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مجید خانلری

انسان با کشف آتش و اختراع زبان دو گام بسیار بلند و مهم برای متمایز شدن از 
دیگر موجودات و برتری یافتن بر آنها برداشت. این دو تحول زمینه ساز تحوالت 
را به محیط زندگی اش متوجه نمود.  او  از جمله  انسان شد و  دیگری در زیست 
انسان در ابتدا بنابر غریزه جاهایی را برای زندگی و سکونت انتخاب می کرد که 
از شر حیوانات درنده در امان بماند و به ملزومات اساسی برای زنده ماندن – به 
ویژه آب و غذای طبیعی – نزدیک باشد. در این مرحله انسان سکونتگاه معین و 
ثابتی نداشت و به دنبال غذا از مکانی به مکان دیگر می رفت و از عوارض طبیعی 
زمین، از پستی و بلندی ها و حفره ها، به عنوان پناهگاه های موقت استفاده می کرد. 
البته شیوۀ زندگی انسان از نظر سکونت در مناطق مختلف فرق می کرد و بسته به 
میزان پیشرفته بودن انسان در ابزارسازی و آب و هوای منطقه تنوع داشت. سه 
مرحلۀ اصلی زندگی انسان شامل جنگل نشینی، غارنشینی و چادرنشینی بوده است. 
میمون های  مانند  و  می کرده  زندگی  جنگل ها  در  انسان  جنگل نشینی،  شیوۀ  در 
آدم نما خوراکش از میوه های درختان و گوشت برخی از جانوران و ساقه و میوۀ 
گیاهان تأمین می شده است. این شیوه نزدیک ترین روش زندگی انسان و حیوان 
بوده است و نشان می دهد که انسان دوره ای از توحش را در شیوۀ زیست گذرانده. 
او  که  بود  انسان  مغز  تکامل  حیوان  و  انسان  تفاوت  اساسی ترین  مرحله  این  در 
از  را قادر می ساخت در مقابل عوامل خارجی واکنش نشان دهد و برای رهایی 
این مشکالت چاره جویی کند. گوردون چایلد در کتاب »انسان خود را می سازد« 
سازش  محیط  با  خود  غریزه  کمک  به  و  بدن  اعضای  با  »جانوران  می نویسد 
ابزار و ایجاد تغییرات در محیط زندگی بر سختی ها غلبه  با  می کنند ولی انسان 
پیدا می کند«. روی دو پا ایستادن و راست قامتی انسان سبب شد که درک او از 
محیطش گسترده تر و عمیق تر باشد و در عین حال، دستانش نیز آزاد شود و از آنها 

برای انجام کارهای دیگر استفاده کند. 
زندگی جنگل نشینی بیشتر در مناطق استوایی و مرطوب که جنگل های زیادی وجود 
داشته شکل گرفت. شرایط آب و هوایی و رطوبت زیاد سبب شده که آثار زیادی از 
ابزار و وسایل زندگی انسان های جنگل نشین به دست نیاید. باستان شناسان بر این 
باورند که انسان های نخستین میلیون ها سال در شیوه زندگی جنگل نشینی به سر 

بردند تا توانستند به مرحلۀ دیگر زندگی، یعنی غارنشینی دست یابند.
برای انسان های اولیه تغییر محیط زندگی و یا تغییر در شیوۀ زندگي تنها با یک 
برخی  وقوع  با  بود.  امکان پذیر  آنها  پیرامون  طبیعی  اوضاع  در  عمده  دگرگونی 
نابودی جنگل ها و حیوانات،  حوادث طبیعی، مثل تغییرات شدید آب و هوایی و 
گروهی از انسان ها از این تغییرات جان سالم به در بردند و به حاشیۀ جنگل ها آمده 
و با محیط جدید سازگار شدند. آنها برای حفظ خود به کوه ها، دامنۀ کوه ها، شکاف 

کوه ها و حفره های طبیعی و مناطق دیگری که تهیه غذا امکان پذیر بود رفتند. 
زندگی  فراوانی کشف شده است که شیوۀ  آثار  انسان  زندگی غارنشینی  از دورۀ 
انسان را از دیدگاه های اعتقادي، هنری و معیشتی نشان می دهد. غارنشین شدن 
انسان شیوۀ تغذیه او را تغییر داد و زمینه های جمع آوری و ذخیرۀ غذا را مهیا کرد. 

اندیشیدن یافت و شروع به خلق  همچنین انسان فرصت بیشتری برای 
آثاری نمود که امروزه منابع مهمی برای شناخت نوع زیست مادی و معنوی 
او هستند. همچنین آثاری که باستان شناسان و انسان شناسان از غارهای 
با  غارنشینان  که  می دهد  نشان  آورده اند  دست  به  انسان  محل سکونت 

استفاده از پوست حیوانات برای خود پوشاک درست می کرده اند. 
دوران  سه  به  تاریخ  از  پیش  که  کردیم  اشاره  پیشین  نوشته های  در 
پارینه سنگی، میان سنگی و نوسنگی تقسیم می شود و هر دوران نیز دارای 

تقسیمات آغازین، میانی و پایانی است. 
دوران پارینه سنگی ایران به سه دورۀ آغازین، میانی، پایانی و یک دورۀ 
نام فراپارینه سنگی تقسیم می شود. کهن ترین شواهد این دوره  کوتاه به 
که مربوط به فرهنگ الدوان است در اطراف رودخانۀ کشف رود در شرق 
مشهد یافت شده است. این شواهد شامل تعدادی ابزار سنگی ساخته شده 
از کوارتز است که شامل تراشه و ابزار ساتورمانند است. طبق نظر کاشفین 
این مجموعه دست کم هشتصد هزار سال قدمت دارد. از فرهنگ آشولی 
نیز مدارک بیشتری در شمال غرب و غرب ایران به دست آمده است. از 
نزدیکی  مکان های مهم می توان گنج پر در رستم آباد گیالن، شیوه تو در 
مهاباد، پل باریک در هلیالن ایالم را نام برد. از دوران پارینه سنگی میانی 
ابزارسازی آن موستری گفته می شود، شواهد متنوع تری در  که فرهنگ 
غارها و پناهگاه ها یافت شده است که اغلب مربوط به زاگرس مرکزی 
هستند. این دوره از حدود دویست تا یکصدوپنجاه هزار سال پیش آغاز و 
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تا حدود چهل هزار سال پیش ادامه داشته است. انسان های نئاندرتال در 
این دوره در ایران می زیستند که بقایای اسکلت آنها در غار بیستون یافت 
شده است. مکان های مهم این دوره غارهای بیستون، ورواسی، قبه و دو 
اشکفت در شمال کرمانشاه، قمری و گر ارجنه در اطراف خرم آباد، کیارام 
در  قلعه بزی  کاشان،  نزدیکی  در  کفتارخون  و  نیاسر  گرگان،  نزدیکی  در 

نزدیکی اصفهان و میرک در نزدیکی سمنان است. 
و  آغاز  پیش  سال  هزار  چهل  حدود  از  ایران  پارینه سنگی  پایانی  دوران 
تا حدود هجده هزار سال پیش ادامه یافته که مقارن با مهاجرت انسان 
هوشمند جدیدی به ایران است. آثار این دوره در اطراف کرمانشاه، خرم آباد، 
مرودشت و کاشان یافت شده است. فرهنگ ابزارسازی این دوره تیغه و 
ریزتیغۀ برادوستی است. آثار دورۀ بعدی فراپارینه سنگی در غرب زاگرس و 

شمال البرز به دست آمده که فرهنگ زرزی خوانده می شود.
این دوره که حدود هشتصد هزار سال طول کشید منجر به تحول زیستی 
انسان از دوره گردی به استقرار موقت و سپس استقرار مدت دار در غارها 
و  می کرد  زندگی  اجتماعی  و  گروهی  صورت  به  غارنشین  انسان  شد. 
دسته جمعی به شکار می رفت. مطالعۀ دیوارهای غارها نشان می دهد که 
هم  نقاشی ها  این  نماید.  نقاشی  را  حیوانات  اشکال  بود  قادر  انسان  این 
نوعی  بود و هم  پیرامون خود  از موجودات  انسان  توسعۀ شناخت  بیانگر 
رفتار آیینی به شمار می آمد و حتی رفتاری برای تزیین محل سکونتش 
بود. پروفسور بریدوود معتقد است که انسان پکن در غار واقع در یک تپه 

آهکی زندگی می کرده، ابزارساز بوده، از آتش استفاده می کرده و استخوان حیوانات 
را برای دستیابی به مغزش می شکسته است. حدود بیست هزار سال پیش، زندگی 
غارنشینی پایان یافت و انسان به مرحلۀ چادرنشینی وارد شد که همزمان با پایان 
این شیوۀ زندگی  یافتن دورۀ سرما و گرم شدن تدریجی هوا بوده است. دربارۀ 
و چگونگی تحول انسان و ایجاد سازه های معماری در نوشته های بعدی سخن 

خواهیم گفت.
 




