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 فصل ششم

 نمادهاي زبان 

اقتصادي و نيز تشكيل دستگاه اجتماعي را كه بطور تنگاتنگي به تكامل –در فصل پيشين، رشد سازمان فني

اين فصل مي خواهم تكامل پديده اي را در نظر داشته باشم كه طي فنون وابسته بود مورد نظر قراردادم. در 

پيشرفت تكامل انسان نمايان، با انسان انديشه ورز ظاهر شد. اين پديده شامل توانائي انسان در ضبط عناصر انديشه 

و به كمك نمادهاي مادي است. هنر تصويري و خط موضوع مطالعات بيشمار بوده اما روابط موجود بين اين د

زمينه هنوز بخوبي روشن نشده است و به نظر مي رسد كه بررسي اين دو زمينه در يك چشم انداز عمومي بي 

ضرباهنگ ها و ارزش ها از نقطه نظر زيبائي شناسي مورد برسي قرار خواهند گرفت.  1فايده نباشد. در بخش سوم

غدغه اصلي بوده است، توجه داشتن به اين ولي در اينجا در انتهاي توسعه اي طوالني كه در آن ماديت انسان د
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امر كه از چه راههاي مادي تدريجا نظامي ساخته شد كه مصرف دائمي توليدات انديشه فردي و جمعي را براي 

 جامعه تضمين كرد. 

 

 زايش ترسيم

م و سوم اولين شواهد ترسيمي، اثر و پديده بسيار مهمي را در معرض ديد مي گذارند. در فصل هاي دو

يان منجر به ديم كه كيفيت فني بدن مهره دارانِِِِ بيشمار و دو قطبي بودن پيكرشان، سرانجام در انسان نمادي

شكل  گفتار(. به اين ترتيب نيروي محرك دست و چهره در–ابزار و چهره–تشكيل دو زوج كاركردي شد )دست

رسيمي در رد. پيدايش نمادهاي تدادن به انديشه انسان، به شكل وسايل عمل مادي و نمادهاي صوتي، دخالت ك

، كه شاخص اواخر سلطه پاله آنتروپ ها نشانگر برقراري روابط جديد بين دو قطب عمل كننده است. اين روابط

ا نيز به هاي انحصاري انسانيت هستند، به معناي دقيق كلمه حاكي از نمادي شدن انديشه است چرا كه خود م

ترسيم، جاي –خواندن و دست–ط نوين، قوه بينائي در كاركرد دو زوج چهرهصورت نمادي مي انديشيم. در اين رواب

م كه چند نمونه از برتر را اشغال مي كند. اين روابط منحصراًًًً انساني است زيرا در صورت لزوم اگر بتوانيم بگوئي

وتي دنياي جانوران صم جانوران ابزار را مي شناسند و گفتار انساني فقط حالتي برتر و تكامل يافته تر از نظام عالئ

ادها، قابل مقايسه است، با اين همه تا آغاز پيدايش انسان انديشه ورز، چيزي كه بتواند با نوشتن خط و خواندن نم

يروي محركه شرط باشد به وجود نيامده بود. بنابراين مي توان گفت كه در فن و گفتار تمام انسان نمايان، اگر ن

 أخرترين انسان نمايان انديشه و تأمل تعيين كننده ترسيم است. بيان است، در گفتار تصويري مت

سال پيش از  35000ديرين ترين خطوط ترسيمي مربوط به اواخر عمر موسترين است و سپس در حدود 

ميالد، يعني طي عصر شاتل پرون، رواج پيدا كرد. همزمان با اين ترسيمها، كاربرد رنگ ها )اخرا و منگنز( و نيز 

زم آرايش معمول بوده است. اين خطوط ترسيمي كه به صورت رگبرگها يا به صورت مجموعه خطوط ساختن لوا

كنده كاري شده در قطعات استخواني يا سنگي يا شامل بريدگي هاي كوتاه و موازي خطي است، مجموعه شواهدي 

شي تصويري عمالًً بسيار دوراند را تشكيل مي دهند كه نماينده سرآغاز هنر تصوير ي اند. گرچه اين آثار هنوز از نقا

اما مجموعه مدارك و دالئلي از تظاهرات موزون و با ضرباهنگ هنري به شمار مي رود كه طي ديرترين زمانها 

(. 82تجلي كرده است. از اين شواهد بسيار اندك، هيچ گونه معناي دقيق و مشخصي استنباط نمي شود )شكل 

نوعي حسابداري ديده اند. اما نه در گذشته و نه اكنون، دالئل موثقي كه يا « نشانه هاي شكار»در اين ترسيم ها 

استراليائي است كه مي تواند وجوه تشابهي با اين آثار  2مؤيد اين فرضيه باشد ارائه نشده است. تنها چورينگاهاي

، خطوط راست داشته باشد. چورينگا ورقه هاي سنگي يا چوبي است كه روي آنها اشكال انتزاعي )خطوط مارپيچي

يا مجموعه نقاط( حك شده كه تصوير پيكر نياي اسطوره اي و يا محل برگذاري مراسم اسطوره اي را نشان مي 

ديرينه سنگي باشد: اوالًً ويژگي « عالئم شكار»(. ظاهرا دو حالت از چورينگا مي تواند راهنماي تعبير 83دهد)شكل 

رين هنر شناخته شده نيز ديده مي شود، سپس، چون برپا كننده انتزاعي ارائه كه بعداًً خواهيم ديد در ديرين ت
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مراسم، با سر انگشت، تصاوير چورينكا را با ضرباهنگ ورد خواني دنبال مي كند لذا چورينگا از برخواني اوراد را 

 ملموس و عيني ميكند و پشتوانه آن است. به همين دليل چورينگا هر دو منبع بيان را به حركت در مي آورد،

يعني منبع عامل حركتي كالمي را، كه ضرباهنگي شده است و منبع هنر ترسيمي را كه از همان فرايند پويا تبعيت 

كرده است.البته به هيچ وجه در فكر من نيست كه بگويم مجموعه خطوط قلمزني شده پارينه سنگي فوقاني مشابه 

تعبيري مورد نظر است كه از دستگاهي صحبت مي  با چورينگا است، بلكه به اعتقاد من، از بين تعبيرهاي ممكن،

 كند كه داراي ضرباهنگ با ويژگي ورد خواني يا خواندن با آب و تاب است. 

واقعيت  نكته اي كه اكنون درباره درستي آن مطمئن هستيم اين است كه هنر ترسيمي نه با نمايش ساده

را مطرح « هساد»اواخر قرن نوزدهم، مسئله حالت بلكه با نمايش انتزاعي آغاز شد. كشف هنرماقبل تاريخي در 

يده است. از دكرد، يعني هنري را كه ارائه كننده چيزي بوده است كه آن را با نوعي آرامش زيبائي شناختي مي 

-ژگي جادوئيهمان ابتداي قرن خيلي سريع متوجه شدند كه اين عقيده غلط بوده و بايد آن را به دغدغه هاي وي

الي فرهنگي( مي دوره چهارم )مانند هنر همه انسانها، بجز استثناهاي محدود به حاالت بلوغ عمذهبي هنر ترسي

رايي ديرينه گمنتسب كرد. با اين وجود اخيراًً متوجه شدند كه مدارك مربوط به عصر ماگدالني، كه نظريه واقع 

ت چرا كه تاريخ از هنر ترسيمي اسسنگي بر مبناي آن بنياد گشده است، حالتي را ارئه مي دهد كه بسيار متأخرتر 

 30000از  قبل از ميالد تخمين مي زنند. در حالي كه آغاز واقعي آن در بيش 8000و  11000اين عصر را بين 

 سال تخمين زده مي شود. آن چه كه براي پيشنهاد 

 
 82شكل 



: شاتل پروني a«. چوب خظ شكار»شيارهايي روي استخوان پارينه سنگي، موسوم به 

 5: نمونه سلوترئنc؛ 4: نمونه اورينياسي ينb؛ 3ين

 

اقعيت حاضر بخصوص جالب است ، اين است كه هنر ترسيمي با نمايش عيني اشياء به گونه عكس برداري از و

افت. اين سال تدريجاًً با مجموعه عالئم ترسيمي شكل گرفت و سازمان ي 10000آغاز نشده است بلكه طي حدود 

ن در نكه منعكس كننده شكل اشياء واقعي باشد، مبين ضرباهنگ ها است. بنابرايمجموعه عالئم پيش از آ

ين آثار به (. ا 87تا  84سال پيش بود كه اولين صورت ترسيمي از اشياء واقعي خلق شد ) شكلهاي  30000حدود

نور يك سري اشكال ثابت محدود مي شود. تنها مشاهده چند خط مختصر و قراردادي امكان تشخيص هويت جا

شته و اين آثار را مي دهد. اين مالحظات بخوبي ثابت مي كند كه منشاء هنر تصويري مستقيماًً بستگي به گفتار دا

است و نه  به خط، به مفهوم گسترده تر آن، نزديك تراند تا به يك اثر هنري. اين ترسيم يك جانشين نمادين

 در آن يك گاو  برگردان واقعيت، به اين معني كه بين ترسيم كه مي پذيريم

 

 
 . 83شكل 

 ( 8و ژيلن 7ي استراليائي ) به نقل از : اسپنسر6شورينگا
                                                 

3 - Chatelperronien 

4 - Aurignacien 

5 - Solutréen 

6 - Churinga 

7 - Spencer 

8 - Gillen 



اي نشان دهنده درختان و دايره هاي نقطه چين نشان دهنده جاي پ aدايره هاي  -1

دهنده چوبدست هائي است كه با ضرباهنگ به هم  نشان dرقصنده ها است. خطوط 

 ه ها است. نشان دهنده حركات رقصند eمي زنند و 

 : روده هاي bچشم توتم؛  :aشورينگاي متعلق به رئيس توتم مورچه عسلي.  -3و 2

 لي. : پرنده كوچك حامي مورچه عس e: پشت آن؛  d : نقاشي روي سينه آن ؛ cتوتم؛ 

ي و مي توان متوجه شد كه ارائه هاي مربوط به يك مقوله كالم 82با اتكا به شكل 

 انه باشد. نگا مي توانند فاقد تمام محتوي تصويري واقع گرايادايي مثل ارائه هاي شوري

سان هنگامي وحشي مي بينيم و خود گاو وحشي فاصله اي است كه همين فاصله بين كلمه و ابزار وجود دارد.. ان

ار بيان با توانست عنصر انتزاعي را چه به صورت عالئم و چه به صورت كلمه نمايش دهد و بيان كند كه سازوك

ازگار شد. يزه هاي مغزي، كه بيش از پيش خواستار نمايش جزئيات و بيان تفاوت هاي جزئي و ظريف بود، سانگ

در حال  به همين دليل است كه ديرين ترين آثار تصويري شناخته شده، نمايشگر صحنه هاي شكار يا جانوران

 مرگ يا بيانگر 

 

 
 84شكل 

 . 9ين فرانسه (گراور اورينياسين اولِِ پناهگاه سليه ) دوردو

اريخ تاين نمونه يكي از نادرترين و قديمي ترين اسناد تصويري است كه با اطمينان 

شيار  گذاري شده است. در اين تصوير، سر يك جانور، شايد اسب، و نماد زنانه و چند

 منظم ديده مي شود. 
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 )دوردوين( 10گراور اورينياسين چهارم از ال فراسي

 ك حيوان )شكسته( و يك نماد زنانه و نقطه چين هاي منظم استنشان دهنده ي

 

 
 86شكل 

يافته شده. اين گراور تصوير يك اسب و  11گراور احتماالًً گراوتين از گارگا ) پيرنه عليا(

 يك نقش نمادي مونث را نشان مي دهد.
 

 
 87شكل 

                                                 
10 - La Ferrassie (Dordogne) 

11 - Gargas (Hautes – Pyrenees  فرانسه) 



ر كشيده كه همان موضوعات را به تصوي 12گراور مگدلني ين از كمبارل )دوردوين(

است.واقع گرايي رو به رشد عناصر يك موضوع اسطوره اي را، براي موضوعي مشخص، 

 مالحظه مي كنيم.

 

ا براي ما عواطف خانوادگي نيستند، بلكه خطوط ترسيمي موزون و داراي ضرباهنگ هستند كه معناي توصيفي آنه

 د، بكار مي رفتند. ن ناپذيري از ميان رفته اننامعلوم است زيرا اصوالًً براي نقل شفاهي رويدادهائي كه بطور جبرا

م فهرست آنها تعداد مدارك هنري ما قبل تاريخي بسيار زياد است. از آن جائيكه بتازگي كار آماري و تنظي

نون مي آغاز و ترتيب زماني و تاريخ گذاري آنها معين و خطوط اصلي اين مجموعه هنري روشن شده است، اك

ز اسرار آنها برداريم. مودارها را مورد بررسي قرار دهيم و شايد روزي بتوانيم كامالًً پرده اتوانيم معناي كلي اين ن

ن تصاوير جانوران هنر ماقبل تاريخي با هزاران تنوع، گرد موضوعي دور مي زند كه احتماال استوره اي است كه در آ

يكي گروه اسب  به صورت دو گروه متباينو نمودهاي زنان و مردان بطور مكمل در مقابل هم قرار دارند. جانوران 

ه سياهي كو ديگري گروه گاو وحشي نمايش داده شده اند. موجودات انساني با نمادهائي نشان داده شده اند 

ابطه (. به منظور درك ر143و جلد دوم ،شكل  91لشگرهائي بسيار منتزع از خصوصيات جنسي هستند ) شكل 

ن تصاوير پي نمادهاي خط ترسيمي ضروري است كه قبالًً به ارزش محتواي اي بين حالت انتزاعي اين هنر و اولين

 ببريم. 

 

 اولين توسعه مكتب ترسيم

رديفهاي ضرباهنگ دار پاره خط هاي كوچك يا نقطه ها موجوديت خود را تا اواخر دوران پارينه سنگي 

سال قبل از ميالد، اولين  30000د به بعد، يعني حدو 13فوقاني حفظ كردند؛ به موازات آن، از عصر اورينياسين

تصاوير سامان داده شد.اينها تا جال جاضر قديمي ترين كارهاي هنري تمام تاريح بشر هستند و با شگفتي مالحظه 

مي كنيم كه محتواي آنها تابع قراردادي قابل الهام از مفاهيمي است كه قبال آنها را زبان و گفتار به عالي ترين نحو 

ت. اگر محتوا بسيار پيچيده است، اجرا و شيوه ترسيم هنوز در ابتداي راه است. بهترين ترسيم ها، سازمان داده اس

بطور درهم و نامنظم، سرهاي جانوران و نمادهاي جنسي را كه حتي در آن زمان بينهايت ساده شده و داراي سبك 

 هستند، روي هم نشان مي دهند. 

سال پيش، تصاويري نقاشي مي شد كه تهيه  20000دود در ح 14طي مرحله بعد يعني در عصر گراوتين

آنها دقت بيشتري بكار مي رفت. از آن پس شكل حيوانات را با خطوط دقيق سر و گردن و گرده ترسيم مي كردند 

و بر اين خطوط اصلي پيكري، نقش هائي جزئي كه شاخص نوع جانور بود مي افزودند )شاخ گاو وحشي، خرطوم 

..( البته محتوا و معني اين مجموعه تصاوير تفاوتي با محتواي تصاوير دوره پيشين نداشت اما  ماموت، يال اسب و.
                                                 

12 - Combarelles (Dordogne) 

13 - Aurignacien 

14 - Gravettien 



سال پيش، ابزار فني كنده كاري )گراور( نقاشي به  15000در حدود  15بيان كامل تر شده بود. طي عصر سلوترئن

اشته است. تغييري نيز در محتواي مرحله اي از پيشرفت رسيد كه تفاوتي با وسائل گراور سازي و نقاشي امروزي ند

تصاوير داده نشد زيرا نقاشي هاي روي ديوار يا روي صفحات كوچك تزئيني، تنوع بيشماري از موضوع دو حيوان 

، زن و مرد را نمايش مي دهند. با اين وجود تحول شگفتي در آثار ترسيمي رخ داد: تصاوير انساني به نظر مي 

انه را از دست داد و رو به مثلثها، مستطيلها، خطوط نقطه چين يا پاره خط رسند كه همه خصوصيات واق گراي

پوشيده از اينها هستند.. در حاليكه نمايش جانوران، برعكس، به سوي  16براي نمونه، ديواره هاي السكو آورد كه

جانوري السكو ترسيم هر چه واقعي تر اشكال و حركات گرايش يافت. با وجوديكه بارها از واقع گرائي نقش هاي 

سخن گفته اند اما اين آثار عصر سلوترئن هنوز از واقع گرايي بسيار دورند. تسلط فني و محتواي اسطوره اي دقيقاًً 

مربوط مي شود؛ با اين همه، نمي توان اين مجموعه را همگون «قرون وسطايديرينه سنگي»به ويژگي تصاوير دوره 

 17«اسطوره نگاري» يا نقاشيهاي روي بوم دانست. اينها در واقع  با نقاشي هاي ديواري كليساهاي صدر مسيحيت

و بيشتر شبيه به تصوير نگاري  19است تا شبيه به تصويرنگاري 18هستند، چيزي كه بيشتر شبيه به انديشه نگاري

 است تا شبيه به هنر توصيفي. 

ورد شكل هاي انساني، در م 21يا نيو 20، موقع مجموعه هاي بزرگ آلتاميرا8000و  11000ماگدالني، بين 

هم دفن بازهم عميقتر در انديشه نگاري را و هم، برعكس، بازگشتي طبقه بندي شده به سوي ارائه واقع گرايانه 

مردان و زنان را نشان مي دهد. حيوانات در جرياني قرار گرفتند كه در آن مهارت اندك اندك تصاوير را به سوي 

آلتاميرا است(، سپس اندكي قبل از پايان، به سوي يك واقع گرائي به  حالت فرهنگستاني شكل ها)اي همان لحظه

شيوه دقايق عكاسي در حركت و در شكل راند. هنر دوره آخر اولين هنري است كه شناخته شد و عقيده واقع 

 گرائي نخستين را به وجود آورد. 

ارك استثنائي و منحصر به مجموعه هنري دوران پارينه سنگي به علت وسعت دامنه و فراواني آثارش، مد

فرد را براي شناخت واقعي و عميق تصاوير هنري و خط تشكيل مي دهند. سير پيشرفت هنر وخط كه از زمان 

پيدايش اقتصاد كشاورزي، دو مسير دورگرا بنظر مي رسيدند، در واقع راه واحدي را د ر پيش داشتند. نكته شگفت 

بقه اي از همان عصر اورينياسين به باالترين سطح پيشرفت خود رسيده انگيز اين است كه بيان نمادي بطور بي سا

(. به نظر مي رسد كه نقطه حركت و آغاز خط و هنر، نقطه اي انتزاعي بوده است اما  87تا  84بود ) شكل هاي 

در لحظه خاصي هنر از خط جدا شد و مسير ديگري را پيمود كه طي آن اشكال قراردادي و ترسيم حركات 
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ني جانوران ابداع گرديد. سرانجام در پايان اين تحول، به مرحله واقع گرائي رسيد و سپس سير نزولي خود جسما

را طي كرد و واقع گراتي هنري تدريجاًً از بين رفت. اين مسير تحول از انتزاع به واقعيت گرائي را هنرهاي دوره 

كه اين گونه تحول ناشي از يك گرايش عمومي  هاي تاريخي نيز بارها پيموده اند. به همين دليل بايد پذيرفت

است؛ به عبارت ديگر، عنصر به تبع يك خط سير مداري و دوراني به مرحله بلوغ مي رسد. منشاء هنر ترسيمي را 

بايد در عناصر انتزاعي انديشه انسان دانست. در فصل چهاردهم ) جلد دوم ( به موضوع بازگشت به گونه اي باز 

شاره خواهيم كرد. در اين فصل خواهيم ديد كه جستجوي يك ضرباهنگي خالص، يعني ضرباهنگي انديشي انتزاعي ا

غيرتصويري در هنر و شعر جديد، به وجود آمده از تأمل و تفكر كارهاي هنري مردمان ابتدائي زنده، به گريزي 

 دن مربوط مي شود قهقرائي ، به غوظه وري به سوي پناهگاه بازتابهاي نخستين و همانقدر نيز به آغازي

 

 گسترش نمادها‘

-ديديم كه هنر تصويري از زبان و گفتار جدائي ناپذير است. و در تركيب زوج عقالني و فكري توليدآوا

ترسيم پديد آمد. در نتيجه مسلم است كه از همان ابتدا توليد آوا و ترسيم پاسخگوي يك هدف بوده اند.. بخشي 

انديشه »مربوط به زمينه اي مي شود كه آن را به سبب نداشتن اصطالح بهتر، از هنر تصويري، شايد بخش مهم آن، 

خواهم ناميد.گذشتن چهارهزار سال از نگارش خطي، هنر را براي ما از خط جدا كرده است و  22«نگاري تصويري

رفتاري تالشي واقعي از جداسازي و تمام كارهاي مردم نگارانه اين پنجاه سال اخير الزم است تا در خودمان 

تصويري را بازسازي كنيم كه در تمام اجتماعاتي كه موظف به دورماندن از آوائي كردن و بخصوص خطي كردن 

 ترسيم بوده اند، مشترك بوده و هنوز هم هست.

ه، درباره آنها زبان شناساني كه درباره مبدا خط مطالعه مي كنند ، غالبا ذهنيتي كه زائيده روال خط بود 

همه مربوط متأخر واقعي كه مي شناسيم « تصوير نگاري هاي»به اين امر بيفايده نيستن كه تنها  داشته اند.توجه

ينهاي داراي هستند و غالب آنها، در گروههاي بدون خط، بعد از تماس اين گروهها با سياحان يا مهاجران سرزم

اسكيموها  وان تصويرنگاري هاي(. همچني به نظر مي رسد كه نمي ت 90تا  88خط به وجود آمده اند ) شكلهاي 

غالباًً فرآيندهاي  يا سرخپوستان را با انديشه نگاري هاي مردمان قبل از خط مقايسه كرد. از سوي ديگر مبدا خط را

 به خاطر سپاري ارزشهاي اعدادي)چوب خط، نخ هاي گره خورده و 
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از عاج، مربوط به ابتداي  نامه تصويري اسكيمو هاي آالسكا، حكاكي شده روي ورقه اي

( اردوگاه تابستاني را مي بينيم: چهار چادر  88قرن بيستم. روي يك طرف آن ) شكل 

و مردي نزديك به يك تپه. با برگرداندن تيغه، روي همان خط زمين اردوگاه زمستاني 

را مي بينيم: يك فيل دريائي، يك قايق پوستي وارونه شده روي پايه هايش و يك 

مستاني با بام گنبدي و راهروي طويل ورودي. اين شيئي شامل پيامي است كه خاتنه ز

در اردوگاه ترك شده باقي مي گذارند تا اظالعاتي از مسير در اختيار بازديد كنندگان 

احتمالي بگذارند. فقط اسكيموهاي آالسكا در طي دوره اي اخير ) قرن نوزدهم ( نامه 

 هاي تصويري را بكار برده اند. 

 

 

غيره( ربط داده اند. در واقع اگر رديف كردن خط الفبائي واقعاًً مي توانسته از ابتداي پيدايش با وسائل و روش هاي 

ضبط اعداد كه ضرورتاًً رديفي بوده رابطه داشته باشد، اين امر در مورد نمادگرائي تصويريقديمي تر صدق نمي كند. 

 ابه چيزديگري غير از شكل كودكي خط در نظر آورم. به همين دليل بر آن شدم كه تصويرنگاري را به مث
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)اواخر قرن هيجدهم( كه روي آن به  23پوست گاو وحشي)بيزون( سرخپوستان سيو 

 صورت تصوير نگاري داستان يك لشكر كشي جنگ، به تصوير كشيده شده است. 

 

مان حالت انتزاعي واقعيت نمادهائي در سطح انسان، انديشه و تأمل، درفرآيند تحليلي بيش از پيش دقيق، ه

است كه به موازات جهان واقعي جهان زبان و گفتار را تشكيل مي دهند كه به وسيله گفتار حاكميت بر واقعيت 

استوار شده است. محصول انديشه و تامل كه عمالًً ازراه گويش صوتي و حركات استعاري انسان نمايان از آغاز 

وران پارينه سنگي ديرين به مرحله اي از پيشرفت رسيد كه نمودهاي بيان كننده پيدايش آنها بيان مي شد طي د

مقاصد ماوراء مادي و روزمره را بكار مي برد. بر روي دو قطب ميدان عمل، بر مبناي منابع واحد، دو نوع گفتار 

يش بينائي كه در تشكيل شد، گفتار شنوائي كه در پيوند با تكامل قلمروهاي هماهنگ كننده صداها است ، و گو

پيوند با تكامل قلمروهاي هماهنگ كننده اداهائي است كه به صورت ترسيمي با نمادهاي عيني و مادي بيان مي 

شود. به همين سبب ديرين ترين آثار ترسيمي شناخته شده بيان خالص و بي پيرايه ارزشهاي داراي ضرباهنگ 

ش صوتي داراي يك استقالل نسبي است به اين معني كه هستند. در هر صورت، نمادگرائي ترسيمي نسبت به گوي

محتواي نمادهاي ترسيمي در سه بُعد مكاني بيان مي شود در حاليكه گويش صوتي تنها در بعد زمان بيان مي 

شود.تصرف خط، از طريق بكارگيري دستگاه رديفي، دقيقا وارد كردن بيان ترسيمي در تبعيت كامل بيان صوتي 

ا قرار داريم، رابطه گفتار با بيان ترسيمي رابطه اي است هماهنگ ونه رابطه تابعيت. بنابراين، بود.در سطحي كه م

تصوير داراي نوعي آزادي وسعت است كه خط هميشه فاقد آن خواهد بود. خط مي تواند فرآيند كالمي را كه 
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ه آن با ناپديد شدن از برخوان، منجر به از برخواني يك اسطوره مي شود بكار اندازد، وابسته به آن نيست و مقول

ناپديد مي شود. همين امر بيان كننده غناي گسترش نمادها در نظامهاي واقع در اين سوي خط رديفي است. 

پژوهشگران مختلف به مناسبت كارهايي كه درباره چين ابتدائي، استراليا، سرخ پوستان آمريكاي شمالي، يا درباره 

م شده است، خطوط انديشه اسطوره اي را كه در آن نظم جهان در يك نظام برخي مردمان آفريقاي سياه انجا

ارتباطات نمادين يك غناي فوق العاده ادغام مي شود، مشخص كرده اند. چندين تن از اين پژوهشگران به وجود 

مل گروه نظام هاي بسيار غني نمودهاي ترسيمي در ميان اين مردمان اشاره كرده اند. مدارك ترسيمي بازمانده شا

هاي منظم تصويري است و نشان دهنده يك نظام هماهنگ است،به جز در مورد چيني ها، كه در اين باره فقط 

مداركي را داريم كه مربوط به بعد از مرحله گذر به خط است،. بين محتواي تصاوير هنري دوران پارينه سنگي و 

درخت متعلق به بوميان استراليا از يكسو و امكانات  محتواي تصاوير دوگون هاي آفريقا و يا نقاشي هاي روي پوست

بياني خط رديفي از سوي ديگر ، به اندازه اسطوره و روايت تاريخي ،اختالف و جدائي وجود دارد. اسطوره پردازي 

و ترسيم چند بعدي، عموما بطور همزمان در جوامع ابتدائي ظهور كرده اند و اگرجرأت كنم كه محتواي دقيق 

 را كه « شناسي-اسطوره» بكار برم سعي خواهم كرد كلمات را 
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 مربوط به عصر مگدلني ين.  24تركيب اسطوره نگاري غار نيو ) اريژ(

اسب  در اين تركيب، يك بز كوهي، يك گاو وحشي و يك اسب با قد و قواره برابر، يك

 بزرگ همراه با يك گاووحشي و يك بز كوهي كوچك، يك گاو وحشي بزرگ و يك

هاي اسب هم قد و قواره آن ديده مي شوند. گاو هاي وحشي داراي مجموعه اي از زخم

 نمادين هستند. ويژگي اسطوره نگاري اين مجموعه مانع قرائت مستقيم آن است. 
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گراور صخره اي مربوط به ابتداي پيش از تاريخ در وال كامونيكا ) ايتاليا(.گوزني را  

مزآميز نشان ميدهد. در اين گروار نيز مثل شكل قبلي، فقط بيان همراه با نمادهاي ر

 شفاهي ميتواند معناي اين مجموعه طرح را پشتياني كند. 
 

 

معادل كنم كه دقيقاًً گوياي دخالت و « اسطوره نگاري»معنائي چند بعدي دارد و بر پايه كالمي استوار است، با 

 فعاليت دست است.

مي از تكامل انسان انديشه ورز پديد آمده است براي ما نامانوس و غريب صور انديشه اي كه طي بخش مه

جلوه مي كند. در صورتي كه همين صور انديشه به صورت انگيزه هاي پنهان و مبهم بر رفتارهاي انسانهاي امروز، 

متعلق به هر عميقاًً تاثير مي گذارد. اكنون در دوراني زندگي مي كنيم كه هر ملت زبان واحدي دارد و صوت هاي 

زبان به وسيله خط مربوطه نوشته مي شود، بنابراين براي ما دشوار است كه شيوه بياني ديگري را در نظر مجسم 

كنيم و بپذيريم كه انديشه انسان زماني مي توانسته به كمك ترسيم اشكال به صورت شعاعي وانتشاري بيان شود. 

ررسي هنر پارينه سنگي باآن برخورد مي كنيم، چگونگي تنظيم يكي از شگفت انگيزترين پديده هائي را كه ضمن ب

 و جايگزيني تصاوير
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كامونيكا )ايتاليا(. اين مجموعه  25گراور صخره اي مربوط به ابتداي پيش از تاريخ در وال 

از طريق ويژگي روايتي كه دارد)شخم زني كه به دنبال او با كج بيل راه افتاده اند تا 

افشانده شده را بپوشانند( به نوعي تصويرنگاري نزديك ميشود. ولي ]در اينجا[، روي بذر 

 وجود ندارد.« خط ]يا جريان[»مثل سلسله اي از تصويرنگاري، 

 

داده شده  (. در اين تصاوير ديواري تعداد انواع جانوري نشان91ترسيمي مختلف روي ديوار غارها است )شكل 

حنه را كدام هميشه ثابت است به اين ترتيب كه گاو وحشي و اسب ،مركز صبسيار ناچيز است و نيز جاي هر 

اشيه نقاشي حاشغال مي كنند در حالي كه بز كوهي و گوزن ، ايندو را احاطه مي كنند و شيرها و كرگدن ها در 

ر غارها نيز ر سايديواري كشيده شده اند. اين متن نمايشي چندين بار در يك غار تكرار شده و با تغييراتي جزئي د

انوران شكار شده به همين ترتيب نشان داده شده است. در نتيجه اينگونه آثار هنري نه مي توانند نمايش اتفاقي ج

ير مسلماًً وضع باشند و نه نوعي خط تلقي شوند و نه تابلوهاي نقاشي محسوب گردند. وراء تركيب نمادي اين تصاو

نمادين اين  ه آن، اين تصاوير تنظيم شده است. در واقع ارزشهايميان شفاهي معيني وجود داشته كه با تكيه ب

ا در ميان (. چنين پديده اي ر93و  92تركيب بر فضاي دو بعدي ديوار غارها نمايش داده شده است )شكل هاي 

و  به صورت خطوط بوميان استراليا نيز مشاهده مي كنيم. استراليائي ها افسانه مارمولك و افسانه مورچه عسلي را

جسمه كنده متصاوير نمادين روي شن نمايش مي دهند. اقوام آينو نيز قصه اسطوره اي قرباني خرس را به صورت 

 (. 94كاري شده روي جام مخصوص مراسم مربوط به آن بيان مي كنند. )شكل 

 اين گونه شيوه هاي نمايشي طبيعتاًً ناشي از نمادي كردن جهان است كه سير تحوالت آن را در موضوع

انساني شدن زمان و مكان در فصل سيزدهم]جلد دوم[ از نظر خواهيم گذراند. بيان نمادين نه تنها با پيدايش خط 
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از بين نرفت بلكه بطور قابل توجهي روي آن اثر گذاشت و در تمدن هائي كه انديشه نگاري نگاري بر خط صوتي 

(. بيان نمادين 97تا  95رارداد )شكل هاي ارجحيت داشت ، تكامل خط صوتي را بطور جدي تحت الشعاع خود ق

در ابعادي از انديشه كه در اوائل بيان كتبي و خطي رديفي پديد آمده بود، هنوز زنده است و در اديان مختلف، 

نمونه هاي بيشمار از سازمان فضائي تصاويري كه بطور نمادين مقوله اي اسطوره اي به معني دقيق مردم شناسان، 

(. بيان نمادين هنوز در علومي كه رديف بودن خط مانع مهمي به شمار 98، وجود دارد )شكل را نمايش مي دهد

مي رود ، بكار مي رود. مثالًً در معادالت جبري يا در فرمولهاي شيمي آلي تنگناهاي تك بعدي خط رديفي در هم 

قرار مي گيرد كه اين  شكسته شده و به صورت ترسيم ها بيان مي شود و خط صوتي فقط هنگامي مورد استفاده

و باالخره «. حرف مي زنند»معادالت يا فرمولها را تفسير مي كند در حاليكه تركيب نمادين فرمولها، بخودي خود،

بيان نمادين ناگهان در بيان تبليغات ظاهر مي شود كه به حاالتي عميق و زيرساخت كالمي، رفتارهاي فكري را 

 (. 99تحت ت؟ثر قرار مي دهد ) شكل 

وصيف ناپذير، تنابراين اگر هنر باطنا با مذهب پيوند دارد براي اين است كه بيان ترسيمي مي تواند بعد ب

ابطه بنيادي هنر و امكان تكثير ابعاد پديده در نمادهاي بصري قابل حصول فوري را به زبان و گفتار باز گرداند. ر

يوه بيان است بطه بطور تنگاتنگي مربوط به فتح شدين رابطه اي عاطفي است ، ولي به شيوه اي مبهم نيستاين را

ابه مركز ثبت ميكند كه وضعيت واقعي انسان را در كيهان به او بر مي گرداند، كيهاني كه انسان خود را در آن به مث

بردي طوالني  و هنوز سعي نمي كند در اثر تعقل در كيهاني رسوخ كند كه در آن كلمات از انديشه خطي نافذ، با

 ه نازكي نخ مي سازند. ولي ب

 

 خط و رديف كردن نمادها

هنوز هيچ گونه نظام ترسيمي را كه حتي به ميزان كم با خط رديفي معمول در ميان مردمان كشاورز قابل 

مقايسه باشد، با اطمينان نشناخته ايم. نمونه هاي كالسيك اسكيموها يا سرخ پوستان دشتها، مربوط به گروههائي 

ر نگاري از طريق انحراف با حروف الفبا خلق كرده اند. اصوالًً آن چه كه بطور بنيادي ثبت است كه نوعي تصوي

را متمايز مي سازد ساخت دو بعدي آن است كه آن را از زبان گفتاري كه انتشار آن خطي است، « اسطوره نگارانه»

ائي استخوان بندي اولين نظام دور ميكند.، برعكس، بقاياي نظام تصويري چند بعدي در تعداد زيادي خط غيرالفب

« نگارش ها»چنين است. در اين  26نگارش را تضمين و استوار مي كند. كه در مورد مصر، چين، ماياها يا ازتك ها

سعي به فرض آغاز تصويرنگارانه اي مي شود كه در آن عالئم نشان دهنده اشياء ملموس و عيني مثل يك گاو نر 

م رديف شده اند تا به جريان و جهت زبان پاسخ گويد. به استثناي شمارش يا مردي كه راه مي رود پشت سر ه

حسابداري در چين ابتداي دوره تاريخي يا بر روي لوح هاي خاور نزديك، عمال هيچ نوع شاهد تصوير نگارانه براي 

ساده يا « يگروارهاي ديوار»ريشه خطوط نوشتاري نمي شناسيم و گذر از مجموعه هاي تصاوير اسطوره نگارانه و 

 تزئيات و نقوش اشياء به نمادهاي رديف شده و از قبل عميقا ملزم به آوائي كردن بوده است. 

                                                 
26 -Aztéques 
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جام ياد بود قرباني يك خرس. آينوهاي ساخالين. اين نوع جام ها در هريك از جشنهاي  

ي مربوط به خرس ساخته مي شدند و به عنوان كمك به خاطره و گواه به كار گرفته م

 شدند
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ژاپن. دعا يا تعويذي كه به شكل پرده نقاشي يا هر شيئي ديگري در معبد مي آيختند.  

 در آن اداي به هم زدن دست ها را براي جلب توجه خدا، قبل از برآوري نذر مي بينيم.

  

  
 96شكل 



ژاپن. دعا يا تعويذي كه به شكل پرده نقاشي يا به هر شكل ديگري در معبد مي  

(براي بيان عقيده يا فكر، تصاحب يا به دست 27او-آيختند.. نقش دو ماهي تون )كاتسو

 آوردن)كاتسو(. 
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 دعا يا تعويذي كه به شكل پرده نقاشي يا هر شيئي ديگري در معبد مي –ژاپن  

رني رنگ آيختند تا فرد دائم الخمري را اصالح كنند.. اختاپوس، در آبجو برنج قرمز ف

 نماد افراد و شكمبارگي است. ميشود، 
 

                                                 
27 - Katsu-o 
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(a   پلي نزي. توبوآي. مجمسه كوچك نشان دهنده اسطوره آفرينش خدايان و انسانها

 توسط خداي بزرگ اقيانوس 

(b  فرانسه، قرن شانزدهم. مطابقت منطقه الروج و قسمتهاي بدن انسان 
 

رديف كردن تصاوير به منظور قراردادن آنها  فرضيه تصويرنگارانه مستلزم شروع از صفر است كه فكر اوليه

روي رشته اي كالمي است، اين فرضيه وقتي قابل قبول خواهد بود كه قبل از آن هيچ نوع نظام نمادين ديگري 

وجود نداشته باشد، ولي اين فرضيه مي تواند غلط باشد اگر قاعده محيط مطلوب را مد نظر داشته باشيم و گذر را 

طاع را. ظهور خط نمي توانست از نيستي مطلق ترسيمي بوجود آيد همانطور كه كشاورزي نيز بپذيريم و نه انق

بدون ايجاد شرايط پيشين نمي توانست به ظهور برسد. به نظر مي رسد كه نظام نمايشي و سازمان يافته نمادهاي 

(. تالقي اين دو در 100كلاسطوره اي و نظام حسابداري ابتدائي، در لحظه معيني با يكديگر تالقي كرده اند)ش

 تمام نقاط جهان در يك زمان 
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تابلوي تبليغاتي كه در آن نمادهاي تصويري مختلف)زن ماهيگير، قوطي كنسرو، و 

 كليد باز كردن در قوطي، بافتي را با معرفي ماهي در هم تنيده است.

 

مريان يا چيني هاي ابتدائي انجاميد مشخص صورت نگرفته است اما در هر حال به پيدايش نظام هاي خطي سو

كه در آن تصاوير برگرفته از فهرست تصويري معمولي نوعي ساده كردن فشرده را تحمل ميكند و در پي يكديگر 

رديف مي شوند. كارپرد اين روش در اين مرحله هنوز مانند نگارش يك متن واقعي نيست بلكه امكان شمارش 

ساده كردن تصاوير، كه توسط ويژگي اندكي شكوهمند و موقتي مدارك تعيين  موجودات زنده و اشياء را مي دهد.

شده است، منبع گسستگي تدريجي آنها از مقوله بوده كه اين تصاوير آنها را بطور عيني و مادي به به خاطر مي 

ند كه در آن آوردند. از نمادها تا اجراهاي قابل گسترش ، تبديل به عاليم، ابزار واقعي در خدمت خاطره اي شد

 موشكافي قابل محاسبه اي وارد مي شود. 

ضبط محاسبات و شجره نامه هاي كتبي در دستگاه اجتماعي جوامع ابتدائي، جائي نداشت. تنها پس از 

 تحكيم جوامع انساني كشاورز و شهرنشين بود
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شود  . توجه(b)و سلسله بيست و يكم  (a)هيروگليف مصري مربوط به سلسله چهارم 

 به خطي شدن فشرده جديدترين نمادهاي صوتي.

 

كه بواسطه بغرنج شدن اجتماع، مداركي ابداع گرديد كه ضامن روابط انسانها با يكديگر و روابط انسانها با خدا شد. 

گرچه وجود محاسبات به كمك رديف كردن اعداد و طرح هاي ساده جانوري و اوزان اندازه گيري و سنجش 

اورزي و غالت را مي توان تصور كرد و قابل قبول دانست اما رديف كردن عالئم تصويرنگاري، به فرآورده هاي كش

منظور بيان اعمال انساني )نه نشان دادن اشياء( را بدشواري مي توان امري واقعي محسوب كرد زيرا اينگونه بيان 

 نديشه نگاري مستلزم نمايش پديده هاي صوتي گويش است. اسطوره نامه در واقع چيزي جز ا
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 نسخه خطي مايا.

قطعه اي از به تصوير كشيدن تشريفات شروع و پايان يك سال. عالئم شمارگاني رديف شده و 

 تصاوير اسطوره نگاري در يك تركيب ادغام شده اند

 

كنيم. مثالًً شكل نيست. براي اثبات اين امر كافي است به آثار اسطوره اي بازمانده در انديشه كنوني خود نظري بياف

كند. اينچنين را در ياد مسيحيان زنده مي« صحنه رنج مسيح مصلوب»صليب و نيزه و ني و اسفنج، بيدرنگ خاطره 

اي را به بيننده مي رساند كه تصويري هيچ رابطه اي با سخن گوئي صوتي ندارد اما بخودي خود معاني گسترده

همه امكانات برون افكني گويش شفاهي و سخن را، “ سيح مصلوبم”خط و سند كتبي اين امكان را ندارد. تصوير 

گرفته تا مفصل ترين تفسيرهاي ماوراءالطبيعي مسيحيت، در بر دارد. به اين صورت انديشه نگاري “ رنج”از كلمه 

 پيش از تصويرنگاري بوجود امده و همه هنر دوران پارينه سنگي در قالب انديشه نگاري ها عرضه شده است.
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 نسخه خطي كه نشان دهنده شروع مهاجرت ازتك ها است.. از چپ به راست:

ازتالن در جزيره اي نشسته است.نشانه هاي هيروگليفي نام وي و شش ايل او را  (1

 مصور كرده اند. 

 گذر ازتك ها.  (2

 تاريخ در يك مستطيل.  (3

ود كه ميش« كل هوا كان»راه رفتن را رد پاهاي نشان ميدهند كه منتهي به شهر  (4

 كه با هيروگليف خودش نشان داده شده است.

 هشت قبيله ديگر با هيروگليف و مردي كه سخن مي گويد نشان داده شده اند. (5

اين نسخه خطي دنباله اي از اسطوره نگاري است كه قسمتهايي از آن آوانگاري شده و 

 زمينه آنها را يك تصوير نگاري به هم پيوند داده است.

 

توان مسجم نمود كه طبق ضوابط آن، سه خط كوتاه و موازي را همراه با شكل يك گاو و  اما نظامي را مي

يا هفت خط كوتاه را همراه با يك كيسه گندم نمايش مي دهند. در اين موارد، عناصر صوتي پيام، بخودي خود 

ن بازمانده ها، تنها نوع آشكاراند و بنابراين خواندن درست اين تصاوير امري مسلم و اجتناب ناپذير است. شايد اي

تصويرنگاري باشد كه بتواند منشا خط محسوب گردد. همين كه اين نوع تصوير نگاري بوجود آمد ناگزير و بيدرنگ 

در نظام موجود انديشه نگاري ادغام شد. اين تالقي و ادغام خودبخودي تصويرنگاري و انديشه نگاري مبيين اين 

تمدن هاي مديترانه اي و خاور دور و قاره آمريكا، كه همزمان با ابداع عالئم واقعيت است كه ديرين ترين خط هاي 

شمارش و تقويمي و نوشتن نام خدايان يا شخصيت هاي مهم بوجود آمدند، به صورت تصاويري مركب از گروههاي 

اسطوره نامه محدود و پياپي )بگونه اسطوره نامه ها( بودند. خط هاي چيني، مصري و ازتك را به عنوان مجموعه 



هائي خطي زديفي مي شناسند كه حاصل مسلسل عالئم صوتي سخن است نه به عنوان تصويرنگاري هائي كه 

(. غالب پژوهشگران اخيراًً به دشواري انتقال از مرحله تصويرنگاري به 102تا  100رديف شده باشند )شكل هاي 

طه موجود بين نظام بسيار كهن اسطوره نگاري،يعني مرحله خط صوتي پي برده اند اما به نظر مي رسد كه متوجه راب

انديشه نگاري عاري از نمايش ابعاد شفاهي، و خطي كه ظاهراًً به واسطه نوشتن اعداد و مقادير كمّي تدريجاًً صوتي 

 شده است، نشده اند.

 
 (103خط چيني )شكل 

هاي صوتي كامل و پيشرفته با وجود تنوع خط هاي صوتي شناخته شده، تعداد خط هائي كه به مرحله نظام 

رسيده اند، بسيار محدود است. در واقع خط هاي قاره آمريكا، پيش از آنكه اولين مراحل را طي كنند، از بين رفتند. 

خط رايج در نواحي سند، وارث شناخته شده اي از خود بجا نگذاشته است. همين كه مجموعه خط هاي خاورميانه 

–ط هاي ديگري خلق شود ،مگر در شرايط بسيار استثنائي. زبانهاي اروپائيبه وجود آمد، موردي نداشت كه خ

آسيائي مستقيماًً متحول شدند و به صورت خط هاي چند هجائي يا خط هائي با حروف بي صدا و يا خط هاي 

زنده الفبائي درآمدند. فقط در دو انتهاي منطقه خاورميانه، يعني در مصر و چين بود كه نظام هاي انديشه نگاري 

ماندند و به پيشرفت خو ادامه دادند. تا اينكه بتدريج تا سده هفتم پيش از ميالد، خط مصري بخش عمده خصائص 

كهن خود را از دست داد و اينك فقط چين است كه تنها نظام خطي را كه نمادي و چند بعدي است، محفوظ 

 نگهداشته است.

ناميم ب يافته است. نظام چيني را به اين علت خط مينظام خط چيني از دو جنبه متضاد اثر ترسيمي تركي

كه هر حرف داراي عالئم صوتي مربوطه است و هر حرف، نسبت به ساير حروف، جائي را در روند رديفي اشغال 

مي كند كه در مجموع، امكان خواندن شفاهي جمله را مي دهند. با اين وجود، ارجاع صوتي هر كلمه، بواسطه 

ن داده مي شود يعني هر كدام از اين عالئم در واقع يك عنصر انديشه نگاري است كه صرفاًًًً ًًًً به عالئم تقريبي نشا

خاطر نشان دادن يك صوت معين نوشته مي شود و اين يك مرحله از تكامل خط است كه ساير زبانهاي الفائي 

ز داشتن عناصر صوتي مدت هاست پشت سر گذاشته اند. خط چيني با ريزه كاري و ظرافت بيشتري كه ناشي ا

كه به صورت “ تلمبه خانه”است، تقريباًً همان جناس نويسي ترسيمي يا معماهاي تصويري است )مثل عبارت 

نمايش داده مي شود(. گرچه چنين خطي ناقص است اما به علت تعدد عالئم “ خانه”و “ تلمبه”اشكال ترسيمي 

با اين حال بايد متوجه اين نكته بود كه فقط بقاي سنن آن و نيز نوشتن عالئم صوتي، خط نسبتاًً مناسبي است. 

شفاهي چيني مي تواند ما را به چگونگي تلفظ صوت ها آشنا سازد و بدون آن، اگر هم زبان شفاهي چيني را ضبط 

شده روي نوار در اختيار داشتيم، نمي توانستيم به چگونگي تلفظ حروف چيني پي ببريم. بهرحال خط چيني، به 

عالئم صوتي آن، با قواعدت يك خط واقعي برابر مي كند زيرا صورت هاي زبان چيني بطور منظم و علت نقش 

 شوند.همزمان با اداي سخن، نوشته مي

است نه الفائي. هر عالمت، نماينده صوت « كلمه نويسي»خط چيني ازد يدگاه علم زبان شناسي، يك خط 

ن زبان اكنون بسيار گنگ و مبهم است زيرا كلمات چيني يك كلمه است نه صورت يك حرف الفبائي. موقعيت اي



كه قبالًً چندهجائي بوده اند، طي قرنها به صورت كلمات تك هجائي درآمده اند. نتايج زير را مي توان از بررسي 

خط معمول در ادبيات چيني عمالًً شامل كلمات هجائي است كه خواندن آنها بدون  -1خط چيني به دست آورد: 

زبان گفتاري با تركيب آواهاي تك هجائي ادا  -2ي يا تجسم ذهني عالئم مربوطه، غيرممكن است؛ نظاره بصر

شود و به اين ترتيب كلمات بيشمار دو يا سه هجائي ساخته مي شود. به همين دليل مي توان گفت كه نوشتن مي

ز زبان چيني نشان مي كلمات زبان شفاهي چيني، به پيدايش يك خط هجائي منجر شده است. اين دو جنبه ا

دهد كه خط چيني مركب از دو نظام مكمل است، يعني نظام اسطوره نگاري و نظام رديف كردن آوائي. زبان چيني 

تا اندازه اي از روي ناچاري وغالباًً با موفقيت با اين دگرگوني ها تطبيق يافته است، بطوريكه هنوز شكل ويژه اي از 

 فقط يادگارهائي از يك مرحله تصويرنگارانه در خط كنوني چيني ديده مي شود.ترسيم هاي اسطوره نگارانه و نه 

هاي در واقع، ديرين ترين نوشته هاي چيني )از فرن يازدهم و دوازدهم پيش از ميالد( و نيز اولين نوشته

عه معاني ازتك، تصاويري تركيبي هستند كه اشياء يا اعمال انساني را نشان مي دهند. مجمو 28مصري و گليف هاي

 nganاين تصاوير تركيبي، به مراتب وسيع تر از معاني محدود كلمات در خط هاي رديفي است. ًً نوشتن حرفي 

)خانواده( مربوط به بيان مفاهيمي است كه تا حد اسكلت خود تقليل يافته اند. در صورتي كه  kia)آرامش( و 

اندازي كامالًً اسطوره اي را مي گشايد زيرا اين  رساندن معناي آرامش با نمايش تصوير زني در زير سقف، چشم

تصوير، نه با نوشتن آواي يك حرف الفبائي در خور مقايسه است و نه يك نمودار تصويرنگاري است كه يك عمل 

يا يك كيفيت را بيان كند بلكه تجميع دو تصوير است كه با همه عمق مقوله قومي اش وارد بازي مي شود. موضوع 

سقف »مي شود كه تجميع سقف و خوك، خانواده را به تصوير مي كشد. وقتي تركيت تصاوير  وقتي محسوس تر

-مي نگريم، اين تركيب در ايجازي است كه در آن تمام ساختاز فني« خانواده»را همراه با تصوير « خوك»و « خانه

 اقتصادي گروه خانوادگي چين كهن در زمينه تصوير ظاهر مي شود. 

 

                                                 
28 -glyphes 
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 ي.خط چين

(a  ؛)ترسيم امالء هاي كهن و جديد يك كالف الياف )تصويرنگاري(b  تركيب يك

 نظمكالف و فشردگي حركت دوك نخ ريسي به امالي كهن و جديد كه نشانه دهنده 

؛ عنصر تصويرنگاري 29چوتركيب كالف و يك نشانه  )cاست )انديشه نگاري(؛  تواليو 

ياف(، عنصر ديگر كه چو، كاغذ باشد؛ فقط نقش طبقه بندي را ايفا ميكند )انديشه ا ل

 g)آتش = فاجعه؛ -سقف f)زن = آرامش؛. -سقف e)امالء كهن سقف؛  d)آوائي است؛ 

تي المپ  برق؛ ، 30تنك -كئي-تي ين )j, i, hخوك = لوازم خانگي، خانواده؛  -سقف

 سكو.برخاستن از  –برنج؛. تنگ: چراغ= آتش -ين: ساعقه = بارش برق؛ كئي : بخار= ابر

 

مي توان انديشيد كه تفاوت بين اين خط و تصويرنگاري بسيار ناچيز است، بخصوص اگر بنا باشد كه 

تصويرنگاري را تسلسل چند طرح تصويري بدانيم كه اعمال انساني يا اشياء را بدون استفاده از عالئم صوتي نشان 

طبق آن نيمي از حرف خصوصيت مي دهد. خط چيني از طريق اصول خود در ظاهر مشابه آن است كه بر 

                                                 
29 - tcheu 

30 - tien-k’I-teng 



تصويرنگاري و نيم ديگر آن خصوصيت صوتي دارد، ولي به هرحال اگر حروف چيني را تركيباتي از يك عنصر 

شاخص نوع )ريشه( و يك عالمت صوتي بشمار آوريم مسلماًً معناي حروف چيني را بيش از حد محدود كرده ايم. 

يم تا متوجه شويم تا چه اندازه حروف تصويري انعطاف پذيري خود كافي است يك مثال از زبان چيني معاصر بياور

را مي دهد. چسباندن « چراغ برق»براي گوينده فقط معني  31تنگ-كئي-(. عبارت تين103را حفظ كرده اند )شكل 

ده چراغ، دنيائي از نمادها را به روي خواننده دقيق مي گشايد كه هاله اي بر گرد تصوير سا-بخار-سه كلمه آذرخش

مي تند، يعني در مورد جزء اول آذرخشي كه ز ابر باران زا بيرون مي آيد، و در مورد جزء دوم، « چراغ برق »يك 

بخاري كه از باالي ديگ برنج بلند مي شود و در مورد جزء سوم آتشدان يا آتش و عمل باال رفتن را در نظر مجسم 

بدون داشتن رابطه اي با شيء تصوير نگاري شده و مي كند. ترديدي نيست كه تصاوير اضافي و طفيلي، حتي 

حتي وقتي كه موضوع بر سر يك شيء جديد است بيفايده مي نمايد، مستعد دادن حالتي پراكنده به ذهن هستند. 

ولي نمونه اي اين چنين پيش پا افتاده براي نشان دادن اين امر است كه انديشه مرتبط با تداعي ساختارهاي 

ه چند بعدي، در مقابل نظامي كه تدريجا زبانها را در آوانگاري رديفي محبوس مي كند، توانسته پراكنده يك مجموع

 است بر چه چيزي مبتني باشد.
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 خط ژاپني.

a(  :كوهستان درختان كاج؛ 32چان –سونك دو حرف از خط چيني = 

b(  : با حروف هجائي بيان مي شود؛ 33ياما –ماتسو قرائت ژاپني 

(c ا اي از متن يك نمايشنامه اي مشتمل بر حروف چيني كه با مالت نحوي ب قطعه

ي حروف هجائي سرِِهم به هم مربوط مي شوند و از عناصر آوايي آن را حاشيه نويس

 ميكنند.

                                                 
31 - Tien-k’i-teng 

32 - song-chan 

33 - matsu-yama 



  

ذكر اين نكته جالب توجه است كه در زبان چيني، پيوستگاه ارائه نمادين انديشه نگارانه و ارائه نمادين آوائي 

انديشه نگاري عاري از معني، به ارائه نمادين اسطوره نگارانه، با منحرف كردن آن، به نحوي عمق بيشتري  با خطوط

داده است. ارائه نمادين اسطوره نگارانه كه بين صوت ثبت شده )مضمون شعري و شنوائي(و ارائه نمادين آن 

ه به شعر و خطاطي شاعرانه چيني امكانات )ازدحام تصاوير( رابطه اي بسيارغني از نمادها به وجود آورده است ك

فوق العاده اي مي دهد. ضرباهنگ كلمات در ضرباهنگ نشانه ها انعكاس مي يابد و به صورت شبكه تصويري 

پيچيده اي ظاهر مي شود، به طوري كه هر جز از حرف و نيز موضع هر حرف نسبت به حرف بعدي، گوياي كنايه 

 مات اصلي ثبت مي شود.هاي بيشماري است كه در حاشيه كل

دو جنبه انديشه نگاري و صوت نگاري خط چيني هم مكمل يكديگراند و هم بيگانه و متباين اند بطوريكه 

در خارج از چين، هر كدام مستقالًً منشأ نطام هاي خطي جداگانه اي شده اند. چگونگي اكتساب خط ژاپني را از 

(. اختالف اين دو زبان به مراتب بيش 105و  104شكل هاي خط چيني به دشواري مي توان بيان و توصيف كرد )

اي چشمگير است كه گوئي از زبان التين و عربي است. فاصله متمايزكننده خط چيني از خط ژاپني به اندازه

بخواهيم جمله اي از زبان فرانسه را با چسباندن تمبرهاي پست كه تصوير هر كدام تقريباًً گوياي يك كلمه باشد، 

م. روشن است كه نه تنها قواعد دستوري زبان فرانسه بلكه نمودهاي صوتي نيز به هيچ وجه نمي تواند در بنويسي

اين عبارت منعكس گردند. بنابراين حروف چيني صرفاًًًً به خاطر كيفيت انديشه نگاري به عاريت گرفته شده اند، 

چيني صرفاًً به خاطر عالمت بودنشان و نه به  آوانگاري ژاپني پذيراي عالئم تهي از آواي چييني است و عالئم زبان

خاطر ارزش صوتي شان، در زبان ژاپني به عاريه گرفته شده اند و صوت هاي ويژه زبان ژاپني به هر كدام از اين 

( را درنظر گريم كه در زبانهاي مختلف اروپائي به صور گوناگون تلفظ 3عالئم اكتسابي، تعلق گرفته است. عدد سه )

عدد كه خود ما كسب كرده ايم، نيست بلكه  10ا در هر حال عالمت يكسان است. در اينجا سخن از مي شود ام

منظور كسب هزاران عالمت چيني است كه ارزش صوتي از آنها سلب شده و در حروف خط منعكس نگرديده است. 

ونه قاعده دستوري از حتي مضمون جهان بيني را فقط مي توان از راه شناخت مفاهيم كلمات درك نمود و هيچ گ

حرف از  48اين نظر نمي تواند ما را كمك كند. براي جبران چنين كمبودي، در قرن هشتم ميالدي زبان ژاپني 

زبان چيني را به خاطر ارزش صوتي شان به عاريه گرفت كه به واسطه آنها فهرست عالمت هجائي ادغام شده در 

نحوي بود كه اگر زبان چيني، در دستگاهي با عناصر چند بعدي، انديشه نگاريها، تنظيم گرديد. اين فهرست به 

حرفي را در هر گروه از عكسهائي وارد كرده كه حرفي را تشكيل مي داد و به صورت آوائي به حساب مي آمد، در 

 زبان ژاپني، كليه عالئم صوتي حرف چيني حذف و به جاي آنها عالئم صوتي ويژه زبان ژاپني افزوده مي شد.
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 قطعه اي از يك متن عاميانه بودايي مشتمل بر : 

a(  :34شو-چيكونگارش آوايي ژاپني  ،)به دست مي  36توكو)عناصر(،  35جي)حيوانات(

هفت حرف چيني مربوط به متن  )b)عقل، خرد(.  38اي -چي)بزرگ(،  37دايآورند(، 

                                                 
34 - chiku-sho 

35 - ji 

36 - toku 

37 - dai 

38 - chi-e 



رح يك سيني طرح يك حيوان )شو(، طرح يك لحاف پَر )توكو(، ط c)آوانگاري شده. 

 )داي(، طرح سينه ها )چي(، طرح يك خانه )اِ( تقريباًً متن را مي سازند..

 

نيستند و اين نظام ها اصوالًً نسبت به هدف « عملي»برخي معتقدند كه نظام زبان چيني و ژاپني چندان 

ظام ها فقط از اساسي خود كه برگردان ترسيمي گويش شفاهي است، نامناسب اند. اين نوع داوري در مورد اين ن

اين نظر بجاست كه بواسطه ساير زبان هاي كتبي، با صرفه جوئي بيشتر، مفاهيم محدود اما بسيار دقيق را مي 

توان نوشت و اصوالًً كارآئي اين زبانها در تسلسل خطي رديفي اين مفاهيم نهفته است. زبان فن و علم، اين ويژگي 

وي اين ضرورت است. اما تصور مي كنم بهتر آن است كه ساير شيوه مؤثر را مي طلبد و حروف الفبا دقيقاًً جوابگ

هاي بيان انديشه را ناديده نگيريم، بويژه آن شيوه هائي را كه مبين انعطاف پذيري تصاوير و پيوندهاي ذهني است 

ماينده و آنچه را كه در حاشيه معني اصلي يك مفهوم دور مي زند، مكمل يا متضاد، نمايان مي سازد. خط چيني ن

برقراري يك حالت تعادلي منحصر به فرد در تاريخ بشر است به اين معنا كه اين خط با همه نقائصي دارد، امكان 

بيان درست رياضيات و بيولوژي را دارد و اين در حالتي است كه امكان كاربرد ديرين ترين نظام بيان ترسيمي از 

، جمله ساخته نمي شود بلكه گروههاي تصويري معني داري آن سلب نشده است. از چيدن نمادها در جوار يكديگر

 تشكيل مي گردد.

 

 ترسيم رديفي

]قبل از ميالد[  3000اكدي به بعد كه از -ذكر تاريخ طوالني خطوط رديفي بيفايده است. از خطوط سومري

حروف بي صدا شامل تعداد بسيار زيادي انديشه نگاري در راستاي تكامل به سوي نگارش آوائي بود، به خطوط 

قبل از ميالد، قديمي ترين نمونه هاي آن را در اختيار مي گذارد، سپس  1200مي رسيم كه خط فنيقي، در حدود 

به الفباي يوناني قرن هشتم قبل از ميالد مي رسيم. اين تكامل مستمر، همه مراحل ممكن براي نمايش واقع 

وط مي شود،پيمود: براي نسخه برداري صداي معادل در گرايانه يك شيئي را براي بيان كلمه اي كه به آن مرب

ساير كلمات به پيروي از نظام اشاره كم و بيش مبهم، ساده كردن شيء تا حدي كه غيرقابل تشخيص يا شناخت 

باشد و عمال نمادي شود دقيقا آوائي و تجميع نمادهاي متمايز براي نسخه برداري آواها با مشاركت حروف. 

امل بارها توصيف شده و به درستي مايه افتخار تمدنهاي بزرگ بوده است چرا كه بواسطه تكامل پژوهشگران اين تك

 خط بود كه ملت ها به راه عروج بسوي تمدن هاي بزرگ گام نهادند.

اقتصادي تمدن هاي مديترانه اي و اروپائي و ابزار ترسيمي –در واقع رابطه اي بسيار نزديك بين تكامل فني

كرده اند برقرار است. قبالًً ديديم كه نقش دست به عنوان وسيله آفريدن ابزار، متعادل كننده نقش كه آنها تكميل 

اجزا چهره به عنوان وسايل آفريدن گفتار بود. همچنين گفتيم كه در لحظه معيني قبل از پيدايش انسان انديشه 

غاز شد. از اين پس دست انسان ورز نقش دست در خلق يك شيوه بيان ترسيمي كه متعادل كننده گفتار بود ا

تصاوير و نمادهائي را خلق مي كرد كه مستقيماًً تابع تنگناهاي گفتار و ترتيب زماني اداي كلمات نبود بلكه نظامي 

را تشكيل داد كه به موازات گفتار بكار مي رفت. در اين مرحله بود كه گفتاري نوين پديد آمد كه آن را به علت 



ناميده ام زيرا ماهيت مشاركتهاي ذهني كه اين گفتار بر مي انگيزد از « تار اسطوره نگارانهگف»نبودن عبارت بهتر، 

زماني است. -رده اي است كه موازي رده اسطوره كالمي و بيگانه با مشخص كردن انعطاف ناپذير مختصات مكاني

ن معني كه خط اوليه خطاطي در اولين مراحل خود، بخش عمده اي از اين نگرش چندبعدي را حفظ كرد به اي

تصاويري را در ذهن بيننده تداعي مي كرد كه گرچه مبهم يا گنگ نبودند اما به چندين صورت مختلف تعبير مي 

شدند. اگر تكامل كالبدي انسان خود را كنار كشيد تا راه را براي عبور تكامل ابزار فني باز كند، تكامل كلي انسانيت 

نداده است. انسان كرومانيون داراي مغري بوده كه شايد با مغز ما برابري مي از هماهنگي خود چيزي را از دست 

كرده است )در هر صورت چيزي خالف اين را ثابت نمي كند( ولي هنوز در حالتي نبوده كه به تناسب دستگاه 

يان تعادلي عصبي اش افكار خود را بيان كند. تكامل بيش از هر چيز، تكامل شيوه هاي بياني است. در ميان نخست

هماهنگ ميان اعمال دست و اعمال چهيره وجود دارد. ميمون ازا ين تعادل كمال بهره برداري را مي كند تا جائي 

كه وقتي دستهايش براي راه رفتن بكار گرفته مي شود و آزاد نيست از گونه هاي به جاي وسيله حمل وسيله مواد 

ابتدائي وظايف دست و چهره به گونه اي تفكيك شده و دست به خوراكي استفاده مي كند. در ميان انسان نمايان 

وسيله ابزار و حركات و چهره به وسيله اداي اصوات تبديل شده و در جستجوي يافتن تعادلي نوين هستند. زماني 

كه به تصوير درآوردن ترسيمي ظاهر شد، توازي برقرار گرديد و دست به شيوه بيان خاص خود كه با بينائي مرتبط 

بود مجهز شد و چهره نيز شيوه خاص خود را كه با شنوائي مرتبط بود دارا شد. بين دو سلطه، هاله اي وارد مي 

شود كه ويژگي خاصي به انديشه قبل از خط به معناي واقعي كلمه اعطا مي كند به اين معني كه ادا يا حركت 

 دوگفتار يا ندا را تعبير ميكند و گفتار ترسيم را تفسير مي نماي

در مرحله ترسيم رديفي كه مشخصه خط است، ارتباط بين دو ميدان ]چهره و دست[ از نو متحول شد، به 

اين معني كه زبان نوشتاري كه در مكان آوائي و رديف شده بود، كامالًً جايگزين گفتار شفاهي، يعني اداي اصوات 

و انسان داراي دستگاه زباني واحدي شد  ترسيم از بين رفت-به صورت رديفي در زمان، شد. دوگانگي گفتاركالمي

 كه وسيله بيان و حفظ انديشه بود كه خود همين انديشه هر چه بيشتر بسوي تعقل هدايت شد.

 

 فشردگي انديشه

گذر از انديشه اسطوره اي به انديشه عقالئي به صورت حركتي بسيار تدريجي و كامالًًًُ همزمان و بموازات 

و صنايع ذوب فلز صورت پذيرفته است. اولين جوانه هاي پيدايش خط در بين  تكامل گروه بندي انساني شهري

سال پس از ظهور اولين دهكده ها( تخمين زد.  2500سال پيش از ميالد ) 3500النهرين را مي توان در حدود 

يد و در قبل از ميالد، اولين الفباي حروف بيصدا در فنيقيه به منصه ظهور رس 1500دو هزار سال بعد، در حدود

سال قبل از ميالد، فلسفه يوناني در  35سال قبل از ميالد، الفباي با صدا در يونان متداول گرديد. در  750حدود 

 پيشرفت كامل بود.

درباره سازمان انديشه ابتدائي شواهد و اسنادي داريم كه تعبير آنها دشوار است. يا براي اين كه عبارت از 

اريخي بسيار تكه تكه و پراكنده، براي اين كه استاد درباره انديشه بوميان استراليا يا بهره برداري از اسناد ماقبل ت

بوشيمان ها وقتي به دست ما مي رسند كه از صافي مرئم نگاراني گذشته است كه هميشه تحليل خاص خود را 



رزشها در منطق مشاركتي انجام نداده اند. آنچه كه از آن مي دانيم به خاطر فرآيندي است كه در آن تقابل بين ا

ارزيابي كرده است. به نظر مي « منطقي-پيش»سامان مي يابد كه در لحظه اي، تعقل مردمان ابتدائي را به مثابه 

رسد كه انديشه ابتدائي همواره در زمان و مكان دستخوش تحول و دگرگوني بوده است )رجوع كنيد به فصل 

كالمي و به تصوير كشيدنهاي ترسيمي قطعاًً يكي از منابع اين  سيزدهم،]جلد دوم[(. هماهنگي آزاد بين زبان

زماني آن متفاوت با سازمان ما است و مستلزم تداومي دائمي بين فرد انديشه -انديشه است كه سازمان مكاني

 كننده و محيطي است كه اين انديشه درباره آن جاري است. 

مي شود. بنياد آن مبتني بر آفرينش تصويري  گسستگي از زمان يكجانشيني زراعي و اولين خط ها ظاهر

كيهاني است كه محور و مركز اصلي آن شهر است. انديشه مردمان كشاورز، در ابعاد زماني و مكاني، نسبت به نقطه 

سازمان مي يابد اطراف آن را آسمان فرا مي گيرد و همه فواصل نسبت به آن سنجيده مي شود.  39امفالوسارجاع، 

پيش از الفبا، ، همانند شكل ستاره دريائي، شعاعي است. اين انديشه به سختي شروع به كسب انديشه باستان 

حركت خطي مستقيم در خطوط باستان مي كند كه وسايل بيان آن، جز براي محاسبات، هنوز بسيار پراكنده 

ر مديترانه يا در چيزي جز طرح اوليه نيست و انديشه د« دقيق»است. زنداني كردن جهان در يك شبكه نمادهاي 

چين هزاره اول قبل از ميالد به نقطه اوج غنا در بكارگيري انديشه اسطوره شناختي مي رسد.. در اين زمان، جهان 

علمي است -عرقچيني آسماني و در شبكه تناسبات نامحدود، با زمين يكپارچه است، عصر طالئي شناخت پيش

 ي به جا گذاشته است. كه به مثابه خاطرهاي حسرت بار تا زمانهاي كنون

ر روي ديديم كه جنبشي كه انگيزه آن يكجانشيني زراعي بود، معطوف به سلطه تنگاتنگ بيشاتر فرد ب

زاينده ابزار فدنياي مادي است. همانطور كه فن و جامعه توده واحد و متجانسي را تشكيل مي دهند، اين پيروزي 

ت براي ثبت و در واقع از لحظه اي كه خط صرفاًً وسيله اي اسنيز از پيروزي زبان و گفتار جدائي ناپذير است. 

ه نگارش صوت هاي سخن ، گويش و فن در يك سطح قرار مي گيرند و كارآئي فني خط متناسب با حذف هال

 تصاويري است كه با آن پيوند دارد، هاله اي كه شكلهاي باستاني خط را مشخص مي كند.

ه و به سوي رديف شدن شديد نمادها كشيده مي شود. انديشبنابراين، خط به سوي فشردگي تصاوير 

فزاينده اي در  كالسيك و مدرن، مسلح به الفبا، داراي وسيله اي است كه با آن مي تواند دستآوردها ئي كه بطور

ه نماد انديشه كحوزه هاي گوناگون كسب كرده است،در حافظه اش حفظ كند. اين انديشه ابزاري را در اختيار دارد 

رآيند معني وسط آن دستخوش همان دستگاه ثبت نمادها در گفتار]ندا[ و رفتار ]ادا[ است اين يكسان سازيِِ فت

مادهائي مي دار، تبعيت هنر ترسيم از زبان صوتي را به بار مي آورد، همين يكسان سازي موجب كاهش، اتالف ن

خود  شود كه فنون در جريان تكاملگردد كه هنوز هم مشخصه خط چيني است و به همان فرآيندي مربوط مي 

 پيگير آن بوده اند. 

اين يكسان سازي با فقر وسايل بيان غيرعقالني نيز مطابقت دارد. اگر تصور كنيم كه راهي را كه بشر تاكنون 

پيموده كامال براي آينده مناسب است ، يعني اگر اعتماد كاملي براي تمام نتايج اسكان زراعي قائل شويم، اين هدر 
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فتن انديشه نمادين، همانند اصالح تاخت اسب سانان در هنگامي است كه سه انگشت آنها به تنها يك انگشت ر

تقليل يافته است. اگر، برعكس، تصوير كنيم كه انسان كمال خود را در شرايط متعادلي محقق خواهد كرد كه در 

ا بهترين وضعيت سريعاًً از لحظه اي فراتر آن تماس او با كليت واقعيت حفظ گردد، اين سئوال پيش مي آيد كه آي

 نرفته است كه در آن لحظه مفيد بودن فن وسيله توسعه نامحدودي را در خط نوشتاري كامالًً جهت دار مي يابد. 

 

 بصري-فراتر از خط : سمعي
ي آوائي خط الفبائي سطحي از نمادگرائي شخصي را حفظ مي كند. در واقع در نوشتن، بينائي به بازساز

ئي دايت مي شود كه شخصي است و در حد و مرز و فرصتي باريك ولي قطعي، به تعبير شخصي مضامين آواه

و درستي قدرت  منتهي مي شود. به عالوه، تصاويري كه خواندن را بر مي انگيزد، با غناهاي متنوع بستگي به دقت

كاري، الفبا نه جاي نمادهاي انديشه تخيل خواننده دارد. با دگرگون كردن شيوه بيان، با جانشين كردن حروف ب

فظه اجتماعي تمام امكانات خالقيت دوباره را از بين نمي برد. به عبارت ديگر، گرچه خط جوابگوي نيازهاي حا

 مي كند.  است )رجوع كنيد به فصل هفتم ]جلد دوم[(، براي فرد مزيت تالش تعبيري را كه الزمه آن است حفظ

وجود افزايش روزافزون حجم مضامين چاپي در عصر حاضر، آيا خط از همين  مي توان از خود پرسيد كه با

حاال مردود دانسته نمي شود. ضبط صوت، سينما و تلويزيون طي نيم قرن گذشته، در امتداد خط سيري پديد 

عالئم از گاونرها و اسب هاي السكو تا  پي ريزي شده بود. 40آمدند كه مبدا آن، در زمان پيش از عصر اورينياسين

بين النهرين و الفباي يوناني، نمادهاي تصويري از حالت اسطوره نگاري به حالت انديشه نگاري و از انديشه نگاري 

به صورت حروف الفبائي، گذر مي كنند و تمدن مادي بر روي نمادهائي تكيه مي كند كه در آنها ايفاي نفش بين 

مي شود. ضبط انديشه و بازسازي مكانيكي آن بازهم اين زنجيره مفاهيم كم مي شود و بازسازي آنها محدودتر 

ضربان را محدود ميكند و بايد از خود بپرسيم از اين فشردگي چه نتايجي حاصل خواهد شد. شگفت اين است كه 

ضبط مكانيكي تصاوير طي مدت زماني كمتر از يك قرن، همان مسيري را پيمود كه ضبط سخن طي هزاران سال 

ابتدا تصاوير بصري دوبعدي، از طريق عكاسي، با بازسازي خودكار آشنا مي شوند. سپس سخن، با پيمود. در واقع، 

ضبط صوت، تثبيت مي شود، همانطور خط نيز وسيله ضبط سخن بود. تا اين مرحله، سازوكارهاي مربوط به شبيه 

است امكان تعبير و سازي هاي ذهني متحمل هيچ نوع تحريف نمي شود: عكس كه سندي خالصاًً ايستا و بصري 

تفسير آزاد را مي دهد همانطور كه پارينه سنگي در مقابل گاوهاي وحشي آلتاميرا آزاد بود. ضبط صوت به نوبه 

 خود زنجيره اي شنيداري تحميل مي كند كه ذهنيتي آزاد و شخصي بر روي آن سايه مي اندازد.

 
فيلم صامت همزمان با انديشه نگاري  سينماي صامت دگرگوني محسوسي در شرايط سنتي به بار نياورد.

هاي مبهم صوتي، همراه با موزيك متن، پخش مي شد و بين تصاوير متحرك و بيننده گونه اي هماهنگي ايجاد 

مي كرد. در سطح سينماي ناطق و تلويزيون، كه بطور همزمان ديدن حركات و شنوائي را بسيج ميكنند ، يعني 
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ي ادراك مي شوند، شرايط عميقاًً دگرگون مي شود. حد و مرز تعبير و موجب مشاركت منفعل تمام زمينه ها

تفسير شخصي بينهايت تقليل مي يابد زيرا كه نماد و محتواي آن، در نوعي واقع گرائي با هم اذغام مي شوند كه 

ا به سوي كمال كشانده مي شود از طرف ديگر آن وضعيت حقيقي كه اين چنين بازآفريني شده است، تماشاگر ر

در خارج از تمام امكانات مداخله فعال قرار مي دهد. در نتيجه فيلم ناطق موجود شرايطي است كه هم با موقعيت 

و هم با موقعيت  –زيرا بيننده كامالًً تحت تاثير فيلم بوده و نقش انفعالي دارد  –انسان نئاندرتال فرق مي كند 

استان فيلم را آنطور كه در ابعاد بينايي و شنوايي نمايش زيرا تماشاگر فيلم، د –خواننده متن خطي متفاوت است 

داده مي شود، حس مي كند. با درنظر گرفتن اين دو جنبه، مي توان گفت كه فنون سمعي و بصري بطور واقعي 

مرحله نويني را در تكامل انسان در اختيار مي گذارند؛ مرحله اي كه مستقيماًً مربوط ذاتي ترين عنصر انساني است 

 همان انديشه عاقالنه و سنجيده است.كه 

از نقطه نظر اجتماعي، سمعي و بصري يكي از دستاوردهاي غير قابل بحث است زيرا امكان دستيابي به 

اطالعات دقيق را مي دهد و بر روي توده اي عمل مي كند كه اطالعات خود را از طرقي به دست مي آورد كه تمام 

نند. به اين ترتيب روند گويش، پوينده راه تكامل عمومي سازوكار برتر جمعي وسايل تعبير و تفسير را بسيج مي ك

و منطبق با شرطي كردن هرچه كاملتر ياخته هاي فردي است. اما از نقطه نظر فردي، آيا ناظر بازگشتي واقعي به 

ي را ، كه بصر-مراحل پيش از تصويرنگاري هستيم؟ مسلماًً خط سازگاري فوق العاده سودمندي از رفتار سمعي

شيوه بنيادي ادراك در انسان است، تشكيل مي دهد ولي مسير انحرافي قابل توجهي نيز هست. بنابراين، وضعيتي 

)به معناي « تجسم»كه جهت استقرار خود است نوعي تكميل و بهبود را ارائه خواهد داد زيرا در مصرف تالشهاي 

صوصيت و امتياز مهم و اساسي هوش است و جامعه اي ريشه شناسي كلمه( صرفه جوئي خواهدكرد.. اما تجسم خ

كه در آن استعداد ساختن نمادها رو به ضعف گرايد همراه با آن، استعداد انجام اعمال و فعاليت ها را از دست 

خواهد داد. در دنياي كنوني، نتيجه آن پاره اي عدم تعدلها ي شخصي، يا دقيقتر گرايش به سوي همان پديده اي 

صنايع دستي و پييشه وري است يعني از دست دادن تمرين تجسم و تخيل در زنجيره هاي عملياتي  كه نشانگر

 حياتي.

بصري، گرايش به تمركز كامل تدارك تصاوير در مغزهاي اقليتي از متخصصان دارد كه براي -زبان سمعي

آفريننده تصاوير، نقاش، شاعر  افراد ماده، مضمون يا زمينه اي را فراهم مي كنند كه كالًً مجازي و تصويري است.

يا توصيف كننده فن، همواره، حتي در پارينه سنگي، استثناء جامعه را تشكيل مي داد ولي كار او ناتمام مي ماند 

زيرا برداشت و تعبير شخصي بيننده يا شنونده، در هر سطحي، مكمل اين آثار است. در حال حاضر، بين نخبگان 

هستند، و توده ها كه اندامهاي همگون سازي خالص و ساده اند، جدائي افتاده است،  معدود، كه اندام هضم عقالني

بصري نيست -كه بطور عالي در سطح گروهي و مشترك مؤثر و مفيد است. اين سير تكاملي منحصراًً شامل سمعي

يرد.عكس بصري، فقط نتيجه و محصول فرآيندي كلي است كه مجموعه آثار ترسيمي را دربر مي گ-چرا كه سمعي

در ابتداء، دگرگوني مهمي در ادراك فكري از تصاوير به همراه نياورد. و مانند هر نواوري از هر آنچه از قبل وجود 

داشت ياري گرفت. اولين اتومبيل ها، در واقع، درشكه هاي بدون اسب بودند و اولين عكس ها، تابلوها چهره ها و 

با رواج فيلم هاي سينمائي عملي  «قابل هضم و آماده مصرف»وير حركات بدون رنگ بودند. فرآيند سازندگي تصا



اندازي كامالًً شد. سينما موجب دگرگوني عميق عكاسي و طرح هاي ترسيمي گرديد و اين دو را در جهت چشم

، «خوش هضمي»تصويرنگاري سوق داد. پخش مستقيم مسابقات ورزشي و نقاشي متحرك، پاسخي بودند، همراه با 

 در كالبد جامعه بين آفريننده تصاوير و مصرف كننده آنها. به جدائي 

فقر در موضوعات نيست بلكه در از بين رفتن تنوع تخيل قوي شخصي است. تعداد موضوعات ادبيات مردمي 

)يا عالمانه( هميشه بسيار محدود بوده است. به همين دليل تعجبي ندارد اگر همان ابرمرد بسيار زيبا و بسيار قوي، 

و گاوهاي  41زن بسيار فتانه و افسونگر، همان غول كم و بيش ابله در طي جنگهاي صد ساله در ميان سيوها همان

وحشي، سپس در عرشه كشتي هاي دزدان دريائي، و پس از آن در غوغا و بلواي تقيب گنگسترها و بين دو سياره 

خيره معين به فرصت هاي بسيار در يك موشك فضا پيما ظاهر مي شوند. تكرار خستگي ناپذير تصاوير يك ذ

ضعيفي مربوط مي شود كه در افراد پروش و اعمال احساساتي را تشديد مي كند كه در حول و حوش خشونت يا 

، گوياي اعمال و 42هاي متحرك خيلي بهنر از تصاوير قديمي اپينالجنست دور مي زند. ترديدي نيست كه نقاشي

، مشت نمادي از حركتي ناتمام است، ولي ضربه مشت سوپرمن به فك حركات انساني است. در اين تصاوير قديمي

فرد خائن چيزي را براي دقت جراحي پزشكي باقي نمي گذارد. همه چيز تبديل به واقعيتي مطلقا عريان مي شود 

 كه به راحتي و بدون تالش قابل هضم، و مغز در رقصيدن و جست و خيز است.

يست شناختي ي خالصا عملي، در همان سطح فن و به مثابه نتيجه اثر زگفتار، در اين بخش اول، و در سطح 

جانوراني پيوند  انسان در نظر گرفته شد. تعادل اصلي بين دو قطب ميدان ارتباط، تكامل انسان را به تكامل تمام

ني، ر ضممي دهد كه عمليات خود را بين حركات صورت و حركات دست تقسيم مي كنند، منتها همين تعادل، بطو

ن بطور معقولي وجود گفتار و وجود فنون دستي را نيز به هم مربوط مي كند. تكامل مغزي، انطور كه مي توانيم آ

د شدن دست، بازسازي كنيم، در مورد فنون جديد، اجازه مي دهد تا گزارش ارتباط موجود بين وضعيت قائم، آزا

ر سطح دعه يك فعاليت انساني را تهيه كنيم. گشودگي فضاهاي مربوط به مغز وتمرين امكانات جسمي در توس

جبوريم از مربوط به مغز، مجاورت دو تجلي هوش انساني به نحوي است كه عليرغم فقدان شواهد سنگواره اي، م

ناشي از بازتاب  وهمان منشأ واقعيت زبان و گفتاري را بپذيريم كه طبيعتا با زبان و گفتار جانوران متفاوت است 

ان انديشه ورز، از حركت فني و نمادگرائي آوا و صوت است. اين فرضيه در مورد انسانهاي پيش از انسمتقابل ادا يا 

نسانها نشان اديرين ترين استرال آنتروپ ها، ارزش قطعي و مسلمي كسب مي كند چرا كه شواهد بازمانده از اين 

ر همان مورد مر وقتي بيشتر است كه دمي دهد كه تكامل فنون و تكامل گويش كامالًً همزمان بوده است، و اين ا

 مربوط بيان انديشه مي بينيم كه دست و صدا تا چه حد بطور تنگاتنگي به هم پيوند دارند.

زماني كه توسعه فنون مادي بطور حيرت آوري با انسان انديشه ورز سرعت مي گرفت، هنر دوران پارينه 

از انتزاع مي رسد كه الزمه آن حالتي است كه در ارتباط سنگي، به اتفاق، نشان مي دهد كه انديشه به درجه اي 

با زبان و گفتار است. از آن زمان، تصويرسازي ترسيمي يا تجسمي وسيله بيان انديشه نمادين كننده از نوع اسطوره 

                                                 
41 -Sieux)نام قبيله اي از سرخپوستان( 
42 -Epinal)شهر قدميي در فرانسه، با موزه ها ؤ آثار تارخيي فراوان( 



اي مي شود كه توسط حمايت ترسيم همراه با زبان و گفتار كالمي ولي مستقل از عالمت گذاري آوائي مشخص 

د. گرچه زبانهاي پارينه سنگي متأخر، اثري سنگواره اي از خود به جا نگذاشته اند دست آنهائي كه به اين مي گرد

زبانها تكلم مي كردند شواهدي به جا گذاشته است كه بدون ابهام حالتي مربوط به فعاليتهاي نمادين را تداعي مي 

عاليتهاي فني را به ياد مي آورد كه بدون تثبيت كند كه همين حالتها بدون گفتار و زبان غيرقابل تصوراست و ف

 هوشمندي كالمي غير قابل انديشيدن است.

موازي بودن مرحله به مرحله دنبال مي شود و هنگامي كه مالكيت ارضي بكار اندازي دستگاه اجتماعي  

مان كسب مي كنند. سلسله مراتبي و تخصصي شده را به مي اندازد، فنون، مثل گفتار، رانش ها و انگيزه هاي همز

اگر نتيجه تنظيم و آرايش وضع مكاني كورتكس مغز انسان نماهاي ابتدائي توسعه همزمان مادي و كالمي را به بار 

 سازوكار شهري بيانگر همين مجاورت يا شباهت است. -آورده است، ساختاري كردن وضع مكاني ابر

ت حل مي شود همزمان خود را در علوم و در با آن كه نظام اقتصادي در سرمايه داري غالت و ذوب فلزا

خط حل مي كند. در همان زمان كه فنون در بطن شهر فنون نشان دهنده حركت به سوي جهان كنوني است و 

زمان و مكان در شبكه اي هنسي و منظم سازماندهي مي شود و همين شبكه آسمان و زمين را با يك ضربه و 

ئي پا روي انديشه اسطوره اي مي گذارد و به تدريج نمادها و پايه ها را رديف حركت به دام مي اندازد، انديشه عقال

ميكند، در همان زمان آوائي كردن ترسيم منتهي به الفبا مي شود.. از ابتداي تاريخ كتبي و نيز از مراحل پيشين، 

از راه گفتار، بر اساس  بازي بازتاب گفتار و فن كامل است و تمام توسعه ما در پيوند با آن است. بيان انديشه

استفاده از الفبا كه كامال منوط به آوانگاري است، وسيله اي با امكانات نامحدود پيدا كرد، ولي تمام شكل هاي قبل 

از آن به درجات مختلف زنده ماندند. در دنباله اين كتاب خواهيم ديد كه بخش كاملي از انديشه از گفتار رديفي 

 از عالمت نگاري دقيق مي گريزد دوباره از آن خود كند. دور مي شود تا آنچه را كه

بازي بين دو قطب نمايش از طريق تصوير، بين سمعي و بصري، بطور قابل توجهي با گذر به خط آوائي 

 دگرگون مي شود ولي ظرفيت فردي عيني كردن كالمي و ترسيمي را سالم و دست نخورده حفظ مي كند. 

بصري مشخص شده است كه براي اولين بار بياني را به كار مي گيرد -معيمرحله كنوني هم توسط ادغام س

كه در آن تعبير و تفسير فردي بخش اعظمي از امكانات خود را از دست مي دهد، و هم توسط تفكيك اجتماعي 

ابزار  كاركردهاي آفرينش نمادها و پذيرش تصاوير. در اينجا بازهم مبادله بين فن و گفتار با وضوح ظاهر مي شود.

بطور نابهنگام دست انسان را ترك مي كنند تا ماشين را به دنيا آورند: در آخرين مرحله، سخن و بينايي، در پرتو 

توسعه فنون، فرايند مشابهي را متحمل مي شوند. گفتار كه انسان را در قالب آثار او، از طريق هنر و خط ترك مي 

بين، به نوار ضبط صوت محول مي كند كه كاركردهاي نزديك توليد كند،جدائي نهائي خود را به موم، به فيلم دور

 آوا و بينائي هستند. 

 

 

 

 



 

 

 

 يادداشتهاي نگارنده

 “كوكرس. ”6صفه  (1)

 “در بابت طبيعت اشياء”كه در يكي از آثارش بنام “ كوكرس”چند بيت شغر 

“De natura rerum” :آمده و غالباًً نقل قول شده بدين قرار است 

 انسان باستاني، دست و ناخن ها و دندانها بود اسلحه هاي”

 سنگ و شاخه هاي شكسته درختان جنگلي را نيز بكار مي برد

 سپس، انسان، آهن و مفرغ را كشف كرد

 “اما پيش از اينكه آهن را بشناسد، مفرغ را بكار برد

Arma antioua, manus, ungues, dentesque fuerunt 
Et lapides, et item sylvarum fragmina rami 

Posterius ferri vis, aerisque reperta” 

Sed prior aeris erat, quam ferri cognitus usus. 

 

با اطمينان خاطر يادآوري و نقل مي شود و از اينكه نگارنده “ لوكرس”در حدود يك قرن است كه اين شعر 

ت سنت است. با اين حال مناسب است روي اين نيز در اينجا همين اشعار را نقل قول مي كند، صرفاًً بخاطر رعاي

نكته تاكيد نمايم كه اين اشعار كامالًً بي معناست، بويژه اگر منظور و مقصود نهائي اشخاصي را درنظر گيريم كه 

“ مفرغ قبل از آهن شناخته شده”دائماًً به اين گفته هاي شاعر رجوع و استناد مي نمايند. وقتيكه لوكرس مي گيود 

ت عقيده رايج فالسفه معاصر خود را بيان مي كند. متخصصان معاصر ما چنين وانمود مي كنند كه وي در حقيق

را تاييد كند. “ عصر سنگ”شاعر، در اين دو بيت شعر، بواسطه هوش و ادراك شخصي خود، توانسته است وجود 

طف و توجه بيش از حد متخصصان البته چنين تفسيري از اشعار لوكراس از نظر ما مبالغه آميز مي باشد و حاكي از ل

 ما نسب تبه شاعر است.

گنته لوكرس مبني بر اينكه انسان ابتدا از ناخن ها و دندانهايش بعنوان اسلحه استفاده كرد، چيزي جز يك 

فرضيه نادرست، نيس. زيرا خصوصيت بارز ديرين ترين انسانهاي اوليه اين است كه اينان فاقد چنگال و دندان 

 .نيش بوده اند

است كه “ پاره سنگ هاي طبيعي“سخن مي گويد، شكي نيست كه منظورش “ سنگ”وقتيكه لوكرس از 

سنگ ”در اينجا بعمناي  ”lapides“بحال آزاد در طبيعت يافته مي شود و هيچ دليلي وجود ندارد كه كلمه 

آمده. “ عه شكستهقط”بمعناي دقيق  fragmina، حاصل كار انسان، كبار رفته باشد. برعكس، كلمه “تراشيده

 بهمين دليل بدون شك مي توان گفت كه منظور لوكرس از سرودن اين شعر بدن صورت است:



اسلحه هاي پيشينيان شامل دست ها، ناخن ها، دندانها، پاره سنگ ها )يعني پاره سنگ هاي طبيعي كه ”

 “بردند.مي شكستند و بكار مي انسان اوليه از زمين برداشته و پرتاب مي كرده( و شاخه درختان جنگلي بوده كه

كامالًً نادرست و دور “ شاعر آزاده رم“از اشعار مبتكرانه اين  1883در سال “ گابريل دومرتيه”بنابراين تعبير 

 از واقعيت امر مي باشد.

 

 De Maillet“. ميّه: “8( صفحه 2)

در آمستردام،  1748از جهان رفت و نسخه دست نويس وي پس از مرگش در سال  1738در سال “ ميّه”

 چاپ و منتشر گرديد. Telliamed“ تليامد“تحت عنوان 

، ساخته شده و معناي خاصي ندارد. در اين اثر “دوميّه”تليامد عنواني است كه از تلفظ بالعكس نام نگارنده، 

كتاب يابيم. اين كه طي دهه هاي اول سده هيجدهم نگاشته شده، نكات و نظريات بويژه قابل توجهي مي“ ميه”

در قالب گفت و شنودي بين فيلسوفي هندي و رستاده اي مسيحي نوشته شده و نگارنده كه زماني كنسول فرانسه 

در مصر و از عالقمندان پرشور علوم طبيعي بوده است، مسائل مربوط به طبيعت و كره زمين و مبدا انسان را در 

نسته هاي  زمين شناسي اوائل سده هيچدهم را اين گفت و شنود مطرح مي سازد. اين ثر در مجموعه، همان دا

منعكس مي كند و ازا ين لحاظ مسلماًً اثر نوآوري نيست. معذالك از جاييكه اين كتاب پيش از آثار بوفون نگاشته 

شده، حاوي نكات ويژه و جالب توجهي در مورد تكامل مي باشد كه براي اولين بار منتشر شده است. براي مثال، 

ست كه ضخامت اليه هاي كره زمين و وجود سنگواره ها، نشانه تحوالت و دگرگوني هاي عظيمي معتقد ا“ ميّه”

است كه طي مدت زماني بس طوالني ادامه داشته است. وي بدون اينكه ترديدي داشته باشد، معتقد بود كه هر 

منشا جانوران نيز )تورات( بمدت صد هزار سال بطول انجاميده است! در مورد “ سفر پيدايش”يك از شش روز 

ناپذير است، )هر چند نظريات بويژه شگفت انگيزي ارائه داده است. طبق فرضيه وي كه اساساًً محكم و خدشه

و شيوه بيان قابل انتقاد باشد( كليه جانوراني كه نيازمند تنفس هوا مي باشند،    عناصر نهصد 

لبته شيوه گفتار و استدالل ميّه بسيار مختصر و موجز از جمله انسان، اصوالًً از جانوران دريايي مشتق شده اند. ا

، زن افسانه اي كه در دربا مي زيسته و نيمي از بدنش بشكل ماهي بوده، از جمله جانداران “سيرن”مي باشد مثالًً 

 گذرائي بشمار رفته كه به انسان منتهي شده اند.

كه معتقد به وراثت خصائص در ميان جانداران “ المارك”، “ميّه”با اين وجود، بيش از هفتاد سال بعد از اثر 

را بشكل ديگري تبيين كرد. تفاوت اين دو در اين است كه طي هفتاد سال، دئانش علمي “ ميه”بود، همان آراء 

پيشرفت عظيمي نموده بود و المارك از آنها بهره گرفت. بايد يادآور شد كه كليه نظريات و دانسته هاي اين 

بايد متذكر شد كه در “ ميّه”ايم. در مورد ديهي مي باشند و اين مرحله را پشت سر گذاشتهدانشمندان براي ما ب

اوائل سده هيجدهم، دانشمندان هنوز بدون آشنائي به عمق زماني دورانهاي زمين شناسي، روي اين علم تامل و 

ابراين طبيعي است كه تحقيق مي كردند. زيرا سلسله مراتب و طول دورانهاي گذشته هنوز كشف نشده بود. بن

بسيار عجوالنه راي مي دهد و تاييد مي كند كه ماهيان بيچاره اي كه بر حسب تصادف به ساحل “ تليامد”نگارنده 

 دريا رانده شدند، دچار دگرگوني هائي شده و به پرنده مبدل گشتند!



اي و رشته اي غده يافت و از  زائده هاي لوله اي شكل بال ماهيان... امتداد”... وي دقيقاًً چنين مي نويسد:  

پوشيده شد و ... اين زائده هاي رشته اي باز هم كشيده و طوالني تر شد، پوست انها را كرك هاي فراوان پوشاند 

، بزبان فرانسه(. نكته جالب 167، صفحه 1755، چاپ “تليامد”)”و بال هاي زير شكم و جانبي آنها بشكل پا درآمد. 

اين است كه وي با جرات و جسارت باورنكردني و شگفتي اقدام به نوشتن عمدي “ هميّ”توجه ديگر در كتاب 

و نظرياتش شديداًً مورد حمله “ ميّه”مطالبي نمود كه كامالًً برخالف متون مقدس مسيحيان بود. بديهي است كه 

التي در روييدن قرار گرفت چرا كه در اواسط سده هيجدهم، هنوز عقايد رايج بر اين بود كه خورشيد هيچگونه دخ

گياهان ندارد و مبدا انسان را نمي توان در اعماق دريا جستجو كرد و سنگواره ها چيزي جز بقايان بدون چون و 

 چراي كشتي طوفان زده نوح نمي باشند!

“ ميّه”بهرحال، سال من بعد، پس از اكتشافات و دست آوردهاي نوين علمي، معلوم شدك ه نتيجه تامالت 

 ندازه مبالغه آميز و حتي ديوانه وار بوده است.و افكارش بي ا

را با درنظر گرفتن جو حاكم بر روشنفكران آن زمان بسنجيم، مالحظه “ ميّه” با اين وجود، چنانچه 

خواهيم كرد كه وي قادر به درك حقايق علمي ئي بوده است كه كامالًً تازكي داشته. مثالًً، گردش مداري سيارات، 

ژه اي است و دورانهاي زمين شناسي بسيار طوالني بوده اند و يا تكامل انسان پيرو تكامل تابع قانون و ساخت وي

 ساير موجودات زنده بوده و باالخره تكامل مهره داران زميني، در مبدا ناشي از تكامل ماهيان بوده است.

 

 نامبرد.“ بوشه دوپرت”: بعنوان مثال مي توان از 12( صحفه 3)

، 90، صفحه 1857، جلد دوم، چاپ “انسان پيش ديلووين. آثار باستاني سلتيكسيماي ”)بوشه دوپرت، 

 بزبان فرانسه(. بوشه دوپرت چنين مي نويسد:

انسان ماقبل طوفان نوح اينچنين بوده است. هوش اين انسان كمتر از هوش ما نبوده است و شايد در ”... 

ي كرده است. شايد اين انسان مثل ما از نظر فكري قالب هائي غير از قالب هاي امرزوي ما هوش اين انسان تجل

برجسته ترين موجود خلقت بوده است. برخي از آنان داراي بازوهاي كم و بيش بلند و پايهاي ضعيف و بيحال و 

چانه اي كم و بيش برجسته بوده اند. اما اين خصائص هيچ چيز را ثابت نمي كند و چيزي را تاييد يا تكذيب نمي 

قعيت آنقدر صحت دارد كه اگر فقط ظواهر جسمي نوابغ را مورد قضاوت خود قرار دهيم، مسلماًً آنان كند. اين وا

 “را افرادي ابله بشمار خواهيم آورد.

 ، اضافه مي كند:459بوشه دوپرت در جلد سوم، صفحه 

در اين رشته تخصصي، ما تبر را بكار برده ايم و به بهره برداري از ابزار )ديرين( معتقديم. يقين دارم كه “... 

اكتشافات بزرگي صورت خواهد گرفت و روزي فرا خواهدرسيد كه مجموعه ظروف و وسائل خانگي و بازار مهم 

انسانهاي گذشته را آنطور كه بايد مورد بررسي و مطالعه قرار خواهند داد چرا كه اين بازمانده ها، اولين نشانه هاي 

ر مي باشند؛ عنوانهائي كه ساير مخلوقات روي زمين نمي توانند مدعي شعور انسان و اولين عنوانهاي تعالي بش

 “داشتن آنها باشند.

 



 .53( صفحه 4)

نمي “ ميمون نمايان”)انسان نمائي( بعمناي دقيق كلمه بكار رفته و شامل “ انسان نمايان”درا ينجا، اصطالح 

موجودي كه شكل ”يا “ بشكل انسان“يعني ، همانطور كه از معناي كلمه استنباط مي شود، “انسان نمائي”شود. 

 شامل كليه انسانهاي اوليه )حتي استراالنتروپ ها( مي شود.“ انسان نمايان”و بنابراين “ انسان را دارد

 

(5) 

پديده هاي مربوط به علم تشريح كه در اين بخش امده شامل مطالبي موجز است كه از تز دكترا و علوم 

در سال “ تعادل مكانيكي جمجمه مهره داران زميني”ه از تز خود تحت عنوان نگارنده استخراج شده و نگارند

، در دانشكده علوم پاريس، دفاع نمود و هم اكنون زير چاپ است. البته در اينجا فقط مطالبي از تز برگزيده 1955

 ورد مطالعه شده كه توجيه كننده سير تكامل موجودات بسوي انسان مي باشد و در اين چشم انداز به تفضيل م

 قرار گرفته اند. 

 

(6) 

 انسانشناسان قسمت هاي مختلف جمجمه انسان را نامگذاري و مشخص نموده اند.

 شامل جمجمه كامل انسان با آرواره زيرين مي باشد.“ كرانيوم”

 آرواره زيرين ولي داراي استخوان بندي چهره است. شامل جمجمه انسان “ كالواريم”

 مجمه فاقد استخوان بندي چهره اتالق مي شود.به محفظه ج“ كالواريا”

 به پوشش فوقاني جمجمه اي گفته مي شود كه فاقد قاعده است.“ كالوا”

اين نامگذاري هم ساده و هم عملي است و بر اساس مشاهده حالت جمجمه هائي كه هنگام كاوش از خاك 

ان بندي چهره و برخي فاقد آرواره بيرون كشيده مي شود، تعيين شده است. برخي از جمجمه ها فاقد استخو

 زيرين و برخي فاقد قاعده مي باشند.

 

(7) 

ابتدا بايد گفت كه هر چه روي ضرورت و اهميت تحقيقات در زمينه فن شناسي دنياي جانوري تاكيد 

رجالب نماييم، باز هم كافي نخواهد بود. مطالعه روي چند نمونه ابزاري كه در ميان جانوارن مشاهده گرديده، بسيا

در اين گونه تحقيقات نفوذ داشته و “ انسان مداري”توجه و باارزش مي باشد. با اين وجود، بايد درنظر داشت كه 

 بايد آگاهانه از آن اجتناب ورزيد زيرا مسائل مربوط به جانوران را بطور نادرست درنظر محققان مطرح مي كند.

پرندگان و حشراتي مانند “ ابزار”ر اين زمينه از باصطالح نمونه هاي ابزار جانوري بسيار نادر است. غالباًً د

جزاير گاالپاگوس )اقيانوس آرام، اكواتر( كه خرده چوب را “ يوي زون”كه از خرده سنگ بهره مي گيرد، “ اموفيل”

بكار مي برد، بز كه به كمك قطعه چوبي كه با پوزه و دندانهايش مي گيردو پشم و پوست خود را خارش مي دهد، 

سنگ مي شكند و ميمونهائي كه سنگ پرتاب ، ميموني كه داروين از آن سخن مي گويد و گردو را با پاره“گنون”



مي كنند و نيز پرندگاني كه زمين را با منقار خود چال مي كنند، بعنوان جانوران ابزارشناس ياد مي كنند. در 

ت كه اعمال و رفتارهاي انساني را در ذهن ما واقع، اين پديده ها از اين لحاظ جلب نظر مي كند و تماشائي اس

تداعي مي كند. اما در هر صورت، اينگونه پديده ها هيچگونه تفاوت اساسي با ساير پديده هاي كلي فني در دنياي 

جانوري )يا انساني( ندارد. آنانكه مجذوب اينگونه تظاهرات جانوري مي شوند، فرقي با طبيعت گرايان سده هيجدهم 

مي ناميدند، ندارند. اگر بخواهيم به اين ترتيب “ مقتصدان ماهر”و مورچگان را “ كارگر فعال”عسل را كه زنبور 

قضاوت كنيم، نمونه ها و تشابهات بيشماري را مي توانيم بيابيم. بعنوان مثال، مي توان حالت دوپائي را درنظر 

ه و راه مي رود با انسان مقايسه كنيم، مي گرفت: بجاي اينكه حالت دوپايي ژيبون، كه گهگاه روي دو پا ايستاد

توانيم نمونه هاي جانوري ديگري را نيز از اين لحاظ در رده انسان مفروض داريم، مثالًً دينوسورهاي دوپا، تاتو، 

پانگولن، ژربواز، كانگورو و سگ هاي تربيت شده اي كه روي دو پا مي ايستند. چنين مقايسه هاي يك بعدي بين 

جانوران فقط نماينده يك وجه مشترك مي باشد. البته شناختن مجموعه راه حل هاي مشترك انسان و ساير 

ضروري است ولي “ مساله كشي انسان”زيست شناسي و تطبيقي در ميان جانداران، براي روشن ساختن بخشي از 

وجه مشترك  اين وجه مشترك ها فقط نشان مي هد كه انسان نمونه جانداري است در ميان ساير جانوران. هر

نماينده فقط يك جنبه از تركيب كلي انسان مي باشد. چنانچه موضع انسان را د ميان انواع جانوري كه مثالًً فعايت 

شان بسيار مهم است، مشخص نمائيم، عنصر مشترك ديگري را عالوه بر حالت دوپايي شناخته ايم. وجه دست

كامل راسته جانوراني معين نمود كه نظام دستگاه مشخصه انسان را مي توان همچنين نسبت به حركت كلي ت

عصبي شان، طي تكامل، هر چه بغرنج تر و كامل تر شده است. بهمين ترتيب مي توان يكايك ساير خصائص 

مشترك انسان و جانوران را مشخص كرد اما سرانجام به نتيجه اي كلي و جامع خواهيم رسيد و آن اين است كه 

در دنياي جانوري است ولي با توجه به اين نكته كه يكايك عناصر مشتكله انسان  انسان موجودي منحصر بفرد

 بنحوي در ساير انواع جانوري، مشتركاًً مشاهده مي گردد.

 

(8) 

)فرنولوژيك( خود، “ هوش شناسي”(، پزشك آلماني، بواسطه نظريات 1785-1818“ )فرانسوا ژوزف گال”

 م زيست شناسي، آنچنان شهرت همگاني يافت كه در تاريخ عل

 

 مشروحاًً بيان شده، مي توان در عنوان يكي از آثارش بطور خالصه بازيافت:

در باب كاركردهاي مغز و هر يك از قسمت هاي آن با استناد به مشاهداتي در زمينه امكان بازشناسي ”

 “مغز و جمجمه آنها.غرائز، عالئق، استعدادها، فضائل اخالقي و فكري انسانها و جانوران، از راه شكل شناسي 

شديداًً مورد جمله و انتقاد قرار گرفت و چون اين انتقادات با تمسخر همراه “ گال”مجموعه آثار و نظريات 

و نيز انگيزه هاي عاطفي و ضوابطي كه براي اثبات “ گال”بود، بشهرت وي در ميان مردم دامن زد. استدالل هاي 

هاي وي فاقد ارزش است و علماي عين گرائي و واقع بيني، نوشتهنظريه اش برگزيده، نشان مي دهد كه از نظر 

اش بيدرنگ با وي به مخالفت پرداختند و نظريه اش را مردود تشريح و فيزيولوژيست ها پس از آشنائي با نظريه



انه شمردند. با اين حال شهرت و جاذبه نظريه وي در ميان عامه باقي ماند. از آن پس، قوزك هاي مادرزادي را نش

از يكسو بهانه تمسخر اين و آن قرار گرفت و از سوي “ گال”حسن نيت، وجدان و يا خشونت فرد دانستند. نظريه 

، “قوزك هوش”ديگر كنجكاوي در رموز و اسرار علمي برخي ديگر را راضي نمود. به اين ترتيب، اصطالحاتي مانند 

 هنوز بكار مي روند.در زبان فرانسه ساخته شد و “ قوزك تجارت”يا “ قوزك سفر”

در جامعه موضوع جداگانه و “ هوش شناسي به كمك عالئم جسماني”البته علل پايداري و استمرار نظريه 

جالبي است كه مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. مساله رموزي كه اضطراراًً از فرد مي تواند يك نابغه يا قاتل يا 

ر مي آورد. در واقع، اين دو رمز كه همواره فكر عامله را بخود مشغول كودن بسازد، موضوع اسرار نياي انسان را بخاط

ناشي مي شود. شدت حمالت دانشمندان بر ضد “ تقدير و سرنوشت انسان چيست؟”ساخته، از پرسش هميشگي 

از يكسو و پشتيباني و شور و ذوق عامه نسبت به عقايدش از سوي ديگر، از انگيزه رواني مشتركي “ گال”نظريه 

 چشمه مي گيرد.سر

“ علمي گونه”)فرنولوژي( شايد شكل مدون يك واقعيت “ هوش شناسي عالئم جسماني”در هر حال، نظريه 

 ولي در اصل عاميانه باشد.

را به دقت مطالعه كنيم و استدالل هاي بيمورد و بي پايه اش را ناديده گيريم، “ گال”چنانچه مجموعه آثار 

 ش با ارزش و درست مي باشد.خواهيم ديد كه برخي از گفته هاي

مثال  وي تخصص نواحي مختلف مغز را تاييد نموده است. اين اصل هم اكنون از بديهيات علمي بشمار مي 

يابد: اين گفته رود. ديگر اينكه وي مدعي بود كه هر كدام از اعضا بدن در نظام عصبي تا كورتكس مغز امتداد مي

اينكه به تصور وي، غالب خصوصيات رواني فرد مشروط به كيفيات و ظواهر نيز امروزه مورد قبول مي باشد. ديگر 

جسماني او مي باشد: اين فرضه نيز اگر درست نباشد ولي قابل انتقاد هم نيست و شياد حتي بتوان در اين زمينه 

 را بعنوان يك پيشقدم معرفي كرد.“ گال”

در اواسط سده هيجدهم نوشته شده، اينك براي ما )تليامد( كه ” ميّه”مانند اثر “ گال”در هر حال، نظريات 

مسخره آميز و از نظر علمي بيفايده جلوه مي كند. با اين حال، در زمان خود، اين سلسله عقايد نماينده هوش و 

ذكاوت و ادراك عميق وي مي باشد. در واقع مي توان گفت كه كليه كسانيكه راه پرماجراي علمي را برگزيده و 

همين كه به كمك ادراك حسي خود، وجود ارتباط را ميان دو پديده درمي يابند، شيوه گفتار و مي  پيمايند، 

 تبيين اين ارتباط خواه ناخواه سطحي و حتي بچه گانه بنظر مي رسد.

اند و اين خرده گيري هم شامل دانشمندان پيشقدمي است كه روي مسائل تكامل مطالعه و بررسي نموده

 ناسان انساني است.هم شامل اولين فسيل ش

 

(9) 

)اپونيز( مثال جالي است و گوياي گرايش اجتناب ناپذير بخي از محققان مي باشد: برخي مي “ قوزك ژني”

كه بر “ قوزك ژني”خواهند همه چيز را به كمك آنچه كه مي دانند توجيه كنند )هر چه اين دان ناچيز باشد(. 



يعني يكي از ماهيچه هاي “ ژنيوگلوس”اشد كه روي آن ماهيچه ئي مي بسطح داخلي چانه قرار گرفته، برجستگي

 محرك زبان متكي است. جاي اين ماهيچه نسبت به پستانداران مختلف فرق مي كند.

در ميان جوندگان، “ ژنيوگلوس“فقط در ميان انسانهاي اوليه وجود دارد. ماهيچه “ قوزك ژني”در حاليكه 

 غذايي بعهده دارد.زبان و جويدن مواد   نقش مهمي را در 

در ميان انسانها بطور يكسان عمل نميك ند بلكه تغييرات فردي محسوسي در جاي “ قوزك ژني”بعالوه، 

اتكا آن مشاهده مي گردد. مثالًً در ميان پلئانتروپ ها، با مشاهده آرواره زيرين بازمانده، به اين نتيجه رسيد ايم كه 

كشف گرديد، داراي  1866كه در سال “ النولت”واره زيرين انسان اين برجستگي كم و بيش رشد نموده است. آر

برجستگي بسيار كوچكي است. اما ازج اييكه اين جمجمه تنها بازمانده كشف شده انسانهاي پلئانتروپ بود، محققان 

جمله گابريل دو بهمين تنها بازمانده استناد كردند و بالفاصله نظريه اي درباره گويش انسانهاي اوليه ارائه دادند. از 

، بزبان فرانسه( نظريه شگرفي در اين زمينه داده است. 250، صفحه 1883“ )ماقبل تاريخ”مرتيه كه اثرش بنام 

 نويسد:وي چنين مي

همه انسانها، حتي پست ترين آنان، توانايي كاربرد زبان را داشته و سخن مي گفته اند. اما آيا طي تكامل ”

به اين نتيجه رسيده ايم كه جواب “ النولت”ت؟ از تحقيق روي آراوره زيرين انسان هميشه اين امر صادق بوده اس

 “منفي است.

 پس از اينكه گابريل دو مرتيه به بحث درباره اين آرواره الل مي پردازد، وي اضافه مي كند:

به  سخن گويي يا توانايي گويش انساني، بكمك مجموعه حركات زبان حادث مي شود. اين حركات بويژه”

مي باشند. “ قوزك ژني”صورت مي گيرد. جانوران محروم از توانايي گويش فاقد “ قوزك ژني”مكم ماهيچه هاي 

است، نتيجه مي گيريم كه انسانهاي نئاندرتال و شلئن “ قوزك ژني”نيز فاقد “ النولت”بنابراين از جاييكه آرواره 

 “نيز مانند جانوران قادر به سخن گويي نبوده اند...

داده اند. انگيزه تعجب ما “ قوزك ژني”ته اينك ما با تعجب از خود مي پرسيم چرا اينچنين اهميتي به الب

دانسته اند “ قوزك ژني”اين است كه چرا دانشمندان اواخر سده نوزدهم، تنها شرط الم براي سخن گويي را وجود 

“ ژنيوگلوس”. بعالوه وجود هاهيچه هاي در اروپا شناخته شده بود 1880در حاليكه قوانين توليد صورت در سال 

گويي اين جانوران بشمار آيد زيرا اين در آرواره جانوراني چون پمپانزه و گوساله، خود مي توانست دليل بر سخن

باشد. موضوع تعجب انگيز ديگر اين است كه گابريل دو ماهيچه، بزرگترين ماهيچه محرك زبان اين جانوران مي

ي است كه جدول طبقه بندي دورانهاي ماقبل تاريخي را بصورت عقالئي تنظيم نمود در مرتيه اولين دانشمند

صورتيكه خود، با بي توجهي خاصي، انسان نئاندرتال و انسان شلئن را در يك رديف قرار مي دهد و حال آنكه اين 

 دو انسان غيرقابل مقايسه مي باشند.

 

(10) 

است. اين ي بر پيشرفت و تكامل همزمان فن و گويش ارائه دادهو.و.بوناك، انسانشناس روسي، نظريه اي مبن

نظريه تا اندازه اي مشابه نظريه پيشنهادي نگارنده مي باشد، با اين تفاوت كه نظريه بوناك بر دانسته هاي عمومي 



“ افتهگويش دستوري تكامل ي”تا “ صوت نشانه اي”فن شناسي استوار است و نيز از راه بازسازي مراحل گزينش از 

به نتيجه رسيده است. شگفت اين است كه من راه تحقيقي ديگري را پيمودم و تداخل و ارتباط ناصر حركتي و 

مكانيكي را از يكسو با نمادهاي صوتي از سوي ديگر نشان دادم. با اين حال نسبتاًً  بهمان نتايج و نظريه محقق 

 روسي رسيده ام.

 (.1958و.بوناك، سال )براي اطالع بيشتر رجوع كنيد به اثر و.

 

(11) 

كلمه ابتدائي در اينجا به منظور نشان دادن حالت فني و اقتصادي اولين گروههاي انساني، يعني چگونگي 

 بهره كشي از محيط طبيعي و وحشي، بكاررفته است.

اري ئي است كه پيش از پيدايش كشاورزي و دامدبنابراين، معناي اين كلمه شامل همه جوامع ماقبل تاريخي

وجود داشته اند. بمعناي وسيعتر، كلمه ابتدايي شامل چند جامعه كنوني است كه حالت ابتدايي را طي تاريخ تا به 

 امروز حفظ كرده اند.

 مردم شناسان از ديرباز استعمال را طي تاريخ تا به امروز حفظ كرده اند.  

داده اند چرا كه با واقعيت اجتماعي و مذهبي مردم شناسان از ديرباز استعمال اين كلمه را مورد انتقاد قرار 

معنائي تحقيرآميز بخود گرفته “ ابتدائي”بهمين دليل، عبارت     و زيبايي شناسي 

است. با اين وجود، مردم شناسان هنوز از اين كلمه ها استفاده مي كنند زيرا كلمه مناسب ديگريكه بتواند حالت 

 كلي اقوام بدون خط را كه از 

 

دهند  همراه مي كنند كه نشان“  ” ل، هر گاه كلمه ابتدائي بكار مي رود آن را با عالمت در هر حا

كلمه نامناسبي است. انتخاب اين كلمه در اينجا، از نظر ما، كامال ًً مناسب و بجاست زيرا عامل تفكيك و تمايز گروه 

بهره برداري مصنوعي )بكمك وسائل فني( ابتدائي از ساير گروههاي انساني ئي است كه نظام اقتصادي شان بر پايه 

محيط طبيعي نهاده شده است. بعالوه، از اين نظر، كلمه ابتدائي گوياي خصائص مشترك و ويژه گروههايي است 

 كه منحصراًً از راه شكار و صيد ماهي و چيدن مواد وحشي گياهي زندگي مي كنند.

 

(12) 

ادي، تابع نفوذ متقابل دو نظام ارزشي است: اوالًً خصائص پيدايش دامداري يا پذيرفتن آن بعنوان نظام اقتص

جغرافيائي نوع جانور اهلي و ثانياًً سطح فني و اقتصادي گروه دامدار. اينكه انسان اهلي  –زيست شناسي و زيستي 

كردن سگ را بر اهلي كردن جانوران راسته گربه ترجيح داده است، بخاطر خصوصيت هاي جسماني و زيست 

دو جانور است: سگ حيواني است شكارچي كه شكار خود را تعقيب مي كند يا به نقطه دلخواه شناسي اين 

 شكارچي مي راند در حاليكه گربه فقط از راه كمين شكار مي كند و بنابراين از اين لحاظ به درد انسان نمي خورد.



جانوران راسته گاو و  همچنين جانوران راسته گوزن هنگام فرار، پراكنده و متفرق مي شوند در حاليكه

گوسفند و بز، برعكس، بصورت دستجمعي و گروهي و گله وار حركت مي كنند و بنابراين مي توانند در جهت 

معيني هدايت شوند. عوامل جغرافيايي نيز اهميت بسيار دارد. مثالًً گله هاي گوزن قطبي الپونها به ارتفاعات كم 

ست در صورتيكه كوچ گوزن قطبي كانادائي در شمال آمريكا، مستلزم كوچ مي كنند و تغيير مكانشان كوتاه مدت ا

پيمودن راههاي بسيار طوالني مي باشد. نفوذ و تداخل عوامل مربوط به نظام فني و اقتصادي نيز محسوس است 

و مثالًً اهلي كردن گوزن قطبي در ميان اقوام چوكچي كه دامداران نخستيني واقعي مي باشند، با اهلي كردن 

ين جانور در ميان اقوام تونگوز و الپون جنوبي كه دامداران واقعي مي باشند و تحت تاثير جوامع كشاورز و هم

دامدار همسايه )سيبري و اسكانديناوي( قرار گرفته اند، تفاوت بسيار دارد. تعداد بسيار كم جانوران اهلي شده 

موثر بوده است. دامداري، مگر در نقاط معدود،  نشان مي دهد كه اين شرايط عمومي، آمرانه بر پيدايش دامداري

 نتوانست خودبخود بوجود آيد و عالوه بر اين، جانوران معين و مشخصي اهلي شده اند.

 

(13) 

 دامداري در مقايسه با نظام اقتصاد كشاورزي بصورت زير تقسيم بندي مي شود: 

د، بدون اينكه در تماس دامدار با حيواناتي كه در محيط ياتي شان نگهداري مي شون -1

رفتارهاي طبيعي )كوچ( آنها دخالت شود. موقعيت دامداري نخستين كه در آن گردآوري دانه هاي خودرو 

و شكار جانوران نقش مهمي را بعهده دارد. هم اكنون اين موقعيت اقتصادي در ميان چند گروه از دامداران 

 گوزن قطبي، در خاور سيبري مشاهده مي گردد.

با دامدار كوچنده ايكه خود به جمع هاي كشاورز وابسته است. اينچنين تماس حيوان  -2

)از نظر تعداد(  موقعيتي شامل دامداران گله ها است )دامداري شباني(. در اين گله ها، حيوان 

ممكن است گاو، گوسفند يا شتر باشد كه به تعداد كمتر، االغ و اسب و بز نيز در ميان آنها يافته مي شود. 

سيا و اروپا رايج است و شامل همبستگي و در دشت هاي وسيع و علفزارهاي گسترده آ“ ي شبانيدامدار”

همسر مي باشند. )جوامع  –تركيب دو قوم دامدار و كشاورز مي باشد كه عموماًً نسبت به يكديگر برون 

 ترك، مغول، توارك. پل و ساراكاتسان هاي اروپاي شرقي(.

 فته.تماس حيوان با كشاورز اسكان يا -3

“ دامداري نيمه شباني”اين حالت را  نگهداري حيوان در جمع هاي متراك و بصورت گله هاي  -الف

مي ناميم. در چنين جوامع كشاورز، افرادي براي نگهداري و حفاظت گله ها تربيت شده و آموزش مي بينند. 

ماساي )چاد( و دامداران آلپ و  در ميان جوامع ماداگاسكار،”دامداري نيمه شباني ”)چوپانان دائم يا موقت(. 

 پيرنه )فرانسه( و كابوي ها و كوچوهاي امريكاي جنوبي رايج است.

در اين حالت، برخي از افراد ” دامداري دهقاني.”نگهداري حيوان بصورت جمع هاي محدتود.  -ب

ت، كم و خانواده  )خردساالن، سالخوردگان( در حفاظت و مراقبت گله ها در حواشي قطعات زمين زيركش



بيش متخصص مي شوند. اين موقعيت در دامداري جوامع اروپائي رايج است و مشتركاًً در جوامع بيشمار غير 

 اروپائي نيز مشاهده مي گردد.

حيوان واحد يا گله هاي بسيار محدود. حيوانات خانگي دهقاني. در اين حالت، حيوان در تشكيالت  -ج

يله فني مورد بهره برداري قرار مي گيرد. )گاو، االغ و اسب در غالب خانگي روستائيان وارد شده و بعنوان وس

 جوامع آسيائي و اروپائي و آفريقائي شمال چاد(.



وستغالي( در خاور شهر دوسلدورف. در يكي  –نام دره اي است واقع در آلمان غربي )رناني “ نئاندرتال”

موفق بكشف كاسه سر يك انسان پلئانتروپ ” ل روتفو”، دكتر 1856، در سال ”(فلدهوفر)”از غارهاي اين دره 

 ناميد.” نمونه انسان نئاندرتال”شد و آن را 

تاكنون در چندين محوطه كاوش هاي ماقبل تاريخي، در فرانسه، بازمانده هاي استخواني و جمجمه 

 هاي بيشمار انسان هاي نئاندرتال يافت شده است كه مشهورترين آنها عبارتند از:

 “(كورز”)استان “ نتدرتال شيل اوسنانسان نئا” (1

(La Chapelle-aux-Saints, Correze) 

 “(دوردوين”)استان “ انسان نئاندرتال الفراسي” (2

(La Ferrassie, Dordogne) 
 “(دوردوين”)استان “ انسان نئاندرتال لوموسيته” (3

(La Moustier, Dordogne) 
 “(شرانت”)استان “ انسان نئاندرتال الكينا” (4

(La Quina, Charente) 
   

)يوگسالوي(،      نيز از جمجمه انسان نئاندرتال در    

 جنوب شوروي، فلسطين و آفريقاي شمالي كشف شده است.

“ ورم”تا اواسط يخبندان  (Hiss-Wurm)“ ريس ورم”انسان هاي ناندرتال از اواخر دوران بين يخبندان 

(Wurm)  دند )عصر پارينه سنگي ميانه(. خصائص ( زندگي مي كر هزار پيش 35هزار سال تا  50)لز

جمجمه آنها عبارتند از: جمجمه گسترده و كوتاه، پيشناني پس رفته، حدقه هاي چشم كه بوسيله قوس هاي 

 گونه ها  متراكم و برجسته محصور شده است، چهره

وده است. مغاز سانتي متر مكعب بوده و بنابراين بزرگتر از حجم مغز انسان كنوني ب 1600برابر يا بيش از 

انسان هاي نئاندرتال بويژه در ناحيه سوراخ قمحدوده گسترش يافته و توسعه آن بواسطه وجود قوس هاي متراكم 

 باالي چشم و پيشاني مسدود و محدود مي شده است.

“ لووالوازني –موسترين ”انسان هاي نئاندرتال، از نظر فنون سازندگي، بسيار گرفته بوده اند. صنايع سنگي 

نشان مي دهد كه اينان در اين مكانها مي   )نمونه شدن ابزار اين انسانها( در هواي آزاد و يا در غارها 

زيسته اند. در غالب موارد، آثار بازمانده از مسكن شان به مجموعه استخوانهاي جانوران شكار شده و خرده سنگ 

شده و محيط دايره شكلي را تشكيل مي  هاي پرت شده محدود مي شود كه باطراف محوله اصلي زيست پراكنده

دهند. كارهاي فني انسان هاي نئاندرتال به صنايع سنگي محدود نمي شده بلكه روي چوب و پوست نيز كار مي 

كرده اند. بايد افزود كه فعاليت هاي زندگي آنان صرفاًً به شكار و ساختن ابزار محدود نمي شده بلكه مردگان را 

رنگي طبيعي را بكار مي بردند و اشيائي را كه از نظر انان شگفت انگيز بوده، گردآوري  نيز دفن مي كردند، مواد

 مي نمودند )سنگواره ها، تسليحات سنگ بلور(.



 .3* صفحه 

 (Dogons)ها  “ دوگون* ”

زندگي “ مالي“ها از اقوام سياهپوست آفريقاي غربي مي باشند كه در مناطق كوهستاني “دوگون”

هزار نفر تخمين زده اند و در دهكده هاي پراكنده، بويژه در ارتفاعات  200فراد اين قوم را در حدود كنند.تعداد امي

سكني گزيده اند. اين قوم اصوالًً از راه كشاورزي و دامداري امرار معاش مي كند. جهان “ بانديگاران”كوهستاني 

ه است )مسكن، اشياء مورد استفاده نيازهاي بيني و آراء نمادي آنان در غالب ساخته هاي مادي شان انعكاس يافت

بدون خط اين قوم را چندين مردم شناس مورد پژوهش قرار داده اند   روزمره، آثار هنري(. فرهنگ 

 مي باشد. (Calame-Griaule)“ كاالم گريول”كه مهمترين آنان مردم شناس فرانسوي، 

*  *  * 

 .3* صفحه 

 (Coelaoanthes)ها  “ سالكانت( ”3*

تاكنون در اقيانوس هند زندگي مي كنند. نمونه اين “ كاربونيفر”كه از دوران “ كروسوپتريژين”هيان ما

متري دريا  600تا  150ها در عمق “سالكانت”يافته شده است. “ كومور”در اطراف جزاير ”ماهيان، التي مريا 

 باشند، در ايالتنيفر ميكه مربوط به دوران كار يو“ سالكانت”زندگي مي كنند. سنگواره هاي ماهيان 

از جمله ماهيان سالدانتي است كه ساختمان بدنش، از دو ميليون سال پيش تاكنون، هيچگونه تغييري 

 نكرده است.

 

 .3* صفحه 

 (Homm de Cro-Magnon)ها  “ انسان كرومانيون( ”4*

در غب فرانسه  واقع (Eyzies-de-Tayac)“ ازي دوتياك”نام بخش كوچكي است از دهكده “ كروماتيون“

كه اكنون بعنوان يكي از محوطه هاي كاوش آمار ماقبل تاريخي مشهور است. جمجمه انساني “( دوردوين”)استان 

قرار گرفت و توسط “ امي”و “ كارترفاژ”يافته شد مورد مطالعه “ كرومانيون“در پناهگاه سنگي  1686كه در سال 

 ديد.معروف گر“ نماينده نژاد كرومانيون”ايشان بنام 

ومطالعه اين   تاكنون از اين پناهگاه پنج اسكلت بيرون كشيده شده  مورد بررسي قرار گرفته است. 

تا  80/1ها مي باشند. قد آنها بسيار بلند بوده )بين “ نئانتروپ”اسكلت ها چنين برمي آيد كه اين انسان ها از 

هائي قوي و پيكري نيرومند بوده اند. ظرفيت متر( و استخوان بندي آنها نشان مي دهد كه داراي ماهيچه  94/1

داراي چهره اي “ انسانهاي كرومانيون”است.  برابر با ظرفيت جمجمه انسانها “ انسان هاي كرومانيون”جمجمه 

اند. خصائص جسمي اين انسانها تفاوتي با انسان گسترده و كوتاه با گونه هاي برجسته و بيني نازك و دراز بوده

 كنوني ندارد.

است ولي استخراج شده“ اورينياسين“از قشر مربوط به فرهنگ صنايع سنگي “ انسانهاي كرومانيون”كلت اس

انسانهاي ”است. يافت شده“ ماگدلنين”بايد گفت كه نمونه هائي نيز از همين انسان در قشرهاي مربوط به فرهنگ 



انسان    زيسته اند يهزار سال پيش( م 30در دوران پارينه سنگي اخير )در حدود “ كرومانيون

)جنوب فرانسه(، “ كريمالدي“انديشه ورز مي باشند كه در اروپا كشف شده اند. نمونه هاي ديگري در غارهاي 

 انگلستان، آلمان،

 (pithecanthropus serectus pithecoanthrope)پينته كانتروپ “ 

در جزيرة جاوه كشف گرديد. ” چن دو بوا او“ از انسانهاي سنگواره اي متعلق به گروه توسط “ پيته كانتروپ “

ها بودند بچاجائي رنرشيد ” پيته كانتروپ “ تحقيقات وكاوش هاي پچوهشگران كه در پي بازمانده هاي ديگري از 

ها ”پيته كانتروپ “ ؤ ذرات و قطعات استخواني ديگري كشف گرديد. ظرفيت جمجمجة   1936تا ايكنه درسال 

عب است و بنابراين برابر با نصف ظرفيت جمجمة انسان كنوني است. خصاائص سانتيمتر م 900تا  800بين 

عبارتند از : پيشاني پس رفته و وتاه ، قوسهاي بسيار متراكم باالي چش ،برجستگي ” پيته كانتروپ “ جمحمة 

ا شمانبه و آروارة زيرين كه فاقد چانه مي باشد. گر چه شكل جمجمةاين انسانه” ( اينيون ”  0استخوان پس سر 

انساني مي باشند.قالب ها داراي خصوصيت هاي كامالًً” پيته كانتروپ ”“ است اما” چيبون “ و شمپانزه جمجمة

آنان بعمل آمده است نشان مي دهد كه مغز آنان هائي كه ضمن پچونش هاي آزمايشگاهي ،از درون جمجمة

اط صنايع سناگي آنان هنوز يافت نشده ولي داراينواحي موظف به گويش بوده است با وجوديكه هيچگونه اثري 

اتالنتروپ “ها ) از جمله “ اركانتروپ “ها مانند ساير ” پيته كتانروپ “ مي توان گفت ك از نظر سطح پيشرفت فني ، 

 بوده اند. ” اشولئن نمونة“ ها ( مي باشند كه سازنده ابزار سنگي 

 

 .3* صفحه 

 (Homm de Cro-Magnon)ها  “ انسان كرومانيون( ”4*

 (IUCRECE , TITAS IUORETIUS CARUS)تيتويس لوكرتيوس كاروس ”  لوكرش “ 

پيش از ميالد ( . لوكرس با اشعار خود نه تنها  55تا  98شاعر  حماسي  التيني ) رم ، در حدود سالخاي 

برد ، بلكه دنياي است از ميان ب“ زهر كشنده روان انسان “ را كه به عقيده وي “ ترس از حد آ” مي كوشد تا 

محسوس را بشيوه اي ماده گرا استنباط و تبيين نمايد: اجسام  و موجوادت زنده از تركيب اتم هاي مادي تشكيل 

 يافته و اين انسجام مواد، گكونه اي انحراف اتفاقي است. 

 

ار خود نه تنها پيش از ميالد ( . لوكرس با اشع 55تا  98التيني ) رم ، در حدود سالخاي ” ميشل مركاتي ,“ 

است از ميان ببرد ، بلكه دنياي “ زهر كشنده روان انسان “ را كه به عقيده وي “ ترس از حد آ” مي كوشد تا 

محسوس را بشيوه اي ماده گرا استنباط و تبيين نمايد: اجسام  و موجوادت زنده از تركيب اتم هاي مادي تشكيل 

 تفاقي است. يافته و اين انسجام مواد، گكونه اي انحراف ا

 

 (NERCATI , MICHELE)” ميشل مركاتي ,“ 



( ، پزشك خصوصي پاپ ،  1593– 1541از دانشمندان ايتاليائي ) سن مينياتو ، تسكان ، ” مركاتي “  

اولين نمايشگاه سنگهاي معدني   1585و مسئول پرورش گياه هاي طبي وايتكان بود. وي در سال كلمان هفتم ،

 Metallotheca)“ گنجينة فلزات واتيكان “ تاسيس نمد. در كتاب خود تحت عنوان ظير بود،را كه در اروپا بي ن

Vaticana)      مي ” سنگهاي آسماني “ منتشر شده، به تفسير  1717نگاشته و در سال  1570كه در سال

 دست انسان است. پردازد و براي اولين بار تإئيد ميكند كه اين سنگ ها ساختة

 

 .3* صفحه 

 (Homm de Cro-Magnon)ها  “ انسان كرومانيون( ”4*

شامل مجموعه كتب علمي و فلسفي است ك “  لقت نامه علوم ، هنرها و حرفه ها“ يا ” دائره المعارف “ 

( . ذديد رو و و داالمبر ، گردانندگان و نويسندگان 1772تا  1751براي عامه نگاشته شده است ) از سال اصوالًً

از جمله مي باشند.دانشمندان و فالسفه و متحصصان دامنه هاي مختلف دانش و هنر ،” عارفدائره امل“ اصلي 

جلد  28شامل ” دائره المعارف“ دوپرداد، سهم مهمي در نگارش مقاالت داشته اند. منتسكيو، روسو ، چوكور،ولتر.

 است ) مطالب و طرحها(.

قرن  اهميت داده است ) زيرا جامعة” حرفه ها “, و ” هنرهاي مكانيكي “ اين اثر بويژه به تعريف و توصيف 

اي و فعاليت هاي هيجدهم ، فرانسه ، كه سرمايه داري در آن در حال نضج بوده ، نيازمند تدوين دانسته هاي حرفه

 رود. نماينده مهمترين افكار فلسفي سدة هيجدهم بشمار مي“ دائره المعارف“ پيشه وري بوده ( . در عين حال.

منتشر نمود ) دو جلد ( و ديدرو ، در واقع ،  1751انگليسي در سال ” چمبرز “ را ” دائره المعارف “ ن اولي

 را دنبال كرد. ”چمبرز“ پروژة 

 

 

 .3* صفحه 

 (Homm de Cro-Magnon)ها  “ انسان كرومانيون( ”4*

 (Buffon,Georges Louis Leclero)” بوفون “ 

” ابيجي ” ( ، مهمترين آثار تحت عنوان 1707 – 1788رانسوي است )طبيعي دان و نويسندة ف” بوفون “ 

 نوشت. ” دو بانتون”با همكاري” دورانهاي طبيعت ” و 

نظام و طبقه ” استوار نمود و بهمين دليل” تجارب ” را بايد بر پايه ”دانش علمي“ معتقد است ” بوفون “ 

 لينه” طبقه بندياده بود مورد انتقاد قرار داد زيرا ، از نظر وي ،ترتيب د” لينه “ را كه “ بندي انواع موجودات زنده 

 و دور از شواهد عيني است. ” بيش از اندازن نظري ” 

انواع را فقط ناشي از معتقد است و تكوين كلية”  پيدايش خود بخودي نسل هاي نوين جانداران ” وي به 

 نمونة اصلي مي داند.  38



گفتار )“رعايت نظم وترتيب مطالب و تسلسل منطقي آراء و نظريه هاست  سبك نگارش وي بويژه متوجه

 (.1753” در سبك 

 

 .3* صفحه 

 (Homm de Cro-Magnon)ها  “ انسان كرومانيون( ”4*

  (Maillet , Benoit ou Bernard de)”ميه ( “  10

صر بود و در سال ( ، كنسول فرانسه در م1656 – 1738سياستمدار و زمين شناس فرانسوي )” ميه “ 

يا گفت و ” تليامد” منتشر نمود. مهمترين اثرش بنام ” توصيفاتي از مصر” كتاب خود را تحت عنوان ، 1735

پس پيدايش زمين و مبدا انسان ،شنودهاي فيلسوف هندي با مبلغ فرانسوي دربارة علل كاهش سطح آب درياها،

 يد  نمود كه همة جانداران در آبهاي دريا زاده شده اند. وي تائاز مرگ نگارنده انتشار يافت. در اين كتاب

 

 .3* صفحه 

 (Homm de Cro-Magnon)ها  “ انسان كرومانيون( ”4*

 (linne , Gael von)“ لينه ( “ 11

( . وي به سمت گيله شناس و پزشك رسمي دربار سلطنتي سوئد خوانده 1707-1778طبيعي دان سوئدي )

” نظام و طبقه بندي انواع گياهان  و سپس ”ابتدا” لينه “ به تدريس پرداخت. ” ساالاوپ“ شد و سپس در دانشگاه 

را تنظيم كرد. اين طبقه بندي  ها از نظر نامگذاري دو بعدي است: بعد اول مربوط بنام انواع ” طبه بندي جانوران 

مله دانشمنداني است با آراء ثابت از ج“ لينه “و بعد دوم بنام جنس گياهان و جانوران اختصاص دارد. با وجوديكه 

 ، اما وي در برخي از گفته هاي خود تجديد نظر بعمل آورد. مهمترين آثار وي عبارتند از :  

  (systems naturae)“ نظام  طبيعت“ 

 (Fundamenta botanioa)“ مباني گياه شناسي “ 

 (Genera plantarum)“ جنس رستني ها  “

 

 (Daubenton, Louis jean-Marie  d Aubenton)” دوبانتون (× “ 12

بود كه در نگارش و ” بوفون “ ( ، از همكاران نزديك 1716-1800، طبيعي دان فرانسوي )” دوبانتون “ 

بخش هاي مربوط به توصيف كالبدي باوي تشريك مساعي نمود و در اين سري كتاب ،” تاريخ طبيعي” انتشار 

، بعنوان  1795درآمد و در سال ” فرهنگستان علوم “ وي بعضويت  1760پستانداران بوي محول گرديد در سال 

 برگزيده شد. ” عضو انستيتو ” 

 

 .3* صفحه 

 (Homm de Cro-Magnon)ها  “ انسان كرومانيون( ”4*



 ( Biumenbach , johann friedrich)” بلومن باخ ”  (13

است . ” انسان شناسي جسماني “ ( بنيان گذار 1752-01840پزشك و طبيعي دان آلماني “ بلون باخ “ 

 سياه ، زرد ، سرخ  و مالزيائي( تقسيم كرد. وي براي اولين بار نوع انسان را به پنج ژاد ) سفيد ،

 

 .3* صفحه 

 (Homm de Cro-Magnon)ها  “ انسان كرومانيون( ”4*

 (Evans ,john)“ جان اوانس “  (14

( ، مولف چندين اثر مهم دربارة فسيل 1823-1908باستان شناس و زمين شناس انگليسي )،” جان اوانس“ 

 بزبان فرانسه ترجمه شد.  1878كه در سال “ اعصار سنگ در انگلستان “ شناسي  و باستانشناسي است، از جمله 

 

 (Cuvier . Georges . baron)“ كوويه “ (15

 (.1769-1832جانور شناس و فسيل شناس فرانسوي )

ت بيشماري كه روي گروههاي گوناگون جانوري بعمل آورد، توانست به كمك مشاهدات و مطالعا“ كوويه”

مهمترين اصول كالبدشناسي و تشريحي را كه منجر به تبعيت و پيوستگي كاركرد اعضاء بدن جانداران مي شود، 

دريابد؛ به اين صورت كه هر گونه تحول در يكي از اعضاء بدن، روي همه پيكر تاثير مي گذارد. ديگر از اصول 

، تناسب منطقي صور اعضائي است، به اين ترتيب كه شكل هر عضو بدن با شكل ساير اعضاء “كوويه”لبدشناسي كا

   متناسب مي باشد. با استنادبه اين اصول بود كه وي به تنظيم طبقه بندي جانوران )

به اين ترتيب، وي و بي مهرگان( اقدام نمود و توانست برخي از جانوران مهره دار سنگواره اي را باز سازد.  

 وجود انواع جانوري ديرينه و از ميان رفته را به ثبوت رساند.

جانداران قرار گرفت. “ دگرگوني پذيري”مورد استفاده نظريه پردازان اصول “ كوويه”نتيجه پژوهش هاي 

 را انتقاد نمود.“ ژفروا سنت ايلر”وي با ارائه عقايد خود درباره تكامل، المارك و 

بنيان گذاران زيست شناسي نوين شناخته شده است و روش تحقيقاتي او ساخت گرائي و از “ كوويه”

 كاركردي است. مهمترين آثار وي عبارتند از:

 (؛1800-1805“ )گفتارهائي درباره تشريح مقايسه اي”

 (؛1812-1813“ )پژوهش هائي روي مجموعه استخوانهاي سنگواره اي”

 (؛1816-1817“ )ان پيكري آنهاتوضيح تقسيمات جانوري بر حسب سازم”

 (؛ 1822“ )توصيف قشرهاي زمين شناسي حومه پاريس”

 (؛1825گفتار درباره تحوالت مهم و ناگهاني سطح كره زمين: )“

 (.1828“ )تاريخ طبيعي ماهيان”

 

 .9* صفحه 



 (Geoffroy Saint-Hilaire, Etienne)“  ژوفروا سنت ايلر( ”16*

به تدريس جانورشناسي در “ كوويه”با همكاري “ ژوفروا سنت ايلر”(، 1772-1844طبيعي دان فرانسوي )

همراه با ارتش ناپلئون عازم مصر شد و در آنجا مشاهدات  1798پاريس پرداخت. در سال ” موزه تاريخ طبيعي”

ح هاي وي در زمينه تشريبيشماري روي انواع گوناگون جانوران )بويژه خزندگان و ماهيان( بعمل آورد. پژوهش

مقايسه اي و فسيل شناسي بر پايه اين نظريه استوار بود كه كليه موجودات زنده، از نظر سازمان بدني و ارتباط 

اعضائي، داراي طرح واحدي مي باشند. از مجموعه پژوهش هاي پي گيرش به نتايج علمي مهمي نائل شد، از جمله 

 ناسي در شناخت سازمان پيكري جانداران.شناخت خصوصيت هاي مشترك مهره داران و ارزيابي نقش جنين ش

آزموني )شناخت عوامل ناهنجار زايش نوزادان “ تراتولوژي”پايه گذار جنين شناسي و “ ژوفروا سنت ايلر”

و  تجربه روي جنين( مي باشد. از آزمايشات خود در اين زمينه به اين نتيجه رسيد  ناقص الخلقه از راه آزمايش

، يعني از مطالعه جنين (epigenese)آيد ن بطور كامالًً غيرقابل پيش بيني پديد ميكه برخي از اعضاء جاندارا

اصل دگرگوني پذيري ”. روي اين نكته مهم (transformisme)نمي توان به پيدايش آتي اعضاء مزبور پي برد 

“ كوويه”ا آراء تحت تاثير عوامل محيط طبيعي )نه جنيني( آراء وي ب“ ناگهاني يا غيرقابل پيش بيني جانداران

پشتيباني مي نمود كه  (preformation)“ دگرگوني تدريجي جنين”از نظريه “ كوويه”سازگانر نبود زيرا كه 

 طبق آن، هر گونه دگرگوني در ميان جانداران، زاييده تكوين عناصر جنيني اوليه مي باشد.

 عبارتند از:“ اتين ژوفروا سنت ايلر”مهمترين آثار 

 (.1830“ )اصول فلسفه جانورشناسي”( و 1818-1822“ )فلسفه تشريحي”

 

 .9* صفحه 

 (Lamarck, Jean-Baptiste de Monet, Chevalier de)“  المارك( ”17*

پاريس “ موزه تاريخ طبيعي”(، به تدريس در زمينه جانوران بي مهره در 1744-1829طبيعي دان فرانسوي )

پژوهش در زمينه ” (،1801“ )نظام جانوران بي مهره”عنوان (. وي متوالياًً آثار خود را تحت 1793دعوت شد )

( منتشر 1815-1822” )( و آتاريخ طبيعي جانوران بي مهره1809“ )فلسفه جانورشناسي”(، 1802” )سازمان انواع

 نمود.

اولين نظريه مثبت را در مورد تكامل جانداران تنظيم كرد. وي عقيده داشت كه تكامل نمرويان “ المارك”

ه )جانوران تك سلولي آب زي( تدريجاًً به پيدايش جانداراني با سازمان بدني بيش از پيش بغرنج منتهي شده اولي

 ، دو علت اساسي دگرگوني تكامل عبارتند از:“المارك”است. بگفته 

 گردش خود بخودي مواد آلي و زنده بسوي مراحل عالي تر؛ (1

 نفوذ شرايط محيط زيست روي موجودات زنده. (2

شود. كاپوي جانوران در تطابق خود با محيط زيست، عاملي است كه موجب تغيير نيازهاي آنها ميدر واقع ت

شود كه بنوبه خود مولد تغيير و تحول نيازهاي حياتي جانور طبيعتاًً انگيزه ايجاد رفتارها و فعاليت هاي تازه اي مي

از ساير اعضا خود بكار مي گيرد و پيوسته  تحوالت نويني در سازمان بدني جانور است )عضوهائي را كه جانور بيش



به فعاليت وا مي دارد، بمرور كاملتر مي گردد(. در حاليكه عدم كاربرد عضو، مانع رشد آن شده و بتدريج، طي نسل 

 ها، سرانجام تحليل يافته و از ميان مي رود.

ز داروين سخت تحت نفوذ افكار را مورد انتقاد قرار مي داد، در صورتيكه چارل“ المارك”نظريه هاي “ كوييه”

 و آراء وي قرار گرفت.

 

 .9* صفحه 

 Boucher-de Perthes, Jacques Boucher de Crevecoeur de)“ بوشه دوپرت( ”18*

Perthes) 
“ السم”، در اليه هاي رسويبي رود 1844وي از گردآوران پرشور ابزار سنگي ماقبل تاريخي بود. در سال 

(La Somme) سنگي تراشيده كشف كرد. در آثار خود مي كوشيد تا وجود بسيار ديرينه انسان را  چندين ابزار

 به ثبوت برساند. وي از بنيان گذاران علم ماقبل تاريخ شناسي بشمار مي رود.

 

 .11* صفحه 

 (Engis)“  آنژيس( ”16*

نزديكي اين دهكده،  در“. ليژ”)بلژيك( در جنوب غربي شهر “ موز”نام دهكده اي است واقع در دره “ آنژيس”

، اشمرلينك در آنها بكاوش و تحقيق پرداخت. وي ضمن 1828چندين پناهگاه ماقبل تاريخي قرار دارد كه از سال 

نمونه انسان ”اين كاوش ها موفق بكشف جمجمه خردسالي شد كه بعداًً مورد بررسي دقيق قرار گرفت و بعنوان 

، چندين اليه مربوط به دوران پارينه “موسترين”ه بر اليه هاي نمونه بازشناخته شد. در اين غارها عالو” نئاندرتال

 وجود دارد.“( مگدلنين”)از جمله اليه حاوي بازمانده هاي  سنگي اخير

 

 .11* صفحه 

 (Schmerling, Philippe Charles)“  اشمرلينك( ”20*

تي درباره خرده استخوان تحقيقا”(. در كتاب خود تحت عنوان 1791– 1836پزشك و انسانشناس بلژيكي )

(، مطالبي در مورد قدمت و آثار بازمانده انسان در اليه 1833، )“ليژ”هاي سنگواره اي يافته شده در غارهاي استان 

 هاي زمين نوشت و وجود انسان را در عصر ديرينه دوران چهارم زمين شناسي تاييد نمود.

 

 .11* صفحه 

 (La Quina)“  الكينا”21*

 “گارد لوپونتارو”يكي از محوطه هاي كاوش آثار ماقبل تاريخي است واقع در  نام“ الكينا”

(Gardes-le-Pontaroux)   استان(Charente طول اين محوطه در حدود .)متر است كه بر  700، فرانسه

 امتداد دارد. (Voultron)“  ول ”كرانه ساحل چپ رود 



انجام شد. اين محوطه  1936تا  1905از سال  بعمل امد و سپس 1882تا  1872اولين كاوش ها از سال 

كشف شده است “ موسترين”داراي دو ايستگاه پژوهشي مهم مي باشد: در ايستگاه اول، چندين اليه حاوي ابزار 

 )بويژه مجموعه ابزار سنگي خراش كه از خرده سنگ هاي كوتاه و ضخيم ساخته شده(.

كشف شد و چند سال “ موسترين”ل در اليه هاي رسوبي ، اسكلتي از نمونه انسان نئانتدرتا1911در سال 

شامل چندين “ الكينا” 2ساله( يافته شد. ايستگاه شماره  8بعد، اسكلت ديگري از يك خردسال نئاندرتال )تقريباًً 

 مي باشد.“ شاتل پرونين”و يك اليه “ اورينياسين”اليه حاوي آثار فرهنگي 

 

 (Chatelperronio-en)“  شاتل پرونين* ”

به مجموعه “ شاتل پرونين”، فرانسه( Allier، استان Chatelperronما خود از نام دهنده شاتل پرون )

از حدود  –، يعني اولين عصر دوران پارينه سنگي اخير “اورينياسين”خصائص فرهنگي و ابزار سنگي پيش از 

 سال پيش اتالق مي شود. 30000تا  35000

 .11* صفحه 

 (Homme de Giberaltar)“  انسان جبل الطارق( ”22*

، 1848در جزيره جبل الطارق غارها و پنگاههاي بيشماري وجود دارد. در يكي از اين غارها بود كه در سال 

“ گارود”شناخته شد. ضمن كاوش هاي “ نمونه انسان نئاندرتال”جمجه اي انسان كشف گرديد كه بعداًً بعنوان 

(1927 Garrod, Dorothy Annie Elizadet ،) باستانشناس و انسانشناس انگليسي، خرده اسكلت هاي

انسان ”اخير، كشف شد. اين دو اسكلت را نمونه هاي “ موسترين”ساله اي، در اليه اي از  5خردسال نئاندرتال 

 ناميده اند كه در واقع بازمانده دو انسان نئاندرتال مي باشد.“ جبل الطارق

 

 (Quatrefages de Breau, Jean Louis Armand de)“  كاترفاژ( ”23*

در ابتدا به تحصيل جانورشناسي پرداخت )تز “ كاترفاژ(. ”1810-1892طبيعي دان و انسانشناس فرانسوي )

موزه تاريخ ”( نگاشته شد(، سپس بتدريج در 1840“ )درباره خصائص جانورشناسي جوندگان”وي تحت عنوان 

(. فعاليت هاي تحقيقاتي 1855اري بوي محول گرديد. )پاريس دعوت شد و كرسي انسانشناسي و مردم نگ“ طبيعي

، به توسعه اين رشته علمي كمك شايان “جمجمه شناسي قومي”وي در زمينه انسانشناسي ماقبل تاريخي، بويژه 

دگرگوني پذيري ”به تحصيل اشتغال داشت و پيرو عقايد وي بود؛ با نظريه هاي “ كوويه”در مكتب “ كاترفاژ”نمود. 

كه طبق آن، تكامل جانداران سير تسلسلي و زنجيري را طي كرده است )المارك، داروين(، مخالفت “ انتكامل گراي

بود. مهمترين آثار وي “ اصالت روح”مي ورزيد و وحدت نوع بشر را تاييد مي نمود. وي عميقاًً پيرو مكتب فلفي 

 (.1892“ )كامل گراياننظريات ت”(، 1867“ )تاريخ شناسان”(، 1861” )وحدت نوع بشر”عبارتند از 

 

 .11* صفحه 

 (Hamy, Ernest)“  امي( ”24*



تروكادرو “ موزه مردم نگاري”(. وي بنيان گذار 1842-1908انسانشناس و مردم شناس فرانسوي )

”(Trocadero)  فسيل شناسي ”، جزوه اي تحت عنوان، 1870تاسيس شد. در سال  1880است كه در سال

 را منتشر نمود. (Crania Ethnica)”، جمجه شناسي قومي “اترفاژك”انساني و سپس، با همكاري 

 

*   *   * 

 

 .11* صفحه 

 (Race de Cannstadt)“  نژاد كانشتات( ”25*

نام ناحيه غربي شهر اشتوتگارت )آلمان غربي( است كه ظاهراًً اجزا خردشده جمجه اي انساني “ كانشتات“

به اين بازمانده هاي استخواني استناد كردند و اين “ امي”و “ فاژكاتر”، 1882كشف گرديد. در سال  1700در سال 

ناميدند. اكنون ” نژاد كانشتات”دانستند و آن را “ ديرين ترين نمونه سنگواره اي نژاد انسان”مجموعه را بازمانده 

اين نظر كامالًً از “ امي”و “ كاترفاژ”ترديدي نيست كه چنين نژاد انساني هرگز وجود نداشته و بررسي ها و آن را 

 بي پايه بوده و صرفاًً ارزش تاريخي دارد.

 

 .12* صفحه 

 “گفتار در منشاء و اساس نابرابري در ميان انسانها( ”26*
(Le Discours sur lorigine et les fondements de linegalte parmi les homes) 

د است كه معتق  تجزيه و تحليل اساس نابرابري جوامع انساني   در اين كتاب، 

انسان، طبيعتاًً و اصوالًً نيكوسفت و آزادي طلب زاده شده است. پس از توصيف منشا تاريخي و اخالقي پيدايش 

رشد و تكامل استعدادها و اعتالي ”نابرابري در ميان انسانها، روسو به اين نتجيه مي رسد كه علل اين نابرابري در 

به معناي سير  (Cerebralisme)“ مغزگرائي”ينجا، كلمه نهفته است. در ا“ ارزشهاي معنوي و تفكر انسان

 پيشرفت و تكامل نيروي انديشه انسان آمده است.

 

*  *  * 

 

 .12* صفحه 

 (Age de Mammouth)“  عصر ماموت( ”27*

مي “ ورم”ماموت، فيل سنگواره اي مربوط به دوران چهارم زمين شناسي مي باشد كه تا اواخر يخبندان 

ود ماموت را در دوران نقاشي ها و ترسيمات متعددي از ماموت، كه توسط انسانهاي اوليه هنرمند زيسته است . وج

اي از ماموت كه گوش و پوست آنها كشيده شده، بجا  مانده است . مهمتر از همه، نمونه هاي سالم و دست نخورده

متر  3مارپيچي ماموت ها به  بخوبي محفوظ مانده، در اقشار يخبندان دائمي سيبري كشف شده است. طول عاج



مي رسد. انسانهاي دوران پارينه سنگي ديرين از استخوان و عاج آنها بعنوان مصالح ساختماني، براي ساختن كلبه 

به دوران زندگي اين جانور اتالق مي شود. )از يخبندان ميندل “ عصر ماموت”و چادر استفاده مي كردند. اصطالح 

 تا اواخر ورم(.

 

 .12* صفحه 

 (Age de Renne)“  عصر گوزن قطبي( ”28*

محيط زيست گوزن قطبي، مناطق قطبي يا يخبندان است. اين جانور در دوارن يخبندان ميندل در اروپاي 

دوران پارينه سنگي مي زيسته و تعدا آنها بويژه طي يخبندان ورم افزايش يافته است. گوزن قطبي بهترين شكار 

ديرين بوده، بطوريكه در غالب محوطه هاي كاوش آثار ماقبل تاريخي در فرانسه اسنانهاي دوران پارينه سنگي 

عصر گوزن ”امروز، مقادير زيادي از استخوانهاي اين گوزن كشف مي شود. بهمين سبب، دوران وفور اين جانورا را 

 ناميده اند.“ قطبي

 

 .13* صفحه 

 (La Naulette)“  النولت( ”30*

، موفق به كشف آرواره زيرين 1866، در سال “دويون”در بلژيك. “ اللس”دره نام غاري است در “ النولت”

انساني شد كه بعداًً نقش مهمي در بازشناسي نمونه انسان نئاندرتال داشت. اين آرواره در مجاورت خرده استخوانهاي 

 ماموت، كردگدن و گوزن قطبي، در قشر عميقي از سطح زمين نهفته بود.

 

 .13* صفحه 

 Mortillet (Gabriel de)“ بريل دو مرتيهگا( ”31*

(. ابتدا، تحقيقات خود را به چگونگي انعالت 1821-1898ماقبل تاريخ شناس و باستانشناس فرانسوي )

جدول ”بود و “ مدرسه عالي انسانشناسي بروكا”يخبندانها و دوران چهارم زمين شناسي، اختصاص داد. وي ستاد 

تا  1869)عصر حجر( را طبق تسلسل صور ابزار سنگي تعيين نمود. )از “ سلسله مراتب زماني دورانهاي سنگ

(. اكثر تحقيقات وي موجب پيشرفت علم ماقبل تاريخ شناسي گرديد و هم اكنون نيز اصول طبقه بندي و 1872

خ ماقبل تاري”، در كتاب خود تحت عنوان 1883سلسله مراتب زماني دوران پارينه سنگي مورد قبول است. در سال 

از پيروان آراء مبني بر وجود موجوداتي “ مرتيه”شناسي، دوران باستاني انسان، مهمترين عقايد خود را عرضه كرد. 

 بين انسان و ميمون )آنتروپوپيتك( بود.

 

 .13* صفحه 

 Schaaffhausen (Hermann)“  شاف هوزن( ”29*



قسمت فوقاني جمجه انسانهاي (. پژوهش هاي شاف هوزن بويژه روي 1816-1896انسان شناس آلماني )

 ناندرتال متمركز بود.

 

 .14* صفحه 

 Zinjanthrope“  زن ژانتروپ( ”32*

از نمونه اسنانهاي استراالنتروپ مي باشد كه اولين آثار استخواني بازمانده را دكتر ليكي در “ زن ژانتروپ”

بقاياي اسكلت در نقطه اي كشف شد كه )تانزانيا( كشف كرد. از جاييكه “ اولد ووي”در رسوبات تنگه  1959سال 

در مجاورت “ زن ژانتروپ”برگزيدند. بقاياي استخواني “ زن ژانتروپ”ناميده مي شود، نام نمونه اين انسان را “ زنژ”

خرده استخوانهاي شكسته جانوري و ابزار سنگي )ابزار يك رخ( يافته شد.شكل شاهري صورت ژن زانتروپ مشابه 

 امن پس سر، كامالًًًُ اسناني است نشان دهنده حالت قائم پيكر او مي باشد.ميمون بوده اما ساخت

 

 .14* صفحه 

 Topinard (Paul)“  توپي نار( ”33*

(. وي ابتدا در البراتوار انسانشناسي بروكا به تحقيق پرداخت 1830-1911پزشك و انسانشناس فرانسوي )

وست، تشخيص نمونه هاي مختلف برجستگي چانه و بويژه در زمينه انسانشناسي زيست شناسي )رنگ بافت پ

( 1885“ )مقدمات انسانشناسي عمومي”انسانهاي اوليه، وزن جمجه ها و غيره( مطالعه نمود. آثار وي عبارتند از: 

 (.1891“ )انسان در طبيعت”و 

 

 .14* صفحه 

 Arcy-sur-Cure“  ارسي سور كور( ”34*

مجموعه آثار ماقبل تاريخي “ الكور”در چندين غار در دوره  در فرانسه مي باشد.“ يون”از شهرهاي استان 

ماقبل تاريخ هاي ، كاوش1946كشف شده است )اوائل سده بيستم(. آندره لورواگوران )نگارنده كتاب( در سال 

 يافت شد.“ ارسي سور كور“شناسي را در اين منطقه ادامه داد. تاكنون شواهد ماقبل تاريخي متعددي در 

 

 .14* صفحه 

 Gourdan-Polignan“  پولينيان-گوردان( ”35*

“ پيت”در فرانسه مي باشد )پيرنه(. در غار واقع در نزديكي اين شهر بود كه “ هوت گارون”از شهرهاي استان 

اولين كاوش هاي ماقبل تاريخي را در منطقه كوهستاني پيرئه آغاز نمود. آثار يافته شده مربوطه  1871در سال 

مي باشند. اشياء هنري و تزئيني بيشماري از جنس استخوان “ ماگدلنين“و “ سلوترئن”ين و فرهنگ هاي موستر

 و سنگ نيز يافته شده.

 



 .15* صفحه 

 Huxley (Thomas Henry)“ هاكسلي( ”36*

سال به تحقيقات علمي خود در اقيانوسيه و هند ادامه  4(. وي طي 1825-1895) طبيعي دان انگليسي

منتشر نمود. وي از مدافعان نظريه “ تاريخ مرجان هاي اقيانوس”اثر خود را تحت عنوان  1858داد و در سال 

 داروين مبني بر دگرگوني پذيري موجودات زنده بود.

 

 .15* صفحه 

 King (Richard)“  كينگ( ”37*

 
(. تحقيقات وي در زمينه مناطق قطبي و مردم نگاري جوامع اسكيمو 1811-1876مردم نگار انگليسي )

“ خصائص جسمي و فكري و هنرهاي صنعتي اسكيموها”اثر خود را تحت عنوان  1844ي باشد. وي در سال م

 منتشر نمود.

 

 .16* صفحه 

 Dubois (Eugene)“  دوبوا( ”38*

(. وي در پژوهش هاي فسيل شناسي در سوماترا و مجاوه 1858-1940پزشك و فسيل شناس هلندي )

موفق بكشف سنگواره انسان نسختين شد كه خصائص ميموني و انساني  ( و سرانجام1889-11835شركت نمود )

 ناميد.“ نمونه پيته كانتروپ”داشت و وي آن را 

 

 .17* صفحه 

 Lhomme de Maue“ انسان موئر( ”32*

نام دهكده اي در آلمان فدرال مي باشد )اودن والد(. آرواره زيرين انسان موئر، انسان نمونه اركانتروپ، “ موئر”

كشف گرديد. اين بازمانده هاي استخواني، ديرين ترين فسيل “ نگار”متري رسوبات بود  24در عمق  1907سال در 

 نيز مي نامند.“ انسان هايدلبرگ”را “ انسان موئر”انساني كشف شده در اروپا است. 

 

 .17* صفحه 

 La Chapelle-aux-Saints“  شيل اوسن( ”40*

در فرانسه. در يكي از غارهاي نزديك اين شهر بود كه در سال “ زكور“شهر كوچكي است واقع در استان 

،  مدفن يك انسان نمونه پلئانتروپ را كشف كردند. در كنار “بوي سوني”و “ باردون”، دو كشيش بنام 1908

د و بقايان جانوران نواحي سردسير بازمانده بود. اين اسكلت، متعلق به مر“ مسوترين”اسكلت، مجموعه ابزار نمونه 



يكي از كاملترين  و سالمترين نمونه هاي بازمانده انسان نئاندرتال بشمار “ شيل اوسن”پنجاه ساله اي است. اسكلت 

 م رود.

 

 .17* صفحه 

 Le Moustier“  موستيه( ”41*

)فرانسه( مي باشد. در اين “ دوردوين”يكي از محوطه هاي كاوش آثار ماقبل تاريخي در استان “ موستيه”ْ

پناهگاه زيرزميني وجود دارد كه هر كدام شامل چندين قشر مربوط به اعصار مختلف ماقبل تاريخي محوطه دو 

را براي اولين بار “( اورينياسين”، “اشولئن“ )”نمونه موسترين”مي باشد. در پناهگاه فوقاني، آثار صنايع سنگي 

كاوش قرارداد و چندين قشر مختلف  مورد تحقيق و“ پروني”كشف كرد. پناهگاه زيرين را  1846در سال “ الرته”

 بود.“( موستيه”)منسوب به “ موسترين”را تشخيص داد: سه قشر از خاك، حاوي آثار بازمانده نمونه 

، اسكلت نوجوان نمونه نئاندرتال نمونه 1908پناهگاه زيرين بود كه در سال “ موسترين”در يكي از اقشار 

 نئاندرتال كشف گرديد.

 

 .17* صفحه 

 La Ferrassie“ فراسهال( ”42*

كاوش ها از سال ”(. دوردوين”يكي از محوطه هاي كاوش آثار ماقبل تاريخي در فرانسه مي باشد )استان 

آغاز شد. در يكي از اقشار مورد كاوش، گورستان چندين انسان نئاندرتال كشف شده كه در مجاورت صنايع  1896

 ده اند.دفن ش“( لووالوازين -موسترين”سنگي آنان )نمونه 

 

 .17* صفحه 

 Krapina“  كراپينا( ”43*

 نام دهكده اي در يوگسالوي )استان كروآسي( در شمال زاگرب است. “ كراپينا”

 

مي باشد. بعالوه بيش از “ موسترين”پارينه سنگي ميانه كشف شد. غالب آثار صنعتي، مربوط به نمونه 

ها شكسته و يا در خاكستر اجاق هاي بازمانده، بصورت آنچهارده اسكلت اسنانهاي پلئانتروپ كشف شده كه اكثر

 نيمه سوخته مي باشد. بهمين دليل فرض بر اين است كه رسوم آدم خواري بين استانهاي نئاندرتال رايج بوده.

 

 .17* صفحه 

 Acheuleen“  اشولئن( ”44*

ني منسوب به دهكده يع“ اشولئن”، در شمال فرانسه. “سم”سنت اشول دهكده كوچكي است واقع در استان 

كشف گرديد. از آن پس، اين مجموعه ابزار را “ دورخ”در اين دهكده بود كه مجموعه ابزار سنگي “. سنت اشول”



بسيار طوالني است و “ اشولئن”مهمترين شاخص فرهنگ دوران پارينه سنگي ديرين مي دانند. عمر اين فرهنگ 

 يخبندان ريس ورم( بطول انجاميده است.هزار سال )از يخبندان ميندل تا بين  300بيش از 

 شامل ابزار دورخي است كه بسيار ظريف، نازك با دمه راست مي باشد.“ نمونه اشولئن”غالب ابزار 

 به سه بخش تقسيم مي شود:“ نمونه اشولئن”دوره تكامل صنايع سنگي 

” ه مهياهست”طي اين دوره، ابزار دورخ حجيم و ابزار سنگي بزرگي از “: اشولئن ديرين” (1

 شده.ساخته مي

 طي اين دوره، ابزار دورخ كوچكتر و بيضي شكل و پهن ساخته مي شده.“: اشولئن ميانه” (2

طي اين دوره، ابزار دورخ نوك تيز و يا مستطيل شكل، مشابه ابزار سنگي “: اشولئن اخير” (3

 ساخته مي شده.” لووالوازين”نمونه 

وسيع است. از اروپاي غربي تا هندوستان و تقريباًً در سراسر  بسيار“ اشولئن”حوزه جغرافيايي انتشار ابزار 

 كشف شده است.“ اشولئن”قاره آفريقا، ابزار سنگي نمونه 

)الجزاير( چند اسكلت نمونه اتالنتروپ در مجاورت ابزار سنگي نمونه “ ترني فني”، در 1954در سال 

انسانهاي اركانتروپ مي دانند. با وجوديكه آثار  كشف گرديد و بهمين دليل اينگونه ابزار را بازمانده“ اشولئن”

بازمانده متعددي از مساكن مختلف )هم در هواي آزاد و هم در غارها( اين انسانها كشف شده ولي اطالعات ما در 

 زمينه آداب زندگي آنان بسيار محدود است.

 

 .17* صفحه 

 Magdalenien (La Madeleine)“  مگدلنين( ”45*

شود به مجموعه خصائص فرهنگي آخرين مرحله دوران پارينه سنگي ديرين اتالق مي“ مگدلنين”اصطالح 

در اين مجموعه فرهنگي صنايع استخواني و آثار هنري بازمانده )اشياء زينتي و نقاشي روي ديوار( اهميت فراوان 

، فرانسه( كشف نمودند )سال “دوردين”)استان “ تورساك”واقع در “ المادلن”دارد. از جاييكه اين آثار را در پناهگاه 

، كاوش هاي 1912و  1911ناميدند. در سال هاي “ مگدلنين”يعني “ المادلن”(، خصائص آنها را منسوب به 1863

بعمل امد و ضمن اين كاوشها بود كه مجموعه آثار استخواني قابل توجهي “ پروني”ماقبل تاريخ شناسي توسط 

 گرديد.“ مگدلنين”به تنظيم طبقه بندي دوره هاي مختف موفق “ بروي”كشف گرديد، بطوريكه كشيش 

بويژه شامل پيكانهاي نيزه، ابزار خراش و مته ها است. تاريخ زندگي انسانهائي را كه “ مگدلنين”آثار سنگي 

 هزار سال قبل از ميالد تخمين زده اند. 15از اين ابزار استفاده كرده اند، به 

 

 .17* صفحه 

 Broca (Pierre Paul)“  بروكا( ”46*

(. مطالعات و پژوهش هاي بروكا، بخصوص روي موضع مراكز 1824-1888جراح و انسانشناس فرانسوي )

مغزي موظف به گويش و اختالالت و عوارض آنها متمركز بود. )عوارض سومين غالف نيمكره چپ مغز انسان(. وي 



(. وي 1876تا  1859است )از سال “ ناسيمجله مدرسه عالي انسانش”و “ مجمع انسانشناسي”بنيانگذار و موسس 

رساله ”نوين است و در اين زمينه آثار برجسته اي از خود بجا گذاشته است, “ انسانشناسي جسمي”از پيشقدمان 

 1871)از سال “ رساله هائي درباره انسانشناسي”( و 1869“ )هائي در مورد خصائص جسمي انسان ماقبل تاريخي

 (.1875تا 

 

 .17* صفحه 

 Boule (Marcellin)“  بول( ”47*

(، ابتدا در زمين شناسي و سپس در 1861-1942، زمين شناس و فسيل شناس فرانسوي )“مارسلن بول”

 زمينه فسيل شناسي بمطالعه پرداخت.

)كوههاي ماسيف سانترال، فرانسه( است. در  (Velay)“ رسوبات آتش فشان وله”تز دكتراي وي درباره 

 منتشر نمود.“ رساله اي درباره فسيل شناسي اليه نگاري انسان”تحت عنوان اثر خود را  1888سال 

انسانهاي ”را بنيان نهاد. مهمترين اثر مارسلن بول، “ انستيتون فسيل شناسي انساني. ”1888وي در سال 

 است.“ سنگواره اي

 

 .18* صفحه 

 Broken Hill“  بروكن هيل( ”48*

اي ، جمجمه انساني سنگواره1921ت. در اين شهر بود كه در سال نام يكي از شهرهاي زامبي )آفريقا( اس

كشف شد. آثار سنگي و بقاياي جانوري متعددي نيز در جوار اين اسكلت يافته شد كه احتماالًً همدوره آثار مربوط 

به پارينه سنگي ديرين اروپاي غربي مي باشند. معذالك، چون قوسهاي باالي چشم جمجمه بسيار برجسته، 

اني پس رفتهه و چهره بيرون زده است، مي توان گفت كه اين فسيل متعلق به انساني كهن تر از انسان پيشن

نئاندرتال اروپائي است. بهرحال، ماقبل تاريخ شناسان و فسيل شناسان معاصر فرضيه هاي مختلفي درباره قدمت 

 اين اسنان ارائه داده اند و هنوز اختالف نظر وجود دارد.

 

 .18* صفحه 

 Steinheim-an-der-Murr“  اشتن هايم( ”49*

، 1933نام ناحيه اي واقع در شمال شرقي شهر اشتوتگارت، در آلمان فدرال است. در سال “ اشتن هايم”

“ نكار”متري رسوبات رود  7جمجمه يك اسنان نمونه پلئانتروپ در آنجا كشف گرديد. اين جمجمه كه در عمق 

سانتيمتر  1070بين يخبندان ميندل ريس مي باشد. اين جمجه كه “ معتدل”يا “ گرم”يافته شد، مربوط به دوره 

 مكعب حجم دارد، متلق به زن جوان نمونه نئاندرتال مي باشد.

 

 .18* صفحه 



 Saccopastore“  سكوپاستوره( ”50*

نسان ، اولين جمجمه ا1929نام ناحيه اي از حومه شهر رم، پايتخت ايتاليا است. در سال “ سكوپاستوره”

، دومين جمجمه از همين نمونه يافته شد. 1935متري رسوبات كشف گرديد. در سال 6نمونه پلئانتروپ در عمق 

استخوانهاي كرگدن و فسيل باستاني بجا مانده است، مربوط   اين جمجمه هاي سنگواره اي كه در جوار

 به دوره بين يخبندان ريس ورم مي باشند.

 

 .18* صفحه 

 Monte Circeo“  چئومونته چير( ”51*

در جنوب ايتالياست. در اين كوهها، چندين غارهاي آثار دوران پارينه “ التينا”نام يكي از كوههاي استان 

، در يكي از اين غارها كه جمجمه انساني نمونه پلئانتروپ، نزديك به نئاندرتال 1939سنگي وجود دارد. در سال 

اين جمجمه در وسط دايره اي از سنگ، كه عمداًً گذاشته شده،  ها، در هواي آزاد بر سطح خاك، كشف گرديد.

 يافته شد. اين جمجمه فاقد آرواره زيرين است.

 

 .1* صفحه 

 Sinanthrope“  سينانتروپ( ”52*

)انسان چين( از انسانهاي نمونه اركانتروپ مي باشد كه آثار فراواني از خود، در پنجاه كيلومتري “ سينانتروپ”

تاكنون در حدود پنجاه اسكلت اسنان چين، در اين محوطه كاوش، كشف شده  1921ه. از سال پكن، بجا گذاشت

كشف شده “ پليستوسن ديرين”است. عالوه بر اسكلت هاي انساني، خرده استخوانهاي جانوري مربوط به دوره 

ه شده و آثاري از است. اين خرده استخوانها كه عمداًً شكسته و سوخته شده، در جوار ابزار سنگي كوارتز يافت

 اجاقهاي آنها نيز بچشم مي خورد.

از نظر شكل كلي، مشابه انسانهاي نمونه پيته كانتروپ مي باشد اما استخوان ران “ سينانتروپ ها”جمجمه 

سانتي  160تا  150)قمور( سينانتروپ ها نشان مي دهد كه بحالت قائم ايستاده و راه مي رفته اند. قد آنان بين 

ت و با كاربرد آتش و پختن گوشت آشنائي داشته اند. عالوه بر صنايع سنگي، احتمالًً از خرده استخوانها متر بوده اس

را در دوره بين يخبندان ميندل ريس، يعني “ سينانتروپ ها”نيز بعنوان ابزار استفاده مي كرده اند. تاريخ زندگي 

ان و انسانشناساني كه روي سينانتروپ ها هزار سال پيش، تخمين زده اند. مهمترين ماقبل تاريخ شناس 500

 تحقيق كرده اند عبارتند از: داويد سن بالك )كانادايي( و دكتر په )فسيل شناس چيني(.

 

 .19* صفحه 

 Eyzie de Tayac (Les)“  موزه ازي( ”53*

اهميت  )فرانسه( بعلت تعداد زياد و نيز“ دوردوين”نام دهكده كوچكي است واقع در استان ” لززي دوتياك”

“ موزه ملي ماقبل تاريخ ازي”ناميده اند. ” مركز ماقبل تاريخ فرانسه”محوطه هاي ماقبل تاريخي اين دهكده، آن را 



 500افتتاح شد. مجموعه آثار مهمي در اين موزه بمعرض نمايش گذاشته شده كه جمعاًً در حدود  1923در سال 

وان مدفن انسانهاي پارينه سنگي ديرين، )كه بازسازي هزار شيئي مختلف را شامل مي شود. در اين موزه مي ت

، و مجموعه سنگ هاي زينتي ماقبل تاريخي را مشاهده “پروي گور”شده(، مهمترين محوطه هاي كاوش منطقه 

نمود. فنون برش سنگ و دستكاري ابزار سنگي و استخواني و نيز سير تكامل صنايع سنگي ماقبل تاريخي در اين 

 صاوير و نمونه هاي متعدد، نشان داده شده است.موزه بخوبي، با ت

 مي نامند.” ازي”را باختصار “ لززي دوتياك”

 

 .19* صفحه 

 “سينانتروپ”رجوع شود به “: چوكوتين( ”54*

 

 .19* صفحه 

 ”سينانتروپ”رجوع شود به “: بالك( ”55*

  Teilhard de Chardin (Pierre)“ تالردوشاردن( ”56*

 (.1955-1881فرانسوي ) فيلسوف  فسيل شناس، زمين شناس،

به تحقيق پرداخت. ” رسماًً كشيش شد و سال بعد در البراتوار فسيل شناسي آمارسلن بول 1911وي در سال 

( و فعاالنه در پيشرفت دانش ماقبل تاريخي چين 1946تا  1939سال     چندين بار به 

نانتروپ بود )محوطه كاوش چوكوتين( شركت شركت نمود. وي بخصوص در كاوش ها و تحقيقاتي كه مربوط به سي

 داشت.

آثار نوشته وي در سفرهاي پژوهشي متعددي در آسيا و آفريقا بعمل اورد و بهمين دليل“ تالردو شاردن”

فرضيه خود را در مورد تكامل “ تالردوشاردن”، 1949زمينه ماقبل تاريخ و فسيل شناسي بسيار زياد است. در سال 

مي شود ” جاندار”روه جانوري انساني(. طبق اين نظريه، تركيبات بغرنج ماده در لحظه خاصي عرضه كرد. )فرضيه گ

شود، گرايش به پيدايش و گسترش مغز نيز و طي تكامل، هر چه به تعداد انشعابات شجره جانداران افزوده مي

ست. از اين پس، عوامل منجر گرديده ا” پيدايش شعور”تشديد مي گردد. فقط يك از اين انشعابات به انسان و 

 كننده را در تكامل انسان داشته اند.اجتماعي در جوار عوامل زيستي، نقش تعيين

 به اين ترتيب وي يكي از ارائه دهندگان فلسفه تاريخ بشمار مي رود.

 

 .19* صفحه 

 Breuil (Abbe Henri)“ بروي( ”57*

در “ گيبر“، از دروس كشيش 1895 (. وي از سال1877-1961ماقبل تاريخ شناس و كشيش فرانسوي )

پري ”زمينه علوم و ماقبل تاريخ و تكامل انسانهاي اوليه، بهره برد. وي در چندين برنامه پژوهشي در محوطه هاي 

و كوههاي پيرنه شركت داشت. اهميت اولين آثار نوشته وي در زمينه ماقبل تاريخ بعدي بود كه در سال “ گور



روي آثار ماقبل تاريخي )پارينه سنگي ديرين(  1906ئيس استخدام شد. در سال در دانشگاه فري بور سو 1905

برخي از محوطه هاي كاوش، عميقاًً تحقيق نمود و سرانجام اهميت واقعي دوره اورينياسين را در سلسله مراتب 

مردم نگاري ”، در انستيتوي فسيل شناسي انساني، به تدريس 1910زماني دوران پارينه سنگي نشان داد. در سال 

“ تقسيمات دوران پارينه سنگي و اهميت آنها”پرداخت و يكسال بعد، رساله اي تحت عنوان “ ماقبل تاريخي

( نوشت. مطالعه اين اثر براي فهم و ادراك خصوصيت هاي صنايع ماقبل تاريخي هم اساسي و هم ضروري 1911)

 است.

گي ديرين را مورد بررسي قرار داد و اين دوران پس از جنگ جهاني اول، دوره هاي مختلف دوران پارينه سن

، اولين كرسي ماقبل تاريخ شناسي 1929تقسيم نمود. در سال “ تياسين”و “ كالكتونين”ابويلين، لووالوازني، ”با به 

 )انستيتو( بوي واگذار شد.” كلژدوفرانس”

گش، بنحوي شركت داشته وي در كليه تحقيقات ماقبل تاريخ شناسي فرانسه، از اوائل سده بيستم تا مر

در دانش ماقبل تاريخ و پيشبرد آن در فرانسه داشته، در كشورهاي اروپاي “ بروي“است. عالوه بر سهم عظيمي كه 

نيز به تحقيق پرداخته است. اكثر “( تالردوشاردن”مركزي، انگلستان، بلژيك، چين، اتيوپي، سومالي )با همكاري 

، اثر 1952ريخي، بويژه نقاشي هاي ديواري، متمركز بوده است. در سال فعاليت هاي وي روي هنرهاي ماقبل تا

چهارصد قرن هنر نقاشي ”ديگر خود را در مورد مجموعه آثارهنري ماقبل تاريخي فرانسه و اسپانيا، تحت عنوان 

 منتشر نمود.“ روي ديوار

نوان مهمترين شخصيت شامل بيش از پانصد مقاله و كتاب مي باشد. وي بع“ بروي”مجموعه آثار نوشته 

 جهاني در زمينه دانش ماقبل تاريخي شناخته شده است.

 

 .19* صفحه 

 Ternifine“  ترني فين( ”58*

، مجموعه قطعات استخواني و بقاياي صنايع سنگي 1870نام ناحيه اي است در الجزاير. در سال “ ترني فين”

شناسي در اين محوطه، ، كاوش هاي ماقبل تاريخ1956تا  1954مربوط به اوائل دوران چهارم كشف گرديد. از سال 

، فسيل شناس فرانسوي، بعمل آمد و چند آرواره انسان نمونه اركانتروپ يافته شد “ ارامبور”به سرپرستي و رياست 

آثار بازمانده عبارتند از ابزار دورخ،  نامگذاري شدند. ساير” اتالنتروپ هاي ترني فني”كه بعلت ويژگي شان، 

هاي سنگي، ابزار خراش. فيل، كرگدن، آهو، پلنگ، شير و اسب دريايي، اسكلت انواع دينرينه جانوري نيز سرتبر

 كشف شده است.

 

 .20* صفحه 

 Piltdown“ پيلت داون( ”59*

 نام شهركي است در جنوب انگلستان )ساسكس(.“ پيلت داون”



نسان ديرينه اي را كشف كرده در اين شهرك بود كه شخصي بنام چارلزداوسون مدعي شد كه جمجمه ا

فسيل شناسان اوائل سده بيستم   است. اين جمجمه از اجزا ناهنجار و ناهماهنگ تشكيل يافته 

“ انسان پيلت داون”اروپا قادر به شناسائي اين جمجمه بدل نبودند و سالها به بحث و مشاجره در مورد مبداء 

آرواره شمپانزده و دندانهاي ميمون مي باشد و در زمان پرداختند. اين جمجمه شامل كاسه سر انسان معاصر، 

، آزمايشات شيميائي 1959و  1953معروف شد. تا اينكه در سال “ انسان ائوآنتروپوس داوسوني”آن بنام ” كشف”

“ داوسون”كه روي مواد سازنده اسكلت بعمل آمد، نشان داد كه همه اجزا استخواني متعلق به جمجمه نيست و 

 است.ي را با مهارت خاصي بهم چسباندهقطعات مختلف

 

 .21* صفحه 

 Swenceombe“ سوانس كومب( ”60*

در نزديكي اين شهر “ بارن فيلد پيت”يكي از شهرهاي انگلستان )كنت(. محوطه كاوش آثار ماقبل تاريخي 

شيده شده متر( چندين قسمت از جمجمه هاي انساني بيرون ك 30واقع است. از يكي از اليه هاي اين محوطه )

در اين “ مرك”كه غالباًً در مجاورت ابزار سنگي نمونه اشولئن قرار گرفته بود. بازمانده هاي فيل باستاني و كرگدن 

 اليه رسوبي نشان مي دهد كه اين رسوبات در دوره گرم يا معتدل بين يخبندانها تشكيل يافته است.

ه تاريخ دقيق زندگي اين انسان هنوز روشن جمجمه انساني سوانس كومب بسيار ناقص مي باشد و متاسفان

كه روي بازمانده هاي استخواني )انساني و جانوري( بعمل آمده “ فلور“نشده ولي با اين حال، آزمايشات شيميايي 

 نشان مي دهد كه اين انسان همدوره اين جانوران مي باشد.

شناسان اريخ شناسان و فسيلاليه هاي زيرين محوطه سوانس كومب هنوز مورد تحقيق و كاوش ماقبل ت

همراه با خرده استخوانهاي جانوري مربوط به دوران معتدل يخبندانها “ كالكتونين”قرار دارد. اخيراًً مجموعه ابزار 

 كشف شده است.

 

 .21* صفحه 

 Fontechevade“ فونته شواد( ”61*

فرانسه(. يكي از غارهاي اين )جنوب غربي “ شرانت”در استان “ اورژدوي”نام ناحيه اي است در نزديك شهر 

مورد تحقيق و كاوش قرار گرفت. در اين غار چندين اليه “ هنري مارتن”، توسط 1953تا  1937ناحيه، از سال 

حاوي آثار ماقبل تاريخي وجود دارد. اليه هاي سطحي كف غار، حاوي مجموعه ابزار نمونه اورينياسين و موسترين 

ن كه از خاك رس و دوباره سنگ تشكيل يافته، حاوي صنايع نمونه تياسين مي باشد در حاليكه اليه هاي زيري

است. در اين محوطه، اجزائي از دو جمجمه انساني نيز كشف شده كه بعلت ناقص بودن آنها بدرستي تاريخ گذاري 

 نشده اند.

 

 



 .22* صفحه 

 Vallois (Henri Victor)“ والوا( ”62*

است “ چند تكويني“(. وي مخالفت نظريه 1889وي )انسانشناس و فسيل شناس معاصر فرانس

نظريه اي است كه طبق آن انسانهاي اوليه داراي مبداء مشتركي نيستند بلكه “ پلي ژنيسم“يا “ چندتكويني)”

همه انسانها از گروه محدود انسانهاي اوليه “ والوا”چندين مركز پيدايش مختلف و مستقل وجود داشته(. از نظر 

سپس در دوران سوم زمين شناسي به چند گروه مختلف تقسيم شده اند. مهمترين آثار وي  مشتق شده اند و

 (.1950“ )فسيل شناسي و مبداء انسان”( و 1944“ )نژادهاي انسان“(، 1926“ )رساله انسانشناسي”عبارتند از: 

 

 .22* صفحه 

 Sergi (Giuseppe)“ سرجي( ”63*

 است. ول طبقه بندي صور جمجمه ها را تنظيم و ارائه داده(. وي جد1841-1936انسانشناس ايتاليائي )

 

 .23* صفحه 

 Taungs“  تونگز( ”64*

نام شهري است در آفريقاي جنوبي )استان دماغه اميد نيك(. در محوطه كاوش هاي ماقبل تاريخي اين 

يا شامل جمجمه و اولين بقايان استخواني انسان استرالمپيتك كشف شد. اين بقا 1924ناحيه بود كه در سال 

 ساله اي است. 6آرواره زيرين خردسال 

 

 .23* صفحه 

 “  ليكي( ”65*

(. وي به تحقيق و كاوش محوطه هاي ماقبل تاريخي 1903باستانشناس و ماقبل تاريخ شناس انگليسي )

 شد. مهمترين آثار“ زن ژانتروپ”موفق بكشف جمجمه  1959متعدد و مهمي پرداخته است. سرانجام در سال 

زن ”)نگاه كنيد به “. پيشرفت و تكامل انسان در آفريقا”و “ فرهنگ عصر سنگ كنيا”نوشته وي عبارتند از: 

 “(.ژانتروپ

 

 

 .23* صفحه 

 Villafranchien“  ويالفرانشين( ”66*

 شهركي در شمال غربي ايتاليا(.“ ويالفرانكا پيه مونته”)منسوب به 



ويال فرانكا پيه ”بين دوران سوم و چهارم زمين شناسي، واقع در  نام اليه رسوبي بازمانده از مرحله گذرا،

اين اليه حاوي بقاياي جانوري، از جمله فيل مستود ونت و اسب ابتدائي )كه نسل هر دو منقرض شده( و “. مونته

 نيز حاوي ديرين ترين صنايع سنگي دوران پارينه سنگي است.

 

 

 .24* صفحه 

 Oreopitheque“  ارئوپيتك( ”67*

در اليه اي از ذغال طبيعي )لينيت( كشف شد. شكل  1872نام ميمون فسيل شده ايكه بقاياي آن در سال 

، در 1957دندانهاي اين نوع ميمون طوري است كه مي توان آن را يكي از نياكان احتمالي انسان دانست. در سال 

حقيقات يكبار ديگر نتايج اوليه را داد. تسكان )ايتاليا(، اسكلت نسبتاًً كاملي از همين نوع ميمون كشف شد و ت

چهره كوتاه، شكل دندانها و آرواره و لگن خاصره و نيز ناحيه كمر ستون فقرات اين ميمون مشابه همين اجزاء در 

)ارئوپيتك( را منتشر ” انسان گروستو”انسان هاي اوليه مي باشد. مطبوعات آن زمان با آب و تاب اخبار مربوط به 

اما بايد گفت كه اين نخستيني كه چند ميليون سال پيش مي  اين اخبار بسيار مبالغه آميز  نمودند. گر چه

 زيسته، احتماالًً موجودي از سلسله جانداراني است كه به انسان منتهي شده است.

ارئوپيتك در دوران سوم زمين شناسي مي زيسته است. بقاياي ارئوپيتك اول را در مونته بامبولي و اسكلت 

 ا در گروستو يافته اند. )هر دو محوطه در تسكان ايتاليا واقع اند.(دوم ر

 

 .202* صفحه 

 “: اورتوژنز* ”

تسلسل دگرگوني هائي كه طي تكامل جانداران در مسير معيني رخ داده و در تغيير شكل چندين نوع يا 

هاي تكويني عناي دگرگونيبم“ اورتوژنر”جنس مختلف از جانداران موثر بوده و دخالت داشته است. در اينجا، 

 موجودات زنده بكار نرفته بلكه منظور نگارنده، سير تحوالت فني انسان است.

 

 .222* صفحه 

 Gaulois“  گلوا* ”

“ گل”)بزبان التين( مي ناميدند. اهالي “ گاليا”يا “ گل”است كه روميان بنام   نام اهالي “ گلوا”

ود دو هزار سال پس از ميالد، به مناطق آلپ و سراسر نيمه جنوبي مي باشند كه در حد“ سلت”از نژاد “( گلوا)”

نام سرزمين اين مهاجران مي باشد و بنابراين، تاقبل “ گل“فرانسه كنوني حمله كرده و اين مناطق را اشغال كردند. 

مشهور “ سهفران”ها، اين سرزمين بنام توسط فرانك“ گل”از هجوم فرانك ها، نام كهن فرانسه است. پس از اشغال 

 شد.

 



 .242* صفحه 

 Laponie“  الپوني* ”

سرزمين يخبندان وسيع و قطبي شمال اروپاست و شامل نواحي شمالي نروژ، سوئد، فنالند و بخشي ”الپوني 

درجه  66معين نيست ولي مرز جنوبي آنر را تا “ دقيقاًً”از اتحاد جماهير شوروي مي باشد. حدود قلمرو الپوني 

سوب مي دارند. نواحي غربي آن كوهستاني است و شرق آن را درياچه هاي متعدد مي پوشاند. عرض جغرافيايي مح

هزار نفر است كه بخشي از آن به دامداري گوزن قطبي اشتغال دارد.  36جمعيت كل الپون ها هم اكنون در حدود 

 زبان محلي الپون شامل دو لهجه است.

 

 .242* صفحه 

 Andes“  آند* ”

يم و آتش فشان آمريكاي جنوبي كه از شمال تا جنوب امتداد دارد. اين كوهها در دود رشته كوههاي عظ

كيلومتر مي  500نقاط به  يك سوم وسعت كل آمريكاي جنوبي را مي پوشاند. پهناي اين رشته كوهها در 

رين ترين ، دي“آند”رسد )بليوي( كه دشت هاي بسيار وسيع و مترفع را محصور مي كند. رشته كوههاي استوائي 

مراكز تجمع انساني مي باشند )در آمريكاي جنوبي( و مهد تمدن و امپراطوري اينكا هستند كه در سده سيزدهم 

 بوجود آمد. مهمترين حيوان باركش كه در اين مناطق كوهستاني يافته مي شود، الما است.

 

 .247* صفحه 

 Sioux“  سيو* ”

له مي باشند كه در نواحي درياچه هاي بزرگ شمال اياالت سيو از بوميان آمريكاي شمالي، شامل هفت قبي

برخي از     متحده زندگي مي كردند و سپس به دشت هاي غرب آمريكا رانده شدند. 

مبارزه اين بوميان عليه سفيدپوستان آغاز    آنان در ايالت دكوتاي شمالي مستقر شدند. از زمان 

غالب سيوها در دهكده هاي ثابت ساكن اند و از راه “(. ان آمركياجنبش بومي”، 1973شد و هنوز ادامه دارد )سال 

 كشاورزي زندگي مي كنند.

 

 .248* صفحه 

 Menominiاز اقوام الگونكن  “: منوميني* ”

 

 .248* صفحه 

 Algonauin (Algonkin)i“   الگونكن* ”



   كردند. قبايل بومي آمريكاي شمالي كه در اياالت كبك و لونتاريو )كانادا( زندگي مي 

بازماندگان، هم اكنون در اردوگاههاي مخصوص زندگي مي كنند. منوميني ها از اقوام    

 الگونكن مي باشند.

 

 Touareg“  توارك* ”

توارك ها جمعيت هاي بومي و كوچنده صحرا، از اقوام بربر مي باشند كه با اقوام سياه پوست و عرب امريكاي 

كنند و اقوامي جنگجو و در الجزاير، ليبي و بويژه در مالي و نيجريه زندگي ميشمالي آميخته شده اند. توارك ها 

 صحرا نشين اند.

 

 

 Peul“  پل* ”

زبان بوميان سودان كه از سنگال تا كامرون و چاد، در ميان كوچندگان دامدار يا نيمه دامدار سفيدپوست و 

در غرب آفريقا در سنگال، مالي، ولتاي عليا و چاد دورگه رايج است. پل، در عين حال، نام اقوام بيشماي است كه 

امپراطوري ”ميليون نفر(. تاريخ پل ها از نظر نظامي و سياسي اهميت دارد و  4و  5زندگي مي كنند )در حدود 

كه طي سده نوزدهم بوجود آمد، بهانه دخالت استعمارگران غربي در اين منطقه شد. پل ها از دامداران كوچنده “ پل

 د.مي باشن

 (.1960هزار نفر، آمار  200

 

 Gauchos“  گوچو* ”

 چوپانان محافظ گله ها و كابوي هاي آمريكاي جنوبي.

 

 .253* صفحه 

 Huns“  هان* ”

ها اقوام آسيائي ترك و مغول، در سده چهارم بعد از ميالد از رود ولگا )روسيه( گذشتند و پس از “ هان”

 406اروپا، در مجارستان كنوني مستقر شدند. سپس در سال  درهم شكستن مقاومت اقوام بومي جنوب شرقي

ميالدي، امپراطوري عظيم هان ها  434)فرانسه( آغاز نمودند. در سال “ گل”ميالدي، هجوم عظيم خود را بسوي 

آتيال تشكيل يافت. طي سده ششم، هان ها در جنوب اروپا، ايران )ساسانيان( و هندوستان مغلوب شدند و  توسط

 ام مختلف بومي آميخته شدند.با اقو



 دورانهاي زمين شناسي

 پيدايش انواع جاندار دورانها اعصار دورانها ميليون سال پيش

2 
 هولوسن

 پليستوسن
 انسان نمايان دوران چهارم

12 

28 

39 

60 

 پليوسن

 ميوسن

 اوليگوسن

 ائوسن

 دوران سوم
 پستانداران

 اولين نخستيني

135 

165 

205 

 كرتاسه

 ژوراسيك

 استري

 دوران دوم

 خزندگان بزرگ

 پرندگان

 پستانداران

230 

280 

325 

425 

550 

 پرمين

 كاربونيفر

 دونين

 سيلورين

 كامبرين

 دوران اول

 بي مهرگان

 ماهيان

 دوزيستان

 خزندگان

 ميليارد سال پيش 2

 ميليارد سال پيش 4

 پره كامبرين

 پره كامبرين
 

 پيدايش حيات

 پيدايش زمين

 

 

 

  

 

 

 


