
است  داستاني  همچون  اکنون  است  افتاده  اتفاق  تاریخ  در  آنچه 
عرصة  به  پا  که  آنگاه  به خصوص  مي نماید؛  باورنکردني  گاه  که 
انسان  از مرز نگارش مي گذاریم، تالش  زمان هاي دورتر و خارج 

براي یافتن هویت و منشأ خود ابعاد وسیعي مي یابد.
ماندة  ناشناخته   بازیابي هویت  در  اخیر  قرون  علمي  پیشرفت هاي 
شگفت انگیز  شدن  آشکار  موجب  اگرچه  جهان،  این  در  انسان 
بخش هایي از زندگي انسان در روي خاک شده است اما وي را به 
این موضوع نیز رهنمون شده که »عالم نه فقط اسرارآمیزتر از آن 
است که ما فکر مي کنیم بلکه اسرارآمیزتر از آن است که نیروي 
تخیل ما قادر به تجسم آن است« )1(. اکنون دیگر وقوع طوفان 

نوح افسانه اي نیست که گیلگمش آن را چنین بربافته باشد:
»همه وقت جایي کشمکشي رو مي کند 

همه وقت موجي سربرمي دارد و همه چیزي به سیالب مي رود...
از خواسته ها و داشته ها دست بازدار و تنها جویاي حیات باش!

گنج ها به خاک بگذار و نفِس حیات را پاس مي دار!
از هر گونه جانداري جفتي به کشتي اندر بنشان 

که این کشتي که تو سازهمي کني 
باید که اندازه هاش نیک برسخته باشد: به درازا و به پهنا یکسان.

و مر آن کشتي را بامي بساز از آن دست که اپسو را هست...!
توفان یک روِز تمام زنجیر گسست، با همة توانش وزید

... شش روز و هفت شب باِد گردنکش همي وزید و طوفان، زمین 
را همي کوفت« )2(.

اکنون منابعي معتبرتر از این روایت اسطوره اي از آن واقعه در دست 
براي  نه فقط  را -  این منابع  تأیید مي کند.  را  است که وقوع آن 
این اسطورة معروف بلکه براي بسیاري از وقایع و روندهاي سازندة 
تمدن بشري - دانش باستان شناسي در اختیار ما قرار داده است. 
فرهنگي  انسان شناسي  از  برآمده  دانشي  عنوان  به  باستان شناسي 
به دنبال یافتن گمشده هایي از زندگي انسان است که نه تاریخ و 
ندارد؛ چیزي که  را  به آن  توانایي دسترسي  نه هیچ علم دیگري 
کشفي  نامید.  تمدن«  منشأ  »کشف  براي  تالش  را  آن  مي توان 
را  انساني  حیات  گستردگي  به  عرصه اي  که  هیجان انگیز  بسیار 
شامل مي شود و از هر ابزاري - از یک کلنگ کوچک و فانتزي 
تعیین  براي  هسته اي  فن آوري  بر  مبتني  پیچیدة  دستگاه هاي  تا 
قدمت یافته ها، از متون تاریخي دورة ادبیات تا الواح گلي و حتی 
نقوش روي دیواره هاي غارها - براي به انجام رساندن این کشف 

پرهیجان بهره مي گیرد.
از  ناشي  و  هوشمند  انسان  ویژگي هاي  از  گذشته  دربارة  کنکاش 
توانایي درک هویت خود است. این ویژگي به مرور زمان و رشد 
محیط  به  نسبت  او  دانش  افزایش  و  انسان  ذهني  توانایي هاي 
ذهِن  است.  یافته  متفاوتي  سویه هاي  و  شده  پیچیده تر  زیستش 
کجا  از  اینکه  قبیل  از  پرسش هایي  درگیر  همواره  متمدن  انسان 
آمده و به کجا مي رود بوده و براي یافتن پاسخ این پرسش ها به 
تفکر دربارة موقعیت و گذشتة خود پرداخته است. در نتیجه، از یک 
سو فلسفه شکل گرفته و از سوي دیگر وي به تاریخ نگاري واداشته 
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شده. اما هیچ کدام از این تخصص ها مشخص کنندة آن چیزي که 
او مي خواهد بداند نیست. مي توان ساعت ها دربارة تعریف انسان و 
تفاوتش با سایر موجودات سخن گفت و یا صفحات بي شماري را 
از شرح وقایع و رخدادهاي گذشته پر کرد. ولي پرسش همچنان 
پابرجاست: انسان از کي و در کجا پدید آمده و چگونه زیسته است؟
پاسخ این پرسش بر عهدة تخصص هایي همچون دیرین انسان شناسي 
و باستان شناسي است. هر دو تخصص، دستاوردهاي دورة متأخر 
متولد  و  گرفته  نضج  تدریج  به  صنعتي  انقالب  از  بعد  و  هستند 
احتمااًل  و  آخرین  ذهن  از  برآمده  علوم  گونه  این  واقع،  در  شدند. 
کامل ترین نمونة انسان هستند که مي خواهد چند و چون گذشتة 

خود را بازشناسد.
انسان خودش اکنون به شناختن گذشته اي که خود پدیدآورنده اش 
بوده همت گماشته است. اغراق نیست اگر باستان شناسي را بستري 
دربرگیرندة همة این مباحث بدانیم که مي کوشد یافته هایش را در 
پرسش هاي  پاسخ  آنها  اساس  بر  تا  دهد  قرار  دیگر  علوم  اختیار 
بسیار پیچیده و پردامنه دربارة موضوعات فوق را بیابند. در واقع، 
باستان شناسي درصدد دستیابي به ریشه و روند تحول هر چیزي 
او(. مي توان گفت  ویژه خوِد  )به  انسان است  به  است که مربوط 
به  گذشته  اعماق  به  است  مدرن  انسان  َسَفر  باستان شناسي  که 
جستجوي خویش. این جستجو چنان جذابیتي دارد که آدمي حتی 
براي  که  اسکندر  و  خضر  چنان  مي گذرد؛  آن  براي  نیز  جان  از 
رسیدن به زندگاني جاوید دست از هستي شسته و به آخر دنیا، به 

ظلمات، سفر کردند)3(.
آیة بیست وشش از ِسفر پیدایِش عهد عتیق مي گوید »سرانجام خدا 

فرمود انسان را شبیه خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا 
و پرندگان آسمان فرمانروایي کند«)4(. انساِن نخستین در کجا و 
کي فرمانروایي اش را آغاز کرد؟ و فرمانروایي انسان چگونه عملي 
شد؟ سفر پیدایش ادامه مي دهد: »سپس خداوند فرمود حال که آدم 
مانند ما شده است و خوب و بد را از هم مي شناسد نباید گذاشت از 
میوة درخت حیات نیز بخورد و تا ابد زنده بماند. پس خداوند او را 
از باغ عدن بیرون راند تا برود و در زمیني که از خاِک آن سرشته 

بود، کار کند.«
نافذ  را  انواع  منشأ  مورد  در  داروین  تکامل  نظریة  که  در صورتي 
بر  بنا  زمین،  در  انسان  وجود  به  مربوط  شواهد  نخستین  بدانیم، 
یافته هاي دیرین انسان شناسي، مربوط به سي و پنج میلیون سال 
پیش است: گونه اي انسان نما – در واقع یک میمون - که در مصر 
پیدا شده و آن را اجیپتوپیتیک نام نهاده اند. نمونة اولیة انسان – که 
هنوز چندان انسان به معناي واقعي هم نیست – در شرق آفریقا 
پیدا شده و به نام استرالوپیتیک معروف است و حدود شش میلیون 
سال قدمت دارد. سرانجام ظهور انسان هوشمند بر اساس مدارِک 
این  است.  پیش  سال  هزار  سیصد  تا  دویست  به  مربوط  تاکنوني 
نمونه ها و تواریخ جاي بحث بسیاري دارند و هر چه جلوتر مي آییم 

با افزایش مدارک یافته شده، مسائل بیشتري بروز مي کند.
در واقع، نخستین مسئله، خود انسان است که معلوم نیست دقیقًا 
از کي در این کره پیدا شده و در آن روزگار نخستین چه کرده و 
چگونه زیسته است. کشف انسان نئاندرتال گام مهمی در شناسایی 

نمونه های نخستین انسان امروزی بود.
در سال 1856، شانزده قطعه استخوان در یک معدن سنگ آهک در 

موقعیت درة نئاندر که محل کشف 
استخوان های انسان موسوم به 

نئاندرتال بوده است.



نقشة استخوان های دفن شدة انسان نئاندرتال

درة نئاندر در شرق دوسلدورف آلمان کشف شد. ابتدا گمان مي رفت 
که این استخوان ها از گونه اي خرس باشد، ولي پس از بررسي هاي 

دانشمندان معلوم گردید که متعلق به یک انسان نخستین است.
انتشار کتاب  از  پذیرفت، سه سال  این کشف صورت  هنگامي که 
سر  بر  جدي  بحثي  و  مي گذشت  تکامل  دربارة  داروین  چارلز 

خاستگاه هاي انسان آغاز گردید که تا امروز ادامه یافته است.
انساني و  نئاندرتال نخستین سنگوارة  انسان  دانشمندان،  اعتقاد  به 
نخستین گواه روشن بر این واقعیت است که گونة انساني دیگري 
بجز انسان امروزي وجود داشته است. روزگاري گمان مي رفت که 
همة بومیان نخستیِن کشورهاي گوناگون، به شکل انسان امروزي 
بوده و با نژاد اروپایي پیوند خورده اند، ولي با کشف انسان نئاندرتال، 
بر روي  نیز  انسان  از  روشن شد که در گذشته، گونه هاي دیگري 

زمین مي زیسته اند.
طبیعت شناس آماتوري به نام یوهان کارل فولرات نخستین کسي 
بود که دریافت استخوان هاي نئاندرتال متعلق به یک انسان است، 
اما بسیاري نظر او را رد کردند، چرا که چنین باوري، با متن کتاب 
مقدس مسیحیان مغایرت داشت. مدتي طول کشید تا این دیدگاه 
از سوي دیگران پذیرفته شود، و حتي هنگامي که فولرات در سال 
1859 این موضوع را به طور کامل در نشریه اي شرح داد، سردبیر 
مجله به او گفت که این یک کشف خوب است، ولي ما به هیچ 
وجه با چنین تفسیري موافق نیستیم. امروز فولرات به عنوان یکي 
از پدران علم پارینه انسان شناسي مورد احترام فراوان است. به هر 
فولرات،  بزرگ  کشف  از  پس  سال  یکصدوپنجاه  طي  در  روي، 
از  بسیاري  از  برداشتن  پرده  براي  پیشرفت هاي علمي چشمگیري 

واقعیت ها دربارة انسان نئاندرتال صورت پذیرفته است.
مرده  سالگي  چهل ودو  در  نئاندرتال  انسان  که  می دانیم  ما  امروز 
بیشتر  هم  غذایش  و  سال،  هزار  چهل ودو  او  زمین  شناسي  سن  و 
گوشت بوده است. در کاوش هایي که در منطقة اکتشاف نئاندرتال 
انجام شده، ابزار سنگي و استخوان هاي جانوران یافته شده است. 

امروزه پذیرفته شده است که نئاندرتال ها در قارة اروپا و بخش هایي 
از آسیاي غربي ساکن بوده اند، و دانشمندان به بخش هایي از کد 
دي.ان.اي. انسان نئاندرتال پي برده اند. اما هنوز چیزهاي زیادي 
هست که بسیاري از دانشمندان نمي دانند؛ از جمله اینکه چرا این 

گونة انساني نابود شده است؟
آمریکا،  واشنگتن  دانشگاه  انسان شناسي  استاد  ترینکاوس،  اریک 
که روي دو قطعه از سنگواره هاي انسان هاي نخستین کار کرده، 
مي گوید که گرچه نئاندرتال ها نیاکان ما نیستند، ولي این دو نوع، 

همانندي هاي بسیاري با یکدیگر دارند)5(.

ادامه دارد...

پي نوشت ها
1. هوبرت ریوز و دیگران؛ منشأ عالم، حیات، انسان و زبان؛ ترجمة جالل الدین رفیع فر؛ آگاه: 1379، ص 14.

2. احمد شاملو؛ گیلگمش؛ چشمه: 1382، صص 154 تا 166.
3. بنا بر داستان ها، در این سفر، خضر کامیاب شد و آب زندگاني را نوشید و زندگي جاوید یافت اما اسکندر ناکام ماند و مرد.

4. کتاب مقدس )ترجمة تفسیري(؛ انجمن بین المللي کتاب مقدس؛ 1995.
5. الرا استیونز؛ نئاندرتال، 150 سال پس از کشف. ترجمة محسن کاس نژاد؛ فصلنامه فره، ش 2.


