سفر انسان هوشمند
به اعماق تاريخ
مجید خانلری

ترسیمی از چهرة احتمالی انسان نئاندرتال

آنچه در تاريخ اتفاق افتاده است اکنون همچون داستاني است
که گاه باورنکردني مينمايد؛ به خصوص آنگاه که پا به عرصة
زمانهاي دورتر و خارج از مرز نگارش ميگذاريم ،تالش انسان
براي يافتن هويت و منشأ خود ابعاد وسيعي مييابد.
پيشرفتهاي علمي قرون اخير در بازيابي هويت ناشناخته ماندة
انسان در اين جهان ،اگرچه موجب آشکار شدن شگفتانگيز
بخشهايي از زندگي انسان در روي خاک شده است اما وي را به
اين موضوع نيز رهنمون شده که «عالم نه فقط اسرارآميزتر از آن
است که ما فکر ميکنيم بلکه اسرارآميزتر از آن است که نيروي
تخيل ما قادر به تجسم آن است» ( .)1اکنون ديگر وقوع طوفان
نوح افسانهاي نيست که گيلگمش آن را چنین بربافته باشد:
«همهوقت جايي کشمکشي رو ميکند
همهوقت موجي سربرميدارد و همهچيزي به سيالب ميرود...
از خواستهها و داشتهها دست بازدار و تنها جوياي حيات باش!
نفس حيات را پاس ميدار!
گنجها به خاک بگذار و ِ
از هر گونه جانداري جفتي به کشتي اندر بنشان
که اين کشتي که تو سازهميکني
بايد که اندازههاش نيک برسخته باشد :به درازا و به پهنا يکسان.
و مر آن کشتي را بامي بساز از آن دست که اپسو را هست!...
توفان يک رو ِز تمام زنجير گسست ،با همة توانش وزيد
 ...شش روز و هفت شب با ِد گردنکش هميوزيد و طوفان ،زمين
را هميکوفت» (.)2

اکنون منابعي معتبرتر از اين روايت اسطورهاي از آن واقعه در دست
است که وقوع آن را تأييد ميکند .اين منابع را  -نه فقط براي
اين اسطورة معروف بلکه براي بسياري از وقايع و روندهاي سازندة
تمدن بشري  -دانش باستانشناسي در اختيار ما قرار داده است.
باستانشناسي به عنوان دانشي برآمده از انسانشناسي فرهنگي
به دنبال يافتن گمشدههايي از زندگي انسان است که نه تاريخ و
نه هيچ علم ديگري توانايي دسترسي به آن را ندارد؛ چيزي که
ميتوان آن را تالش براي «کشف منشأ تمدن» ناميد .کشفي
بسيار هيجانانگيز که عرصهاي به گستردگي حيات انساني را
شامل ميشود و از هر ابزاري  -از يک کلنگ کوچک و فانتزي
تا دستگاههاي پيچيدة مبتني بر فنآوري هستهاي براي تعيين
قدمت يافتهها ،از متون تاريخي دورة ادبيات تا الواح گلي و حتی
نقوش روي ديوارههاي غارها  -براي به انجام رساندن اين کشف
پرهيجان بهره ميگيرد.
کنکاش دربارة گذشته از ويژگيهاي انسان هوشمند و ناشي از
توانايي درک هويت خود است .اين ويژگي به مرور زمان و رشد
تواناييهاي ذهني انسان و افزايش دانش او نسبت به محيط
ذهن
زيستش پيچيدهتر شده و سويههاي متفاوتي يافته استِ .
انسان متمدن همواره درگير پرسشهايي از قبيل اينکه از کجا
آمده و به کجا ميرود بوده و براي يافتن پاسخ اين پرسشها به
تفکر دربارة موقعيت و گذشتة خود پرداخته است .در نتيجه ،از يک
سو فلسفه شکل گرفته و از سوي ديگر وي به تاريخنگاري واداشته

موقعیت درة نئاندر که محل کشف
استخوانهای انسان موسوم به
نئاندرتال بوده است.

شده .اما هيچ کدام از اين تخصصها مشخصکنندة آن چيزي که
او ميخواهد بداند نيست .ميتوان ساعتها دربارة تعريف انسان و
تفاوتش با ساير موجودات سخن گفت و يا صفحات بيشماري را
از شرح وقايع و رخدادهاي گذشته پر کرد .ولي پرسش همچنان
پابرجاست :انسان از کي و در کجا پديد آمده و چگونه زيسته است؟
پاسخ اين پرسش بر عهدة تخصصهايي همچون ديرينانسانشناسي
و باستانشناسي است .هر دو تخصص ،دستاوردهاي دورة متأخر
هستند و بعد از انقالب صنعتي به تدريج نضج گرفته و متولد
شدند .در واقع ،اين گونه علوم برآمده از ذهن آخرين و احتما ًال
کاملترين نمونة انسان هستند که ميخواهد چند و چون گذشتة
خود را بازشناسد.
انسان خودش اکنون به شناختن گذشتهاي که خود پديدآورندهاش
بوده همت گماشته است .اغراق نيست اگر باستانشناسي را بستري
دربرگيرندة همة اين مباحث بدانيم که ميکوشد يافتههايش را در
اختيار علوم ديگر قرار دهد تا بر اساس آنها پاسخ پرسشهاي
بسيار پيچيده و پردامنه دربارة موضوعات فوق را بيابند .در واقع،
باستانشناسي درصدد دستيابي به ريشه و روند تحول هر چيزي
است که مربوط به انسان است (به ويژه خو ِد او) .ميتوان گفت
که باستانشناسي َسفَر انسان مدرن است به اعماق گذشته به
جستجوي خويش .اين جستجو چنان جذابيتي دارد که آدمي حتی
از جان نيز براي آن ميگذرد؛ چنان خضر و اسکندر که براي
رسيدن به زندگاني جاويد دست از هستي شسته و به آخر دنيا ،به
ظلمات ،سفر کردند(.)3
پيدايش عهد عتيق ميگويد «سرانجام خدا
آية بيستوشش از سِ فر
ِ

فرمود انسان را شبيه خود بسازيم تا بر حيوانات زمين و ماهيان دريا
انسان نخستين در کجا و
و پرندگان آسمان فرمانروايي کند»(.)4
ِ
کي فرمانروايياش را آغاز کرد؟ و فرمانروايي انسان چگونه عملي
شد؟ سفر پيدايش ادامه ميدهد« :سپس خداوند فرمود حال که آدم
مانند ما شده است و خوب و بد را از هم ميشناسد نبايد گذاشت از
ميوة درخت حيات نيز بخورد و تا ابد زنده بماند .پس خداوند او را
خاک آن سرشته
از باغ عدن بيرون راند تا برود و در زميني که از ِ
بود ،کار کند».
در صورتي که نظرية تکامل داروين در مورد منشأ انواع را نافذ
بدانيم ،نخستين شواهد مربوط به وجود انسان در زمين ،بنا بر
يافتههاي ديرينانسانشناسي ،مربوط به سي و پنج ميليون سال
پيش است :گونهاي انساننما – در واقع يک ميمون  -که در مصر
پيدا شده و آن را اجيپتوپيتيک نام نهادهاند .نمونة اولية انسان – که
هنوز چندان انسان به معناي واقعي هم نيست – در شرق آفريقا
پيدا شده و به نام استرالوپيتيک معروف است و حدود شش ميليون
مدارک
سال قدمت دارد .سرانجام ظهور انسان هوشمند بر اساس
ِ
تاکنوني مربوط به دويست تا سيصد هزار سال پيش است .اين
نمونهها و تواريخ جاي بحث بسياري دارند و هر چه جلوتر ميآييم
با افزايش مدارک يافته شده ،مسائل بيشتري بروز ميکند.
در واقع ،نخستين مسئله ،خود انسان است که معلوم نيست دقيق ًا
از کي در اين کره پيدا شده و در آن روزگار نخستين چه کرده و
چگونه زيسته است .کشف انسان نئاندرتال گام مهمی در شناسایی
نمونههای نخستین انسان امروزی بود.
در سال  ،1856شانزده قطعه استخوان در يک معدن سنگ آهک در

درة نئاندر در شرق دوسلدورف آلمان کشف شد .ابتدا گمان ميرفت
که اين استخوانها از گونهاي خرس باشد ،ولي پس از بررسيهاي
دانشمندان معلوم گرديد که متعلق به يک انسان نخستين است.
هنگامي که اين کشف صورت پذيرفت ،سه سال از انتشار کتاب
چارلز داروين دربارة تکامل ميگذشت و بحثي جدي بر سر
خاستگاههاي انسان آغاز گرديد که تا امروز ادامه يافته است.
به اعتقاد دانشمندان ،انسان نئاندرتال نخستين سنگوارة انساني و
نخستين گواه روشن بر اين واقعيت است که گونة انساني ديگري
بجز انسان امروزي وجود داشته است .روزگاري گمان ميرفت که
نخستين کشورهاي گوناگون ،به شکل انسان امروزي
همة بوميان
ِ
بوده و با نژاد اروپايي پيوند خوردهاند ،ولي با کشف انسان نئاندرتال،
روشن شد که در گذشته ،گونههاي ديگري از انسان نيز بر روي
زمين ميزيستهاند.
طبيعتشناس آماتوري به نام يوهان کارل فولرات نخستين کسي
بود که دريافت استخوانهاي نئاندرتال متعلق به يک انسان است،
اما بسياري نظر او را رد کردند ،چرا که چنين باوري ،با متن کتاب
مقدس مسيحيان مغايرت داشت .مدتي طول کشيد تا اين ديدگاه
از سوي ديگران پذيرفته شود ،و حتي هنگامي که فولرات در سال
 1859اين موضوع را به طور کامل در نشريهاي شرح داد ،سردبير
مجله به او گفت که اين يک کشف خوب است ،ولي ما به هيچ
وجه با چنين تفسيري موافق نيستيم .امروز فولرات به عنوان يکي
از پدران علم پارينهانسانشناسي مورد احترام فراوان است .به هر
روي ،در طي يکصدوپنجاه سال پس از کشف بزرگ فولرات،
پيشرفتهاي علمي چشمگيري براي پرده برداشتن از بسياري از
واقعيتها دربارة انسان نئاندرتال صورت پذيرفته است.
امروز ما میدانیم که انسان نئاندرتال در چهلودو سالگي مرده
و سن زمينشناسي او چهلودو هزار سال ،و غذايش هم بيشتر
گوشت بوده است .در کاوشهايي که در منطقة اکتشاف نئاندرتال
انجام شده ،ابزار سنگي و استخوانهاي جانوران يافته شده است.

نقشة استخوانهای دفنشدة انسان نئاندرتال
امروزه پذيرفته شده است که نئاندرتالها در قارة اروپا و بخشهايي
از آسياي غربي ساکن بودهاند ،و دانشمندان به بخشهايي از کد
دي.ان.اي .انسان نئاندرتال پي بردهاند .اما هنوز چيزهاي زيادي
هست که بسياري از دانشمندان نميدانند؛ از جمله اينکه چرا اين
گونة انساني نابود شده است؟
اريک ترينکاوس ،استاد انسانشناسي دانشگاه واشنگتن آمريکا،
که روي دو قطعه از سنگوارههاي انسانهاي نخستين کار کرده،
ميگويد که گرچه نئاندرتالها نياکان ما نيستند ،ولي اين دو نوع،
هماننديهاي بسياري با يکديگر دارند(.)5
ادامه دارد...
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