجمه هاتاقها را شكل داده است كه همين تاقها بعداً حافظ آنها بوده اند. غير از 

اي مي غلطيد ويا بين دو سنگ گير مي كرد، بقيه بطور جبران ناپذيري محكوم به خرد شدن و از بين رفتن بودند. 

ي در اطراف النه پراكنده مي شوند و دايره هاي استخواني ناهماهنگ را ها به شكل هاله ا اسكلت به اين ترتيب،

شكل مي دهند.در حال حاضر از پرستش خرسها چيز زيادي باقي نمانده است مگر شايد موردي در اتريش كه در 

د آنجا به نظر ميرسد جمجمه را برداشته و در يك طاقچه گذاشته اند، ولي هيچ چيز از نظر صوري مدلل نمي كن

كه انسان نئاندرتال اقدام به چنين عملي كرده است. هرچند كه بتوانيم در آن عملي حاكي از احترام ببينيم، ولي 

 با پرستش استخوان توسط نئاندرتالها در غارها فاصله زيا دي دارد..

شده متوجه  ،69يني . ضمن حفاريهاي غار چوكوسگفته اند كه سين آنتروپها جمجمه ها را مي پرستيده اند

بر مي خورند تا بخش هاي ديگر و و بر جمجمه با در بعضي از قسمتهاي اين غار بيشتر به به تكه هاي  كه اند

مبناي ذخيره اي عمدي از جمجمه ها روي سنگها، اين عقيده به وجود آمد كه هدف از اين كار پرستيدن جمجمه 

متر، كه غالباً  50ف و حفره اي به قطر تقريبي ها بوده است. وقتي شرايط زمين شناختي اين حفاريها را در شكا

بايد با انفجار به آن رسيد، بررسي مي كنيم، متعجب مي شويم كه چنين فرضيه اي توانسته است به طرز استواري 

پا بگيرد، و وقتي كه حالت خرد شدن قظعات استخوان ها را، كه خرد شده و پراكنده بوده اند، در نظر مي گيريم 

يم؛ و تجب ما وقتي بيشتر مي شود وقتي كه بر مبناي چند نقشه دقيق و همراه با جزئيات كه در متعجب مي شو

همان زمان كشفيات برداشت شده اند بيهوده در جستجوي نقد به عمل آمده درباره وضعيت بازمانده ها بر مي 

ديررس تأثراتي ساخته و پرداخته  از طريق ثمردهيدرست و مطمئن غالباً  نتايج .در علم ما قبل تاريخآئيم. غالبا 

 مي شود كه غير قابل كنترل شده اند. 

فقط يك براي آرك آنتروپها و پله آنتروپها نمي توان به اسنادي اين چنين متزلزل و نا استوار استناد كرد. 

عاز , درون  هب 1939در  70است. موقعي كه بالن تهفمورد مشاهده قرار گربه شيوه اي ناقص ولي گويا گروه از آثار 

گرفته بود و ظاهراً سنگهائي بر دور آن قرار داشت و  كف غار قرار رويمة نئاندرتال ج،جمنفوذ كرد  71مون سيرسه

نزديك ديوار استخوانهايي را را ديده اند كه به نظر مي رسييد دسته بندي آنها عمدي بوده استبنابراين در اين 
                                                 

68 - Drachenloch 

69 - Choukoutien 

70 - H. –C. Blanc 

71 - Mont Circé 



اندرتال ، فاقد آرواره زيرين و بقيه اسكلت ، روي كف غاري گذاشته مورد دليلي داريم كه جمجمه اي از انسان نئ

شده است كه در آن نبودن كم و بيش كامل ابزارآالت نشان مي دهد كه اين غار سكونتگاهي نبوده است كه براي 

 مدتي طوالني به آن رفت و آمد مي شده است. 

آن اطالعات آماري است.خاطر نشان شده منشأ ديگري دارد، كه همه زيرين  ه هايپرستش آروار]نظريه[ 

است كه در بين بازمانده هاي انساني از استرالوپيتك تا آخر زمانهاي ماقبل تاريخي، فراواني آرواره هاي زيرين 

حالتي استثنائي داشته و خيلي بيش از خود جمجمه ها بوده است. با ربط دادن اين عمل با پاره اي از اعمال مردم 

ه آن مورد مربوط به زنهاي مالنزي است كه استخوان آرواره زيرين شوهر وفات يافته خود را به نگارانه كه نمون

گردن مي آيزند، فرض شده است كه پرستش آرواره زيرين علت تراكم اين سنگواره هاي آراوره زيرين را بيان مي 

به عمل نيامده است كه آيا آرواره  كرده است. از اين كه هيچ نوع بررسي و بازبيني جدي براي پي بردن به اين امر

زيرين غير از داليل ماوراء الطبيعي دليل ديگري براي پايداري در مقابل انهدام داشته است، مي توان شگفت زده 

 شد.

همانطور كه در  آنها دارد:ميائي قطعات استخواني بستگي به شكل و تراكم يمكانيكي و شانهدام  درحقيقت،

ه . ببوده و مقاومت خاصي دارد جمجمهاسكلت سمت قزيرين مهمترين و سخت ترين آروارة ديديم، دوم فصل 

تعيين صحت و سقم اين امر، براي چهار قسمت اسكلت متشابه، از يك سو گرگها، كفتارها و روباههاي  منظور

ده در كور، و از طرف ديگر بازمانده هاي پاله آنتروپهاي كشف ش-سور-پراكنده در اليه هاي موستري ين آرسي

حيوانات كشته شده در شكار و حيوانات  مخلوطي از كورً-سور-اروپا را برداشتم. در سه قسمت از استخوانهاي آرسي

از پا درآمده در كنام بود. در مورد خرده ريزهاي پيدا شده در محل و در اليه خودش، مخلوط با ساير قطعات )كه 

وانات و قصابي متداول گوزهاي قطبي و اسب،، مسايل مربوط انسان آن را شكانده و خرد كرده است( مربوط به حي

 حاصله بسيار قانع كننده هستند: درصد به پرستش كمتر مطرح است 

 

 )اروپا( كور -سور-آرسي %

 %1,05 %7,1 دندانها

 %1,00 %8,8 استخوانهاي بلند

 %17,5 %26 فك باال

 %62 %54 آرواره پائين

 

روباه را در عمق آروارة زيرين بديهيات باستانشناختي، پذيرفت كه پاله آنتروپها بنابراين بايد ، برخالف تمام 

و « كار هنري»النه هاي زيرزميني يا در زباله دانها ستايش مي كردند، يا بايد پذيرفت كه پرستش آرواره ها يك 

ر زمره ادبيات عاميانه ساختگي است ، عملي است كه از كم و كاستي و نقص تجربي زائيده مي شود و بايد آن را د

 علمي به شمار آورد. 



مربوط مي شود، اعمال و آثار منتسب به پاله « پرستش استخوانها»در مجموع، در مورد آن چه كه به 

آنتروپها بسيار ناچيزند و تنها به حضور جمجمه مون سيرسه بر كف يكي از تاالرهاي آن محدود مي شود. اين 

ساير شماهد انديشه اي مصادف مي شود كه به تنهايي فراتر از ويژگي فني  كشف و اين جمجمه مهم است و با

 مادي بوده است ، ولي نبايد مدارك را وادار به ماوراء امكانات خاص خودشان كرد. 

 

 خاكسپاري ها و گورها

 مردگان اثري گويا از اشتغالهاي فكري است كه معموالً به ويژگي ديني ربط داده رويه و عمل خاكسپاري

مي شود. از طرف ديگر، در آخر قرن نوزدهم يكي شديدترين جر و بحث ها در جريان مشاجرات قلمي طرفداران 

و مخالفان دين بود. حتي در مورد مردماني كه هنوز زنده هستند تحليل بخش معنويت كه اعمال خاكسپازي 

طف و احساسات خاص انساني مستلزم آن هستند، دشوار است، ولي مسلم است كه توسعه آنها به توسعه عوا

مربوط مي شود.و خيلي زود نمادگرايي انساني كردن توانست به سوي مافوق طبيعي گرايش پيدا كند. بدون اين 

كه به هر قيمتي تالش به روشن كردن آن چيزي كند كه پاله آنتروپها به آينده مرگ فكر مي كردند. فعاليت در 

ارهاي جسمي است و در جوامع كنوني وقتي كه روبناهاي ديني مقابل مرگ متعلق به اليه هاي عميق رفت

 مضمحل مي شوند، بازهم چيزي از اعمال خاكسپاري كاسته نمي شود .

متأسفان در مورد بررسي روحي و رواني پاله آنتروپها در بيشتر موارد مساهدات واقعاً علمي وجود ندارد.با 

نظم كرد . در گروه اول استخوانها خرد شده و بدون ارتباط كالبدي همه اينها ميتوان قسمتي از اسناد در دو گروه م

نمي توان به راحتي گفت كه آيا اينها رد و نشانهاي آدم حواري  .و در همان وضعيت بازمانده هاي خوراكي هستند

 هستن يا بدهاي رها شده روي زمين و پراكنده شده توسط درندگان هستند. 

ه طرف آدمخواري تمايل دارد و بيشتر آنها از استرال آنتروپها تا انسانهاي به نظر مي رسد كه چند مورد ب 

 نئاندرتال، به نظر مي رسند كه فقط بازتابي از متروكه شدنشان است. 

را گورهاي رسمي تشكيل مي دهند.در وضعيت هاي متعدد اجساد را در وضعيت دراز كشيده يا گروه دوم 

ه موارد متعدد آثار و ردهاي آن را حفاران پژوهشگر نقشه برداري. بدون جمع شده در حفره اي پيدا شده اند ك

خطر كردن بزرگ همراه با اشتباه مي توان فرض كرد كه تمام اجسادي كه بخشي از أن را، و دست كم جمجمه و 

از جسدي  استخوانهاي بلند يك نفر را، در اختيار داريم به خاك سپرده شده بوده اند زيرا هيچ نوع نمونه اي غير

 در ورودي يك غار وجود ندارد كه توانسته بدون به خاك سپرده شدن در همان زمان، سالم باقي بماند.

نتروپها ه آكه آخرين پل هاعبارت درست تر نئاندرتاله را دفن مي كردند. بخود مردگان  هانتروپه آپلبنابر اين، 

رسد كه عمل به خاك سپاري قبل از ابتداي آخرين مي ننظر ه باقدام به عمل خاكسپاري مي كرده اند زيرا  هستند،

دوره يخبندان مشاهده شده باشد و يا گواهي درباره آن وجود داشته باشد. برعكس موضوع درباره تدفيني است كه 

به سختي قبل از لحظه اي بوده كه در آن به شكل هاي نژادي كنوني نائل مي شوند. نئاندرتال ها كه بازهم داراي 

چهره اي بسيار كهني هستند، با اين همه مغزي حجيم داشته اند كه كاركرد آن نمي توانسته با كاركرد  دستگاه

 مغز ما تفاوت زيادي داشته باشد. 



 

 شواهد ديگر

ند اثر تأييد وجود زندگي عاطفي در پاله آنتروپها، با همان ويژگي زندگي عاطفي انسان انديشه ورز، را چ

وجود هنر  ين ظاهر شده است. حضور ماده رنگي مستلزم ي قرمز در اليه هاي موستريكرده اند. بارها گل اخرا

ه بعد، در طول بنيست و بايد از سر نو از تفسيرهاي وراي اعمال و آثار حذر كنيم، ولي گل اخري ، از اين موقع 

اللت ها و هرنوع د اولين زمانهاي انسان انديشه ورزچنان اهنيتي يافت كه در ]عصر[موستري ين نتوانست فاقد

 مفاهيم باشد.

كه  توده هاي پيريت آهن تاول زدهشده و سنگواره تعدادي صدف كور، -سور-در موردي مشخص، در آرسي

درجنوب تونس  .دوم ( بخش،  128كشف شد ) شكل نهايي در يكي از اليه هاي موسترين  ،بود وارد شدهخارج از 

اي هگلوله عجيب، به قطر نزديك به يك متر متشكل از توده اي افته، ، در محوطه موستري ين تكامل ي72القطَّر در

 پيدا كردند كه در بين آنها قطعاتي از استخوان و سنگهاي  سنگ چخماقي رخنه كرده بود.آهكي 

كنيم، اسناد  اگر ادبيات قابل توجهي را كه درباره ويژگي مذهبي پاله آنتروپها به وجود آمده است خالصه

خرين پاله آنتروپها ويژگي بسيار ديررس پاره اي از اعمال قانع كننده، عجيب تر است؛ آ اقي مي ماند.بسيار اندكي ب

سه، تعدادي هستند كه به گشوده شدن دنياي نوين، يعني دنياي انديشه نمادين، كمك كرده اند. جمجمه مون سير

يل مي دهد كه در اطراف خاكسپاري، اندكي گل اخري، چند سنگ عجيب هاله ضعيف غيرمادي اي را تشك

دارد زيرا در  انسانهاي نئاندرتال شناور است و موج مي زند. هر چند اين هاله نازك و ضعيف باشد اهميت زيادي

وني خود لحظه اي ظاهر مي شود كه در آن لحظه، در ديرين شناسي، بخوبي مغز در نقطه نايل شدن به سطح كن

 به تصور بودند كهنهايي باالي چشم، از استرالوپيتك و بر آمده متراكم  ود داشتن قوسهايج، با وهانئاندرتال است.

از آن در نظر  باز هم مهمتر. بودند در بردهه نوزدهم، از دوران سوم زمين شناسي جان سالم ب تكامل گرايان سدة

اي مي شوند كه  لهو انتقالي را به وجود مي آورند كه با آن وارد مرح گذرگرفتن اين امر است كه اينها در واقع 

ي آورند كه مرحله پيش از تاريخ خاص خود ما خواهد بود. اينها گذر و انتقال را با صنعت خودشان به وجود م

ا در چيزي ايجاد مي ركشفيات آن براي پاره اي از آنها تقريباً تا عصر آهن امتداد خواهد يافت. آنها گذر و انتقال 

 شه انساني واقعي در نظر داريم.كنند كه ما آن را به مثابه خاص اندي

از نظر زماني هم كه براي دادن مكان واقعي به نئاندرالها الزم است در شگفت هستيم. همه ناخود آگاههاي 

تصنعي براي رد مجاورت بسيار نزديك انسان نئاندرتال و وارثان او كه ما هستيم بكار برده شده اند؛ ديرپا ترين 

مطرح كردن وجود انسان انديشه ورز در جايي است كه در آنجا نئاندرتالها  ر مي رود،آنها كه هنوزهم امروزه به كا

براي وي فقط دير آمدگان به دنيايي كه بهتر شده است، خواهند بود. مي توان تفاوتهاي مهم نژادي را، شايد از 

دن مجدد به انسان پيش از قبيل تفاوتهايي كه اروپائي ها از استراليائي ها جدا مي كند، تصور كرد، ولي جان دا

انديشه وز فرضي كه هوشمندي او از راه دور به جمجمه ضخيم پاله آنتروپها رخنه خواهد كرد ، موضوعيتي نخواهد 
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داشت. حتي اگر فرض كنيم كه اين امر درست باشد اين امر چيزي را از عمليقابل فهمتر كم نخواهد كه پاله 

ساده احتماالً واقعيت داده شده بود واقف بودند و با آنها زندگي مي كردند.  آنتروپها به آنچه توسط تكامل به آنها

زندگي نئاندرتالها را طي پنجاه هزار سالي كه است و از طريق كاوششها و حفاريهاي دقيق روشن خواهد شد: تر 

انسان نمايان كهن و محدود مي كنند، گذر بطور فزاينده اي، در كالبد ، در مغز و در اعمال و رفتار ، بين آخرين 

 اولين نمايندگان نژاد ما انجام شده اسيت. 

 

 “پيش انسانها“ گويش 

كار گيري اند ب سعي كردهقبل از نگارش، هر نوع دريافت مستقيم از زبان و گفتار غيرممكن است. بارها 

هاي نظري معني ستداللچنين ا. اما گفتار را از شكل آرواره زيرين و از بزرگي نوكهاي اتصال عضالت زبان بفهمند

هدف آوائي  اين كه حركات زبان پيش از چنداني ندارند زيرا مسئله گفتار، مسئله عضالت مربوط به زبان نيست.

زادي حركت آر از چرخش از ئحال اگر هم فرض شود كه زبان انسان موداشته باشد، داللت بر تغذيه داشته است. 

نچه كه بيش آابل سنجش است ( ،اهميت چنداني براي ما ندارد زيرا نسبي برخودار بوده )كه اين خود بدشواري ق

ت. بعبارت حركتي و برون افكني كيفي امكانات مغزي اس-الت مي ورزد، سازمان عصبيخد انسان از همه در گويش

ين با ا زيرين. ديگر،مساله گويش را بايد درتوانائي ها وامكانات مغزي انسان جستجو كرد نه در ساختمان آروارة

اي آوايي و همه، از طريق بررسي اتصاالت عضالت چهره و فك مي توان درباره درجات نرمي و انعطاف پذيري اعض

انيم، عضالت حركات چهره، نشانه ها و مورد استفاده هاي مفيدي كسب كرد. تا حدي اندكي كه در اين باره مي د

ادامه يافتن  ش مي يابد و اين عمل فقط از طريقبيان از يك مرحله انسان نمايي تا مرحله ديگر با ظرافت گستر

ا ايفا ميكند، خط سيري است كه طرح اوليه آن در پستانداران عالي، كه گاهي بيانات چهره اي نقش بسيار مهمي ر

 ريخته شده است.

به منظور تالش براي طرح مسئله زبان و گفتار انسان نمايان سنگواره شده، فكر مي كنم كه بايد راهي  

در دو قطب، كه در ميدان ارتباطي  چگونهكه در مهره داران عالي دوم ديديم  فصلدر رافي را در پيش گرفت. انح

. همچنين حركتي اعمال چهره و دست را تنظيم وهماهنگ مي كنند، گسترش يافته است.-بين آنها دستگاه عصبي

لت بر نزديكي تنگاتنگ بين رشته )كورتكس مغزي(دالقشر مغز ديديم كه كالبد شناسي حاضر  فصلدر ابتداي 

گيجگاهي -پيشانيكورتكس  44و  8نواحي بعالوه مي دانيم كه . و هاي فرافكني دست و رشته هاي چهره دارد.

كنند كه يكي عدم امكان شكل دادن به نمادهاي دخالت مي زبان و گفتار مرتبط باهم اختالل در دو َ مستقيما

 .(74و افازي 73ظيم نمادهاي گويايي و آوايي است)آگرافينوشتاري زبان و ديگري عدم امكان تن

                                                 
73 - agraphie 

74 - aphasie 



شاهدي بر درگيري برابر چهره وجود دارد و دوقطب ميدان پيشين اعضاي بين دست و ي پيونددر نتيجه، 

در ساختن نمادهاي ارتباطي هستند. آيا اين وضعيت انسان كنوني مي تواند در گذشته و در وراي نوشتار فرافكني 

 داشته باشد؟ 

ديده سلب قوه نوشتن به پيوند هايي آوايي برقرار شده در انسان از ابداع خط به بعد، مربوط نمي شود، در پ

غير اين صورت بايد پذيرفت كه]بوميان[ استراليا قادر به ياد گيري نوشتن نيستند ، به پيوندهاي عصبي نيز، كه 

وط نمي شود، در اين صورت افراد بالغ بالغ بيسواد در كودكاني كه نوشتن را فرا ميگيرند توسعه مي يابد، نيز مرب

و مراكز هرمي چهره  44قادر به كسب خط نخواهند بود. در نتيجه، مي توان انديشيد كه روابط بين محوطةهاي 

داراي همان ماهيتت روابطي هستند كه متوجه قاعده دومين شكنج مغزي پيشاني و مراكز هرمي دست هستند. 

ها، اندام مربوط به چهره و اندام مربوط به دست هركدام با درجه برابري عمل فني را  حال آن كه، در نخستي

تأمين مي كنند. ميمون با لبهايش، با دستهايش، با زبانش ئ دستهايش كار مي كند، همانطور كه انسان كنوني با 

ي نويسد. ولي اين عمل لبهايش، با دستهايش و بازبانش سخن مي گويد وبا دستهايش ايما و اشاره مي كند و م

بايد افزود كه انسان با همبين اندام و اعضا اقدام با سازندگي نيز مي كند و نوعي تعادل بين كاركرد ها به وجود 

مي آيد: قبل از نخط و گارش دست بخصوص در ساختن وارد مي شود ، چهره بخصوص در زبان و گفتار؛ پس از 

 خط و نگارش ، تعادل بر قرار مي شود.

بر مبناي فرمولي مشابه با فرمول نخستي ها، انسان ابزارهاي عيني و ملموس و نمادها را مي عبارت ديگر، ب 

سازد، كه هر يك از اينها برخاسته از يك فرايند هستند و به عبارت بهتر در مغز به يك نوع تداركات بنيادي 

به همان اندازه ابزار از مشخصه هاي انسان  نه تنها گويشمتوسل مي شوند. اين امر به تصوري رهنمود مي كند كه 

است، بلكه اينها فقط بيان خصوصيت انسان هستند دقيقاً مثل سي عالمت و پيام مختلف آوايي و صوتي شمپانزه 

كهكه اط خصوصيت شمپانزه هستند و ارتباط دقيق روحي چوبهاي سرهم كرده براي گرفتن موزهاي آويخته شده 

 ان و عمليات چوبها به معناي صحيح كلمه يك فن نيستند.هستند، يعني .گفتار و زب

دست به ديرين شناسي زبان و گفتار زد كه ديرينه شناسي كامالً شايد بر مبناي اين دانسته ها بتوان 

اسكلتي است ، زيرا هزگز به هيچ وجه اميدي به بازيابي نفس سنگواره هاي زبان و گفتار نيست، با اين همه،نكته 

ند فراهم شود: امكان زبان و گفتار از لحظه اي وجود دارد كه ماقبل تاريخ ابزارها را در اختيار مي اصلي مي توا

گذارد ، زيرا ابزار و زبان از نظر عصب شناسي پيوند دارند به خاطر اين كه هر دو اينها در ساختار اجتماعي انسانيت 

 جدايي ناپذيرند

انسان نماها دليلي براي جدا كردن سطح زبان و ر مراحل ابتدائي د فراتر رفت؟ احتماالً،اندكي توان  آيا مي

گفتار از سطح ابزار وجود ندارد و در حال حاضر و در تمام جريانهاي تاريخ، پيشرفتهاي فني مرتبط با پيشرفتهاي 

باشد،  نمادهاي فني زبان و گفتار است. بطور انتزاعي، درك و تصور تعليم فني كه خالصاً مربوط به ادا و حركت

ممكن است؛ بطور ملموس و مادي، تعليم گنگ و صامت عليرغم هر چيزي، در تعليم دهنده و تعليم گيرنده، 

موجب بر انگيخته شدن كاركرد نمادگرايي انديشيده مي شود. به نظر مي رسد پيوند ارگانيك به قدر كافي نيرومند 

و زباني در سطح مرتبط با سطح ابزارهاي آنها نسبت  است كه بتوانيم به استرال آنتروپها و آرك آنتر.پها گفتار



دهيم در اين مراحلي كه به نظر مي رسد بررسي مقايسه اي ابزارها و جمجمه ها نشان مي دهند كه صنعت با 

ضرباهنگي مرتبط با ضرباهنگ تكامل زيستي پيشرفت مي كند، سطح زبان و گفتار فقط توانسته است بسيار پا 

زبان »آن چه كه در ميمونهاي بزرگ در حقيقت، از سطح نشانه هاي صوتي فراتر رفته است. ئين باشد، ولي قطعاً

را مشخص مي كند، ظهور ارادي اين دو تحت تأثير محركي خارجي و فراواني نه چندان ارادي « فن»و « و گفتار

و خت سانصه ظهور نرسد. آنها يا عدم ظهور آنها اگر وضعيت مادي كه آنها را بر مي انگيزد متوقف شود يا به م

وجود پيش از كاربرد ابزار خت ساعمليات است زيرا بسيار متفاوتي نيازمند مكانيسم  لبهدو لبه كاربرد ابزار يك 

از ماهيت ديگري اختالف بين عالمات صوتي و كلمه ابزار به منظور اعمال بعدي و آتي نگهداري مي شود. و دارد 

 اهيت ديگري است ولي قابل مقايسه با ماهيت ابزار است.ممفهوم  و استمرار پايدارينيست ،

در اينجا  د گرفت وليهفتم و هشتم مورد مطالعه قرار خواهفصلهاي در زنجيره مربوط به اعمال  مفهوم اوليه

كنيم. فن در عين حال هم ادا و حركت و هم ن مفهوم اشاره به آضروري است براي درك ارتباط بين فن و زبان 

ه در يك خط زنجير از طريق نوعي قواعد دستوري واقعي كه به مجموعه هاي كاربردي هم ثبات و هم ابزار است ك

انعطاف آنها را ميدهد، سازمان يافته است. قواعد دستوري كاربردي را حافظه و خاطره مطرح كرده و بين مغز و 

در  همين فرايند بازهم وجود دارد. آن را به موازات زبان و گفتار پيگري كنيم ،اگر  محيط مادي زاده شده است.

فنون از فرهنگ سنگريزه تا عصر آشولئن فرضيه زبان و گفتاري را بنياد گذاشت شناخت مي توان بر مبناي  نتيجة ،

اداها يك سري تنها با نتروپ آزنژكه درجه پيچيدگي و غناي مفاهيم اساساً به همان درجه مربوط به فنون باشند. 

ي زنجيره هاي كاربردي توانسته به زحمت واالتر از گوريلي باشد كه داراي اشارات صوتي حركات فني و تعدادو 

، با نتروپهاآ ركاست كه از طريق نمادهاي موجود و نه كالً از نمادهاي تعريف و تبيين شده تشكيل شده است. آ

اربردياي بوده اند كه از قبل مطمئناً داراي زنجيره هاي ك مجموعه دوگانه اداها و حركات و با پنج يا شش ابزار،

بسيار پيچيده بوده و زبان و گفتاري كه مي توان به آنها منتسب كرد بطور قابل توجهي غني تر است ولي احتماالً 

 بازهم محدود به بيان اوضاع عيني مي شود. 

ي كه تدريجاً امكانات همراه بالبته ، اده بودنارث برده باوضاع پيشينيان خود را  نتروپها مستقيماًه آلااولين پ

يا انتزاعي به وجود آمد.از اين موقع به بعد ،  برون افكني نمادهاي غير عيني ،هادر نئاندرتالافزايش مي يافت. 

مفاهيمي كه فقط شواهد كاربردي دستي آنها را در اختيار داريم از مفاهيم فني سبقت كرفتند كه نمونه آنها 

اشيائ عجيب است ولي اين شواهد همراه خود قطعيت پياده كردن انديشه خاكسپاري مردگان، رنگ كننده ها و 

تفاوت دنئاندرتال نبايبه حوزه هاي را موجب شدند كه از ويژگي حركتي فني حياتي فراتر مي رفت. زبان و گفتار 

وط به بيان زبان كه اساساً مرباين زيادي با زبان و گفتاري داشته كه در بين انسانهاي كنوني شناخته شده است. 

عيني بوده ، بايد ارتباط ]بين انسانهارا[ در جريان عمتل و كاركرد اوليه تآمين مي كرده است كه در آنجا زبان و 

اين زبان هم چنين بايد انتقال معوقه نمادهاي عمل را . گفتار بطور تنگاتنگي به رفتار فني مربوط و وابسته است

وم بايد بطور ندريجي در ٌآرك آنتروپها ظاهر شده باشد و نشان دادن و به شكل روايات تأمين كند.اين كار كرد د

كاركرد سومي به منصه ظهور رسيد،  نتروپها،ه آلاپيشرفت پدر جريان سرانجام، به نمايش گذاشتن آن دشوار است. 

تر رفت كه در كاركردي كه در آن زبان و گفتار از عينيت و بازتاب عينيت براي بيان احساسات مبهم و نامعلوم فرا



اين باره قطعاً مي دانيم كه بخشي از آن در ويژگي ديني وارد مي شود.]در صفحات بعد[ به اين حاالت نوين بارها 

 تحت اشارات گوناگون خواهيم رسيدو نشان دادن نقطه شكوفائي آن در پاله آنتروپها كافي است.

فني ارتباط ويژگي حركتي انسان انديشه ورز با  انسان نمايان پيش ازبه نظر مي رسد زبان و گفتار بنابراين 

ارتباطي آن چنان تنگاتنگ كه دو ويژگي اصلي انسان نمايان با وام گرفتن راهها مغزي داشته است. تنگاتنگي 

تصويري از فعاليت فني انسان نمايان كهن نشان دهندة  همگون فقط مي توانستند از يك پديده برداشت كنند.

را در اختيار مي گذارد، تكاملي كه در عين حال ابزار و جمجمه ها آن را عالمت گذاري كرده  تكامل بي نهايت كند

اند، كه به نظر مي رسد اصالح و بهينه شدن اين دو در جهت انسان انديشه ورز بطور همزمان انجام شده است. 

زنجيره هاي كاربردي  مدارك جدي آخر كار، هيچ مدرك جدي هنوز چيزي غير از به جريان افتادنباستثناي 

حقيقتاً زبان و گفتار از همان منبع فن است ما نيز حق تصور زبان را تحت اشكال اگر  حياتي را نشان نمي دهند.

زنجيره هاي كاربردي ساده و محدود با بيان عيني، ابتدا در جريان فوري اين يكي و سپس در حفظ و بازسازي 

عميقاً در طول چند سال گذشته وضعيت  آنچه كهفوري را داريم.  ارادي زنجيره هاي كالمي خارج از عمليات

فلسفي انسان سنگواره را دگرگون ساخته است، اين است كه از زنژ آنتروپ به بعد بايد انساني را پذيرفت كه قبالً 

تصوير  تحقق يافته ، ايستاده راه مي رفته ، ابزار مي ساخته و، اگر بيانات من معتبر است، سخن مي گفته است.

ي كه فالسفه از دو ه انگاراذهني ام را كه ما اينك از اين انسان كهن و ابتدائي در نظر مجسم مي كنيم ، كامالً با 

 ،د كه انسانآثار نشان مي دهنمغايرت دارد.  كردند ل مييقرن پيش در سر مي پروراندند و بديگران نيز تحم

، كمال و اوج باشكوه بناي ديرين شداصالح و بهينه ميمون كه نوعي همانطور كه طبق روال انديشه ممعمول بوده، 

شناختي نبوده است، بلكه از همان موقعي كه آن را به چنگ آورده و درك كرده ايم، چيز ديگري غير از ميمون 

بيشتر در مسير اين راه ، ولي طي دارد.رو طوالني در پيش بوده است.از موقعي كه بر ما ظاهر شده است ، راهي 

مطلقاً نو گام بر سازماني در راه انسان  و زيستي.در جهت تكامل بيولوژيكي ايي از چهار چوب جانوري است تا ره

مي خواهيم حتماً ميمون اصلي را اگر  مي دارد كه در آن جامعه بطور فزايندهاي در جريان تكوين قرار مي گيرد.

ها نتروپل آاستراه انساني نگارا ديگر، روي هم رفته، بازيابيم بايد آن را در عصر دوران سوم جستجو كنيم. از طرف

ديرينه قطعاً  آنها.حالت دو پائي براي تغيير دادن و متحول كردن شالوده هاي مسئله خاستگاهها كفايت مي كند؛

، همين امر متضمن فاصله اي قابل توجه نسبت به نياكان ميمونهاي كنوني است و چيزي قابل مقايسه با است

راسته اسب با تبار راسته كرگدن است، يعني دور نماي اين امر كه روزي حيوان كوچكي كشف شود  تفكيك تبار

 ل شدن به ميمون يا انسان باشد. يكه، نه ميمون و نه انسان باشد، ولي در اخالف خود مناسب براي تبد

 
 


