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 چهارمفصل 

 

 ]انسانهاي نئاندرتال[ نئانتروپ ها

 

 و آيندة جسمي انسان انديشه ورز گذشته



 

سان درگير كه پيگير همان مسير انشعابي بوده اند كه انم كه تكامل عمومي گروههاي جانوري يديدقبالً 

ز دوره اول پي در پي بوده است كه دو آزاد شدن اصلي آن  آزادشدن سر در خزندگان ترومورف ا« آزادشدن هاي»

ه انسان بآنتروپها در آخرين بارقه هاي دوران سوم است. سهمي كه  الزمين شناسي و آزاد شدن دست در استر

ز پيوندها انماها در جزيان تكامل آنها تعلق مي گيرد به آزاد شدن مغز و پيامد آن به آزادشدن قسمت مهمي 

 م. همين تكامل است كه در حال حاضر آن را بطور مختصر مجدداً ترسيم مي كني جانوري مربوط مي شود.

الت بادبزني آزاد گرديد و، همان طور كه قبالً ديديم، گشايش حنتروپها ل آاز زمان استراه، جمجمه قاعد

حوزه رمي و هدستگاه حركتي توسعه مغزي  نتروپ ها،آ هلااز زمان پ ، دست كمبزوديقشر مغز )كرتكس( آغاز شد. 

ماري است كه دليل آن در شواهد بيش .اً معادل با توسعه مغز انسان كنوني نائل شدندپيوندي مجاور تقريبهاي 

ت ساختارهاي حاصله درباره ويژگي فني سطح باالي پاله آنتروپها داريم. در نتيجه، در تكامل مغز، همان پديده تثبي

ه حالت كنوني در و همان تعالي از طريق دستگاههاي جديد را باز مي يابيم: دست بايد از زمان استرال آنتروپها ب

 فني عمالً از زمان آخر آرك آنتروپها محقق شده باشد. آمده باشد و مغز

ند زيرا، آن معني و مفهوم اساسي به خود گرفتو پس از چندي پيشرفت مغز فني  تثبيت ،در مورد انسان 

ي شد، حركتي بود و به سوي آن سوق داده م-اگر تكامل پيرو كورتكسي كردن بيش از بيش فشرده نظام عصبي

قلمروهاي  محدود مي شد كه قابل قياس با تكامل يافته ترين حشرات بود. ولي برعكس، خود تكامل، به موجودي

ه جاي بحركتي از طريق حوزه هاي مشاركت به نحو احسن كار كردند كه ويژگيهاي بسيار متفاوت داشتند كه 

مل تكامتمايل كردن مغز به سوي تخصصي شدن فني بيش از بيش فشرده، آن را، دست كم نسبت به امكانات 

زراث به مثابه مي جانوري، به روي امكانات تعيمم نامحدود باز كردند.انسان در تمام طول تكامل خود، از خزندگان،

 دست ها نه ،واي  نه دندانهادار اينها در بين مخلوقاني ظاهر شد كه از تخصصي شدن كالبدي كنار مانده بودند. 

ا مغز برخي از يدندانهاي ماموت، دست و پاي اسب كمال درجه از  به آناو نه مغز سرانجام و ي او نه پاها ي او،

مكن است، ميتواند نائل نشده اند، به نحوي كه چنان باقي مانده است كه تقزيباً قادر به انجام هر عمل مپرندگان 

اوست سكلت ادست را كه بطور عجيبي عضوي كهن در  وعمالً هرچيزي را بخورد، بدود، چهر دست و پا باال رود، 

ش اعظمي براي عملياتي بكار برد كه مغزي آن را هدايت مي كند كه در نسل بطور مفرطي تخصصي شده است. بخ

آخرين رهايي  طي شد، ولي توضيح اين كه چگونه در صفحات قبلاز راهي را كه وي را به اينجا هدايت كرده است، 

 انجام شده، باقي مانده است.

 

 جمجمة انسان انديشه ورز

رهايي مكانيكي پشت  :را منعكس مي كندسه جانبه اي  به خوبي فرآيند 1هجمجمة انسان اولي تكامل

جمجمه از طريق تحصيل وضعيت مستقيم، رهايي مكانيكي پيشاني از طريق كاهش تدريجي ريشه هاي دنداني، 

                                                 
1 -anthropien 



يش حجم. شاخصترين افزايش حجم مغز تا نئاندرتالها و سپس هجوم تدريجي قلمروهاي مربوط به پيشاني بدون افزا

رويداد نئاندرتالها تخفيف و سبكي تدريجي استخوان بندي مربوط به چهره است كه در كامل شده ترين سياه 

پوستان و سفيد پوستان و زردپوستان فقط يك بافت حفاظتي باقي مانده شده كه بطور قابل توجهي نازك شد 

قبالً حاصل شده و فقط دهانه زوايا اندكي متفاوت  است. طرح ساختاري بسيار همگون است و در نئاندرتال ها

است. از طرف ديگر، اين تفاوت، جز براي چند گروه كوچك اوليه مثل استراليايي ها ]بوميان[، يك رويدا مربوط 

به چهره به معناي متدوال نيست زيرا تكامل يافته ترين شكل ها در تمام گروههاي بزرگ نژادي ديده مي شود. 

د همه اينها به نحوي بوده كه گويي ساخت بنيادي مستقل از تغييرات نژادي بوده است، دقيقتر اين ظاهرا رويدا

كه گويي انحراف معماري تحت الشعاع يك حركت فزاينده بسيار كند ولي همزمان در تمام توده انساني بوده است 

و قامت، گروههاي خوني، حالت كه بيانگر رويداد ي است كه در حال حاضر، عليرغم تفاوتهاي رنگ پوست، قد 

پيش آمده فك و دندان و چند نشانه ديگر، فقط نمايندگان انسان انديشه ورز بر روي زمين وجود دارند. اين امر 

است، يعني تمام شاخه منبعث از يك نيا با گذر از مراحل انطباق كه  2بزرگ سيمپسون-نزديك به مفهوم تكامل

در يك جا جمع مي كنند. انحراف از اين نظم است كه آرك آنتروپها را مشخصه هاي گونه شناسي بنيادي را 

جانشين استرال آنتروپها و پاله آنتروپها را جانشين آرك آنتروپها و باالخره نئاندرتالها را جانشين همه ميكند. 

ياه بنابراين جاي تعجبي نيست كه خط سيرهاي تعادل مكانيكي متضمن فاصله زردپوستان، سفيدپوستان و س

 پوستان نيست 

روي  از تفاوتهاي نژادي روي اسكلت و بخصوص يفهرستبراي تهيه  انسانشناسي، بيش از يك قرن ونيم

ت و تعيين جمجمه كاركرده است.و بطور عجيبي مشاهده مي شود كه نتيجه كلي در نهايت كار تاچه حد ناچيز اس

در  اهندازه گيريا ن تعيين به كمك پرگار و ارقام است.نژاد يك جمجمه با همان نگاه اول راحت تر از نشان دادن اي

يشتر كلي بمجموع، در شبكه بافت بسيار سست خود، به مشخصه هاي كامالً نژادي و ويژگيهايي پي مي برند كه 

 و در ارتباط با مراحل تكامل هستند بدون اين كه بتوانند بين آنها تفاوت بگذارند. 

انحناي  دي گويا و با معني، كه رويدادهاي اختالفات جزيي ظريف درنژا-ارزشهاي خرده عالوه بر اين،

ظام استخوان باالي حدقه چشم يا خميدگي غير محسوس طاق جمجمه است بطور كامل از روشهاي مربوط به ن

رافت هاي متري بر حذر مي ماند. اين روشهاي متري، سر انجام، نه در طراحي ساخت بنيادي و نه در طراحي ظ

ره شناخته بل اعتماد نيستند، به نحوي كه در يك سلسه و رشته زماني موضوعات، كه بر روي تمام دونژادي قا

شته زماني از شده انسان انديشه ورز گسترده شده است، ميتوان حاالتي را تفكيك و روشن كرد كه در آنها اين ر

 خاستگاههاي خود تكامل يافته است.

  

 (51) شكل نيمرخهاي ترسيمي

                                                 
2 - G. G. Simpson 



كلي مي تواند در دو بعد، از طريق روابط متواتر محفظه جمجمه، چهره، قوس باالي تناسبات كامل و ت تحول

بر اساس اين داده ها نيم رخ طولها را نسبت به عرضها ساخت كه هر دو مي توان حدقه چشم و بيني بيان شود. 

نژادهاي مختلف استوار است. در به ميانگيني مربوط مي شوند كه بطور آماري بر پايه انسان انديشه ورز كنوني 

(، انسانهاي B(، انسان سنگواره شده عصر متأخرنوسنگي اروپا و آسيا )Aپاله آنتروپهاي مختلف) (51شكل )جدول 

( و انسانهايي از تكامل يافته ترين نوع در همان گروههاي Cكنوني از كهن ترين نوع در هر گروه بزرگ نژادي )

 ه ترسيم شده اند. ( را مي بينيم كDانتخاب شده)

 

 
 

 51شكل 

 نيمرخهاي ترسيمي پاله آنتروپها و انسان انديشه ورز



دقه و مقايسه طول و عرض جمجمه، چهره، انحناي باالي ح ,نيمرخها بر پايه مواجهه

استوار  چشم و بيني، با بهره گيري از ميانگين انسان انديشه ورز كنوني تمام نژادها

ي جمجمه اري انگاره اي معني دار و گويا از تناسبات اصلاست. اين فرآيند امكان برقر

(: Cده؛ )(: انسان انديشه ورز سنگواره شB( : پاله آنتروپها؛ )Aرا فراهم مي سازد. )

ده شافراد كنوني كه معرف تناسبات نزديك با تناسبات انسان انديشه ورز سنگواره 

ها گرفته  نه از هر يك از قاره(: افراد كنوني از متفاوت ترين گونه ها. نموDهستند؛ )

رباره دشده تا نشان داده شود كه نه تنها بحث بر سر پديده نژادي نيست بلكه موضوع 

شاهدي بر شدت كاهش چهره در  Dتكامل عمومي گونه است. تمام موارد مربوط به 

 جريان آخرين هزاره ها است. 

 

نها همگي آي تمام موارد همانند است: ابعاد ها مشاهده مي شود كه ساخت عمومي برانتروپاله آرمورد پد

ر از چهره زير متوسط كنوني است، جمجمه بسيار بزرگ و كشيده است، چهره بسيار بزرگ و بسيار بلند است )غي

عاده ال سن كه بي دندان است(، قوس باالي حدقه چشم بزرگ و پهن است، بيني به صورت فوق-او-فسيل شاپل

ابتدائي، ديده  ي پاله آنتروپي در هيچ يك از نئاندرتالهاي شناخته شده، حتي بسياراي بزرگ و پهن است. نسبتها

كهنه و نشده است؛ بحث بر سر مرحله اي است كه ويژگيهاي آن همگون و در طول هزاره هاي طوالني كامال ً

 قديمي است.

لمان، چكسلواكي، روسي عبارت است از نئانتروپهاي فرانسه، آ( كه B)شده نئانتروپ هاي سنگواره در مورد 

يا چين، همگوني نوع بسيار غافلگيركننده است. اين همگوني به ويژگيهاي بيروني چنان واضحي مربوط مي شود 

را خلق كرده اند، نژادي كه در واقع نمونه اي مرحله اي است.  3«مانيون-نژاد كرو»كه انسان شناسان براي بيان آن 

ط به محفظه جمجمه، كه بلند ولي كوچكتر از جمجمه نئاندرتالها است، در نمونه كرومانيون، غير از مورد مربو

كليه موارد با نمونه پاله آنتروپها متفاوت است. چهره بسيار كم ارتفاع، عريض و كوتاه است، انحناي باالي حدقه 

فسيل شده به چشم بطور فوق العاده اي پائين و عريض است، بيني بطور متوسطي دراز و صاف است. نئانتروپهاي 

سال قبل از ميالد مربوط مي شوند، در حالي كه نئاندرتالها ي متأخرتر به نظر مي رسد ميتوانند  30000حدود 

سال تاريخ گذاري شوند. در طول اين بيست هزار سال تغييرشكلي رخ داده كه به دليل فقدان  50000براي حدود 

واره هاي موجود، هنوز هم قسمت اعظم مراحل از اختيار ما سنگواره ها يا فقدان تعبير و تفسيرها در مورد سنگ

 خارج است.

 

                                                 
3 - Cro-Magnon 



كه به عنوان يك  4اسكول 5در واقع، به نظر مي رسد كه چند سنگواره شناخته شده مثل جمجمه شمار 

كه به عنوان يك  5پردموست 10با ويژگيهاي نئانتروپ ها در نظر گرفته شده است، يا جمجمه شماره « نئاندرتال»

جمجمة ه نئانتروپي با شباهت نئاندرتالي مد نظر است مسير و جهت تكوين تكامل را نشان مي دهند. اگر جمجم

كه جمجمه و چهره مي كنيم مالحظه  مانيون مقايسه كنيم،-روجمجمه كهيل و -كول را با جمجمه بروكنسا

مانيون در بيني و انحناي -نوع كروداراي ويژگيهاي نئاندرتالي قبالً تعديل شده هستند در حالي كه تناسباتي از 

عريض و مرتفع است، ولي برجستگي انحناي باالي حدقه چهره هنوز عبارت ديگر،ه بباالي حدقه چشم وجود دارد. 

 چشم كوتاه و بيني باريك شده است. 

د كه شسن را مقايسه كنيم، متوجه خواهيم -سور-و شاپل 10اگر به دنبال آن ]جمجمه[پردموست شماره 

مانيون -روك نوعنظر مي رسد كه ه . بهمگون هستندتناسبات عمومي  ،استثناي كاهش قابل توجه طول وارتفاعه ب

يشتر تفاوت كمي بچندان فاصله اي نگرفته است يا تفاوتي كه آنها را از هم جدا ميكند  نتروپه آلاپنوع هنوز از 

راي هر دو، تغيير ايسه كنيم، متوجه مي شويم كه ببين آنها را مق« موقت»است تا اساسي. اگر دو فرد يا دو موضوع 

ت و ارتفاع و اصالح متوجه ارتفاع انحناي باالي حدقه چشم است. ارتفاع چهره اي اسكول بازهم قابل توجه اس

ستند و كاهشي چهره پردموست زوالي واقعي را نشان ميدهد. هرد داراي ساختار دنداني با تناسبات نئاندرتالي ه

رت ديگر، هر ا و در مورد دندانهاي كرسي كاهش تاجها از اولي به آخري را نشان ميدهند، به عباعمومي ريشه ه

ين دندان كرسي دو نشانگر سير قهقرايي دندان عقل و شاهدي بر توازن و تعادل چهره هستند كه در اين تعادل اول

غاز مي شود.، گونه آ –ي حدقه چشم جاي برتر را گرفته است. در اين شرايط، اصالحي عميق در ناحيه انحناي باال

ده فوق اصالحي كه در اين مرحله از طريق كاهش غير هماهنگ بلنديهاي چهره و حمل ساختار چهره اي از تو

 انحناي باالي حدقه چشم به درون چهارچوب كناري انحناهاي باالي حدقه بيان مي شود. 

جلوي پيشاني  ه در پايان فرآيندهاي توسعه ناحيهبه مثابه اولين مرحل« مانيون-نوع كرو»به اين ترتيب،  

بلكه  ظاهر مي شود. كاهش ساختار دنداني و كسب تعادل چهره كه ديگر مربوط به نيش و دندان كرسي نيست

ر تمام سنگواره مربوط به دندانهاي آسياي پيشين است، تعيين كنندگان اين نوع كهن انسان انديشه ورز اند، كه د

ورد و سپس آمانيون[ در اروپا تا عصر ميان سنگي )مزوليتيك( دوام مي -شترك است.]نوع كر.هاي شناخته شده م

به فرضيه هايي  تدريجاً خاموش مي شود. تعدادي از نويسندگان به بازماندگان نوع انديشه ورز كهن اشاره كرده و

بر سر نوع  ست. در واقع بحثمتهورانه ا« مانيون-نژاد كرو»جا داده اند كه گاهي درباره خاستگاه يا اشاعه 

اين  .(C)معماري]جمجمه[ همگاني يا جهاني است كه با بسامد متغير در تمام قسمتهاي جهان هنوز وجود دارد

ر هر يك داين ساختار  معماري در مالنزي ها و استراليائي و نيز در آمريكا و اروپا يا در آفريقا نسبتاً مشترك است.

چشم كوتاه(  كلي )جمجمه بلند، چهره بسيار كوتاه، برجستگي انحناي باالي حدقه از موارد فقط متوجه تناسبات

 و مستقل از جزئيات خالصاً نژادي است.
 

                                                 
4 - Skhûl 

5 - Prdmost 



 

 نئانتروپگونه هاي تكامل 

به نظر مي رسد كه از ميان خطوط متعدد تكامل هاي نژادي، يك تكامل عمومي رها شده كه شواهد اين 

تعداد زيادي ار رسته هاي جانوري روشن است. ظاهراً اين انحراف مسير در كند و ممتد در مورد « انحراف مسير»

دورانهاي چهارم به استرال آنتروپها و آرك آنتروپها  %70مورد انسان نماها سريعتر بوده است زيرا به نظر مي رسد 

ه گذشته گونه خاص ما كه متعلق ب %5آن به نئانتروپها تعلق دارد. آيا اين  %5آن به پاله آنتروپها و فقط  %25و 

مانيون تا انسان قرن بيستم كافي است؟ اندكي -است براي كشف و پيدا كردن يك تغيير محسوس، از انسان كرو

مانيون فاصله است و عمالً چنين به نظر مي رسد كه بايد اصالح نسبتاً -سال بين ما و انسان كرو 30000بيش از 

 مهمي رخ داده باشد. 

ي شرايط مقايسه بين ]انسان[ كنوني و ]انسان[ سنگواره ضرورت دارد. در مورد ]انسان[ در ابتداي امر، معرف

كنوني جدولي پيچيده و فشرده از تمام گونه هاي نژادي كه از ميان هزارها نمونه ظاهر شده اند، در اختيار داريم. 

ضي از گروههاي آفريقا، گونه به جز در مورد جمعيت هاي نادر منزوي، مثل بعضي اسكيموها، استراليايي ها، بع

هاي نژادي چنان تنوعي از موارد و افراد را در اختيار مي گذارند كه انگاره برخاسته از آنها فقط مي تواند انگاره اي 

آماري باشد و تعيين آن، اگر تعيين هويت جغرافيايي دقيقي از موضوع نداشته باشيم، به توده هاي بزرگ مثل 

 محدود مي شود. « آلپي»يا « وب شرقيجمجمه مغولي آسياي جن»

وضعيت بر عكس است؛ چند جمجمه را در اختار داريم كه آنها را هزارها سنگواره اي،  [انسانهاي]در مورد 

سال و فواصل غالباً قابل توجهي از هم جدا مي كند؛ از ميان اين همه گوناگوني و از ميان اشتباهات مقايسه اي 

ي ظاهر نمي شود، و مجبوريم همه داده ها را معني دارد و گويا بدانيم و در نظر غير قابل تشخيص، گونه نژاد

بگيريم. به عالوه، الزاماً آمادگي گروه بندي سنگواره هاي پراكنده را بر حسب خانوارهاي بزرگ داريم، مثل همان 

به گرد هسته اوليه اولين  موردي كه براي مدتي طوالني با پاله آنتروپها شد، و ]سنگواره هاي پراكنده تدريجاً[

 نئاندرالها، انباشته شدند.

شرايط ا بديگر ارتباطي در مورد مسئله تكامل جسماني نئانتروپها جنبه ديگري را بايد در نظر داشت كه 

تجربه وراثتي حاصل از . به علم وراثت نژادي يا ژنتيك مربوط مي شودمادي اسناد ندارد بلكه عيني و ملموس و 

در تشكيل و تركيب قواعد  ان مقايسه پاره اي از جنبه هاي تنوع نژادي و فردي را فراهم مي آورد.جانوران امك

وراثتي فردي دو عامل به طريق برتر تقش آفرينند كه تركيب آنها منجر به گونه نژادي مي شود: يكي از آنها انزواي 

 موارد و موضوعات و ديگري انبوهي و تراكم آنها است. 

نژادي بنيادي  مثال روشن است كه گروه هاي نقش آفرين است. درجات مختلفبا  ب با انبوهي،انزوا، متناس

فالن سطح مسكوني شده را نسبت به خطوط تماسي]مرزها[ كه با ( انو زردپوست انسياهپوست ان)سفيدپوست

و حاشيه آميزش ديگران دارند، عرضه مي كنند كه اين خطوط در انزواي عده اي نسبت به عده ديگر موثر است. 

يك از اين مرزها مي توان مجموعه درون هر نژاد فقط كناره باريكي را روي مرزهاي آنها تشكيل مي دهد. در 

متواتر قواعد را بازيابي كرد. انزوا، روي گروههايي كه داراي انبوهي ضعيفي هستند، به صورت ژنتيكي نقش بسيار 



تفكيك شده يا جزيره اي شده، در طي زمان سعي به كسب حساسي ايفا مي كند و كل گروه چندهزار نفري، 

، 8، الپون ها7، بوشيمان ها6، مثل آينوها«خالص»همين امر است كه علت نژاد . ويژگيهاي يك نژاد همگون دارد. 

اسكيموها و استراليائي ها]بوميان[ را كه محبوب انسان شناسي كالسيك اند، بيان مي كند، و به گروههايي مربوط 

ود كه انزواي ممتدي را تحمل كرده اند كه در جريان آن اصل ژنتيكي آنها همگون شده است. اين گروهها مي ش

كه از نظر جغرافيايي، حاشيه اي هستند، مثل جانوراني كه در چنين شرايطي جاي گرفته اند، ويژگيهاي بسيار 

لي كهن شده را حفظ مي كنند.مشخص مشخص و غالباً نابهنجار را عرضه مي دارند و تا حد زيادي يك ساختار ك

 ترين نمونه هاي باز مانده از اين نوع نئاندرتالهاي ابتدائي در بين اين گروهها پيدا مي شود. 

ا ايفا عامل انبوهي، در مشاركت با وضعيت جغرافيايي باز، نقش عمده اي درباره سيماي كلي جمعيت ه

خله مي كند، يا ار پر جمعيت، مثل اروپا، هند، خاور دور مداميكند. اين عامل يا در حوزه هاي تنگ و محدود بسي

مي كند. مثل  در حوزه هايي عمل مي كند كه در آنها حركت هاي گروهها و افراد جاي انبوهي نسبتاً ضعيف را پر

شن كردن نوع ، كه ابطال آثار تثبيت قواعد ژنتيكي را عمل اختالط تضمين مي كند، رودر اين گروه هاآفريقا. 

جمع، در نوع  هي كه مشتمل بر چندين ميليون فرد و تكامل يافته درگروژادي با حد و حدود متمايز دشوار است،ن

ين وضعيت به نظر مي رسد كه اين وضعيت مطلبوتر مبهم و محو متوسط آن كه نتيجه تعادل تغييرات فردي است.

وعات متعلق هستند كه حداقل افراد و موضبراي تغيير مسير سريع از نوع مرحله اي باشد زيرا همين جمعيت ها 

 به نوع نئانتروپهاي كهن را عرضه مي دارند. 

                                                 
6 - Aïnous 

7 -Bochimans 

8 - Lapons 



 55تا  52شكل هاي 

 بسته شدن دهانه زاويه مربوط به گونه در انسانهاي انديشه ورز.

( به 53( و در مالنوآفريقائيها )شكل 52درجه اي در نئوكالدونيها )شكل  100زواياي 

درجه در يك زن  90( و به 54ساختار كامل دندان )شكل  درجه در اروپائيها با 95

توجه شود )شكل  E2اروپايي فاقد دندانهاي آسياي كوچك مي رسد. به مهاجرت محور 

( كه سعي به در هم آميختن تكيه گاه گونه ها و تكيه گاه پيشاني دارد ) از بين 55

 رفتن استقالل مكانيكي دندانهاي قدامي(. 

 

متنوعترين ذخيره به امانت گرفته شده اند و پاسخگوي حركت عمومي اي هستند از ميان را كه  ياگر افراد

كه نئاندرتالهاي ابتدائي آن را ترسيم كرده اند، در نظر بگيريم عمالً متوجه مي شويم كه از قبل يك نوع مرحله 

ان و هم در سياه پوستان (. اين نوع هم در سفيد پوست51اي جديد بطور گسترده اي مورد تأييد بوده است )شكل 

، بخصوص طولها هماهنگي قطرهاويژگي عمده آنها  يا زرد پوستان، هم در انسانهاي دراز سر و گرد سر وجود دارد.

و عرضهاي چهره و جمجمه است. هيچ نوع بُردي براي ظرفيت مغزي محسوس نيست ولي چهره گرايش به باريك 



شدن و كوتاه ماندن دارد. خميدگيهاي برجسته باالي حدقه چشم نسبتاً بزرگ اند و بيني در نژاد سياه پهن و در 

 ن تغييري نكرده است. ساير نژادها باريك است و در تناسبهاي مطلق خود چندا

 
 59تا  56شكل هاي 

 چهارچوب دندانهاي نيش در انسانهاي انديشه ورز

ديديم. مشاهده مي كنيم كه پيوند  55تا  52همان افرادي هستند كه در شكل هاي 

دندانهاي قدامي با توده ناحيه جلوي پيشاني در انسان امروزي حفظ شده است. در زن 

درجه بسته مي شود كه  40تا  C ‘( زاويه 59)شكل  فاقد دندانهاي آسياي كوچك

سعي به در هم  E3است. تكيه گاههاي دندانهاي نيش  P-Bبيانگر كوتاه شدن قاعده 

 (.55شكل  E2آميختن با تكيه گاههاي دندانهاي آسيا دارند )

 

انساني  سازي چهره كه مشخصه قديمي ترين نئانتروپها است در تمام توده هايسبك در نتيجه، پديده 

بسيار متراكم در جريان فرآيندي به سير خود ادامه ميدهد كه در آن عرض چهره با بلنداي آن همگون مي شود 

(. اين پديديه مربوط به حركت عمومي سير قهقرايي دستگاه دندانها است كه كاهش يا فقدان 63تا  52)شكل هاي 

به آن عينيت داده است. وابسته كردن تمام تاريخ  داندانهاي عقل و محدود شدن فضاي ريشه هاي تمام دندانها

مغزي شدن انسان، تنها به يك علت مكانيكي ) فقط كاهش ساختار دنداني كه در عين حال تكامل ژنتيكي آن را 



تعيين كرده كه هنوز چندان آشنايي با آن نداريم( مخاطره آميز خواهد بود، ولي تكامل دنداني بهتر از سايرين 

ك حركت تكاملي پيچيده اي را بيان مي كند كه جريان حوادث خود را در تمام انسانهاي كنوني سازوكارهاي ي

 پي مي گيرد. 

 

 
 63تا  60شكل هاي 

و زائده استخواني  Dچانه  E2تعادل و توازن كلي چهره را برابري زواياي مربوط به گونه 

به تنگناهاي بيان مي كنند كه اين آخري چهارچوب چهره را  Bمربوط به قاعده 

آفريقائي )شكل -( و مالنو66وضعيت عمودي مربوط مي كند. اگر نئوكالدوني)شكل 

( را به مثابه بيانگر تعادل معمولي انسان انديشه ورز تلقي كنيم مشاهده مي كنيم 61

 E2(، مهاجرت محور 62كه ارزشهاي گونه ها، چانه و قاعده بربراند. در اروپائي )شكل 

درجه( نامتعادل است.  67درجه( با قاعده ) 60ه است و چهره )آغاز شد E3به سوي 

( بيانگر يك كجي و عدم توازن واقعي ساختمان 63از بين رفتن دندان عقل )شكل 

جمجمه و در جستجوي فرمول ساختي است كه به دشواري با حفظ وضعيت صاف 



گرگي  سازگار و متناسب است. اين وضعيت تكامل مفرط قابل مقايسه با وضعيت سگ

 (.  24است)شكل 

 

 تراز نامه بدني يا جسماني

سال پيش، مي توان با گذر از نژادهاي مختلف، رشد فيزيگي انسان انديشه ورز را پيگيري  3000حدود از 

شده است كه فهميدن جزئيات آن چه كه ميتوانسته تكامل جسماني انسان نژادي موجب وع هاي تنوع نكرد. 

باشد، ولي با اين همه، پاره اي واقعيات از تحليل مبتي بر زمان بيرون مي تراود.قديمي  باشد، در كوتاه مدت دشوار

ربط داده شده اند، نوع جمجمه « مانيون-نژاد كرو»از ميان آنها تعداد زيادي به انسانهاي انديشه ورز كه ترين 

 يسه با نئاندرتالهاي قبلي،، بخصوص در مقاچهره ،استيل طوبسيار محفظه جمجمه بزرگ و بسيار خاصي دارند : 

چشم بطور فوق العاده اي  حدقه هاي است، برجستگي هاي منحني شكل باالي كوتاه اي فوق العادهبطور پهن و 

كوتاه و به شكل مستطيل است. اين نوع ساخت عمالً در تمام سنگواره هاي ديرينه سنگي متأخر در فرانسه، اروپاي 

سوسياليستي]سابق[ و تا چين ديده مي شود. به نظر مي رسد كه اين نوع  مركزي، آلمان، اتحاد جماهير شوروي

ساخت به كهن ترين معماري ]جمجمه[ مربوط مي شود كه گونه خاص ما داشته است. در اروپا مشاهده مي شود 

 كه اين نوع در دوره ميان سنگي تداوم ياغته و شواهدي از آن در پرتقال و برتاين يا در دانمارك داريم. 

به نظر مي رسد كه اين ديرين ترين طرح ساختماني جمجمه نوع انسان باشد. از بررسي جمجمه هاي 

سنگواره اي اروپا باين نتيجه مي رسيم كه اين انسانها تا دوران ميانه سنگي مي زيسته اند و شواهدي از آنان در 

اين معماري بطور انمارك كشف شده است. نقاط مختلف اروپا از جمله در پرتقال در استان برتاين )فرانسه( و در د

انفرادي هنوز هم در حال حاضر مي تواند در تمام نواحي جهانديده شود ولي به مثابه قاعده نژادي جمعي، 

نمايندگاني از آن فقط در تاسمانيها، استراليايي ها و قسمتي از كالدونياي جديد باقي مانده است. پس از ديرينه 

متنوعترين نژادها، حتي بخصوص در عماري جمجمه بطور قابل توجهي متنوع شده است. سنگي متأخر، نوع هاي م

در ناحيه هايي كه در آنها تراكم جمعيت خيلي باال است، پاره اي خصايص كه به نظر مي رسد ادامه تكامل انسان 

لقي كرد. حجم مغز هيچ نوع نمايان بوده اندبا تراكمي كافي ظاهر مي شوند تا بتوان آنها را به مثابه خصايص گويا ت

گرايش روشني به رشد نشان نمي دهد، در واقع به نظر مي رسد كه از نئاندرتال ها به بعد در اين جنبه هيچ نوع 

پيشروي نداشته است. برعكس، ابعاد چهره گرايش به كاسته شدن دارد و اين كاهش حجم چهره به كرات از طريق 

( بيان مي شود. كم شدن طول قوس ساختمان مربوط به دندانها، 63و  59، 55از بين رفتن دندان عقل )شكل هاي 

ضمن اين كه تكيه گاه كلي چهره همان اولين دندان آسيا است و نتيجه آن بيرون زدگي بيش از بيش پيشاني 

آنها  است. از حدود بيش از نين قرن پيش متوجه اين ويژگي شده و منبع پاره اي نظريه هاگرديده است كه بر پايه

انسان كنوني به نحوي جنين يا كودكي عقب مانده در مرحله اي زودرس در رشد خود است. از مالحظات متدوال 

است كه در ميمونها و در انسان، در كودكي و در زمان بزرگسالي، حجم مغز نسبت به چهره، كه تناسبات نهايي 

راين اساس،در تكامل به سوي انسان نوعي تأخير خود را فقط از بلوغ به بعد پيدا مي كند، قابل توجه باشد. ب



و، استمرار حاالت كودكي ديده مي شود كه فرصتي براي رشد شعور و عقل است، فقط يك گام باقي « فزاينده»

 مانده بودكه به راحتي برداشته شده است 

ياي انسان انگاشت بايد از اين امر پرهيز كرد كه در انسان جنيني از گوريل ديد يا ميمون را نمي كنم فكر

اين امر نوع ديگري از گرايش به جستجوي بيمارگونه يك همزاد عجيب الخلقه و مهيب براي انسان است. در واقع 

ديديم كه فرمول و قاعده انسان فرمولي كامالً متمايز از فرمول ميمونها است همچنين درباره يك كالبد انساني 

يا آ ه كه منطبق با جمجمه انسان محتوي مغز كوچكي بوده است.ديديم كه زنژآنتروپ فرمولي ها تحقق بخشيد

جنين پافراگذاشته يك موش كر كوچك باشد، يا ماهي قزل آال مراحل نخستين مي توان پذيرفت كه كرگدن 

ين داريم، ال كه چرا ما مغزي بزرگتر از سايرؤبه منظور تبيين و پاسخ به اين سجنين يك ماهي سلكانت باشد؟ 

مي كنيم خالف جريان حركت كنيم و تكاملي را در نظر بگيريم از همان ابتدا معطوف به سوي بهترين اين خط را 

سازمان عصبي بوده و در نتيجه معطوف به افزايش وزن دستگاه مغزي بوده است.از اولين موجود دوپايي، ديگر 

ات تدريجي و فزاينده ممكن جاي آن نيست كه طرح كلي مكانيكي آن مورد سؤال قرار گيرد ولي يك سري اصالح

روي دندانهاي نيش و اولين دندانهاي آسيا باز هم تعادل نئاندرتالي است؛ انسان انديشه ورز به تعادل چهره  است.

از دست دادن كم و بيش كامل تعادل روي دندانهاي نيش و ناحيه ماقبل پبشاني نائل آمد.در هيچ يك از اينها 

مراحل كودكي آن براي تبيين تكامل انسان نشان داده شود، زيرا رنژآنتروپ نشاني از دخالت ميمون نيست كه 

هيچ نوع نشاني از جنين ميمئن ندارد و توسعه تمام تبار تا ما فرآيندهاي را دخالت مي دهد كه از نظر زيستي 

 ندارند. « جنين كردن» عادي هستند و هيچ ارتباطي با 

 

 انسان آينده

اگر چيزهايي را كه مشخصه هاي بنيادي  اد خط سير]تكامل[ انسان قرار بگيريم ؟در امتد دارد كه آيا امكان

)وضعيت عمودي، دست، ابزار، زبان و گفتار( هستند در نظر بگيريم دستگاه شايد از يك ميليون سال پيش به اين 

شهاي بنيادي خود، آن باشيم كه انسان، بدون از دست دادن ارزاگر در پي  طرف به باالترين حد ]تكامل[ مي رسد.

مجموعه مي تواند تكامل يايد، به طور اجتناب ناپذيري به سوي اصالحات بناي جمجمه هدايت خواهيم شد. 

و براي اين كه  تثبيت يافته استپس سري در طول زماني طوالني از طريق وضعيت ايستاده استخوانهاي آهيانه و 

طاق جمجمه به نظر مي رسد كه  تي در اين وضعيت پيش آيد.تغييراتي از اين لحاظ صورت پذيرد الزم است تغييرا

نيز در قسمت مياني خود تثبيت شده است: يعني حالت بادبزني كورتكس مغز با تغييرات اندك كامالً گسترده 

آخرين پيشروي بر روي قلمروهاي قبل از پيشاني از طريق از بين رفتن برجستگي هالل باالي حدقه  شده است.

طريق از بين رفتن دندانهاي عقل، كه هنوز به زحمت طرح اوليه آن موجود است، تحقق يافته  چشم و سپس از

است. پيشرفت در اين راستا تا بينهايت نخواهد بود و بايد اين واقعيت را در نظر داشت كه براي پايدار ماندن 

توانيم بازهم بازي قابل توجهي انسانها، آن طور كه تصوري از آن از نظر جسمي و روحي داريم، به هيچ وجه نمي 

جنين، انسانهاي آخر قرن بيستم، يعني انسانهاي هم از با الهام  ،را بپذيريم. پيش بيني كنندگان آخر قرن نوزدهم

به شكل فردي با مغزي عظيم، چهره اي خيلي كوچك و بدني باريك و ظزيف مجسم كرده اند. اين  ،عصر ما را



ي وجود ندارد كه حجم ]مغز[ بدون پشت سر گذراندن هزاران سال توسعه قابل انگاره غلط است زيرا هيچ دليل

توجهي پيدا كند. ما هنوز فقط سي هزار سال عمر داريم و براي آن كه انحراف مسيري قوياً در انواع احساس شود 

رسيد البته تا  خيلي بيشتر از اينها الزم است. مي توان از طريق انتخاب مصنوعي به نوعي افزايش نسبي وزن مغز

جائي كه اين مشخصه حقيقتاً بطور متوازن اهميت داشته باشد. ولي آن چه كه آينده نگران پيش بيني نكرده اند 

اين است كه هيچ نوع تغيير عمده اي به هيچ وجه نمي تواند بدون اضمحالل دست و ساختمان دندان و در نتيجه 

سان بي دنداني كه به شكل خوابيده و با استفاده از باقيمانده اعضاي بدون از بين رفتن وضعيت ايستاده، رخ داهد. ان

قدامي خود براي قشار دادن دگمه ها به حيات خود ادامه مي دهد كامالً غير قابل تصور نيست و بعضي از داستانهاي 

ن تكامل آرماني را كه به اي« ونوسيها»و « مريخيها»آينده نگرانه، با نيروي به هم آميختن هر نوع فرمول ممكن، 

نزديك مي شوند، خلق كرده اند. آيا قادريم اذعان كنيم كه اينها بازهم انسان هستند؟ در ديرين شناسي نمونه اي 

نداريم كه يكي از انواع]جانوري[ به نقطه اي از تعادل رسيده باشد كه در آن بطور دائمي بماند. بعضي از انواع، مثل 

رسيده اند، بعضي ديگر با رسيدن به حد تعادل نسلشان براي هميشه منقرض  كوسه ها، به نوعي از ثبات دائمي

ي باشد، بخت و اقبال انسان از نوع رده دوم است و پستاندارشده است. به نظر مي رسد، اگر بحث بر سر هر نوع 

دن به اين امر خود هيچ دليلي وجود ندارد كه از نطر رده بندي، پيشگوئي بدبينانه باشد. با اين همه بايد با انديشي

را تسلي دهيم كه آن چه كه باقي مي ماند اطاعت از جريان كلي انحراف مسير انواع و گونه است و در نتيجه شايد 

براي انقراض آن دهها هزاره اي فرصت باقي است؛ همچنين مي توان پذيرفت كه انسان بطور اراداي ژنتيك را بكار 

جريان تكامل را به حالت تعليق نگه دارد. بهر حال، نمي دانيم كه انسان خواهد گرفت تا براي الاقل مدت زماني 

 كند..«آزاد »بدون تغيير نوع، از چه مي تواند خود را 

 

 تكامل مغز نئانتروپ ها

جا باز كردن ناحيه جلوي پيشاني است. در تكامل انسان نمايان تماشائي آخرين مرحلة واقعاً ديديم كه 

م اين دگرگوني مهم چه نتايجي روي كاركرد مغزي مي توانسته داشته باشد، همانطور نتيجه شايسته است ببيني

كه چنين كاري را در مورد ساير شبه انسانها انجام داديم. حجم مغز از متكاملترين پاله آنتروپها به بعد تغييري 

سانتيمتر مكعب؛  1300-1200سانتيمتر مكعب؛ پاله آنتروپهاي كهن:  1200-600نكرده است )آرك آنتروپها: 

سانتيمتر مكعب( تغييرات اساسي بايد از  1550-1400سانتيمتر مكعب؛ نئانتروپها:  1600-1400نئاندرتالها: 

طريق اصالحات در تناسبات قسمتهاي مختلف مغز انجام گرفته باشد و نه نسبت به ماده جديد]مغز[.با اين كه 

ريم، تكاملي در تراكم ياخته ها، تكثير رابطه ها و اتصاالت، هيچ نوع امكاناتي براي بررسي تاريخچه ديرين ندا

به نطر مي رسد كه اساس آن گسترش قسمت با اينجال، استفاده كاملتر از حجم موجود، بسيار محتمل هستند. 

.. جلوي پيشاني مغز بوده است.از گذشته هاي بسيار دور، بطور تجربي رابطه بين پيشاني و ذكاوت مطرح بوده است

، پس از كارهاي آخر قرن هيجدهم، بخصوص كارهاي دوبانتون و كُمپر، ارزش علمي و كم و رابطه مستقيم اين

بيش جزمي پيدا كرد.قبل از پذيرش و بسط آن چه كه تبديل به يك مفهوم عاميانه و پيش پا افتاده شده است، با 

گسترش پيشاني و ذكاوت وجود ندارد. اين همه بهتر است يادآوري شود رابطه اي مطلقاً اجباري بين حجم مغز،



در واقعيت فردي، استثنائات فراوان اند و از مدتها قبل مي دانيم كه يك مغز كوچك متفكر برخوردار از سازمان 

ظريف و متراكم، حتي در زير يك پيشاني كوتاه و فرو هشته، بر مغز درشت ارج است؛ ولي واقعيتي آماري باقي 

ب تكامل مغز انسان نماها مربوط مي شود : يعني برد كلي قلمروهاي ناحيه جلوي مي ماند كه به خود چهارچو

 پيشاني از طريق انسانيت.

ناحيه جمجمه را كه به دو منطقه تقسيم مي اين  اعصاب طي چند دهة اخير،ي و جراح عصبي فيزيولوژي 

كس جديد در جلو از نواحي پيش دو منطقه عبارتند از قسمت كورتاين شود بارها مورد مطالعه قرارداده است. 

كه به ساختار بسيار قديمي مغز مهره داران مربوط مي  9حركتي گسترش مي يابد و مجموعه ساختارهاي مغزي

ر د داشتد را شود. مجموعه ساختار مغزي كه از مهره داران پست نقش اصلي تعبير داده هاي مربوط به بويايي

هاي تنظيم كننده هيجانات و هشكل يافت و تبديل به يكي از دستگا پستانداران عالي بطور قابل توجهي تغيير

احساسات شد و به مفهومي ديگر، مركز ادغام احساسي در دستگاه مغزي است. در پي نجربيات و مشاهدات متعدد 

ز طرف بسياري اجراحي، كورتكس ناحيه جلوي پيشاني به مثابه يكي از عناصر اصلي شخصيت ظاهر مي شود و 

شناسان به مثابه مداخله كننده به شيوه اي برتر و مهمتر در تسلط و كنترل اعمال، پيش بيني و نيز  از عصب

شناخت روشن بينانه و هشيارانه تلقي شده است. توسعه ساختارهاي مغزي در باالترين مقياس حيواني و مجاورت 

ر را مي دهند كه جا بازكردن ناحيه كورتكس كنترل آن امكان درك دست كم بخشي از بهره مندي انسان از اين ام

جلوي پيشاني موجب اين بهره مندي بوده است. مغز قدامي انسان انديشه ورز، از طريق دستگاه تنظيم كننده 

ناحيه جلوي پيشاني آن، به نحوي بين كورتكس محركه فني و كورتكس به كار اندازي هيجان و عواطف جاي مي 

در ناحيه جلوي پيشاني، كه چند سالي  10ارهاي عصبي سفيد رنگ مغرگيرد. نتيجه جراحي هاي عصبي بخش ت

در درمان بعضي از بيماران رواني نقش داشته است، هم عهده دار بودن نقش تخفيف و بازدارندگي و هم نقش 

انگيزش و محرك كورتكس ناحيه جلوي پيشاني را در به در جريان تظاهرات هيجاني و عاطفي و هم در جريان 

حركتي را روشن كرده است. بنابر اين براي خدمت به هوش، تمي توان لوازم و وسايلي را در نظر گرفتن تظاهرات 

كه منطبق تر با لوازمي باشد كه هم انگيره هاي احساسي و هم دستگاه سازمان حركتي را در يكجا با هم ادغام 

كه نقش كورتكس ناحيه جلوي كرده باشد. هرچند كه هنوز هم چندان شناخته نشده است، به نظر مي رسد 

پيشاني به عنوان وسيله تنظيم احساسات، تسلط و قضاوت نقشي اساسي است. مفهوم هوش و انديشيدن و تأمل 

را به معناي كامل انساني كلمه از موقعي مي توان بكار برد كه اين قسمت نقش مهم و برتر را به عهده گرفت. ضمناً 

بازكردگي پيشاني، در تاريخ جوامع انساني تغيير شكلهاي ژرف روابط بين انسان خواهيم ديد كه بالفاصله در پي جا 

و جهان زيستي رخ داد. در ابتدايي ترين انسان نمايان نمي توان منكر امكان پاره اي توسعه قلمروهاي ناحيه جلوي 

گاه محركه و پيش از محركه پيشاني شد زيرا پيدايش ابزارها و توسعه زنجيره عملكردها نميتواند تنها بر مبناي دست

، بين احساسالت و عكس العملهاي حركتي مربوط به ساختن يا سازمان در سطح زنژانتروپفهميده شود. از قبل، 

                                                 
9 - rhinencéphale 

10 - lobotomie 



فني، مستلزم مغزي مربوط به پيشاني بوده است كه بطور قطع نقش آن، از همين مرحله به بعد، بسيار مهم بوده 

است رشد مداوم حوزه مربوط به پيشاني است به ميزان گذر زمان است و آن چه كه شگفتي آور با اين حال است. 

به ميزاني است كه فنون بازتابي از هوشمندي و شعور بيش از بيش مسلط و استادنه را در اختيار ما مي گذارند.وقتي 

است، اين امر را با  كه پذيرفتيم كه در استرال آنتروپها و آرك آنتروپها، توسعه فنون تقريباً تابع توسعه مغز بوده

در نظر گرفتن آين امر انجام داديم كه شعور خالقه توانسته است از ويژگي فردي ظاهر شود. در واقع باور من بر 

اين است كه در اين سطوح با مربوط كردن پيشرفت فني به پيشرفت ريستي، كار ديگري نخواهم كرد جز در نظر 

ط همان پيشرفت فني با سازمان گروه اجتماعي بر مبناي انسان انديشه گرفتن پديده اي كه قابل مقايسه با ارتبا

ورز باشد. تأثيري كه بطور بسيار روشنتري از آزاد شدن مغز قدامي به بعد آشكار مي شود، اهميتي است كه جامعه 

به نسبت به نوع كسب كرده است. در لحظه اي كه ايفاي نقش تغييرات فردي عمل مهمتر و برتري در پيشرفت 

شود كه در اين تحول يا  خوبي احساس ميه بعهده مي گيرد در همان حال ضرباهنگ ارزشها دگر گون مي شود. 

تكامل، پاله آنتروپها نقش لوال، يا حد فاصل يا دوره مياني را ايفا مي كنند. اينها از لحظا شكل و قد و قواره اشان 

انه از نوع جانوري اند و در آن فن و زبان هنوز كامالً سلطه هنوز هم به دنيايي تعلق دارند كه در آن ارزشهاي آمر

امكانات خود را تحصيل نكرده است، ولي پاله آنتروپها از نظر جزئيات مهم از هم اكنون به دنياي ما تعلق دارند. 

ه دست سودمندي مطالعه فرهنگ آنها، كه غالباً توسط پژوهشگراني ناديده گرفته شده است كه دغدغه آنها بيشتر ب

آوردن جمجمه بوده است تا درك انسان، براي درك خاص خود ما بنيادي است زيرا بطور قطع اين نوانتروپها و نه 

 استرال آنتروپها هستند كه صحنه ماقبل آخر تاريخ و سرگذشت ما را بازي مي كنند. 

 

 فنونآهنگ تكامل ضربتنوع و 

م، الزم است پس از تمام چيزهايي كه درباره واقعيت كالً وارد حوزه انسان انديشه ورز شويپيش از آنكه 

جسمي و شعور و هوش نياكان انسان گفته شد، تاريخ و سرگذشت فنون آنها را به شهادت بطلبيم. كوشش خواهم 

كرد با از سرگيري رديف اساس پيشرفتهاي مادي، روابطي را نشان دهم كه در ابتداي آنها همراه با پيشرفتهاي 

 د.زيستي بوده ان

 

 مراحل تكامل فني

تي كه ازقديمي ترين مراحل تا ابتداي دوره هاي اقليمي كنوني از تكامل فني انسان نمايان داريم شناخ

اساساً مبتني بر ابزارآالت و لوازمي است كه از سنگ تراشيده حاصل شده اند. به شرط پذيرفتن اين امر كه اين 

ي از تداركات انسانهاي سنگواره شده هستند، ميتوان براي اين ابزار ابزارآالت و لوازم فقط معرف بخش بسيار ناچيز

آالت شاهدي ارزشمند و مهم قايل شد زيرا درباره تمام چبزهايي كه زوال ناپذيرند مثل سنگ چخماق، عمالً 

 چيزي نمي دانيم. 

ي كنند، با ساده قرن نوزدهم، كه هنوز هم تعداد بسيار زيادي از عامي كنندگان افكار آن قرن را دنبال م

كردن عناصر امروزي و بردن آن به گذشته، انگاره اي از انسان ماقبل تاريخي خلق كرد، يعني پوشاك كامل امروزي 



انسان را تبديل به پوست خرس نمود كه به دور كمر و روي كليه ها بسته مي شد، تبر هيزم شكني امروزي او را 

بند به سر يك چوبدستي بسته شده بود، و غار را خانه انسان ماقبل  تبديل به ابزار سنگي دو لبه اي كرد كه با

تاريخي كرد و از اين قبيل. تصوير سازي به اشكال گوناگون، از نقش برجسته هاي ديواري براي آمفي تئاترها تا 

اي اوليه به فيلم و طرح هاي فكاهي، اين انگاره را چنان تصويري مأنوس و. آشنا كرد كه اين انگاره حتي از انسانه

ئيها . استراليايت امردر واقعبعد اين چنين آشنا نبود ولي از طريق فقر ساده انسان مدرن اين آشنايي حاصل شد. 

در مقايسه با يكديگر مي توانند تأمل و تفكر پژوهشگران را تغذيه كنند؛ ولي ويژگي دقيق  اسكيموها يا ]بوميان[

دارند مانع تطبيق اين نوع مقايسه موازي تا گذشته هاي دور مي شود به  و فراوان تمام چيزهايي كه اين دو جامعه

نحوي كه در انتها، انگاره فني انسان ماقبل تاريخ كامالً ناكافي باقي مي ماند. اين ناكافي بودن تقريباً به همان اندازه 

انديشه ورز سنگواره شده نيز شامل زنژآنتروپها، كه بايد عمالً فرهنگ فني بسيار ظريفي مي داشته اند، و انسان 

مي شود، كه فقط اندكي سنگ تراشيده و استخوان كار شده از خود باقي گذاشته اند، در حالي كه بايد وسايل 

 زندگي قابل توجهي مي داشته اند.

سال پيش  80000 سال تا 30000انسان انديشه ورز كه بين ، در مورد جزئيات شدن به با واردبا اين حال، 

به تشكيل مجموعه اي از اسناد نسبتاً حجيم نايل مي شويم. درباره او، بدون دل بستن  ،د مي زيسته استاز ميال

به شناسايي فرهنگي بيش از حد سخت و موشكافانه، مي توان گفت كه انواع كلبه ها را مي ساخته و انداع چادر 

ه بود، زيوري جسماني چون گردن بند و ها را بر پا مي كرده، پوشاك او از پوست بوده كه با ظرافت دوخته شد

زيوري براي موي سر، ساخته شده از دندان حيوانات، صدفها و يا از قطعات بريده شدن استخوان، بر تن و بدن 

كرده و قصاب و پوست كن و پوست ساز بسيار با تجربه اي  نيزه شكار ميه با ك مي دانيمخود مي آويخته است. 

ابزار آالت متنوعي براي شكافتن و برش دادن سنگ چخماق و كار بسيار ظريف بر  عنوان صنعتگر،ه ببوده است 

روي مواذ استخواني در اختيار داشته است. اگر به اين موارد، تمام چيزهايي را كه مي توان از سبدبافي و زنبيل 

غني از او مجسم كنيم  بافي و حصير بافي، و كار كردن با پوست درختان و چوب در نظر بگيريم، انگاره اي نسبتاً

 ي مجموعه قابل توجهي از فرهنگهاي ابتدائي، مرده يا زنده، مورد استفاده قرار گيرد.لگوكه مي تواند به عنوان ا

اگر چنين تركيب و تلفيقي را براي متأخرترين پاله آنتروپها، كه موستري ين هاي اروپا شاهدي بنيادي و 

ريم انگاره اي همگون ولي به صورت قابل توجهي ضعيف و ناچز شده به قابل توجه براي آنها هستند، به عمل آو

دست مي آوريم. پاله آنتروپهاي تكامل يافته از بنا كردن سرپناهها، كلبه ها و بر پا كردن چادرها اطالع داشتند، 

قطعه كردن احتماالً با نيزه شكار مي كردند و بهترين شواهد را درباره مهارت آنها براي پوست كندن و قطعه 

جانوران داريم. ابزار آالت سازنده آنها اندك است، روي استخوان كار نمي كردند ولي مي توان به دالليلي فرض 

 كرد كه روي چوب و پوست درختان كار مي كرده اند. 

 بيش از اين جلو رفتن عقالني نيست، درباره پاله آنتروپهاي كهن يا درباره آرك آنتروپها كه كشفيات درباره

سكونتكاه آنها نادراست، هيچ نوع حفاري و كاوشي كه حقيقتاً در جهت درك فرهنگي آنها باشد، به عمل نيامده 

همه، از انسان انديشه ورز تا استرال آنتروپها، خط سيري قطعي از تكامل فني محسوس است با كاسته با اين است. 

فاصله مي گيريم نمي توانيم با قاطعيت كافي نظريه  شدن اسناد، اين خط سير مبهم مي ود و هر قدر از نظر زماني



اي اظهار كنيم. در نتيجه، اگر به دست آوردن انگاره تكاملي واقعي ممكن باشد، فقط بر مبناي صنايع سنگي ممكن 

 خواهد بود. 

 

 صنايع سنگي

 

اشته و به شكل برداگر سنگهايي را كه به مثابه ضربه زن بكار مي رفته اند يا سنگهايي را كه اطراف آن را 

آالت سنگي را رمي توان گفت كه مجموعه ابزاكروي در آورده اند و مورد استفاده آنها رمزآميز است، جدا كنيم، 

ت به كمك انسانيفني  ابزارهاي برنده، خراش دهنده و سوراخ كننده تشكيل مي دهند. بنابراين رديابي تكامل

ياء برنده مي اره اي فرهنگي است كه بطور تنگاتنگي محدود به اشابزارهاي سنگي تراشيده شده، استفاده از انگ

ي است شود. براي احساس اين امر كه شناخت صنعت انسانهاي سنگواره شده به چه چيزي كاهش مي يابد، كاف

 ز ابزارهاي برنده،چند فرهنگ كنوني را در نظر بگيريم و آنها را از همه وسايل و تجهيزات و همه اسلحه هايشان، ج

شناسي،  محروم كنيم. همين كه اين ديد روشن بينانه درباره ماهيت مدارك حاصل شد، در وراي جزئيات گونه

 جهت گيري تحقيق به سوي آن چه كه مستعد دادن انگاره اي تكاملي است ممكن ميشود. 

ند كه ابعاد متخصصان مربوط به ماقبل تاريخ اروپايي، از مدتها قبل اين بررسي تجربي را به عمل آورده ا

متوسط ابزارهاي سنگ چخماقي از آبه ويلي ين تا دوران ميان سنگي كاهش يافته است. تبرترهاي دو لبه بزرگ 

تدريجاً جاي خود را به قطعات كوچك پرت شده موستري ين داده و سپس تيغه هاي پارينه سنگي متأًخر داده 

م پيوند خورده اند. چند سال پيش، متعجب از ميان سنگي به ه 11«خرده سنگ هاي»اند كه همين ها نيز با 

شباهت اين امر با پاره اي تكامل هاي ديرين شناسي،فكر مي كردم اين بررسي مي تواند يك عمل فني كلي را 

واقعي است. فرضيه آغازين اين بود كه  12«اورتوژنز»پوشش دهد كه مستقل از شكل ابزارها و تضميني براي 

يك قلوه سنگ چخماقي، در زمانهاي متفاوت، بر اساس رابطه بين طول برنده حاصله و  استخراج يك ابزار برنده از

 (.64حجم سنگ چخماق الزم، متفاوت است)شكل 

                                                 
11 - microlithes 

12-orthogénèse: خالت انطباق، از قبل تعيني شده استفرضيه اي كه بر اساس آن تكامل ارگانيسم هاي زنده ، بدون د 
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جدول طول نسبي لبه بُرنده قابل استفاده اي كه از يك كيلوگرم سنگ چخماق در 

 اعصار مختلف ديرينه سنگي به دست آمده است.

 

آسان است چونكه، بدون در نظر گرفتن ضايعات، كافي است طول لبه هاي برنده قابل بررسي تجربي بسيار 

جدول ازدياد شگفت مصرف در يك كيلوگرم سنگ چخماقي كه تبديل به ابزارهاي معين شده است تعيين شود. 

شگفت  امرين ااين رابطه نشان مي دهد كه اولين رابطه انسان را با منابع زيرزميني عينيت مي بخشد. بررسي آور 

و ويژگي فوق العاده زيستي اشياء برنده  استبوده موازات تكامل خود انسانها ه اين ارتباط بفت آور است كه پيشر

را در ماقبل تاريخ به دست مي دهد. اگر جزئيات ارتباط زنجيره اي شكل ها در نظر گرفته شود، اين توازي بازهم 

 روشن تر است. 



طرزي ساده با ضربه اي عمودي كه بر روي لبه يك قلوه سنگ وارد  ه تيزي كه به: لبدَمه تا دودَمه ك ياز 

حاصل شده و نمونه نخستين « روي هسته»است، ابزاري است كه « يك دَم»و اين لبه حاصل مي شود يك ابزار 

ي دو سلسله طوالني است. برداشتهاي اوليه از قلوه سنگ براي سلسه اي از تكه سنگهاي پريده شده اضافي رو

طرف سنگ، منجر به آزاد شدن نوك تيزي مي شود كه بهترين وضعيت بُرندگي را تأمين ميكند. بر مبناي اين 

ابزار بسيار خشن، ابزاري دو دمه داريم، كارد سنگيني با محيط بادامي شكل كه شايد در طي چهارصد هزار سال 

 60ضزبه هاي مشابه عمودي حاصل مي شد ) به كندي تكامل مي يابد. لبه برنده كه ابتدا با يك سلسلسه از

سانتيمتر( رسيد و اين امر با ضربه  20سانتيمتر(در عصر آشولن كهن به شكل منظم تر و ظريف تري)يك متر و 

مماسي حاصل شد كه اولين قطعات جدا و پرت شده دراز و كشيده را به دست مي داد. دو دمه در اوج تكامل خود 

ماقي، ضخيم و لي كامالً متعادل شد كه مقطع نيم رخ آن نامتقارن و ناشي از دو تبديل به يك بادام سنگ چخ

سلسله اداهاي مربوط به آماده كردن اوليه آن است. از قطعات بلند جدا شده مبتني بر اهداف، سنگهايي به شكل 

 منظم حاصل مي شد كه خود اينها نيز به عنوان كارد به كار مي رفتند. 

ابزار »: دو دمه با رسيدن به اين نقطه منشاء قطعات شكسته و پريده شد و از  لووالوايز دو دمه تا نوك تاز 

به صورت افزايش يافت و بتدريج  ضخامت نامتقارن آن بودن باز ايستاد تا خود تبديل به هسته شود.« روي هسته

ده را به خود بگيرد. از توده سنگي درآمد تا شكل قطعه سنگهاي بريده و پرت شده اي با شكل از پيش تعيين ش

، گرايشي به وجود آمد و هسته كليشه اي، استخراج لووالوازي–عصر موسترين، در طي صد هزار سالطريق انطباق و 

اوج فني در نوك . سه يا چهار قطعه جدا و پرتاب شده به شكلهاي بيضي، كشيده و سه گوشه را تأمين مي كند

سانتيمتر باشد.مزيت فني ]نوك تيزها[ نسبت به  20ي تواند متجاوز از تيزهايي با قاعده نازك است كه طول آن م

دو دمه دو برابراست زيرا همان حجم سنگ چخماق سه برابر بيشتر لبه برنده مفيد را به وجود مي آورد و قطعات 

كه سنگ سنگ چخماق كوچك مي توانند بطور مفيدي مورد استفاده قرار گيرند. بنابر اين رابطه انسان با محيطي 

 چخماق خام براي وي فراهم مي كند بطور قابل توجهي كاهش مي يابد. 

:موسترين ها با ارائه راه حل هسته به به سنگهاي شكسته و پرت  سنگ ها ها خردنوك تيزهاي لوالوا تاز 

پس از آنها  شده با شكل از قبل آماده شده، شايد مهمترين انقالب فني تمام تاريخ انساني را به وجود آوردند زيرا

تكامل به دنبال آمايش فرعي و جزئي وسايل استخراج بود، بهينه سازي برخوردهاي ضربه موجب كشيدگي هسته 

و كسب تيغه ها و ورقه هاي واقعي بيش از بيش باريك بيش از بيش ظريف شد. پيشرفت در ديرين شناسي متأخر 

مايش شده اند. از طرف ديگر، هر يك از ضايعات تراش، را عملي نشان ميدهد كه تيغه ها به شكل ابزارهاي متنوع آ

قبل از ميالد،  25000به تبع شكل آن، كاركرد معيني پيدا مي كند به نحوي كه از عصر گراوتي ين به بعد، حدود 

،مجموعه ابزار 12000اتالف سنگ چخماق، كم و بيش تا حد هيچ كاهش يافته است.در عصر ماگدالي ين، حدود 

كافي است تا اين براي اين كه با دو يا سه كيلوگرم سنگ چخماق قطعه قطعه شده انسان صدها ابزار آالت به قدر 

را در اختيار دارد. به اين ترتيب معلوم مي شود كه در اين عصر سنگ چخماق در مساكني پيدا مي شود كه كه 

لي ين و در عصر ميان سنگي، بين صدها كيلومتر با منابع طبيعي مواد اوليه فاصله دارد. حدود اواخر عصر ماگد

قبل از ميالد، گرايش به استفاده از خرده سنگ شتاب مي گيرد و اصالحي مكمل در سلسله فني  6000تا  8000



وارد مي شود، يعني تيغه ها، كه از هسته حاصل شده اند، قطعه قطعه ميشوند تا براي تهيه و ساختن قطعات 

نحوي كه تيغه نيز به نوبه خود تبديل به منبع جديدي از توليدات مي كوچك هندسي و منظم به كار آيند، به 

 شود. 

روابط از وزن تا لبه برنده ناگهان تغيير يافته اند و به ولي باقي هستند عمومي تا دوران نو سنگي تهاي سن

ازهاي فني را اعداد بسيار پائيني سقوط مي كنند. اين امر مربوط به ايم عمل مي شود كه كشاورزي بطور كامل ني

دگرگون مي كند و تبر و تخماق بيشتر به وزن احتياج دارد تا به يك لبه برنده باريك.كاردهاي ساخته شده از 

تا  6متر]يعني بين  8تا  6سنگ چخماق رابطه نزديكي را با كاردهاي ديرينه سنگي متأ خر حفظ مي كنند )بين 

، در 13پرسيني–طلوع فلزكاري، در فرانسه، كارگاههاي گرانمتر دمه برنده از يك كيلوگرم سنگ چخماق[(. در  8

قبل از ميالد، هنوز هم هسته هاي عظيمي را حاصل مي كردند كه به تبع سنت قديم ابداعات اولين  2000حدود 

 سانتيمتر هم برسد.  30دشنه هاي مسي طول آنها مي تونست به 

ي، تنها يك پرسين-ك دمه تا تيغه هاي بلند گرانبه اين ترتيب به دست آوردن لبه هاي برنده، از اولين ي

اق ماده با خط تكاملي را دنبال مي كند كه مرحله به مرحله بدون در نظر گرفتن شكل ها به سوي بهترين انطب

اي از  مورد مصرف آن هدايت مي شود. تسلسل تاريخي زمين شناختي دوران چهارم بازهم بخش نسبتاً گسترده

 بر دارد. ابهام و ترديد را در 

ا در هم مي ربا اين همه، اين رويكرد، ظاهراً ساختگي زيرا داده هاي زيست شناختي و پديده پيشرفت فني 

عه انسان آميزد، تكامل بسيار ويژه اي را بروز مي دهد. توازي دو منحني در سطحي به زحمت صعودي، ظي توس

هن به شدت نزولي زيين ها و توسعه پاله آنتروپهاي كلوالو-نماها تا آرك آنتروپها دوام مي آورد، سپس طي موسترو

حد مي  مي شود؛ سپس منحني صنعتي بطور عمودي شروع مي شود و منحني حجم مغزي تا به امروز به باالترين

اويه بادبزني رسد. اين مالحظات سعي به تأييد مطالبي دارد كه در فصل قبل گفته شد: يعني گسترش بسيار كند ز

ه مرحله تا پاله احتماالً افزايش حجم جمجمه آن را بطور نسبتاً دقيقي بيان مي كند، و مرحله ب كورتكس مغز، كه

گام باز شدن آنتروپها دنبال مي شود، كه همه اينها در ارتباط با بحران زيست شناختي واقعي هستند كه در هن

ست و اگر به اكننده وضعيت زيستي  چفت ناحيه جلوي پيشاني اتفاق افتاد. تا آن زمان فعاليت فني دقيقاً بيان

ني را در بودن در حضور انسانيتي غير انديشمند ادامه مي داديم مي توانستيم نقطه ظهور ناگهاني منحني ف

ه عبارت ديگر، از آن را. ب قبل 10000از ميالد را پيش بييني كنيم و نه  بعد 400000تا  200ماگدالني ين بين 

وجودي جانوري منحني تكامل زيستي را، كه از انسان م« ويداد ناحيه جلوي پيشانير»به خوبي به نظر مي رسد كه 

ه ورز، فن ديگر تابع قوانين طبيعي رفتار انواع گونه ها ساخته بود، شكسته و منحرف كرده است. در انسان انديش

ي به زندگي به نحو در ارتباط با پيشرفت ياخته اي نيست بلكه به نظر مي رسد كامالً ظهور بيروني مي يابد و

 د شد. خاص خود زندگي مي كند. در هر يك از فصول بعدي، اين جدائي تحت روشنائيهاي متفاوتي ظاهر خواه

 

                                                 
13 - Grand-Peissigny 



 توليدات تنوع 

وقتي سياهه اي از اكتسابات پي در پي از ابزار آالت، در ارتباط با مراحل تكامل قطعه قطعه كردن،تهيه كنيم، دليل 

( انگاره اي از مجموعه تكامل به سوي تخصصي شدن ابزارها و 66ست. جدول )شكل و تأييد مهمي حاصل شده ا

اهميت حاصل از آخرين مرحله را از طريق صنايع استخواني و خالقيت هاي بيگانه با تأ مين معاش در اختيار مي 

 گذارد.

 مل تعددجريان منظم و احدي است كه شا به تبعسه مرحلة اول يك مشخصه به روشني ظاهر مي شود: 

ولي بدون ترك كردن و كنار گذاشتن كامل اين صور كهن از صور كهن مشتق شده ابزار و پيدايش صور نوين 

است. اين تنها جرياني است كه از فرهنگ پبل تا موستر ين از صنايع مي گذرد با تأييد كردن آن چيزي كه از 

لها از صنايع مي گذرد. با اين همه، مرحله سوم از تكامل زيستي يكپارچه و منسجم از استرال آنتروپها تا نئاتدرا

قبل در راه جديدي افتاده است و نئاتدرالها از قبل صاحب پاره اي از نشانه ها و خصوصيات مرحله بعدي هستند. 

با اين وصف فقط در آخر سلطه آنهاست كه بعضي درفش هاي استخواني حقيقتاً ساخته و پرداخته شده ظاهر مي 

 گردند. 

در اروپاي غربي به  30000و  35000رحله چهارم مغايرت كامل است طي مرحله اي انتقالي كه بين در م

سرعت اتفاق مي افتد نه تنها با ابزارآالتي روبرو مي شويم كه از نظر تنوع سه برابر اند، بلكه ابزار و اشيائي را مي 

ند. انواع ابزارها تيغه دار، انواع خراش دهنده، انواع بينيم كه در فرهنگهاي ابتدائي كنوني بازتابهايي را بر مي انگيز

درفش، انواع سوزن، انواع سوزن، انواع زوبين، انواع نيزه، انواع پرتاب كننده و انواع چراغ ديده شده است يا هنوز 

 ا.هم در دست مردمان زنده ديده مي شود. بنابراين دنياي ديگري از فن است كه باز مي شود، يعني دنياي فني م
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بيانگر رابطه بين افزايش حجم مغز و تكامل فني )طول نسبي لبه بُرنده ابزار در  نمودار

 زمين شناسي.كيلوگرم ماده و تنوع گونه هاي ابزارها( در جريان دوران چهارم 

  

 سنگ

 مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

 ضربه عمودي

 تكه تَقًّه اي

 ضربه عمودي
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 ابزار يك لبه
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 اي

 ابزار يك لبه

 ابزار دو لبه

قطعه سنگ 

 تقه اي

قطعه سنگ 

 تيغه اي

 تبر كوچك

 )سنگ پيمانه(

 زار يك لبهاب

 ابزار دو لبه

 تكه نقه اي

قطه سنگ 
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 سنگ پيمانه

قطعه سنگ 
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 پرتاب كننده

 عصاي سوراخ

 كاردك

 عصاي هاللي

 گوه

 كلنگ

 متفرقه

 چند وجهي چند وجهي؟ چند وجهي

)رنگ كننده 

 ها(
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 رنگ كننده ها

 سنگواره ها

 زيور

 چراغ

 كومه ها



 

 )كومه ها(

 )گورها(

 گورها
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 66 شكل

 جدول غني سازي گونه هاي ابزارها در طي دوران ديرينه سنگي

 

درمراحل فني پيشين دارد و محكمي  ،ريشه هاي(خرمتأ صنايع سنگي مرحلة چهارم )دوران پارينه سنگي

 ولي پيشرفت كننده شكلهاي تازه در شكلهاي قديمي هستيم ما شاهد تسلسل سريع 

ن و تنوع شكل ها، بين آخر موستري ين و عصر ماگدلي ين، به وز-دو منحني مربوط به رابطه لبه برنده

صورت عمودي باال مي روند، ولي مي توان در آن فقط شتاب را مالحظه كرد و نه تغيير ماهوي پديده ها را. در 

مورد صنايع روي استخوان، كه دقيقاً در حول و حوش ديرينه سنگي متأخر به وجود أمد، موضوع به نوع ديگري 

  است. 

 

وجود صنايع استخواني در مراحل كهن در باالتر مطرح شد. به نظر ميرسد پذيرفتن اين امر غير ممكن باشد 

كه خزده ريزهاي استخواني منتسب به استرالو پيتك ها، سينانتروپها يا به موسترين هاي آلپ، صنعتي واقعي 

د ها تا مغز استخوان را خارج كنند، باشند. حد اكثر مي توان گفت كه از بين استخوانهايي شكسته شده ان

استخوانهايي نوك تيزي كه مي شد مستقيماً مورد استفاده قرار گيرند، انتخاب شده ا ند، ولي به هيچ وجه دليل و 

گواهي براي آن ارائه نشده است. چيزهايي غيرقابل بحثي كه در اختيار داريم مشتمل بر شاخ گوزنهايي است كه 

ه اند، فقط در اواخر موسترين است كه ندرتاً درفشهاي استخواني ظاهر مي شود كه ضمناً مختصراً قطعه قطعه شد

 بطور قابل توجهي تراشيده و روي آنها كار شده است. 

كامالً عجيب و غير عادي و استثنايي است و مي توانسته به اثرات رفتار عمومي بسيار مهمي  وجوداين عدم 

فن آوران نترو پ ها كه ه آلاانتروپ ها و پ ركقابل توجيه به نظر مي رسد كه آنظر اول غير  در ربط داشته باشد.

شايان توجهي بوده اند و شكل ابزار دو دمه يا ابزراتر نوك تيز خود را در دروان يك قلوه سنگ خام پيش بيني مي 

ابزارآالت آنها و پاره اي كرده اند، قادر به ديدن يك درفش يا يك زوبين در يك توده استخوان نبوده اند. بر اساس 

شواهد مادي، به نظر مي رسد عالوه بر اين، اينها داراي نيزه ها و زوبين هاي چوبي نيز بوده اند. چيزي كه شگفتي 

آن كمتر نيست اين است كه ابزارآالت ساخته شده از استخوان در همان زماني ظاهر مي شود كه اشياء زيورآالتي 

ند. انواع درفش و نيزه همزمان و به موازات گوشواره هاي آويز كار شده و دندانهاي  را از همين مواد مي ساخته ا

رديف شده جانوران براي آويختن آنها ساخته مي شده است. بدون اين كه بتوانيم با مغز انسان انديشه ورز خود به 

رنده كردن وتراشيدن  روشني جريان مختصر زنجيره اجرايي ساخته شدن يك ابزار ساخته شده از سنگ چخماق و



يك چوب را براي ساختن يك نيزه چوبي مجسم كنيم، عمليات اجرايي اينها متفاوت با سطوح پيكر تراشي يك 

 زوبين از توده عاج يك ماموت هستند.

ميتوان تصور كرد كه نياز به يك درفش يا بهترين نوك تيز پرتابي تنها در آخر عصر موسترين به منصه 

منتها اين ظهور به خودي خود گوياي نظم دغدغه ها و وسايل فني است كه با انسان نماهاي  ظهور رسيده باشد،

كهن بيگانه بوده اند سرانجام، شايد عجيب بودن آن كمتر است اگر فكر كنيم كه آنها هنوز به نقطه اي نرسيده 

كنيم و ساختن تمام قطعات  بوده اند كه در آن اين فنون ظاهر مي شوند و آنها را با دغدغه هاي خودمان تصور

 يك صنعت استخواني را به آنها منتسب كنيم 

 تنوع اقوام 

براي درك كل پديده هاي انساني، تنها از طريق سلسله اي از گمانه زنيها و زمينه يابيها درباره نكات فراوان 

صعودي مربوط به فرضيه هاي اوليه است كه مي توان كوششي به عمل آورد. وقتي كه در منحني هاي منظماً 

پيشرفتهاي صنعتي و حجم مغز تفكيكي چشمگير به وجود مي آيد، فعالً به نظر مي رسد كه در لحظه آزادسازي 

ناحيه جلوي پيشاني تغيير بسيار عميقي رخ داده است: به نظر مي رسد كه مغز به باالترين حد حجم خود رسيده 

د. در اين نقطه]از دو منحني[ مي توان گذر يك تكامل است، و بر عكس، منحني ابزار حالت صعود عمودي دار

فرهنگي را جاي داد كه هنوز هم ضرباهنگ هاي زيستي بر آن مسلط است كه همين نيز داراي تحول فرهنگي 

 است كه پديده هاي اجتماعي بر آن مسلط است 

تأييد كنيم؟ كمال مطلوب در  آيا امكان دارد كه از اين امر اولين وارسي و بازبيني را به عمل آوريم و آن را

اختيار داشتن دست كم يك ضابطه تنوع قومي در بين آثار بازمانده از ماقبل تاريخ است: در واقع، سخن گفتن از 

سلطه پديده هاي اجتماعي هم ارز است با اصل قراردادن انسجام و يگپارچگي انسانها در گروههايي كه شباهت 

هايي نيست كه در تكامل يافته ترين مهره داران بازهم توازي و همگوني با فرهنگي دارند و ديگر به تبع شكل 

جوامع موجود را مي پذيرند. در جهان زنده، جسجوي چنين ضوابطي آسان است و زبا شناسي راحت ترين آنها را 

ي قومي فراهم ميكند، ولي آذاب و رسوم اجتماعي يا مذهبي، سنت هاي زيبائي شناختي نيز وسيله رديابي مرزها

را در درون گستره هاي انساني فراهم مي كنند. . متاسفانه هيج از اين ضابطه ها در دسترس متخصص ماقبل 

تاريخ نيست. هنر براي تأمين عناصر تفكيك در سطحي كه هنوز در اولين فصل هستيم خيلي دير از راه رسيد. 

 تنها راه چاره در فنون است. 

 

ايش ارزش ضوابط فني در مقطع قوميت جهان زنده به عمل آيد، احساس در حالي كه اگر تالشي براي آزم

نوعي دلسردي و نا اميدي مي شود. مسلم است كه كوچكترين جزئيات امكان تفاوت گذاري بين يك داس 

دانماركي، اتريشي، اسپانيولي يا تركي را فراهم مي كنند، ولي چنانچه اين اشيائ را با بازگشت چندين هزار سال 

ظر بگيريم، به عالوه اين كه دسته خود را نيز از دست داده باشند، آيا مي توان مطمئن بود كه در آنها مي توان در ن

شواهدي از مشخصه هاي فرهنگي كامالً متمايز از فرهنگ دانماركي، اتريشي، اسپانيولي و تركي را ديد؟. اسناد و 



اتر مي دهد كه چندان مطلوب نيست. با اين وصف بايد آثار مربوط به ماقبل تاريخي ما پژوهش را در شرايطي قر

پذيرفت هرچند كه آنها شواهد ناچيز از تنوع قومي باشند، ابزارها تنها وسيله متبادر كردن وجود ايت تنوع قومي 

گاه به ذهن است. . ماقبل تاريخ شناسان همواره بطور ضمني درگير تمايز اقوام بوده اند.تأ ثيري كه اينها بطور ناخودآ

از تاريخ، كه در آن همه چيز بين مردمان جريان دارد، گرفته اند، اين رسم در بين اينها به وجود آمده است كه 

و سايرين را به مثابه جوهر هاي واقعي قوميت ها  16، پري گوردي ين15، اوريناسي ين14مرمان دوره هاي آشوله ان

قتي كه اين رفتار بخصوص درباره پاره اي اشياء و حتي گاهي جوهرهاي قوميت و انسان شناختي تصور كنند.و

متبلور مي شود، « 17برگهاي گياه برگ بوي ]مردمان دوره[ سولوترئن»درخور توجه و به راحتي قابل شناسائي مثل 

واضح روشن است. بنابر اين، سلوترئن ها در نهايت سهولت جماعت و حتي نژادي مي شوند كه، مطابق ميل 

سرتاسر اروپا و جهان در تمامي جهات اربعه گردش مي كنند. در حاليكه سلوترئن، به منظور تحقيات و كاوشها، در 

حفظ نمونه آن، يك انسان نيست بلكه شيوهاي از ساخحت يك شيئي است؛ و به معناي وسيع كلمه سبكي از 

ي، جا به ساختن و بار آوردن سنگ چخماق است كه روي يك شيئي اجرا مي شود كه بر حسب تمام ظاهر واقع

جا كردن نوكهاي تيز از نيزه هاي مواد استخواني به سنگ است. تنها محتواي واقعي عمل سلوترئن، بيش از داد و 

ستد افكار و انديشه ها نيست. روزي خواهيم توانست، وقتي كه علم ماقبل تاريخ پيشرفت بيشتري داشته باشد، 

سال پيش از ميالد نشان دهيم، همانطور كه در حال  15000پيشرفت انديشه سولوترن را در سرتاسر اروپا از 

حاضر مي توانيم نقشه توزيع دستگاههاي تلويزيون را در محيط هاي روستائي اروپاي غربي نشان دهيم. همين 

مثال آخر نشان دهنده بيهودگي اين امر است كه هويت باطني يك قوم بر اساس اشيائي جستجو شود كه نشان 

طريق ويژگي انقالبي اختراع آنها است. در زمينه ماقبل تاريخ بايد سعي كرد حد و مرز اقوام دهنده يك عصر و از 

نه بر اساس ابزار ها تعيين كرد، بلكه بايد عليرغم آنچه كه مي تواند باشد انعكاس تنوع قومي را در اشياء جستجو 

تنوع، عصر به عصر، با نشانه هاي قابل كرد. بعبارت ديگر، بايد نقشه نگاري گونه هاي اصلي و بخصوص گونه هاي م

استفاده فراهم آيد. علم ماقبل تاريخ هنوز قادر به انجام چنين كاري نيست مگر درباره خطوط كلي ولي حتي تحت 

، داريم، درباره “فرهنگ سنگريزه”اين شكل، نشانه هاي دقيقي فراهم مي كند. مداركي كه از مرحله اول يعني از 

ريقا فقط اختالفاتي را كه مربوط به خود ماهيت سنگ مورد استفاده است نشان مي دهد. با تمام گستره قاره آف

توجه به اين كه تا به حال فقط يك دمه و قطعاتي كه با تقه جدا شده و حالت دور ريز دارند به مثابه ويژگيهاي 

 ممكن باشد. مناسب اولين مرحله شناخته شده اند، به نظر نمي رسد كه وجود تنوع به هيچ وجه 

در مرحله دوم، عليرغم كمبود هاي فراوان، وضعيت نشان دهنده وجود گستره هاي بزرگ متعدد صنعتي 

است كه در آنها تكيه هم بر روي يك دمه و هم بر روي قطعه سنگهاي جدا شده و پريده يا بر روي قطعات بزرگ 

ي، مديترانه و آفريقا در سطوح گسترده اي به جدا شده از طريق تماس است . اندونزي، آسيا، هند، اروپاي ميان
                                                 

14 - Acheuléen 

15 - Aurignacien 

16 - Périgordien 

17 - Solutréen 



ميزان مناسبي اين تأثيرات مختلف دارند. اين وضعيت، دست كم، گوياي آن چيزي است كه مي توان آن را سفره 

هاي )تمدن( ناميد، به شرطي كه كلمه تمدن مختص اثرات مربوط به پيدايش شهرك ها نباشد. در پارينه سنگي 

وزه هاي بسيار بزرگ فرهنگي همگون انديشيد. با توجه به اين كه ظاهراً همه چيز نشان كهن مي توان به وجود ح

مي دهد كه در درون اين حوزه ها ي فرهنگي، گونه هاي ديده نمي شود كه با گونه هاي ناشي از مواد اوليه 

گروههاي -يي زيرمتفاوت باشند مي به اين فكر افتاد كه تفاوت در اين سطح هنوز از نوع ديگري جز گونه ها

جانوري نيست و بيشتر به خاطر اين است توزيع آن ذاتاً تسط اقليم و حوادث پيكربندي قاره اي محدود مي شود. 

در دوره هاي ابويلي ين و اشولئن اروپا و آفريقا، به نظر مي رسد كه روشن كردن وجود واحدهاي كوچك فرهنگي 

 واقعي دشوار است. 

نهاي اشولئن با نشان دادن غباري از لهجه ها، رديه اي فراهم نمايد، ولي مواد شايد هم برعكس، شناخت زبا

به 18حاضر وادرمان مي كند تصور كنيم يك ابزار يك دمه ناحيه صحرا ]در آفريقا[ و يك ابزار يك يك دمه سم

 هيچ وجه از نظر فني قابل تفكيك نيستند. 

ن را دربر مي گيرد، وضعيت بسيار متفاوتي نشان نمي موستري –سومين مرحله، كه مجموعه ابزار لووالوازين 

دهد. افزايش تعداد شكل ها بسيار محدود و تنوع نادر است. اگر حوزه هاي را كهدبهتر شناخته شده اند در نظر 

به مثابه  19بگيريم، مثال حوزه اروپا و آفريقا در شمال خط استوا. فقط مي توان از ابزارهاي دسته دار سنت اتري

اي قابل توجه از تنوع ناحيه اي ياد كرد. با اين همهغير ممكن نيست كه يك بررسي عمقي صنايع اروپاي  نمونه

شرقي، مثالً، نشان دهد كه قطعه بندي سفره هاي بزرگ بطور محسوسي بيشتر نزديك به پارينه سنگي ميانه است 

 تا به پارينه سنگي قديم..

ابد. هنوز هم شكل هايي وجود دارند مثل نيزه هايي كه انتهاي در مرحله چهارم، وضعيت كامالً تغيير مي ي

كه تمام قاره اروپا را مي پوشاند، ولي درباره  20آنها شكاف چهارطرف دارد يا نوك تيزهاي ]پيكان[مربوط به سلوترن

و كمبود مجموعه ابزرارآالت، در حال حاضر نيز بازتاب تقسيمات ناحيه اي را به روشني و وضوح مي بينيم. نقائص 

پژوهش هاي كنوني امكان تنظيم جدول زماني پديده هاي فني را، براي هر دوره هزارساله، حتي در سطح اروپا را 

نمي دهد نمي دهد، ولي با اين همه امكان مالحظات اين امر را مي دهد كه چنانچه، در صدها هزار، از بريتاي 

 20000قي مانده است، در پارينه سنگي متاخر در فضايي كبير تا آفريقاي جنوبي، ابزار يك دمه بدون تغيير با

ساله، و فقط در مورد اروپاي غربي، بيست گونه بنيادي ابزار، بيش از صد نوع تنوع را نشان مي دهند. مي توان به 

سب اين فكر افتاد كه اين تنوع زياد اجباراً به تفكيك و تنوع اقوام مربوط نمي شود بلكه مربوط به همان شتاب تنا

 روابط بين لبه هاي برنده و وزن ماده مورد استفاده شده است كه قبالً به روشني دده شد. 
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اين امر باعث معكوس شدن نظم واقعي عوامل مي شود،زيرا، همانطور كه در فصل هاي بعدي ديده خواهد 

است. گرچه ابزارآالت، شد، تنوع و تفاوتهاي فرهنگي، تنظيم كننده اصلي تكامل در سطح انسان انديشه ورز بوده 

كه جدول ان را تنظيم كرديم، بذترين ضابطه هاي كه مي توان برگزيد، هنر، برعكس، كه آن را از ديرينه سنگي 

كتاخر در اختيار داريم، بطور غيرقابل بحثي نشان ميدهد كه واحدهاي ناحيه اي متمايز در كنار هم، غرق در يك 

 ريق هزار نوع جزئيات هويت گروهي خود از هم جدا و متمايز بوده اند.فرهنگ مادي، زندگي كرده اند ولي از ط

 

 

 

 

 
 


