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 مقدمه اي بر تاريخ
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 اتحاد فداييان خلق ايرانسازمان 
 ١٣٨١شهريور 

 
 
 
 

 منشا و ظهور انسان
اين مساله از ديدگاه هاي مختلفي مورد        . مساله ي پيدايش انسان يکي از مسائلي است که هميشه ذهن بشر را به خود مشغول داشته است                      

 .ديدگاه مذهب و ديدگاه علم. بررسي و پاسخ گويي قرار گرفته است
 
 ديدگاه مذهب_ ١

مثال مصريان باستان عقيده    . آن ها همگي نظريات کمابيش مشابهي دراين باره دارند          . ذاهب اصوال معتقد به آفرينش اولين انسان هستند         م
تورات نيز نظر مشابهي با اين      . ، نخستين مرد و زن جهان را در روي چرخ کوزه گري ، از گل آفريد                » هنوم  « يا  » خنوم  « داشتند که خداي    

 .دارد

خداوند آدم را از خاک زمين بسرشت و در بيني وي روح            « :  از باب دوم کتاب پيدايش ، از کتب عهد عتيق چنين مي گويد                ٧ آيه ي    مثال
در مورد آفرينش آدم و     . مسيحيان نيز معتقدند که خدا آدم را از گل آفريده و حوا را از پهلوي آدم                 . » . حيات دميد و آدم نفس زنده شد       

 .و غيره چنين نظرياتي وجود دارد)١(» البقره « ، » طه « ز جمله در سوره هاي حوا در قران هم ا

در اين جا خالصه ي داستان آفرينش       . داستان آفرينش آدم و حوا در قرآن ، مورد تفسير و تاويل بسياري از مفسران قرآن قرار گرفته است                    
 :اي قرآن است نقل مي کنيم ، که يکي از معروف ترين تفسيره» تفسير طبري « آدم و حوا را از 

پس از اين که خلقت آدم تمام شد ، خدا به شيطان دستور داد که آدم را سجده کند ، ولي شيطان قبول نکرد و گفت آدم از خاک است و                         « 
 از طرفي ، آدم در       .خدا نيز شيطان را به جرم نافرماني از بهشت بيرون کرد            . من او را سجده نمي کنم ، زيرا که من از آتشم و از او برترم                  

بهشت به خوشي مي گذرانيد تا اين که يک روز هنگامي که آدم در خواب بود ، خدا ، حوا را از دنده ي چپ او خلق کرد ، زيرا که مي                                    
ه روزي در الي دندان مار مخفي شد و ب        . شيطان بر آدم حسد مي برد و نيز مي خواست که بر او تالفي کند               . خواست نسل آدم را زياد کند     

حوا پنج دانه گندم    . درون بهشت رفت و به هر حيله اي  که بود آدم و حوا را فريفت و به خوردن ميوه اي که خدا حرام کرده بود واداشت                            
از درخت گندم چيد و دو دانه ي آن را خودش خورد و هيچ حادثه اي پيش نيامد، در نتيجه آدم هر سه دانه ي ديگر را از حوا گرفت و                                    

. از يک ديگر شرم کردند و هريک برگي از درخت انجير را کندند و خود را پوشاندند                 . ه تمام موهاي بدن هردوشان ريخت     خورد که ناگا  
درختان بهشت سر فرود آوردند و با شاخه هاي خود موهاي آن ها را جمع کردند و آدم و حوا و شيطان و ابليس را از بهشت بيرون                                       

» سرانديب  « آدم بر سر کوه      . در هندوستان » سرانديب  « ا به جده ، مار به اصفهان و آدم به سر کوه                شيطان به سمنان افتاد ، حو      . انداختند
 .از اشک چشمانش جويباري به راه افتاد و از کوه سرازير گرديد. نشست و صدسال تمام گريست

ي خواست بميرد که خدا او را بخشيد و اجازه داد         پس از صدسال ، آدم پيرو ناتوان شده بود و م          . در کنار جويبار ، گياهان شفابخش روييدند      
 ». که با همسرش حوا در روي زمين زندگي کنند و فرزنداني به وجود آورند
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 ديدگاه علم -٢

 .قبل از اين که مساله ي پيدايش انسان را از ديدگاه علم بررسي کنيم ، کمي به معني تکامل مي پردازيم

پيروان نظريه ي   . شده که دانستن و درک آن نه تنها براي کار علمي مفيد ، بل که الزم نيز هست                      تکامل اينک ، ديگر مقوله اي فلسفي          
البته کمال به طور مطلق معني ندارد و کامل هم کلمه اي است که . تکامل معتقدند که جهان بي وقفه در مسيري به سوي کمال پيش مي رود             

 .فقط معنايي نسبي مي تواند داشته باشد

  اين مطلب بايد پرسيد که در اين صورت تکامل يافتن جهان با چه معياري است و نسبت به چيست ؟با توجه به

تکامل داراي برنامه اي سنجيده و از پيش تعيين شده نيز              . واضح است که تکامل داراي معيار و مالکي اخالقي نيست و نمي تواند باشد                 
براي اولين  » انيشتن  « تعبير فيزيکي تکامل درواقع همان بعد چهارمي است که           . ستاين تصور برداشتي صرفا متافيزيکي از واقعيت ا        . نيست

 .بار آن را کشف کرد

يعني جهان ، همان گونه که داراي بعد مکاني است ، يک بعد زمان هم دارد و به عبارت ديگر هيچ وجودي را نمي توان خارج از زمان                                  
به . مرتبا در جريان زمان شکل هاي گونه گون مي گيرد و دم به دم تغيير مي کند                    هر موجودي خود در مسير زمان است و           . تصور نمود 

 .عبارت ديگر هيچ چيز در حال بودن نيست و همه چيز در حال شدن است

 :فرق دارد و اين فرق ، مسير حرکت جهان را نشان مي دهد) A١١/١ َ( و يک دقيقه ١١با جهان ساعت ) A ١١ (١١ يعني جهان ساعت
A١١#A١١/١#A١١/٢#A١١/٣ 
اما چرا مسير اين حرکت تکاملي است ؟ مي دانيم           . پس جهان و هرچيز موجود مرتبا در تغيير است و اين تغيير را ما حرکت ماده مي ناميم                   
 حوادث گروه دوم نيز جهان تغيير يافته در حوادث        . که هر حادثه اي چهره ي طبيعت را تغيير مي دهد و خود سبب حوادث ديگر مي گردد                  

 .اول را تغيير مي دهند و بدين ترتيب سير انباشتگي تغييرات بوجود مي آيد

بدين جهت تغييرات جهان مسيري مشخص و معين مي يابند که چون ما خود در مسير                 . يعني هر تغييري خود بر زمينه ي تغييرات قبلي است         
( امل چيزي نيست جز پيچيدگي دم افزون جريان          پس تک . اين تغييريم و در واقع جز نفس تغييرايم ، آن را تکامل مي ناميم                 

 .پوياي وجود) پروسه 
اين حادثه هرچقدر ناچيز باشد     . بناميم١ ناميده مي شود و حادثه اي را نيز که هم اکنون اتفاق مي افتد ، حادثه                   Aفرض کنيم جهان فعلي ما      

بدين صورت  .  مي ناميم  Bي آيد ، جهاني ديگر است که ما آن را            به وجود م   ١باز چهره ي جهان را تغيير مي دهد و جهاني که از حادثه ي               
 :مي نويسيم 

 B                          A 
.  مي دانيم  ٢خود سبب حوادث ديگري مي شود که در واقع جزو همان تغييرات است و ما آن ها را حوادث                        ١اما مي دانيم که حادثه ي        

 : بدل مي کند C را  به جهان B و جهان  نيز چهره ي جهان را تغيير مي دهد٢حوادث 
 
 

C                  B                  A 
 ... را مي آفريند والي آخرD نيز جهان٣ مي شود و حوادث ٣ سبب حوادث ٢به همين ترتيب حوادث 

 
 

E                   D                     C                   B                     A 
 

و شرط  B  عبارت خواهد بود از جهان     C  ، و شرط وجودي جهان      C عبارت خواهد بود از جهان        Dدر اين صورت شرط وجودي جهان        
پس مي بينيم که اين سلسله تغييرات الزم و ملزوم يکديگرند و واقعيت در هر لحظه نمي                   . A عبارت خواهد بود از جهان       B وجودي جهان 

 .جود داشته باشد.ي قبل تواند بدون وجود لحظه 

 .٢ و پس از وقوع حوادث Bيعني درست در جهان .  وجود مي آيد که تمام شرايط وجودي آن مهيا باشدCپس در لحظه اي مثال جهان  

 وقتي ماري دور خود حلقه مي زند ، هر حلقه گسترده تر از حلقه قبل است و دليل اين گستردگي نيز وجود حلقه قبلي : مثالي ديگر

١

١ ٢

١ ٢ ٣ ٤
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 :است
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يکي از شاگردان راديويي مي سازد و براي ديگران ساختمان راديوي خود            .  نفر شاگرد وجود دارد    ١٠٠فرض کنيم در کالسي     : مثالي ديگر 
 . شاگرد ديگر به خوبي بتوانند مثل آن را بسازند٩٩را چنان تشريح مي کند که تمام 

 حال اگر   ان راديوي خود را براي شاگردان تشريح کند و عيب هاي راديوي قبلي  و               حال اگر شاگرد ديگري يک راديو بسازد و باز ساختم          
هاي راديو خود    هاي راديو قبلي و مزيت     گردان تشريح كند و عيب    شاشاگرد ديگري يك راديو بسازد و باز ساختمان راديوي خود را براي             

گردان تشريح نمايد، و    شا خود را براي     ی قبلي و نيز مزيت راديو     هاي راديوي  را بگويد، و باز سومين شاگرد راديوي ديگري بسازد و عيب           
يو را خواهد ساخت و به عبارت ديگر صنعت راديو           دترين را  شكل ادامه پيدا كند، بي گمان آخرين شاگرد كالس كامل          ن  اين كار به همي   

 .سازي در آن كالس خود بخود تكامل پيدا مي كند

قانون كلي را نفي نمي كند و از  ،  به رفقاي ماقبل خود  راديو ناقض تري بسازند ولي اين اشتثنا ها       التبه ممكن است بعضي از شاگردان نسبت      
 . راديو سازي جلوگيري نمي نمايد ) پروسه(تكامل خود بخودي جريان 

” شدن  “ و  ” دن  ش“ به عبارت ديگر وجود يعني       . جرياني خود بخودي است كه از وجود جدا نيست          ،  به اين ترتيب فهميديم كه تكامل        
 ولي اين   ،البته در جريان تكامل جريان بازگشت نيز وجود دارد          . را تكامل مي ناميم    داراي مسيري است مشخص و جهت دار، كه ما آن           

 )مانند راديوي ناقض تر در مثال راديو سازي . ( جريان اوال كوتاه است و در ثاني نادر است و جريان كلي را نفي و يا خنثي نمي كند

ادث، واضخ است كه پروسه ي بازگشت ناشي از حوادث خنثي كننده است، كه مي دانيم اوال وجود حوادث خنثي كننده در  مسير كلي ح                و
ن وزيرا كه بوده هر گز چ     ( و در ثاني خنثي كردن به معني مطلق، در زمينه ي وجود معني ندارد               ) بر حساب احتماالت    ( اتفاقي است نادر    

گويند، نه  ) گژمژ( يگزاكي  زجهت است كه مسير تكامل را زا       بدين.). بارت ديگر حوادث باهم جمع جبري نمي شوند        نابوده نيست يا به ع    
 .خط راست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مي گويند كه زمين و منظومه ي شمسي از غبارهاي كيهاني به وجود                .  اما ببينيم جهان از كجا به وجود آمده و چگونه تكامل يافته است               
اما مي دانيم كه ابتدا زمين گلوله اي آتشين بود، پس از آن به خاكستر نشست      .  مسله اي است كه احتياج به بحث جداگانه دارد         اين. آمده اند 

 .و پوسته ي سردي روي گلوله ي آتشين را پوشاند

ر اثر فعل و انفعاالت شيمائي      در روي پوسته ي سرد زمين پستي و بلندي ها به وجود آمدند و د              . ن زمين همچنان گداخته باقي ماند     رو ولي د 
 .آب به وجود آمد و پستي هاي زمين را پر كرد و قسمت اعظم زمين را درياها فرا گرفتند
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موجود زنده ابتدا تك ياخته اي بود، سپس پر ياخته شد و آنگاه در               . ميائي خاص حيات به وجود آمد     ين آب نيز در اثر تركيبات ش      درودر  
 .اگون در آمد و به ماهي ها و ساير جانوران دريائي تبديل شدصورت هاي گونه شرايط مختلف ب

دو زيستي ها نيز به خزندگان ابتدايئ و آنان نيز به پستانداران، و پستانداران به نيمه                   . نوع خاصي از ماهي ها هم به دو زيستي تبديل شدند            
 .دندهاي آدم نما، و پس از آن به انسان تبديل گردي ميمون ها، و آنگاه به ميمون

 انسان          انسان  ميمون          ميمونها           ها  نيمه ميمون         پستانداران        خزندگان ابتدايي        دوزيستي        ماهي 

انات نمي  جيواز نوع خاصي    کمعموال در طبيعت حوداثي پيش مي آيد كه ي          . اما ببينيم كه اين دگرگوني ها چرا و چگونه انجام گرفت              
ها از بين مي روند ولي آن تعداد اندكي هم كه باقي مي مانند، چون حادثه                   بدين جهت قسمت اعظم آن    . توانند اين حوداث را تحمل كنند     

 .را از  سر گذارنده اند، در نتيجه، آن حادثه در آن ها اثر گذارده و تغيير شان داده است

 از حادثه فرق دارد، يعني تكامل پيدا كرده، و چون طبيعت خود پي در پي دچار دگرگوني است،                    بنابراين ، حيوان حادثه ديده با حيوان قبل       
اين اصل را انتخاب طبيعي يا اصل برتر گزيني طبيعت مي           . اصطالح تكامل مي يابند   به  پس انواع حيواني آن هم مرتب دگرگون مي شوند و           

 .گويند

جاست و چه كسي اين نظريه را وضع كرده؟ از دوران باستان، بشر به تشابهي كه بين خودش                   حال ببينيم منشا نظريه ي تكامل جانداران از ك        
ثار علمي گذشته نيز مشاهده     آاين مطلب نه تنها در افسانه هاي مذهبي و قصه و فولكور، بلكه در                . و جيوانات وجود داشت، توجه كرده بود      

 .مي شود

ها   مي شد كه نسلشان منقرض شده بود، ولي مردم خيال مي كردند كه اين استخوان                   گاهي هم استخوان هاي بسيار بزرگ حيواناتي پيدا        
 .و سر انجام اين هر دو موضوع سبب كنجكاوي دانشمندان و متفكران گرديد. هاي غول پيكر و افسانه اي است  مربوط به انسان

 همان حيوانات باستاني منقرض شده هستند كه تكامل          دانشمند بزرگ قرن هيجدهم روسيه، گفته بود كه حيوانات كنوني          ،   » لومونوسف« 
 .پيدا كرده اند

 .، دانشمند زيست شناس فرانسوي، معتقد بود كه محيط طبيعي سبب تكامل حيوانات و گياهان مي شود »ژان باتيست المارك« 

ها ن   برخي انسان را در راسته ي ميمو         حتي. ها بررسي كرده بودند    برخي داشمندان ، هنگام تقسيم بندي حيوانات، انسان را هم جزو آن              
 .گذاشته اند

دست ها راهنماي عقل و منطق      “ :او می گفت    . دانشمند قرن هيجدهم روس، معتقد بود كه انسان شناسي مهمترين علم است           ، » راديشچف« 
 كردن ميمون چه نقشي اساسي و        جقدر اهميت دارد و دست ها در انسان          » راديشچف  « كه بعدا خواهيم ديد اين گفته        ” .انسان بوده اند  

 .قاطعي داشته اند

دست و پا مي افتد و به تعقيب و دستگيري              ه  خالصه، نظريات دانشمندان در مورد منشاء طبيعي انسان چنان اوج مي گيرد كه كليسا ب                    
خاطر نظرياتش در اين مورد در       را در ژنو، به       »ميگل سروت « مثال يكي از دانشمندان بزرگ و به نام       . دانشمندان بزرگ شكاك مي پردازد    

به گشت و   ، » داروين« .  ظهور مي كند    »چارلز داروين « كه سر انجام در قرن نوزدهم دانشمندي انگليسي به نام              تا اين . آتش مي سوزانند  
 .وردهاي حيوانات براي خود گرد مي آ سيوني از گياهان گوناگون و استخوانکگذار و مطالعه عيني طبيعت مي پردازد، و كل

« . مي نويسد ” منشاء انسان و انتخاب جنسي، ابراز احساس  در انسان و حيوان           “ و  ” اصل انواع در نتيجه طبيعي    “ هاي   او دو كتاب عمده به نام     
مي زد و بر مبناي حقايق گوناگوني كه ارائه مي دهد، منشا طبيعي انسان را اثبات                  ادر دو كتاب خويش به دفاع از تكامل مي پرد           » داروين  

 ).جنگ براي باقي ماندن ( انتخاب طبيعي، وراثت و تنازع بقا: او سه عامل را علت تكامل مي داند. كند

 در مورد تكامل براي زيست شناسي و انسان شناسي فوق العاده             »داروين« نظريات  . فه حقي عظيم دارد   سبي شك، داروين به گردن علم و فل       
 . ه استترفگ پديده ها، از داروين الهام بس بزرگي فلسفه نيز در مورد تكامل. پر اهميت است

اما عقايد اين دانشمند در مورد       . ه است ت جديد عقايد داروين را در مورد تكامل انواع و منشاء طبيعي انسان تقريبا پذيرف                    ، زيست شناسي 
م انسان شناسي كه    لي نيست و بايد به سراغ ع      يچ وجه كاف   ه پيدايش انسان و تكامل آن و جد ا شدن مسير تكاملي انسان از ساير حيوانات، به                

 .اخيرا وسعت و اعتباري بدست آوررده ، رفت
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هاي  زيادي از اجساد نياكان انسان         استخوان انديرين شناس .  در مورد شناخت منشا و تكامل انسان كار زيادي شده است            ، » داروين« بعد از   
 .ن تكامل انسان و علل اين تكامل پرداخته انديه تغبير و تبيو جامعه شناسي و انسان شناسي نيز ب. بدست آورده اند

ازع  بقاي   تنياد داشت كه برخي از اصل       ه  در زمينه ي زيست شناسي شايسته ي قدرداني و سپاسگزاري است، اما بايد ب              ،» داروين  « خدمات  
 تضادهای اساسی جامعه و نفی قانون مندي های         کوششی است برای سرپوش گذاشتن بر      ( داروين سوء استفاده كرده و داروينيسم اجتماعي        

داروينيسم اجتماعی از اين نظر محکوم است که می کوشد با بيان جنگ همه با همه ، مفهوم طبقه را در جامعه ناديده بگيرد ، البته خود                            . آن
 .را بنا نهاده اند )داروين هم در اين کوشش سهمی دارد 

اين داليل و مدارك اغلب از دست آوردهاي ديرين            . ي اثبات منشاء طبيعي انسان وجود دارد        اكنون ديگر داليل و مدارك بسياري برا        
 .ناميده اند) ميمون حيواني   ( ”استرالوپينه كوس“ مثال بقاياي جسد حيواني پيدا شده است كه آنرا . شناسي است

اكنون ديگر منقرض شده و فرزندانش به چند تيره          » ينه كوس    استرالوپ  « تسل. ديرين شناسان معتقدند كه انسان از فرزندان اين ميمون است         
 .تقسيم شده اند كه يكي از اين تيره ها نياكان انسان است 

 » استرالوپينه كوس « . روي دو پا راه مي رفته و براي شكار و كشتن حيوانات از سنگ و چوب كمك مي گرفته است                   ،   » استرالوپينه كوس « 
و  ما نيز بعدا دليل اين موضوع را خواهيم          . دانشمندان اين حيوان را ميمون ناميده اند      . سان است ، نمي توان انسان ناميد      را با اين كه از نيكان ان      

 .گفت

اين حيوان كه مي توانيم به آن انسان        . ) ميمون انسان (  » پيته كانترو پوس     «   حيواني زندگي مي كرده به نام      ، » استرالوپينه كوس «پس از 
 .ديك يك ميليون سال پيش زندگي مي كرده و به طور دسته جمعي بر اي خود از سنگ و چوب ابزار مي ساخته اندبگوييم ، نز

پيته « پس از   . كار مي رفته  ه  ن زمين ب  رو گياهان و كرمينه هاي حشرات از د         یاين ابزار ها براي شكار، دفاع و نيز بيرون آوردن ريشه ها              
 .بوجود آمده اند) انسان چيني (  » ا ه سينا نتروپوس«  ،  » كانتروپوس ها

 ييها در غاري در نزديكي پكن، استخوان     . صورت گله زندگي مي كرده اند و آتش را نيز كشف كرده بودند             ه   نيز ب  ، » سينانترو پوس ها  « 
هاي حيوانات ديگر  ي و استخوانها مقداري نيز ابزاز سنگ     در كنار اين استخوان   .  ست  » سينا نترو پوس ها    « ي جسد    پيدا شده كه باقي مانده    

 .و تلي عظيم از خاكستر كشف شده 

و .) يعني روشن كردن آتش را بلد نبوده اند       . ( آتش را هميشه نگاهداري مي كرده اند      ،   » سينا نترو پوس ها     « اين موضوع ثابت مي كند كه       
 .حيوانات ديگر را نيز شكار مي كرده اند

برده شكسته بوده، مي توان چنين نتيجه گرفت كه حيوانات وحشي به آن غار                 غار نام  در »  روپوس ها سينانت« هاي   چون برخي از استخوان   
 وجود ابزار سنگي و نوع اين ابزار ها نيز درجه ي پيشترفت ابزار سازي             .  را كشته و زخمي كرده بودند      » ها    سينا نتروپوس  « حمله كرده اند و   

 .را نشان مي دهد » ها  سنينا نتروپوس« 

 هوساپين« (  و سپس انسان انديشه ورز         »نئاندرتال«  مي رسد و پس از آن       »  انسان هايد لبرگ   «  نوبت  » سينانتروپوس ها « پس از   
ها هم هنوز به صورت گله         از نظر ابزار سازي پيشرفت بسياري كرده  بودند ولي آن               » رتال ها ند نئا « .كه همين انسان كنوني است        ) »

 . اند و خانواده نداشته اندزندگي مي كرده

 . انديشه ورز تقربيا به همين انسان كنوني شبيه بوده اندهایانسان .  هزار سال پيش بوجود آمدپنجاه انسان انديشه ورز نزديك 

ادند كه  تشكيل د  را    هزار سال قبل جماعت خانواده       چهلانسان هاي انديشه ورز نيز ابتدا به صورت گله زندگي مي كردند و سپس نزديك                 
 .اين خود موضوع بحث و گفتگوي ديگريست

 
 
 

 ارزيابي نظريات ، در باره تكامل
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اكنون به ارزيابي مختصر اين نظريات مي         . در بخش پيش راجع به نظريه ي تكامل جانداران و تاريخچه مختصر اين نظريه سخن گفتيم                    
 .پردازيم و آن گاه برداشت خود را جمع بندي مي كنيم

اين نظريه اگر چه بسيار پر ارزش و هوشمندانه بود و از              .  معتقد بود كه تاثيرات محيط طبيعي سبب تكامل جانداران مي شود              » المارك« 
ني موجود زنده را در نظر نمي گرفت، زيرا اگر قرار باشد چيزي تغيير كند، اوال                  روه بود و عامل د    نببينشي علمي ناشي مي شد،اما يك جا       

 . كه عوامل محيطي مي توانند اثر كنند و سبب تغيير شوندت را در خود داشته باشد، و در اين صورت اسبايد زمينه ي آن تغيير

صورت مواد  ه   را در خود دارد، يا مي توان آن را ب          شمثال صندلي آهني را مي توان در هم كوبيد و مچاله كرد، زيرا كه زمينه ي مچاله شدن                  
“ اما كسي نمي تواند صندلي آهني را به پرتفال تبديل كند، زيرا كه زمينه ي                   . ز در آن هست   مذاب در آورد، زيرا كه زمينه ذوب شدن ني         

وجود مي توانند آن را تغيير دهند، نه بطور         مپس عوامل محيطي فقط بر مبناي  زمينه ي وجودي يك            . در صندلي آهني نيست   ” پرتغال شدن 
« الع از اصول منطق جديد، به سادگي مي توان اشتباه و يك جابنه بودن نظريه ي                    البته با اط  . يك جانبه و بدون هيچ ارتباطي با ماهيت آن         

 را تصيحيح    » المارك« بدون اطالع از اصئل منطق جديد، خود هوشمندانه نظريه          » داروين  « جاست كه    اما جالب اين  . را دريافت » المارك  
 . استكرده

  »داروين« بدين ترتيب   . حيط طبيعي اثر متقابل دارند     مدر تاثيرات   ” ازع بقا تن“  و   ”توارث“ ،  ” انتخاب طبيعي “  مي گويد كه       » داروين« 
 .تقربيا تمام عوامل اساسي تكامل را در تئوري خود در نظرمي گيرد

ورد هم جامع تر است، تكامل را حاصل برخ        » داروين «  بدين جهت از نظريه ي       ودانشمند ديگري كه نظريه اش از منطق جديد بهره گرفته           
 ». تكامل ، حهش وار صورت مي گيرد« : تاثيرات محيط و توارث مي داند و مي گويد

جهشي . نيز هست، و از طرفي جهشي بودن تكامل را هم مورد توجه قرار مي دهد                 » داروين  « اين نظريه خود بخود در بردارنده ي نظريه           
صورت كمي است ولي در مرحله اي خاص به            ه  وجود زنده ابتدا ب    تكامل عبارت از اين است كه تغييرات تكاملي م           ) موتاسيون( بودن  

 . استپيداست كه كشف اين موضوع در سايه ي اصول منطق جديد ممكن شده. تغييري كيفي مبدل مي شود

 پي  بطور كلي مي توان گفت كه بين خصوصيات توارثي موجود زنده از طرفي، و تاثيرات محيط طبيعي از طرف ديگر، جدال و مبارزه اي                         
اين تغييرات ابتدا كمي است ولي كم كم روي هم          . گير و دائمي در جريان است كه تغييرات موجود زنده ناشي از اين جدال و مبارزه است                  

 .انباشته مي شود و وقتي به حد معيني رسيد، به تغييري كيفي بدل مي گردد و موجود جديد ظاهر مي شود

 چه علومي تكامل را تائيد مي كنند؟
 ابتدا كم و پراكنده بود، ولي كم كم          یاين هوادار . ز آن برخاستند  از شكل گرفتن نظريه ي تكامل، بسياري از دانشمندان به هواداري             پس ا 

 .وسعت گرفت، بطوري كه امروز سه علم جداگانه به پشتوانه ي نظريه تكامل تبديل شده اند
 

 علم ديرين شناسي: الف 
 

ها ئ سنگواره هاي حيوانات گذشته و مقايسه ي          دانشمندان با پيدا كردن استخوان    . د نظريه ي تكاملند   دستاورد هاي ديرين شناسي همه مؤي     
زه هاي حيوان شناسي و انسان شناسي پر از اسكلت،            واكنون م . ها با يكديگر به نتايجي مي رسند كه نظريه ي تكامل را تائيد مي كند                  آن

مثال حاال ديگر مسلم شده     . ها منقرض گشته و به تاريخ پيوسته اند         نون ديگر نسل آن   سنگواره و طرح و مجسمه ي حيواناتي است كه اك           
  « حيواني سنگواره شده است، كه حدفاصل خزندگان و پرندگان بوده، يا اين كه ابتداترين انسان،                ،    ”ته ريكس –آر كه ئوپ    “ است كه   

ترين پشتوانه ي نظريه ي تكامل       ترين و مهم   ديرين شناسي بزرگ  .  است كه در يك ميليون سال پيش ظاهر شده است            » پيته كانترو پوس  
اين علم هر روز گوشه اي از خط سير تكامل جانداران را روشن مي نمايد و دست آوردهايش دانش بشري را در باره نياكان حيواني                           . است

 .خود روز به روز غني تر مي كند
 

 علم جنين شناسي : ب 
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مي است كه همواره نظريه ي تكامل را تائيد كرده، و اكنون ديگر به يكي از پشتوانه هاي محكم آن تبديل شده                      جنين شناسي نيز يكي از علو     
 .است

مي گردد، تمام مراحل تكاملي       جنين شناسان اثبات كرده اند كه جنين هر موجود، از ابتداي رشد خود تا زماني كه به موجود بالغ تبديل                        
  به عبارت ديگر، اگر تكامل فردي هر موجود زنده را از ابتداي رشد جنيني خود.نياكان خود را از سر مي گذراند

مثال در  .  منعكس مي گردد    » انتوژني « در »  فيلوژني  «  ، بايد بگويم كه مراحل      »فيلوژني«  بناميم و تكامل جهان حيواني را         »انتوژني« 
) ماهي ها ( پيداست كه اين آثار از اجداد آبزي انسان         . ثار از بين مي رود    آاين  جنين انسان، در آغاز، آثار برانشي مشاهده مي شود ولي بعدا            

با اين كه در جنين سه تا شش ماهه ي انسان موهاي             .  است و اين امر ثابت مي كند كه جد اغظم انسان ماهي بوده           . به او به ارث رسيده است     
. پيداست كه انسان اين موها را از اجداد پشمالويش به ارث برده است              .  ريزد جنيني سراسر بدن رامي  پوشاند، ولي اين موها قبل از تولد مي            

البته اين مساله قابل توجه است كه ممكن است در شرايطي خاص كه خيلي هم نادر است، يكي از خصايص اجدادي جنين در آن باقي                                
ن نرود و رشد كند و در نتيجه ، بچه برانشي دار به دنيا بيايد، كه                 مثال امكان دارد كه آثار برانشي، به عللي، در جنيني از بي           . بماند و رشد كند   

 .در بين نوزادان و اشخاص بزرگ سال بارها مشاهد ه شده است»اتاويزم« تاكنون. گويند)  بازگشت به نياكان (»اتاويزم «  اين امر  را 

يي داشته و دختري صورتش كامال به ميمون شباهت داشته و            دنيا آمده، مردي تمام بدنش مانند حيوانات، پوشش مو         ه  دار ب  مثال بچه اي دم   
 .…غيره 

 .نيز كه يكي از مقوالت علم جنين شناسي است دليل محكمي در تائيد نظريه ي تكامل جانداران است »  اتاويزم  « خالصه
 

 آناتومي تطبيقي: پ 
 

 داليل بسيار پر ارزشي در تائيد نظريه ي تكامل جانداران بدست            ها با يكدگر نيز     دانشمندان از تشريح بدن حيوانات و مقايسه ي اعضاي آن         
ن و تشريح علل اين اختالف      تبيياكنون دانشمندان مي توانند كوچكترين اختالف بين اعضاي حيوانات مختلف را پيدا كنند و به                 . آورده اند 
 .بپردازند

م نما و انسان    د آ هایمثال تشريح تطبيقي بدن ميمون      . تائيد مي كند  دستاورد هاي دانشمندان آناتوميست همگي نظريه ي تكامل جانداران را           
 .ثابت كرده است كه انسان پسر عموي گوريل و شمپانزه است

ها با   فقرات آن ستون  چنين از مقايسه     بهاترين دستاوردهاي آناتومي تطبيقي از مقايسه ي دست هاي انسان و ميمون آدم تما و هم                    گران
دانشمندان با تشريح تطبيقي دست انسان و ميمون هاي انسان نما يكي از داليل عمدي انسان شدن ميمون هاي                       .  است يكدگر حاصل شده  

. ها ثابت كرده اند كه اختالف ستون فقرات انسان با ميمون هاي آدم نما ناشي از راست رفتن انسان است                        آن. باستاني را كشف كرده اند     
 .سان نشانه اي از اجداد نشخوار كننده ي انسان مي باشددر ان) روده كور ( همچنين وجود آپانديس 

 
 انسان چيست؟

 
كان اكه حدود دوازده ميليون سال قبل ظاهر شد، ميموني بود دو پا كه ديگر مانند ني                ) ميمون جنوبي   (   » استرالوپيته كوس    «  گفتيم كه 

اين حيوان با دست هايش      . يش را بدست مي آورد     خود روي درخت زندگي نمي كرد، بلكه در دشت ها گشت و گذار مي كرد و غذا                    
ها از خود دفاع مي كرد و نيز با كمك سنگ و چوب حيوانات كوچك را شكار مي كرد و                        سنگ و چوب بر مي داشت و به كمك آن          

مي داشت،  اين ميمون چون با دست هايش سنگ و چوب بر           . ريشه ي درختان و كرمينه ي حشرات را از زمين بيرون مي آورد و مي خورد                
راه رفتن روي دو پا برايش خيلي سخت        . و نيز از خود دفاع مي كرد و غذا بدست مي آورد، بنابراين ناچار بود كه روي دو پايش راه برود                      

بود و به زحمت اين كار را مي كرد ولي چاره اي نداشت و به هر زحمتي كه بود روي دو پا راه مي رفت، در حالي كه در دستانش سنگ و                                 
 .قرار  داشت چوب 
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بنابراين اگر  . دونده ي خوبي نبود، ناخن ها و چنگال هاي محكمي نداشت، ضربه ي پنجه اش هم زياد سنگين نبود                   ،   » استر الوپيته كوس    « 
 .انست از خودش دفاع كند و ناچار طعمه ساير جانداران مي شدتوسنگ و چوب نداشت به هيچ وسيله ي ديگري نمي 

قيافه .  نزديك به يازده ميليون سال به همان صورت زندگي كرد و در شكل زندگيش هيچ گونه تغييري حاصل نشد                     ،    »اسرالوپيته و كوس  « 
 تغيير كرد و  »  استرالو پيته كوس « تا اين كه  پس از يازده ميليون سال. و بدنش هم تغيير كيفي نكرد و تقربيا به همان صورت خود باقي ماند     

 .تبديل شد)  انسان–ميمون (   »پيته كانتروپوس «  به 

. تر بود، ساختمان بدنش هم با آن فرق داشت، راست راه رفتنش هم خيلي از آن بهتر بود                   بزرگ »  استرالوپيته كوس     « اين حيوان مغزش از   
آوردن غذا از   كرد و براي دفاع از خود و نيز براي بدست               بار زندگي مي   یها اين جيوان نيز در دشت     . بدنش نيز موهاي كمتري داشت     
وسيله ي سنگ ديگري مي     ه  را ب  كار نمي برد، بلكه آن    ه  منتها سنگ را به همان صورت اوليه ي خودش ب          . سنگ و چوب استفاده مي كرد     

 .كار آيد و بهتر ريشه هاي درختان و نيز بدن جانواران را ببرد و هم چنين بهتر در دست جاي گيرده شكست تا لبه اش تيز تر بشود و بهتر ب

ليون سال زندگي خود عقلش بدينجا نرسيده       يدر عرض يازده م   ،  »  استرالوپيته كوس   « .كرده بود » پيته كانتروپوس   « اين تنها اختراعي بود كه    
 .اين كار را كرد» پيته كانتروپوس  « بود كه اگر سنگ را بشكند تيزتر مي شود و بهتر در دست جاي مي گيرد ولي 

نمي توانست  » پيته كانتروپوس    « چون. اين ابزار خيلي هم با  سنگ هاي معمولي فرق نداشت             . ر ساخت يعني براي خودش از سنگ ابزا      
 . كوبيد تا چند تكه از كنار آن بپرد و كمي لبه اش تيز تر شود ابزارهاي خوب بسازد، فقط با سنگ ديگري به روي سنگ خود مي

  « گذشته از اين، شكستن نخستين سنگ نخستين  قدم        . ولي باالخره فرق داشت   لي خوب، به هر صورت ابزار بود و با سنگ معم          و. فقط همين 
 پيته كانتروپوس به صورت گله       « اين نكته را هم بگوئيم كه     .  در ابزار سازي بود و بدين جهت اهميت بسيار زيادي داشت            » پيته كانتروپوس 

 .كندزندگي مي كرد و نمي دانست مانند برخي از حيونات به تنهائي زندگي 

  »  پيته كانتروپووس ها   «جالب اينجاست كه  .  هم به صورت گله زندگي مي كرد و نمي دانست به تنهائي زندگي كند                 » استرالوپوپيته كوس 
 .يعني سنگ را مي شكسته اند. به صورت دسته جمعي ابزار سنگي درست مي كرده اند

 چرا ؟. را انسان به حساب می آورند »  پيته كانتروپوس« را ميمون مي دانند ولي  »  استرالوپيته كوس«  ، كه قبال گفتيم، انسان شناسان چنان

، هم برای دفاع از      »  پيته كانتروپوس  « .  براي به دست آوردن غذا از سنگ و جوب استفاده مي كرده است               » استرالوپينه کوس   « گفتيم که   
 سنگ را تغيير شكل مي داده، يعني آنرا           »  پيته كانتروپوس   «  منتها .خود و نيز بدست آوردن غذا از سنگ و چوب استفاده می کرده است              

 عقلش نمي رسيده كه        » وسک استرا لوپيته     «از سنگ هاي معمولي بوده و        »  استرالوپيته كوس    « مي شكسته، در صورتي كه سنگ       
چنين كاري را    »  استراالوپيته كوس     « صورتي كه ابزار ساز بوده در     » پيته كانتروپوس    « به عبارت ديگر،  . كوچكترين تغييري در آن بدهد    

 .نمي كرده است

 ابزار ساخته، پس انسان است،       » سو پيته كانتروپ   « يكي از دانشمندان بزرگ گفته است كه انسان حيواني ابزار ساز  است و از طرفي چون                  
 .باشد»  پيته كانتروپوس «  پدرچون نمي دانسته ابزار بسازد پس انسان نيست، اگر چه»  استرالوپيته كوس  « ولي

يعني ابزار باعث شد كه انسان دسته جمعي كار كند ، و الجرم با ديگران                 . چنان كه انسان ابزار را ساخت، ابزار هم انسان را ساخت            اما هم 
خالصه ابزار سبب   . د نمايد كاري پيشنهاد كند و پيشنهادي را بپذيرد يا ر         . تبادل نظر نمايد، بياموزد، ياد بدهد، كمك كند و كمك بخواهد           

: ي از دانشمندان مي گويد      کي. ”ابزار انسان را ساخت   “ يعني  . رشد بيشتر مغز، راه رفتن بيشتر روي دو پا و تكامل دست در اثر كار كردن شد                
 ”.كار يعني ساختن ابزار و انسان يعني كسي كه كار مي كند“ 
 

 شجره ي انسان
 

 ميليون سال تا يك ميليون سال پيش١٢از ) ون جنوبيميم ( استرالوپيته كوس    { ميمون
 

  :انسان
 يك ميليون سال پيش)  انسان–ميمون  ( پيته كانتروپوس - الف 
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  هزار سال پيش٦٠٠) انسان چين  ( سينا نتروپوس -ب 

  هزار پيش٣٠٠ نئاندرال -ج 

  هزار سال پيش تا كنون ٥٠از ) انسان كنوني  ( انسان انديشه ورز -د
 
 
 
 
 بزار انسان ساز ا

 
 

و نيز گفتيم كه ابزار و تكامل ابزار، خود سبب دگرگوني بدن، دستگاه عصبي و نيز روابط انساني                    . گفتيم، كه انسان حيواني ابزار ساز است      
 .اكنون به سير تكاملي ابزار و تاثير آن در تكامل انسان و تكامل جامعه مي پردازيم. شد

هر حيواني از طريقي    .  خويش نيازهاي خود را بر مي آوردند و بر مشكالت خويش پيروز مي شوند                زيمي دانيم كه حيوانات به كمك غرا       
 .طريقي از خود دفاع مي كنده غذاي خود را بدست مي آورد و ب

خرگوش دونده ي خوبي است و هنگام خطر بدين           . داركوب به كمك نوك نيرومندش غذا بدست مي آورد و شير با چنگ و دندانش                 
قورباغه به هنگام خطر  رنگ عوض مي كند، شير با چنگ و دندان تيزش حمله مي كند و مار با نيش زهر                            .خود را نجات مي دهد    وسيله  

ابزاري طبيعي و سر خود دارند، طبيعت ابزار مورد لزوم آن ها را در بدنشان                 آگينش مي گزد، به عبارت ديگر تمام حيوانات براي تنازع بقا           
نه دندان هاي تيزي دارد، نه دونده ي خوبي است،          . سان براي تنازع بقا، داراي هيچ يك از وسائل طبيعي پيش گفته نيست            اما  ان  . تعبيه كرده   

ابزار طبيعي حيوانات هر    . ولي در عوض، انسان ابزار ساز است       . نه مشت هاي نيرومندي دارد، نه زهر دارد و نه مي تواند رنگ عوض كند                 
بدين جهت قدرت انسان فزاينده و      . مد تر مي شود   آبدم تكامل مي يابد و كار        كنند ولي ابزار انساني دم    كدام فقط به يك صورت عمل مي        

 . دم افزون است

اين دستگاه  .  نسبت به حيوانات ديگر مغز و سلسله اعصاب پيچيده تري داشت             ،   » استرالوپينته كوس « گفتيم كه نياي ميموني انسان، يعني        
چنگال ( تكامل طبيعت به جاي ابزار هاي طبيعي         يعني در جريان  . ي ناتواني غريزي او در تنازع بقا بود        ران كننده متكامل عصبي، در واقع جب    

« كه در ساير حيوانات بوجود آمده بود، در         ) و دندان تيز، پنجه نيرومند، نيش زهر دار، قدرت دوندگي، استعداد رنگ عوض كردن و غيره                
 اجازه داد تا نو      »  استرپيته كوس   « اين دستگاه عصبي نيرومند به    .  عصبي متكامل تري شكل گرفته بود        فقط دستگاه   » استرالو پيته كوس  

اما مقدار اين نوآوري محدود بود، يعني او فقط          . بيابد) بدست آوردن غذا و دفاع از خود       ( آوري كند، و وسيله اي براي حل مشكل خود           
اما رشد مغزي و عصبي او      .  از خود سنگ و چوب بردارد و نيز به صورت گله زندگي كند             مي توانست براي بدست آوردن غذا و براي دفاع        

 ميليون سال   يازده  قريب  ،   »  استرالو پيته كوس      « گفتيم كه . چنان نبود كه قدمي بيش از اين بردارد و نو آوريش فقط در همين محدود بود                
 پيته   « انباشتگي تغييرات كمي در او تغييري كيفي به وجود آورد و به               بدين صورت زندگي كرد، تا اين كه در يك ميليون سال پيش                 

داراي مغز   »  پيته كانترو پوس      « .ديگر حيواني بود ابزار ساز كه به صورت گله زندگي مي كرد           »  پيته كانتروپوس    « .تبديل شد » كانتروپوس  
 .ت قدرت نو آوريش نيز بيشتر بود بود و بدين جه »  استرالو پيته كوس« و دستگاه عصبي پيچيده تري از

« به قول   . سنگ ديگري مي كوفت تا شكسته شود و كار آمد تر گردد             ه  وري او هم محدود بود به شكستن سنگ، يعني سنگي را ب             آاما نو 
 داشت، آن را مي     يعني هر وقت كه براي دفاع و بدست آوردن غذا به ابزاري نياز            . ، هر انسان روزانه چندين ابزار مي ساخت        » گوردن چايلد 

 .اين كار روزانه بارها تكرار مي شد. ساخت و از آن استفاده مي كرده و بعد كه كارش تمام مي شد آن را به گوشه اي مي انداخت

ساخته مي شد داراي شكل مشخصي نبود،  چون انسان توانايي آن را نداشت كه ابزاري مشخص و شكل گرفته                     تر تيب   ابزار هائي كه بدين     
 . ابزار هاي او سنگ هاي شكسته اي بود با شكل اتفاقيبسازد،
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 مي گويند، يعني دوره ي سنگ هاي          پيده دم پارينه سنگي   س هزار سال طول كشيده، دوره ي          چهارصداين دوره را كه نزديك به         
 .يعني سنگ هاي شكسته اي كه شكلي اتفاقي داشته اند، نه مشخص: شكسته ي شكل نگرفته

 .بزار سنگي و استخواني و چوبي استفاده مي كرده، دوران سنگ مي گويندزماني را كه بشر از ا
از اين   . به عبارت ديگر اكنون يك ميليون سال است كه از پيدايش انسان گذشته                . دوران سنگ قسمت اعظم تاريخ انسان را در بردارد           

سال پيش كشف شده و به دوران سنگ خاتمه          هزار   ٦-٥يعني نزديك   .  هزار سالش را دوران سنگ تشكيل مي دهد        ٩٠٠مدت، بيش از    
 : هزار سال دوران سنگ، خود به دوره اي چند تقسيم مي شود٩٠٠داده، اين 

 دوره ي پارينه سنگي١-

  دوره ي ميان سنگي٢-

  دوره ي نوسنگي٣-

 :تر تقسيم مي شود  دوره ي پارينه سنگي خود به چهار دوره ي كوچك

 سپيده دم پارينه سنگي١-

 سنگي نخستين پارينه ٢-

  پارينه سنگي ميانه٣-

 پارينه سنگي جديد ٤-

ها را شرح خواهيم داد، بشر داري روابط اجتماعي مشخصي ، متناسب با درجه ي                    در هر يك از دوره هاي فوق كه بعدا يك  يك آن               
توليد بود، در صورتي كه دوران سنگ تقسيم بندي هاي فوق فقط از نظر پيشرفت در ابزار سازي و تكنيك هاي     . تكاملي ابزار سازيش، بوده   

 :را از نظر اجتماعي نيز به دوره هايي تقسيم مي كنند

 دوره ي گله هاي نخستين
  خوبي-ي جماعات خويشاوندي   دوره

  دوره مادر شاهي
  پاشيدگي نظام خانوادگي

 :اكنون به شرح دوره هاي دوران سنگ و تعيين درجه ي تكاملي اجتماعي هر دوره مي پردازيم
 
 

 سپيده دم پارينه سنگي
 

در اين دوره انسان،    . استفاده كند آن  و از . همچنان كه گفتيم، در اين دوره فقط انسان مي توانست سنگ را با كوبيدن به سنگ ديگر بشكند                  
به عبارت ديگر دوره ي سپيده       .  مي ساخت  ) سنگ شكسته  (ندين ابزار   چروزانه،  

هاي شكسته ي اتفاقي و شكل نگرفته       دم پارينه سنگي را مي توان دوره ي سنگ           
 چهارصداين دوره   . مي نامند »  پيته كانتروپوس      « هاي اين دوره را     انسان. ناميد

و انسان ها در اين مدت ) هزار سال پيش..از يك ميليون سال تا  ( هزار  طول كشيد     
 .به صورت گله زندگي مي كردند

 
 
 
 
 
 

 

ی شکل دوره ی سپيده دم پارينه          بزار ب ا   
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  :تعريف گله
اين گروه  اتفاقا گرد     . يعني گروهي انسان دسته جمعي غذا بدست مي آوردند و از خود دفاع مي كردند              . جماعتي ناپايدار و اتفاقي بود    ،  گله

به گله ي   دند و يا افراد گله      نها به گله ي ديگر بپيو      مي آمدند و ممكن بود از هم جدا شوند و به چند گله تقسيم گردند، يا گروهي از آن                    
 .ديگري ملحق شوند

. بين افراد گله، روابط جنسي نظم مشخصي نداشت و بيشتر بر اساس روابط جنسي حيوانات بود                 . به هر حال گله جماعتي ناپايدار بود      
افي اندازه ي ك  ه  علت ناپايداري گله نارسائي توليد و ناقص بودن ابزار كار بود، زيرا كه با سنگ هاي شكسته ي بي شكل نمي شد ب                         

در . انستند به هم بپيوندند   تودست آوردن غذا از يك ديگر دور مي شدند و ديگر نمي                ه  غذا بدست آورد و ناچار افراد گله براي ب          
 .نتيجه يا گله هاي ديگر بوجود مي آوردند و يا هر دسته به گله اي ديگر مي پيوست

 
 

  پارينه سنگي نخستين
 
 

اين دوره ابزار كمي تكامل پيدا كرد، يعني پاره سنگ هاي بي شكل به پاره سنگ هاي خشن ساز نوك نيز                     در  
به عبارت ديگر انسان چون قدرت زندگيش كمي تكامل يافته بود، توانست سنگ را طوري بشكند                . تبديل شد 

 نوك تيزش بهتر بدن      كه سر پهنش بهتر  در دست جاي گيرد و             كه نوك تيز و سر پهني داشته باشد تا بل            
اين ابزار بر خالف پاره سنگ     .  مي ناميم  تبر سنگي ما اين ابزار جديد را      . حيوانات و ريشه هاي درختان را ببرد      

 .هاي بي شكل دوره ي پيش داراي شكل مشخص است

 بهتر از   تبر سنگي قدرت توليد انسان را باال  برد، زيرا كه انسان با چنين ابزاري بيشتر عذا بدست مي آورد و                         
 استفاده   به   در اين دوره، انسان گذشته از ساختن تبر سنگي، بر آتش نيز دست يافت، يعني              . خود دفاع مي كرد   

ن آكار برد و از   ه  د و فقط مي توانست آتش را ب        روزاما او قادر نبود آتش بيف     . از آتش نيز دست يافت، يعني استفاده از آتش را ياد گرفت             
چون ساختن تبر دستي بيشتر از ابزار        . كار مي برد  ه  ا براي ترساندن جانوران و گرم كردن خود و نيز پختن ب              انسان آتش ز  . نگهداري كند 

 خود نگهداري مي كرد و براي كارهاي مختلف از آن              را يش كار الزم داشت، بدين جهت انسان بر خالف گذشته ابزار            پسنگي دوره ي    
ارينه سنگي نخستين نيز به صورت گله بود، زيرا كه هنوز انسان نمي دانست به اندازه ي                   زندگي اجتماعي انسان دوره ي پ     .استفاده مي نمود  

دوره ي پارينه سنگي نخستين      . بوده اند  »  پيته كانتروپوس ها       « هاي دوران پارينه سنگي نخستين از نوع         انسان. كافي عذا بدست آورد    
 ) هزار سال  پيشصد هزار سال تا ششصداز (  هزار سال طول كشيد پانصدنزديك 

 
 
 

 پارينه سنگي ميانه

 سنگی                      تراشنده ی سنگی                               نوک تيز سنگیتبردستی 
 )ابزار سنگی دوره ی پارينه سنگی ميانه ( 
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به عبارت  ديگر انسان در      . يعني انسان توانست ابزار هاي سنگي متفاوت براي كارهاي گوناگون بسازد          . در اين دوره ابزار سنگي منشعب شد      
 . ع اين ابزار ها زياد نبود و از سه يا چهار نوع تجاوز نمي كرداما انوا. كار مي رده اين دوره براي هر كاري ابزار سنگي مخصوص ب

. انسان در اين دوره با مالش دو قطعه چوب به يكديگر آتش روشن مي كرد              . آتش افروزي نيز از اكتشافات دوره ي پارينه سنگي ميانه است          
 هزار سال   شصتاين دوره نزديك به     . ن  كار نداشت   روشن كردن آتش كاري بسيار دشوار بود، ولي چون انسان نياز داشت چاره اي جز اي                

به نقاشي و مجسمه سازي كمي دست يافتند و مذهب را نيز            » نئاندرتال ها   « انسان هاي اين دوره     ).  هزار سال بيش   چهل تا صد  -(طول كشيد   
 . داراي عقايد مذهبي بوده اند » نئاندرتال ها «ب نداشتند، ولي همذ) پيته كانتروپوس و سينا نتروپوس( هاي پيش  انسان. ها بيناد نهادند همان

هاي اين   انسان. دليل پيچيده شدن و تكامل  دستگاه عصبي و نيز تكامل ابزار سازي آنان است                »  نئاندرتال ها   « وجود مذهب و هنر در بين     
و يكي هم اين بود     ) يخبندان( رش سرما بود  دليل اين امر يكي گست    . غار را به محل سكونت خود تبديل كرده بودند        ) نئاندرتال ها ( دوره نيز   

كه به علت تكامل ابزار، انسان چنان نيرومند شده بود كه ديگر مي توانست در مقابل حيوانات وحشي و درنده از خود دفاع نمايد و فرار                                
انوادگي هم بتدريج در اين      خ -جماعت خوني   . نيز در اين دوره بوجود آمد     ) از پوست حيوانات  ( سترش سرما، لباس    گدر نتيجه ي    . نكند

ن شدن انسان در غار، تسلط بر آتش و پيدايش لباس، انسان              ساکزيرا به علت تكامل ابزار كار،        . شكل گرفت ) دوره ـ پارينه سنگي ميانه       
 جماعتي پايدار   در نتيجه، گله به   . فوق العاده نيرومند شده بود و بدين جهت مي توانست غذاي كافي بدست آورد و با درندگان مقابله كند                    

 خانوادگي  -جماعت خوني   . تبديل شد ، به عبارت ديگر افراد گله ديگر از هم جدا نمي شدند و به طور دائم با يكديگر زندگي مي كردند                       
جه، باري وجود داشت، در نتي    وو چون بين تمام زنان و مردان گروه روابط جنسي بي بند              . ن گله به وجود آمد جماعتي پايدار بود       روكه از د  

 . هم خون بودند-همه با هم خويشاوند

البته الزم به ياد آوري است كه در گله نيز روابط بي بند و بار جنسي بين افراد گروه وجود داشت، ولي چون گله جماعتي ناپايدار بود و                                 
 خانوادگي قديمي   - جماعت خوني    . هم خون نبودند   -افراد  به طور اتفاقي از هم جدا مي شدند و به هم مي پيوستند، در نتيجه خويشاوند                     

كه برخي از دانشمندان مي گويند ، در اين دوره، ازدواج بين                 چنان. است) ن ازدواجي   ادور= اندوگاميا  ( ترين شكل ازدواج گروهي      
جماعت اين ممنوعيت خود سبب پيدايش         . در ابتدا اين ممنوعيت در ازدواج بين مادر و فرزندان بود                . والدين و فرزندان ممنوع شد      

 .خانوادگي كه روابط جنسي در آن داراي نظمي مشخص بود، گرديد

 .اين مساله كه چرا ممنوعيت در ازدواج بين مادر و پسران بوجود آمد، خود مبحثي ديگر است كه نياز به گفتگوي بيشتري دارد

 لزوما ماندن در خانه به مركز ثقل جماعت            اما به اختصار مي توان گفت كه زنان در نتيجه ي مراقبت از فرزند و نگاهداري از آتش و                         
بدين . از طرفي به علت ازدواج گروهي، فقط مادران صاحب فرزند شناخته مي شدند و پدر يا فرزند مشخص نبودند                  . خانوادگي تبديل شدند  

كه پيداست سلطان   . ندجهت مادر در خانواده نفوذ قابل توجهي بدست آورد و كم كم زنان به فرمانروايان جماعت خانوادگي تبديل شد                      
 -اين نفوذ و برتري اقتصادي       . واحد خانواده پيرترين زنان خانواده بود كه نسبت به تمام افراد گروه سمت مادري و مادر بزرگي داشت                      

ن جماعت خانوادگي علت بوجود آمدن ممنوعيت ازدواج بود كه ابتدا بين مادر و                  رواجتماعي زنان و شايد هم اختالف هاي سني در د            
 . شاهيراين همه مقدماتي بود براي تشكيل جماعت خانوادگي ماد. پسران بوجود آمد

 
 پارينه سنگي جديد

 
اولين حيواني كه  به     . اهلي كردن حيوانات نيز در اين دوره آغاز شد         . در اين دوره ابزار سنگي و استخواني توسعه پيدا كرد و تكميل شد               

كار مي  ه   سنگي و استخواني اين دوره داراي انواع مختلفي بود كه هر يك براي كاري ب                  ابزار هاي . وسيله ي انسان اهلي شد سگ بود       
نيزه ( تراشنده ي سنگي، سر نيزه ي سنگي، سوراخ كن سنگي، سوزن تيز كن سنگي و نيز سوزن استخواني، نيزه استخواني و هارپون                        : رفت

هومر ( هاي مشابه آن بودند كه به انسان معاصر يا انسان انديشه ورز               نسانو ا  »كرومانيون  « هاي اين دوره از نوع       انسان). ي دندنه دار    
 . معروفند)ساپين
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(  هزار سال طول كشيد        ٢٥اين دوره در حدود      
آغاز اهلي كردن    ).  هزار سال پيش     ١٥ – ٤٠

كه در اين دوره انجام گرفت         ) سگ( حيوانات  
كه خواهيم    كه بعدا چنان   -زمينه را براي دمداري     

 مهيا  -دوره ي ميانه سنگي بوجود آمد           ديد در    
 .كرد

 
  دوره ي ميانه سنگي 

 
يعني انسان  .  در اين دوره تير و كمان بوجود آمد         

متوجه شد كه چوب را اگر خم كند و سپس رها             
نمايد نيرويي ايجاد مي كند كه براي او قابل                  

كشف اين نيرو به وسيله ي انسان          . استفاده است 
كمان باعث شد كه      . سبب اختراع كمان گرديد     

انسان بتواند از فاصله دور به حيوانات ضربه بزند،            
به عبارت ديگر تير و كمان سبب تسلط بيشتر انسان        

 .بر حيوانات شد

ترين پيشرفت انسان در ساختن ابزار             مهم
 روي تبر و نيزه نصب مي       سنگ هاي ريزي بود كه در     ،   » ميكروليت  « . بود) سنگ ريزه   (  » ميكروليت   « سنگي در اين دوره ساختن      

پس از اهلي شدن سگ، نوبت به حيوانات ديگر مانند             . در اين دوره انسان به طور وسيعي به اهلي كردن حيوانت پرداخت               . كردند
مداري نيز باعث شد كه از      اد. اهلي شدن وسيع حيوانات سبب آغاز دامداري گرديد       . خوك، اسب، گاو، گوسفند و ساير حيوانات رسيد       

البته خانه نشين شدن مرد به طور كلي بعدا،           . مردها كمي خانه نشين گردند     . شكار به عنوان اساس تغذيه ي انسان كاسته شود            اهميت  
 هزار سال   ٧ – ١٥( دوره ي ميانه سنگي در حدود هشت هزار سال طول كشيد            . يعني هنگامي كه كشاورزي بوجود آمد، انجام گرفت       

 . در اين دوره داشت رونق مي گرفتجماعت خانوادگي مادر شاهي) پيش 
 

 دوره نوسنگي
 

  بزرگترين موفقيت ابزار سازي اين دوره ي           
انسان سوراخ كردن سنگ و صيقل دادن آن            

با سوراخ كردن سنگ انسان موفق شد كه         . بود
تبر در بريدن تنه ي       . بسازد) ماكروليت( تبر  

درختان و شكستن چوب هاي  بزرگ و نيز              
انسان از تنه    . مك كرد  به انسان ك    یقايق ساز 

. درختان بزرگ با تبر براي خود قايق ساخت            
. كلنگ را نيز انسان در همين دوران ساخت            
. كلنگ سبب پيدايش كشاورزي شد                 

ل بود، زيرا   وكشاورزي كلنگي بسيار كم محص    
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كشاورزي كلنگي به   . ده مي شد  كه انسان به سختي زمين را شخم مي زد و از صبح تا غروب مقدار كمي زمين به وسيله ي يك نفر شخم ز                          
 .عهده ي زنان بود و مردان بيشتر به دامداري و شكار مي پرداختند

مس در  .  هزار سال پيش آغاز شد و تا هنگام كشف مس ادامه يافت               ٧اين دوره   .  جماعت مادر شاهي بود    ندوره ي نوسنگي دوره شكفت    
كشف مس دوران ديگري را در تاريخ بشر آغاز كرد كه دوران فلز                .  هزار سال پيش در برخي از نقاط جهان كشف گرديد            ٦ -٥حدود  

 .كه خود موضوع بحثي ديگر و مقالي ديگر است. ناميده مي شود 
 

 هزار سال پيش٦ از يك ميليون سال تا - دوران سنگ

  هزار پيش١٥ از يك ميليون سال تا - پارينه سنگي -الف 

 ) هزار پيش ٦٠٠از يك ميليون سال تا ( ي شكل سنگ شكسته ي ب{سپيده دم پارينه سنگي= ١الف 

 ) هزار سال پيش ١٠٠ هزار سال تا ٦٠٠از ( پاره سنگ هاي خشن ساختن تبر و دسته سنگي :  پارينه سنگي نخستين -٢الف 

 هزار  ٤٠ا   هزار سال ت   ١٠٠( اكتشاف آتش افروز، انشعاب ابزار سنگي، مقدمات نقاشي و مجسمه سازي            : پارينه سنگي ميانه     -٣الف  
 ).سال پيش

 هزار  ١٥ هزار سال تا     ٤٠از  ( توسعه و تكميل ابزار سنگي و استخواني ، اهلي كردن سگ و تكامل هنر                :  پارينه سنگي جديد   -٤الف  
 )سال بيش

 
 ميكروليت، تير و كمان، اهلي كردن حيوانات {ميانه سنگي -ب 

 گ، پيدايش كشاورزي كلن) ماكروليت ( تبر { ) هزار سال پيش ٦ـ تا نوسنگي  -ج 
 
 
 

 عاقبت تكامل
 
 

 .جا ختم كرديم  گفتگو را به همانودر فصل پيش داستان تكامل انسان را به اكتشاف مس كشانديم 

 .ضرورت دارد” مقدمه ي تاريخ “ اكنون به تشريح چند مطلب ناگفته مي پردازيم كه ذكرش در 

يد كه آيا انسان كنوني باز هم تغيير مي نمايد، و به عبارت ديگر، باز                آال پيش مي    ئس اين   ،هنگام مطالعه ي تكامل جانداران و پيدايش انسان       
 هم انسان تكامل بيولوژيك خواهد كرد يا نه؟

بسيار بعيد است كه آدمي در هزاران سال اخير، از لحاظ بيولوژيك، تغيير                “ :  بينان گذار زيست شناسي نوين مي گويد         » اوپارين «پر فسور 
اين چيرگي ها نتيجه ي تكامل       . اشد، اما در همين مدت نسبت به طبيعت چيرگي هايي بدست آورده كه سابقه نداشته است                   زيادي كرده ب  

 ”.اجتماعي انسان است، نه تكامل بيولوژيك انفرادي او

شكل اجتماعي ماده    راه بزرگ و مهم تكامل آدمي، امروز ديگر راه بيولوژيك نيست بلكه تكامل وي از طريق تغييرات                         “ : مي افزايد  او
 ”.است

جان بود، پيدايش    چنان كه پيدايش حيات دنباله ي طبيعي تكامل بي         هم. ، جوابي كامال روشن به پرسش ياد شده ماست         »  اوپارين  « گفته ي 
 .جامعه ي انساني هم دنباله ي طبيعي تكامل حيات است

به عبارت ديگر وقتي طبيعت تغيير مي كرد، موجود          . ود زنده مي شد   در گذشته، حوداثي كه در طبيعت اتفاق مي افتاد سبب دگرگوني موج            
همين امر سبب تكامل بيولوژيك . انست در شرايط جديد زيست نمايدتوزنده مي بايست تغيير كند، زيرا موجود زنده با شكل سابق خود نمي           

طبيعت شكل عوض نمي كند، بلكه سعي مي نمايد كه            اما انسان انديشه ورز كنوني ديگر بي اراده در دست تغييرات               . موجود زنده گرديد  
 .شرايط قابل زيست خود را ايجاد كند
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بلكه اين انسان است كه شكل طبيعت را          . ساز نمايد  سادگي تغيير دهد و با خود هم        ه  امروز ديگر طبيعت نمي تواند انسان انديشمند را ب           
 .ساز مي كند دگرگون مي سازد و با خود هم

يتي غير قابل قياس با ساير حيوانات ، در سراسر جهان پراكنده شده است و اكنون خيال دارد كه پا رااز پهنه ي محدود                             انسان كنوني با كم   
 .كران پراكنده شود زمين بيرون گذارد و در فضاي بي

 .بدون شك، اين كار فقط در سايه ي تكامل اجتماعي انجام گرفته و مي گيرد

فقط برخي از حيوانات اهلي آن هم        . همه جاي زمين زندگي كند و تعدادش، چون انسان، زياد شود            هيچ حيوان ديگري قادر نيست كه در         
 .تنها با كمك انسان توانسته اند كمي زياد شوند

هيچ پر و بالي هم كه از تكامل بيولوژيكي          . روشن است كه انسان بدون لباس و آتش نمي توانست مثال در سيبري يا آالسكا زندگي كند                     
اين را هم مي دانيم كه فقط تكامل اجتماعي است كه به انسان كمك كرده تا                   . ده باشد، قادر نبود اورا به ماه و ناهيد پرواز دهد            حاصل ش 

ولي باز هم ممكن است پرسيده شود كه درست است كه تكامل اجتماعي دنباله تكامل                    . چنين گسترده و دم افزون بر طبيعت چيره شود           
ي توان گفت كه تكامل بيولوژيكي انسان ديگر به كلي متوقف شده و انسان فقط از طريق اجتماعي تكامل پيدا مي                      يا م آاما  . است بيولوژيك

يد، اشكال قديمي   آهنگامي كه شكل نوي از حركت ماده بوجود مي          “ :  شنيد  »اوپارين« كند؟ پاسخ روشن اين سؤال را نيز مي توان از زبان           
زيرا سرعت حركت آن ها نسبت به سرعت           . ، اما ديگر نقش قابل توجهي در تكامل ماده ندارند             طبعا به موجوديت خود ادامه مي دهند        

 ”.حركت نوين بسيار ناچيز است

 مي توان گفت كه تكامل بيولوژيكي انسان بازهم ادامه خواهد يافت، منتها سرعت اين تكامل نسبت به تكامل                          » اوپارين «بنابراين به گفته  
 .تازه تغييرات بيولوژيكي انسان تابع تكامل اجتماعي او شده است. را به حساب نياورد ه تقربيا مي توان آناجتماعي آنقدر كم است ك

در طول يازده ميليون سال، در نتيجه ي تكامل بيولوژيك، به اين نتيجه رسيد كه اگر سنگ را بشكند، لبه اش تيز مي                            » استرالوپيته كوس « 
تبديل كرده  ” آپولو“ و  ” لونا خود  “تي كه انسان در طي شش هزار سال كلنگ سنگي و چوبي را به                 در صور .  كار آمد تر مي گردد     وشود  
 .تر خواهد شد اگر به اختراعات و اكتشافات دو قرن اخير توجه كنيم اين مقايسه بسيار حالب. است

ان به صورت جامعه با طبيعت برخورد مي         اين نكته ي بديهي را نيز  در جواب پرسشي كه ممكن است مطرح شود ياد آوري كنيم كه انس                       
بنابراين فرد  . حساب مي آيد  ه  به عبارت ديگر تكامل اجتماعي انسان تكامل جامعه است و جامعه به عنوان يك واحد ب                . كند، نه بطور انفرادي   

 .جدا شده از جامعه، تازه اگر جدا شدن فرد از جامعه ممكن باشد، مالك قضاوت ما در اين مورد نيست

زاد انسان يعني زبان و شعور         اكنون به بررسي دو پديده ي انساني هم         . تان تكامل را تا آنجا كه در حوصله اين كتاب بگنجد گفتيم               داس
 .را تمام كنيم” مقدمه ي تاريخ “ بپردازيم و 

 
 پيدايش زبان

 
بردارد، با آن از خود دفاع كند و نيز خوراك          جا رسيده بود كه سنگ و چوب         تا بدان »  استرالوپيته كوس     «گفتيم كه تكامل دستگاه عصبي    

 .بدست آورد

 امروز، صداهائي از گلوي خود خارج مي نمود كه اين صدا ها معموال از چند نوع انگشت                   ی آدم نما  ی، مانند ميمون ها    » استرالوپيته كوس « 
 .شما ر تجاوز نمي كرد

« چون  . الي و احتماال چند حالت ديگر از گلوي او خارج مي شد               اين صدا ها فريادهاي غريزي بود كه به هنگام ترس، خشم ، خوشح                 
زيرا بدين وسيله ساير هم گله های خود را به کمک می               . به صورت گله زندگی می کرد ، به اين صداها نياز داشت                  » استرالوپيته پوس 

 .کشانيد

پيداست . كل مي داد و بكار مي برد، يعني ابزار سازي مي كرد، سنگ را تغيير ش    » استرالوپيته كوس   « برخالف ،» پينه کانتروپوس   « گفتيم که   
يعني در واقع استعمال دسته جمعي ابزار         . گوناگون تر ي داشت   ) الفاظ( كه ساختن ابزار و ، دسته جمعي بكار بردن آن نياز به صدا هاي                   

. ابتدائي به فرياد هاي بريده بريده و طبيعي شباهت داشت         كلمه هاي   . انسان را مجبور كرد كه كلمه را خلق كند و باالخره اين كار را هم كرد               
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كار . پس از پايان سپيده دم پارينه سنگي كه نخستين تبر دستي بوجود آمد، لزوم كلمه بيشتر شد، زيرا كه تبر دستي احتياج به نام  داشت                                 
باز هم  ) دوره ي پارينه سنگي ميانه    ( ابزار سنگي   هنگام انشعاب   . كردن دسته جمعي با آن و نيز ساختن آن هم به كلمات ديگر نياز داشت                 

گانه و مشخص نه مي توانستند به كار         ا و اين ابزار ها بدون نام هاي جد         آمدلزوم كلمه بيشتر شد، زيرا كه ابزار هاي گوناگون سنگي بوجود           
البته روشن كردن اين مساله كه       . التي داشت كار كردن  با اين ابزار ها احتياج به كلمات و حتي جم               . روند و نه مي  توانستند ساخته شوند        

جمله، بدان صورت كه منظور ماست، چگونه شكل گرفته، كاري بس مشكل است  ولي مي توان گفت كه كلمات ابتدائي كار جمله را                               
 پيچيده شدن روابط انسان با   .لمه ي ابتدائي با حالتي كه همراه آن بوده، خود به تنهائي مقصود را مي رساننده               کيعني بيان يك    . انجام مي دادند  

 .ابزار و اشياي پيرامون او سبب خلق جمله هاي چند كلمه اي و پيچيده گرديد

اين مطلب را مي توان از كاوش در كلمات امروزي زبان هاي مختلف                .  است ات ابتدائي شكلي كامال طبيعي داشته      مپيدايش برخي از كل    
 :ختلف دنيا به شكلي تقربيا مشابه وجود دارد ماننددر زبان هاي  م” مادر“ مثال كلمه ي . كشف كرد

 )در فارسي( مادر 

 )در انگليسي( مادر 

 )در آلماني( تر وم

 )در روسي( مات 

 )در فرانسه( مر 

 )در عربي( ام 

 )در زبان كودكان ايراني( ماما و مامان 

 )در زبان كودكان ايراني( مامي 

با يكديگر هم هست، ولي دليل اصلي آن اين است كه كلمه مادر ، كلمه بسيار                ) به استثناي عربي  ( البته اين امر دليل خويشاوندي اين زبان ها         
الزم به ياد   . طبيعي است و از نياز كودك به مكيدن پستان مادر و صدايي كه هنگام بيان اين نياز از كودك شنيده مي شود ناشي مي گردد                            

 .شباهت بسيار زيادي دارد» مامان « و يا » ماما « به کلمه ی ) در زبان کودکان (  به معنی پستان نيز ” مه مه“ لمه کآوري است كه 

. اما بيشتر كلمات ابتدائي و بعدي به طور اتقاقي انتخاب شده اند             . كه گفتيم، برخي از كلمات ابتدائي شكل بسيار طبيعي داشته اند             همچنان
هاي مختلف   البته فراموش نشود كه شباهت برخي كلمات در زبان         .  ارندهاي مختلف به يكديگر شباهت ند       بدين جهت است كه در زبان      

 اجتماعي و فرهنگي جامعه ي هاي مختلف با يكديگر             -اين خويشاوندي در اثر رابطه هاي اقتصادي          . هاست دليل خويشاوندي اين زبان    
هاي زباني را بوجود آورده       نزديك كرده و گروه    ها را به هم شبيه و      نزديك شدن و رابطه ي جامعه ها به يك ديگر زبان آن             . بوجود آمد 

 ايراني  - ايراني است و گروه زبان هندو         -تر زباني را بوجود آورده، مانند زبان فارسي كه از گروه زبان هاي هندو                  گروه هاي بزرگ  . است
 .هاي هند و اروپائي است نيز  خود شاخه اي از گروه بزرگ زبان

بطور كلي يك   ” پاولف“ در حالي كه زبان، به قول        . زبان را فقط به عنوان يك دستگاه صوتي تلقي كرديم           اين را نيز بگوييم كه تا كنون         
است و اين عاليم مصنوعي مي تواند چيز ديگري به غير از صورت هم باشد، مانند زبان حركتي كه ناشي از                           ” عالئم مصنوعي   “ دستگاه  

جتماعي انسان بازي مي كند، ابه عنوان زبان عموميت دارد و نقش عظيمي در زندگي چه كه  نآولي . حركت دست و سر و بدن و غيره است      
 .صوتي است كه در مرحله اي خاص داراي خط نيز شده است) سيستم( يك دستگاه 

ي است كه زبان    طبيع. بدم تكامل مي يابند و گسترده تر و تواناتر مي شوند           هاي امروزي جهان، با پيشرفت اجتماعي جامعه اي انساني دم          زبان
افزايش همه جانبه ارتباطات بين جوامع انساني سبب نزديك شدن زبان ها به هم و                  . ر است  ت هاي جوامع پيشرو گسترده تر، تواناتر متكامل       

( ريان  البته اين ج  . سبه دور ممكن است سبب ايجاد زباني جهاني گردد         نينده اي بال  آدر  ) پروسه( اين جريان   . نفوذ آنها در يكديگر مي شود     
ها در يكديگر بر مبناي مركزيت       ها نيست، بلكه عبارت است از ادغام تمام زبان          به معني ماندن يك زبان و از بين رفتن بقيه ي زبان            ) پروسه
 .تر هاي رشد يافته تر و متكامل زبان

 .ام برسدن است كه دريك يا چند دهه ي ديگر به انجآطوالني تر از ) پروسه ( چنان كه ياد شد اين جريان 
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 تشكيل شعور 
 

 شعور چيست؟
 

مي دانيم كه دستگاه عصبي هر حيواني تنظيم كننده ي كليه ي حركات اوست، و مي دانيم كه حيوانات، به ويژه حيوانات پست، در                             
اما . اپذيراين حركات مشخص و معلوم در هر نوع حيواني ثابت است و تغيير ن              . وم دارند لبرخورد با هر حادثه اي حركتي مشخص و مع         

هر حيواني در طي دوران تكامل خويش مجبور به فرا گرفتن عاداتي شده               . ببينيم اين حركات مشخص و معلوم چيست و از كجا آمده           
اين عادات كه به دستور دستگاه عصبي حيوان انجام مي گيرد در هر نوع حيوان كامال ارثي                  . كه اين عادات زندگي او را حفظ مي كند        

به عبارت ديگر مي توان گفت غريزه ناشي از تاثيراتي است كه محيط، در طي دوران تكاملي                   . ريزه مي گويند  غي را   عادات ارث . است
 .قي مي گذارداهر نوع حيواني، در دستگاه عصبي آن ب

در حيوانات غرايز   البته انسان داراي غرايزي است و اين غرايز در تنظيم و حفظ زندگي او نقش زيادي دارند، اما بايد به ياد داشت كه                           
.  و رفتار و كردار هر فرد انساني را تنها غريزه تعيين نمي كند             تعيين كننده تمام رفتار و كردار است، در صورتي كه در انسان چنين نيست             

با غريزه  انا ببينيم شعور چيست؟ چگونه در انسان بوجود آمده، و چه رابطه ي                . در تغيين رفتار و كردار انساني شعور نقش قاطعي دارد          
 .دارد

تاثيرات محيط دستگاه عصبي حيوانات را تغيير مي دهد و اين تغيير در نوع . دستگاه عصبي انسان با دستگاه حيوانات اختالف كيفي دارد        
 .دوبه عبارت ديگر  تاثيراتي كه محيط بر دستگاه عصبي يك نوع حيوان مي گذارد، به طور ارثي منتقل مي ش. حيوان باقي مي ماند

ها سال طول مي كشيده تا غريزه اي دگرگون   ميليون، ر مي كند، بطوري كه در حيوانات پست  ثط بر دستگاه عصبي حيوانات بسيار كند ا       محي
اين دستگاه . هاي عصبي است ترين دستگاه اما چنان كه مي دانيم انسان داراي پيچيده ترين و متكامل . يدشده و با غريزه ي جديدي بوجود آ   

ر مي كند و تاثيرات محيط بر آن نيز باعث           ثيعني محيط بسيار زود و سريع در آن ا         . يم اختالف كيفي با دستگاه حيوانات دارد       چنان كه گفت  
به عبارت ديگر اغلب تاثيراتي كه محيط بر دستگاه عصبي فرد انساني باقي مي گذارد از طريق ارث                    . نمي گردد ) غريزه( ايجاد عادات ارثي    

 تعداد بسيار كمي از اين تاثيرات از طريق ارث منتقل مي گردد و سبب ايجاد تغييراتاتي در سيستم عصبي نوع انسان                          شود و فقط   يمنتقل نم 
به طوري كه مي    . نيست) تاثيرات غير قابل انتقالي و ارثي     ( ولي اين تاثيرات آن قدر ناچيز است كه قابل قياس با تاثيرات نوع اول                 . مي شود 

 .ار تاثيرات محيط بر دستگاه عصبي انسان از طريق بيولوژيك به فرزندان او منتقل نمي شودتوان گفت تقربيا هيچ يك 

. مي گويند ” آگاهي  “ و يا   ” شعور  “ يا  ” شناخت“ تاثيرات محيط بر دستگاه عصبي انسان را كه از طريق بيولوژيك غير قابي انتقال است ،                    
 گردد، يعني كسب غريزه ي جديد براي حيوان نوعي است، در حالي كه كسب                  پس چنان كه گفتيم غريزه از طريق بيولوژيك منتقل مي           

اما ببينيم آيا براي انتقال شعور انساني هيچ راهي وجود ندارد و يا به                ). منتها فقط با كمك جامعه    ( شناخت  يا شعور براي انسان فردي است          
 ديگر سخن، شعور انساني اصال منتقل نمي شود؟

يعني انسان شعور و شناخت خود را       . ن راه بيولوژيك نيست، بلكه راه اجتماعي است         آقل مي شود ، منتها راه انتقال        شعور يا شناخت هم منت    
را در اختيار جامعه    به عبارت ديگر، هر فرد انساني شناخت خود را با كمك جامعه بدست مي آورد و نيز آن                 .. از طريق جامعه منتقل مي كند     

 .مي گذارد
 

  تشكيل شعور 
 
چنان پيچيده و متكامل شده بود كه حيوان را واداشت در اشياي پيرامون خود كنجكاوي                  ،   »  استرالوپيته كوس   «فتيم كه دستگاه عصبي   گ

خود اين تجربه نيز ، يعني بر داشتن        . كند و در نتيجه از سنگ  و چوب به عنوان وسيله ي بدست آوردن غذا و وسيله ي دفاعي استفاده نمايد                     
، يعني آموخته بود    . ديگر به يك شناخت نايل آمده بود        ، »  پيته كانتروپوس   «. تبديل نمود   » استرالو پيته كوس    « گاه عصبي سنگ، در دست  
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 گوناگون، شناختنش بيشتر مي شد      یاو با تغيير دادن بيشتر طبيعت، يعني با ساختن ابزار ها          . كه ابزاري، اگر چه خيلي ابتدائي و ناقص، بسازد        
يان، خود به شناخت هاي      يننسل هاي جديد نيز بر مبناي شناخت پيش         .  از طريق جامعه به نسل هاي بعد منتقل مي كرد              و اين شناخت را    

 .جديدتري نايل مي آمدند

سپس نوبت به كار    . تجربه يا برخورد مستقيم با محيط و اثر گذاردن محيط بر دستگاه عصبي ابتداي آن است               : شناخت داراي سه مرحله است    
شناخت هاي  ( ني با يگديگر رابطه برقرار مي كنند و سر انجام شناخت جديد خود به اندوخته هاي ذهني                    هاندوخته هاي ذ  . دذهن مي رس  

ذهن پس از اين كار دستور به عمل مي دهد، يعني فرد انساني متقابال در محيط اثر مي كند                    . افزوده مي شود و با آن تركيب مي گردد        ) قبلي
 .…ني ذهن و باز هم عمل انساني ورواز عمل انساني در انسان اثر مي نمايد و باز هم عمل د محيط متاثر شده  ،و باز

 آدم نما انجام داده اند، به اين نتيجه رسيده اند كه اشكال بسيار ابتدائي و ناقصي                  یها  و ديگران روي ميمون     »پاولف« در آزمايش هايي كه   
ناخت انساني ، از نظر كيفي متفاوت است، به طوري كه تقريبا مي توان گفت شناخت                  ه اين اشكال با ش    کن ها وجود دارد     آاز شناخت در    

 .ص  انسان استصومخ

بهاست، در آزمايش هايي كه      ها فوق العاده براي علم گران      ، كه تحقيقات و آزمايش هاي او روي ميمون          » كوتز«خانم دانشمندي به نام     
 :روي شمپانزه كرده، چنين نتيجه گرفته است كه

 . حركات شمپانزه آن قدر كه تقليدي است، ابتكاري نيست–الف 

 . شمپانزه مغز مقلد و منعكس كننده اي دارد–ب 

 . شمپانزه به تجربه ي عملي كافي نياز دارد–پ 

د در   مي توان چنين نتيجه گرفت كه از مراحل سه گانه ي شناخت، مرحله ي دوم كه كار ذهن باش                          »كوتز« در واقع از تحقيقات خانم       
اين مرحله از شناخت در انسان بسيار رشد يافته، به طوري كه انسان مي تواند بدون تجربه ي مستقيم                   . حيوانات بسيار كم و اغلب وجود ندارد      

 .و با توجه به تجربه ي ديگران و يا حتي استفاده از عناصر تجربه هاي ديگر در ذهن خود به نتايجي برسد

حيواني كه خود مساله ي تبديل كميت به كيفيت در مراحلي معين را نمي توانند بفهمند، براي ميمون ها نيز                      برخي از دانشمندان روانشناسي     
با اتكا بر تجربيات علمي فراوان شعور را مخصوص انسان مي داند و مي گويد، شعور و فكر كردن                    ، » پاولف« شعور قايلند، در صورتي كه      

به تجربه و تحليل و تداعي      “ پانزه نتيجه مي گيرد كه تمام رفتار اين جيوان        مآزمايش در روي ش   پس از    »  پاولف «.ميمون فقط در عمل است    
 ”.معاني محدود مي شود

عالئم مصنوعي عالئمي است كه انسان  براي        . فقط مخصوص انسان است   ) عالئم مصنوعي   (  معتقد است كه سيستم عالئم ثانوي         » پاولف« 
انحراف از واقعيت است و بدين      “ زبان خود يك دستگاه عالئم ثانوي       . ه طور قرار دادي تعيين مي كند      اشياء و ساير تصورات ذهني خود ب      

 ”.جهت موجب تعميم مي شود

، زبان انحراف از     »  پاولف « زيرا، به قول  . در واقع تجريد و تعميم كه عناصر سازنده ي تخيل هستند، فقط با كمك زبان امكان پذيرند                     
ال نام گذاري براي اجزاء و حواص و مشخصات گوناگون صندلي به ما كمك مي كند كه اين عناصر و خواص و                          واقعيت است، يعني مث   

( ن ذهن خود چيز ديگري بسازيم     رور ديگر در د   صو بعد با كمك اين عناصر و عنا        ) تجريد( مشخصات را در ذهن خود از هم جدا كنيم           
را ” بزرگي  “ يعني ما صفت    . خيال، در واقع چيزي نيست به جز يك تجريد و تعميم           مداد به بزرگي  قامت يك انسان در          کتصور ي ). تعميم

را از خود مداد تجريد مي كنيم و سپس اين دو را در هم ادغام مي نماييم و در خيال ، مدادي به                           ” مداد بودن “ از قامت انسان و همچنين       
 .بيعت و محيط اطراف انسان يافت نمي شود، كاري محال استتصور چيزي كه تمام عناصرش در ط. بزرگي قامت يك انسان مي سازيم

انست بوجود آيد و كار     توو چنان كه مي دانيم تكلم هم بدون كار نمي            . نتيجه اين است كه تفكر بدون تكلم نمي تواند وجود داشته باشد            
 .هم بدون ابزار 

  تفكر                 تكلم                 كار               ابزار 
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ها تجريد   زبان به انسان كمك مي كند تا خواص  و مشخصات و خالصه عناصر تجزيه اشيا را از خود آن                     ) مثال صندلي   ( كه گفتيم    چنان
مثال ما يك مداد قرمز و يك دفتر سفيد داريم، مي توانيم در خيال خود               . كند و سپس اين عناصر را به طور غير واقعي به يكديگر پيوند دهد             

 . سفيد و دفتري قرمز مجسم كنيممدادي

 دفتر، و دادن آن به مداد كاري است صرفا  زجدا كردن خاصيت قرمزي از مداد، و دادن آن به دفتر، و همچنين جدا كردن خاصيت سفيدي ا                 
مزي مداد جدا از    برقرار كردن چنين رابطه ي پيچيده اي بين اين دو چيز بدون كمك زبان ممكن نبوده، زيرا تصور قر                     . ذهني و غير واقعي   

به ما كمك كرده تا رنگ قرمز را به طور            ”  قرمز  “ به عبارت ديگر كلمه ي       . خود مداد فقط در سايه ي نامگذاري ممكن است و بس             
البته شكي نيست كه تجريد قرمزي شيئي  از خود          .انتزاعي در نظر گيريم و سپس بتوانيم آن را به هر چيز ديگري كه بخواهيم تعميمش دهيم                

، كاري است كه براي اولين بار قبل از نامگذاري رنگ قرمز و الاقل هم زمان با آن انجام گرفته، ولي اين كار حاصل يك تالش شديد                              آن
اكنون ما وقتي نام قرمز را مي بريم و         .  از مقايسه ي وجه تشابهي كه بين چند چيز مختلف قرمز وجود داشته، حاصل شده است                کهذهني بوده   

 . تالش شديد ذهني را دوباره تكرار كنيم آن آوريم، در واقع احتياج نداريم كهيا در نظر مي 

ار بسيار ساده است    يبه عبارت ديگر كار ذهن براي دريافتن رنگ قرمز جدا از هر شيء قرمزي، كاري است كه با داشتن كلمه ي قرمز بس                       
به هر حال تفكر بدون زبان امري محال . ه آساني بر قرار مي شودو احتياج به يك رابطه ي ساده ي ذهني دارد كه به كمك كلمات و جمله ب             

زبان تنظيم كننده و    . است، خاصه با توجه به روابط پيچيده اي كه در مراحل پيشرفته ي تمدن انساني بين اشياء و مفاهيم مجرد وجود دارد                        
ه ي خود را از محيط مرتب كند و روابط بين آنها را             نظام دهنده ي مفاهيم است و بدون آن ذهن قادر نيست تصورات گنگ و در هم پيچيد                
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