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موضوعی که قرار اســت درموردش صحبت بکنم، عنوانش اســت: «زندگــی روزمره و چالش های 
پیش روی جوامع انســانی در ۱۰ هزار سال قبل». به طور ساده، می خواهیم ببینیم انسان در ۱۰ هزار سال 
قبل چگونه زندگی می کرده اســت؟ معیشتش چگونه بوده؟ ساختار اجتماعی اش به چه صورت بوده؟ 
به چه چیزهایی فکر می کرده؟ و اینکه زندگی کردن به ســبک ۱۰ هزار ســال پیش، چه فواید و مضراتی 

داشته است؟
نخستین نکته ای که باید به آن اشاره کنم، این است که وقتی ما می گوییم ۱۰ هزار سال قبل، ابتدا باید 
مشخص بکنیم کجا؟ صحبت هایی که من می خواهم بکنم اساسا متمرکز بر منطقه ای است که ما االن در 
آن قرار داریم؛ همان جایی که به آن می گوییم خاور نزدیک یا خاورمیانه یا جنوب غرب آسیا. به هر صورت 
هرکدام از این اسامی را به کار ببریم درست است. طبیعتا معیشت و زندگی ۱۰ هزار سال قبل در استرالیا، 
در جنوب شرق آسیا، آمریکای شمالی و اروپا به شکل دیگری بوده است که امروز موضوع بحث ما نیست.

از کدام مردمان حرف می زنیم؟
نکته دوم این اســت که باید یک ذهنیتی داشــته باشیم که ۱۰ هزار ســال قبل یعنی دقیقا چه مقدار 
قبل؟ یعنی از نظر زمانی بتوانیم درکش بکنیم. بیشتر ما با شنیدن مثال صد سال پیش، یک درک زمانی و 
تصویرسازی ذهنی خواهیم داشت و ناخودآگاه ذهنمان می رود به دورانی که مربوط به پهلوی اول است. 
در افکارمان شــکل لباس ها، فرم زندگی، مدل خانه ها، شــکل کوچه ها و فناوری ای که در آن موقع رایج 
بوده را بازسازی و به تصویر می کشیم. این تصویرسازی منتج از مطالعات ما، مستندها، فیلم ها و تعاریفی 

است که در رابطه با زندگی صد سال پیش خوانده، دیده یا شنیده ایم.
وقتی هم که می گوییم ۵۰۰ سال پیش، باز هم توانایی تصویرسازی و درکش را داریم؛ چراکه اگر تنها 
کمی تاریخ کشــورمان را خوانده باشــیم، می دانیم که این بازه زمانی مربوط به سلسله صفویان است و 
اطالعاتــی درمورد وضعیت ایران در دوران صفویه داریم. اطالعاتــی مانند اینکه مرز های ایران در دوره 
صفویه چگونه بوده اســت، مردم چگونه زندگی می کرده اند و شــهر های مهم کجا بودند. از ۵۰۰ ســال 
که عقب تر می رویم، مثال هزار ســال پیش، باز هم برای بیشــتر ما قابل فهم اســت؛ چون باز هم قادر به 
تصویرسازی ذهنی هستیم. تقریبا هزار سال پیش مقارن با حکومت یعقوب لیث صفاری (رادمان فرزند 
ماهک) در بخش های شــرقی و جنوبی ایران است و اولین حکومت ایرانی است که در برابر عرب ها قد 
علــم کرده بود و اگر یعقوب لیث یک بدشانســی خیلی کوچکی نمی آورد (بیمــاری و مرگ بالفاصله) 

می توانست حتی بساط خلیفه را هم جمع بکند.
اما دو هزار سال پیش چطور؟ دو هزار سال پیش ما می رویم در عصر شاهنشاهی های ایران، زمانی که 
اُُرد اشکانی، کراسوس سردار عظیم روم را شکست می دهد و باز هم چیز های کم و بیش خوبی درمورد 
معماری، زندگی و باور های دو هزار ســال پیش می دانیم، هرچند این آگاهی در مقایسه با ادوار متأخرتر 
به نســبت در نزد عامه مردم کم رنگ تر شده اســت. تقریبا از اینجا به بعد دیگر متخصصان امور هستند 
که خیلی بهتر می توانند آن فضا را درک بکنند. اگر دو هزار ســال پیش را ضرب در دو بکنیم و برویم به 
چهار هزار ســال پیش، اینجاست که تصویرسازی ذهنی ما شروع می کند به مات شدن، چون عامه مردم 
چیز زیادی درباره این بازه زمانی نمی دانند؛ بله متخصصان عیالم و تمدن عیالم درموردش می خوانند و 

می دانند و می نویســند؛ اما مردمان عادی مثل یک مهندس، یک جراح، یک دندان پزشک، یک راننده و... 
چندان درمورد تمدن عیالم نمی دانند. این کمتر دانســتن درباره تمدن عیــالم در نزد ایرانیان، خود نکته 

مهمی است که بحثی جداگانه را می طلبد.
چهار هزار سال پیش در ایران، دوران پادشاهی عیالم است که به نسبت زمان خود، قلمرو جغرافیایی 
بزرگی دارد. انشان و شوش از شهرهای مهم عیالم بودند و زیگورات عظیم چغازنبیل در خوزستان شاهکار 
معماری عیالمی ها اســت. کم و بیش درمورد مذهب شان می دانیم، همچنین می دانیم که خط مستقل 
و زبان متفاوتی از زبان فارسی کهن داشتند. در جهان خط به صورت مستقل از هم در چندین نقطه و با 
زمان های متفاوتی ابداع شده و یکی از مراکزی که خط به صورت کامال جداگانه در آن ابداع شده، عیالم 
است. نکته جالب درباره نگارش و خط عیالمی این است که با اینکه قلمرو جغرافیایی عیالم بسیار نزدیک 
و همسایه تمدن های میان رودان (بین النهرین) بوده است که خط سومری در آن ابداع شده بود؛ اما خط 
و نگارش عیالمی مستقل از نگارش سومری بوده است. در پاسخ به این پرسش که مذهب شان چه بوده 
است؟ ما می دانیم خدایان متعددی داشتند؛ اما شاید جالب تر از همه  این باشد که می توان عیالمی ها را 
نخستین ساکنان فالت امروزین ایران نامید که اولین سلسله پادشاهی را در این جغرافیا بنا نهادند. اگر از 
عیالمی هایی که در چهار هزار ســال پیش در فالت ایــران زندگی می کردند، عبور بکنیم و این چهار هزار 
سال را ضرب در دو بکنیم و برویم به هشت هزار سال پیش، طبیعی است که قدرت تصویرسازی ذهنی 

ما درمورد آن مردمانی که در ایران زندگی می کردند، مبهم تر، گنگ تر و مات تر می شود.
استقرارهای انسانِی فالت ایران در ۸۰۰۰ سال پیش

هرچقدر در زمان به عقب تر می رویم اطالعاتمان درباره مردمان و نحوه زیستشــان کمتر و محدودتر 
می شود. با این وجود، پژوهش های دامنه دار باستان شناسان در فالت ایران – به ویژه در سه دهه گذشته - 
اطالعات نسبتا خوبی در مورد استقرار های انسانی در هشت هزار سال پیش برایمان فراهم ساخته است. 
هشت هزار سال پیش (عصر نوسنگی) زمانی است که نخستین دهکده های دامپروری و کشاورزی شکل 
گرفته اند و تقریبا اهلی ســازی های جانوری و کشت گیاهان که در ادامه به آنان اشاره می کنم، کامل شده 
است. ســاکنین این دهکده های کوچک، خانه های چهارگوش به هم پیوسته دارند، سفالگری می کنند و 
کماکان از ابزار ســنگی که یک عنصر اساسی فناوری در تمام دوران پارینه سنگی بوده، استفاده می کنند. 
هنوز بشــر، به  جز موارد معدودی که مس طبیعی را به  صورت چکش خورده استفاده می کردند، به فلز 

دسترسی پیدا نکرده است.
در این روستاهای کوچک ما بخش هایی را می بینیم که به نظر می آید مخصوص جمع شدن افراد بوده 
اســت و به احتمال خیلی زیاد یک ســری اعمال آیینی در این فضا ها انجام می شده است. در این دوران، 
دســته های کوچک و از هم جدای جوامع شکارورز-گردآورنده دوران پارینه سنگی، اکنون بزرگ تر شده و 
قبایل را شــکل داده است. هر قبیله ای رئیسی داشته، اما اینکه این ریاست موروثی بشود و مقام ریاست 
از پدر به فرزندش به ارث برســد، خیلی کمتر بوده اســت، بلکه رئیس را انتخــاب می کردند. اطالعاتی 
که باستان شناســان از ســبک معماری خانه ها، مدل تدفین ها و الگوی تغذیه افراد به دســت آورده اند، 
نشــان می دهد که تمایزات طبقاتی چندان شکل نگرفته بوده و افراد در خانه های تقریبا یکسانی زندگی 

یک کارشناس میراث  فرهنگی عنوان کرد: بافت تاریخی شیراز این پتانسیل را دارد که در فهرست 
میراث جهانی یونســکو ثبت شــود، اما در دو دهه اخیر حتی آن را در فهرســت آثار ملی هم ثبت 
نکرده ایم. پیش نیاز ثبت در یونســکو، ثبت در میراث ملی است. امیدواریم دغدغه میراث فرهنگی و 
مسئوالن امر در راستای این مهم قرار گیرد. این ضعف مسئوالن میراث را نشان می دهد که چرا در این 

دو دهه به سوی ثبت بافت تاریخی به عنوان یک عنصر واحد نرفته اند.
سیامک بصیری (کارشناس میراث  فرهنگی) با اشاره به اهمیت بافت تاریخی شیراز گفت: بافت 
تاریخی شــیراز با مســاحتی بالغ بر ۳۶۰ هکتار، در دل جلگه شــیراز و تقریبا در مرکز این جلگه قرار 
دارد. به دلیل ویژگی های خاص معماری و عقبه تاریخی و انســجامی که هنوز وجود دارد، در زمره 
بافت های غنی کشــور و حتی خاورمیانه قرار می گیرد. آثار تاریخی این محوطه از دوره یعقوب  لیث 
صفاری و مســجد جامع عتیق گرفته تا مســجد نو و در دوره صفویه و مدرسه خان و حتی مجموعه 

زندیه را شــامل می شــود و تا خانه های قاجار را در بر می گیرد. حتــی از دوره پهلوی اول و دوم نیز 
بناهایی تاریخی در این بافت وجود دارد. از آنجا که بافت تاریخی شیراز به عنوان قلب معنوی شهر 
نیز فعال اســت و در راستای حرمین اهل بیت (ع) قرار دارد، از ارزش خاصی برخوردار است. ضمن 
آنکه تعدد آثار تاریخی ارزشمند اعم از خانه ها، بازارها، حمام ها و... آن را در زمره بافت های تاریخی 
خاص کشــور قرار داده است. این آثار بر غنای بافت تاریخی افزوده و مورد بازدید گردشگران داخلی 

و خارجی قرار می گیرد.
او ادامه داد: طبیعتا در این ســال ها فرســودگی، قدمت و نبود بودجه های مناسب سبب شده تا 
در دو دهه اخیر بافت تاریخی با روند تخریبی و فرســودگی مواجه شــود، اما امروزه با حضور بخش 
خصوصی، بخش زیادی از موارد حفاظتی و مرمتی به این بخش انتقال یافته اســت و شــاهد بروز 
نگــرش دیگــری در حوزه حفاظت و نگهــداری بافت با رویکــرد تغییر کاربری هســتیم. راه اندازی 

اقامتگاه ها و رســتوران های ســنتی و حتی فعال شــدن موزه ها در بافت تاریخی شــیراز، بخشی از 
مداخالتی هستند که در چند سال اخیر در محدوده ۳۶۰ هکتار اتفاق افتاده اند.

بصیــری درخصوص ویژگی های خاص بافت تاریخی شــیراز نیز  گفت: انســجامی که در بافت 
تاریخی شــیراز شاهد هستیم از یک سو و معماری خاص که درون گراست از سوی دیگر، سبب شده 
تا این بافت از ارزش خاصی برخوردار شــود. معماری ای که در بافت تاریخی شــیراز شاهد هستیم، 
از عناصر ارزشمندی برخوردار اســت. بهره گیری از المان های تزیینی همچون آینه کاری، سقف های 
چوبی و نقاشی شــده و اســتفاده بهینه از چوب و حتی مصالح و مواد بوم آور و تغییر شــکل آنها به 

زیبایی این بناها افزوده است.
این کارشــناس میراث  فرهنگی با اشــاره به آنکه اگر از منظر اقتصادی نیز به بافت تاریخی شیراز 
بنگریم، این بافت یکی از پتانسیل های اصلی منابع اقتصادی و اشتغال زایی محسوب می شود، گفت: 

از حوزه گردشگری مذهبی، گردشگری عمومی و فرهنگی و... این بافت تمام شاخص های یک کالبد 
منسجم ارزشمند را داراست. این در حالی است که تاکنون این بافت تاریخی منسجم به صورت واحد 
ثبت ملی نشده و تمام آثار موجود در آن به صورت تک بنا ثبت شده اند و عموما عرصه و حریمی که 
برای آنها تعریف شده اســت، با یکدیگر هم پوشانی دارند. در بافت تاریخی عناصر پراکنده هستند و 

هر کدام حریم خود را دارد که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد بافت را پوشش می دهد.
او خاطرنشــان کرد: با وجود آنکه از ثبت ملی و البته ثبت جهانی بافت تاریخی شهری مانند یزد 
به نتایج مثبت و قابل تأملی دست یافته ایم و می توانیم این کار را درخصوص بافت تاریخی شیراز نیز 
عملی کنیم، اما نه تنها تاکنون پرونده ثبتی این مهم را به جریان نینداخته ایم، بلکه این بافت به صورت 
یکپارچه و تحت یک عنوان واحد در فهرست میراث ملی کشور ثبت نشده است. بافت تاریخی شیراز 
این پتانسیل را دارد که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شود، اما در دو دهه اخیر حتی آن را در 

فهرست آثار ملی هم ثبت نکرده ایم. پیش نیاز ثبت در یونسکو، ثبت در میراث ملی است. امیدواریم 
دغدغه میراث فرهنگی و مســئوالن امر در راستای این مهم قرار گیرد. این ضعف مسئوالن میراث را 
نشان می دهد که چرا در این دو دهه به سوی ثبت بافت تاریخی به عنوان یک عنصر واحد نرفته اند. 

شاید هم آنها خیلی بلد هستند و نخواسته اند این کار را انجام دهند.
او در پاســخ به این ســؤال که با توجه به تخریب هایی که در ســال های گذشته در بافت تاریخی 
شیراز شــاهد بودیم، از ۳۶۰ هکتار بافت تاریخی تاکنون چه میزان تخریب شده است، گفت: از آنجا 
که تخریب ها پراکنده بوده و در واقع بخشــی از تخریب ها در محدوده حرم مطهر شاه چراغ صورت 
گرفته، هنوز بخشی از بافت تاریخی به صورت منسجم باقی مانده و می توان آن را حفظ کرد. بافت 
به دلیل فرســودگی و قدمتی که دارد، نیازمند ساماندهی است و امیدوارم ابزار ساماندهی در دست 

متخصصان قرار گیرد.

بصیری تصریح کرد: تخریب ها با رویکرد برخی پروژه ها صورت گرفته اســت؛ برای مثال در ضلع 
شــمالی مجموعه زندیه، تخریبی را شاهد هستیم که از سال ۷۶ تاکنون ادامه دارد و با هدف احیای 
مجموعه زندیه بوده و با وجود آنکه چندین طرح ملی برای آن در نظر گرفته شــده، هنوز به مرحله 
اجرا نرسیده است. در ضلع شمالی مدرسه خان تخریب و مجتمع تجاری اجرا شده و به بهره برداری 
رســیده است. در محدوده بین الحرمین نیز بخشی تخریب و مجتمع تجاری ساخته شده است. البته 
کلمه تخریب در ذهن مخاطب عامل مخرب ایجاد می کند که عموما غیر کارشناســی اســت. با این 
وجود، برخی از تخریب هایی که در بافت تاریخی شاهد هستیم، گاهی به منظور باز زنده سازی بوده و 
البته تأکید می کنم تنها رویکردی که می تواند این امر را اصالح کند، این است که این اقدامات به دست 
متخصصان امر انجام شود. در چند دهه گذشته حدود ۲۰ هکتار از ۳۶۰ هکتار بافت تاریخی شیراز به 

استثنای خیابان کشی هایی که صورت گرفته، تخریب شده است.

ضعف بافت تاریخی شیراز عدم ثبت در فهرست میراث ملی است

محمدرضا نسب عبداللهی: چالش های زندگی انسان در ۱۰ هزار سال قبل چه بوده؟ انسانی که هزاران سال پیش از ما زندگی می کرده، چه نوع زیستی داشته، نیازهایش را چگونه برطرف 
می کرده و با چه مسائلی دســت و پنجه نرم می کرده؟ اینها از جمله مسائلی است که «دکتر حامد وحدتی نسب»، انسان شناس پیش از تاریخ از دانشگاه ایالتی آریزونا، استاد تمام و مدیر 
گروه باستان شناســی دانشگاه تربیت مدرس، در یک نشســت مجازی به آنها پرداخت و به این رشته از پرسش ها که ممکن است در ذهن هر یک از ما باشد، پاسخ گفت. آنچه در ادامه 

می خوانید متن این سخنرانی است.

چالش های زندگی انسان در ۱۰ هزار سال قبل

میراث در خطر، وزیر بی خبر 
تصویر گریه های استاد «اسماعیل یغمایی»، باستان شناس و کاوشگر محوطه باستانی 
ارجان خوزســتان بر تخریب این محوطه باســتانی چند روز است که در رسانه ها و فضای 
مجازی دست به دست می شود. اما بد نیست سری هم به صفحه اینستاگرامی «عزت اهللا 
ضرغامی»، وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی بزنیم. در این صفحه خواهید 
دید که از فیلم «موقعیت مهدی»، «کبوترخانه»، «پشــمک حاج خلیفه» و «ســافاری در 
کویر» با ماشین چند میلیارد تومانی تا بســیاری مسائل دیگر تصویر و خبر هست، اما دریغ 
از یک واکنش به تخریب. شــاید در نگاه نخست گفته شود گریه های اسماعیل یغمایی بر 
تخریب محوطه باســتانی ارجان، مربوط به ۹ سال پیش اســت و ربطی به دوران وزارت 
عزت اهللا ضرغامی نــدارد! اما باید گفت نه تنها عزت اهللا ضرغامی بلکه تمامی مدیران دو 
دهه اخیر ســازمان و وزارت میراث  فرهنگی، در ایجاد وضعیت اسفناک و در حال تخریب 
آثار و محوطه های باســتانی ایران دخیل هســتند و هریک به اندازه خود مقصر! عزت اهللا 
ضرغامی، وزیر میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دســتی از روزی که برای گرفتن رأی 
اعتماد پا در مجلس گذاشــت، نشــان داد تفاوت دوره ساســانی و ســامانی را از یکدیگر 

نمی دانــد و یــک به یک بر گاف های رســانه ای، تاریخی و علمی او نیز افزوده شــد. پس 
از آن نیــز با روی کار آوردن افــراد غیرمتخصص که با او البی سیاســی و رفاقت قدیمی 
داشــتند، نشان داد نه تنها جا پای اسالف خود گذاشــته، بلکه حتی الگویی برای مدیرانی 
خواهد بود که در آینده بر کرسی وزارت میراث فرهنگی تکیه می زنند. بهره بردن از مدیران 
غیرمتخصص، جابه جا کردن مدیران میراث اســتان ها با فشــار نمایندگان مجلس و البی  
ستادهای استانی رئیس جمهوری و فضا دادن به سهم خواهی آنان، بی توجهی به نظرات 
کارشناســان متخصص در تمامی زمینه های مدیریتی و اجرائی، تبدیل کردن وزارت میراث  
فرهنگی به حیاط خلوت مدیران پیشین صداوسیما، بهره بردن از برند میراث  فرهنگی برای 
انجام پروژه های سیاسی و تبلیغاتی زودهنگام انتخاباتی، بی برنامگی در پروژه های ملی و 
استانی، سراسیمگی در حل مشکالت اداری کارمندان وزارتخانه و البته عدم پیگیری تبدیل 
وضعیت کارمندان که برخی حتی تا ۲۰ ســال ســابقه عدم تبدیل وضعیت دارند، کاهش 
بودجه ســازمان میــراث  فرهنگی در تمامی بخش ها به ویــژه در بخش مرمت و حفاری 
علمی باستان شناسی مواردی است که نشان از بی تجربگی و دغدغه نداشتن مدیران میانی 

منصوب شــده از ســوی وزیر میراث  فرهنگی دارد. همه این موارد بیانگر آن است که وزیر 
میراث  فرهنگی، دل در گرو این کرســی تخصصی دولت ندارد و نمی تواند برای پیشــبرد 
اهداف تعریف شده در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی که نخستین آن، 
حمایت و حفاظت از آثار باستانی و تاریخی ایران شهر است، قدم بردارد. بر همین اساس، 
به نظر می رســد ادامه حضور ایشان در وزارت میراث  فرهنگی نه به نفع ایشان است و نه 
به نفع میراث  فرهنگی کشــور که هر روز بیشتر در حال تخریب است. گردشگری و صنایع  
دســتی نیز که در بالتکلیفی به سر می برند. پس بهتر اســت تا دیر نشده و بافت تاریخی 
شیراز، اصفهان و مشــهد هم بیش از این قربانی سکوت و بی تفاوتی شخص وزیر میراث  
فرهنگی نشده اند و بار این تخریب ها بر رزومه کاری عزت اهللا ضرغامی ثبت نشده است، به 
کرســی مدیریتی دیگری در دولت نقل مکان کند تا شاید کمک بهتری به آینده کشور شود. 
اکنون نگرانی کارشناسان میراث  فرهنگی از آن است که تخریب آثار و محوطه های تاریخی 
در ردیــف افتخارات وزیر میراث  فرهنگی ثبت شــود و حضور ضرغامی در منصب وزارت 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی، تسهیلگر تخریب آثار تاریخی کشور شود.

یــادداشـت

مطالبه اصلی موزه ملی را فراموش نکنیم

بازدید وزیر میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی از موزه ملی و تصاویر 
منتشر شده از این بازدید واکنش های متعدد و مختلفی را به همراه داشت که این 
موضوع جای بســی خوشــحالی دارد. اینکه موزه ملی توانسته چنین جایگاهی 
پیدا کند که حساســیت الزم را در ســطح عمومی ایجاد کند و هر تصویر آن منشأ 
مطالبه گری باشــد که همه نگران آثار موجود در این موزه باشند، جای خوشحالی 
دارد. حــاال می توان گفــت موزه ملی به یک پدیده ملی تبدیل شــده اســت که 
می تواند حساسیت های ملی را ایجاد کند و محدود به کارشناسان آن نباشد و هر 

شخصی از آحاد ملت نگران آن شود.
بخشی از این اتفاق حاصل دسترسی های جدید و انتشار داده های جدید است؛ 
امــا باید در نظر داشــت که نباید ایــن داده ها را به همین تصاویــر محدود کرد و 
ســاده از آنها گذشت. در گزارش منتشر شده از بازدید وزیر همه توجه ها به تصویر 
معطوف شــد و کمتر به متن منتشر شــده در این بازدید توجهی شــد. در حالی که 
وقتی از مــوزه ملی صحبت می کنیم، باید به نیازهای ملی بیندیشــیم؛ آن هم در 
روزگاری که موزه های بزرگ در آن ســوی مرزهای ما و در کشــورهای همســایه 
پدیــد می آید که ناخودآگاه یک فضای رقابتی را در حوزه موزه داری ایجاد می کند. 
حاال ما می خواهیم در این فضای پدید آمده، ظهور و بروز داشــته باشیم، پس باید 
مطالبه هایی در قد و قواره موزه ملی و توانایی ملی فرهنگ مان داشــته باشــیم. 
موزه ملی سال هاســت در تنگناهای فضایی خود مانده و نتوانسته در قامت ملی 
خودنمایی کنــد؛ در حالی که این مهم، دغدغه همیشــگی دوســت داران میراث  
فرهنگی بوده اســت؛ اما شاید درگیری های روزمره و نیازهای جاری اجازه رسیدن 

به این آرزوی بزرگ را نداده است.
به  نظــر می آید حــاال مــا از دوره دغدغه های اثبــات وجودی گذشــته ایم و 
بهتر اســت به جای درگیری های ظاهری به خواســته های عمیق تر بیندیشــیم؛ 
دغدغه هایی کــه قطعا رافع دغدغه هــای کوچک تر نیز خواهد بود. پس شــاید 
باید ســطح توقعات و مطالبات را به قامت ظرفیت های مان تغییر دهیم تا به آن 
مقصد عالی برســیم. شاید حاال باید نوع مطالبات و مواجهه با میراث  فرهنگی را 
از حادثه ها به رویدادها و بسترهای بزرگ تر ارتقا دهیم؛ ولی در نظر داشته باشیم 
که در بزرگراه هــای خبرهای حادثه ای آرزوهای بزرگ و ماندگار ممکن اســت از 

دست برود. 
اینجاســت که باید از حاشــیه به متن برویم تا موزه ملی ما قامتی ملی بیابد و 
شاید مطالبه احیای طرح توسعه میدان مشق به موزه ملی که نزدیک به دو دهه 
در انتظار مانده است، نیاز واجب تر موزه ملی باشد که بتواند پاسخی به نبود جای 
نگهداری و نمایش آثار دیده نشــده موزه ملی باشــد؛ موضوعی که در بازدید وزیر 
میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی به آن اشاره شــده؛ اما مطالبه نشد. 
موزه ملی که یک دهه پیش تر انتشار تصاویر وضعیت نگهداری آثار در مخزن آن 
همه را متأسف کرد، در تصویر بازدید امسال وضعیت بهتری داشت؛ اما باید قامت 

پیدای آن را نیز وزین تر و وسیع تر کرد.

دریاس جوان، برخورد شهاب ســنگی به نســبت بزرگ (با ابعاد چندین کیلومتر) به ســطح کره زمین و 
آتش سوزی گسترده در پی آن بوده است. این یخبندان عظیم که قرار بوده اساسا نسل ما را منقرض کند، 
باعث می شــود یک چرخش اساسی در معیشت انسان رخ بدهد. به ســبب شکار بی رویه و در پس آن 
بروز یخبندان دریاس جوان، بســیاری از منابع زیست محیطی مورد نیاز برای زندگی شکارورزی-گردآوری 
از دســترس انسان خارج و انسان ناچار شــد به آن صندوق ذخیره روز مبادا پناه ببرد. آن صندوق ذخیره 
روز مبادا همان حیوان ها و گیاهانی بود که نگهداری و در مقیاس محدود کشــت می کرده است. رابطه 
تنگاتنگ انســان و گیاه در بازه ۱۰ هزار سال قبل، اینجا کامل می شود. انسان از هزاران سال قبل تر، گیاهان 
را می شناخته و می دانسته کدام فصل و در کدام مناطق می تواند آنها را پیدا بکند. آرام آرام و با توجه به 
تغییرات معیشــتی و تغییرات اقلیمی که رخ داد، انســان به صورت کامال ناخودآگاه به سمتی هل داده 
شد که برود گیاهان مدنظرش را کشت و محصوالت گیاهی را ذخیره کند. کشت و مراقبت از محصوالت 
گیاهی نیازمند زندگی کردن در کنار زمین هایی بود که محصوالت در آنها کشت می شدند و این آغاز ورود 

به عصر نیمه یکجانشینی و سرانجام یکجانشینی است.
پیدایش سفال

بی دلیل نیســت که تقریبا پیدایش نخســتین ظروف ســفالین با آغاز کشــاورزی و ذخیره کردن مازاد 
محصول ارتباطی تنگاتنگ دارد. گرچه قدیمی ترین ســفال به قدمت ۱۸ هزار سال پیش، مربوط می شود 
به جنوب چین، اما در جنوب غرب آســیا و فالت ایران، پیدایش سفال به زمانی حدودا ۹ هزار سال پیش 

بازمی گردد.
شایان اشاره است که ابداع سفال هم چیزی نبوده که ایده اش بخواهد از جایی نازل بشود، بلکه انسان 
پیش تر هم می دانسته که با ورز دادن و حرارت دادن گل رس، می تواند اشیایی را بسازد که در برابر سرما، 
خیس شدن و گرما مقاوم باشند (از جمله پیکرک های گل پخته شده ۲۵ هزار ساله از شرق اروپا). اینکه چرا 
انســان ها در پیش از کشاورزی و یکجانشــینی ظروف سفالین نمی ساختند، نکته ای بدیهی است؛ چراکه 
موادی که بخواهند در آن ظروف ذخیره کنند، تولید نمی کردند و حمل ونقل ظروف سفالین در زندگی با 

سبک معیشتی شکارورز-گردآورندگی که مستلزم تحرک فراوان بوده، مقرون به صرفه نبوده است.
تحرک کمتر و چالش های زندگی یکجانشینی در ۱۰ هزار سال قبل

در ۱۰ هزار سال قبل، رابطه انسان با اطرافش یعنی گیاهان و حیوانات مستحکم تر شد. انسان، گیاهان 
را نگهداری و کشــت می کرد و طبیعی هم هســت که گیاهان وقتی کشت می شــوند، محصول خیلی 
بیشــتری از نیاز افــراد آن جامعه تولید می کنند و به  خاطر نگهداری مازاد محصول، انســان ها با آزمون 
و خطا، فرایند های ذخیره ســازی را شــروع کرده و در نهایت به ابداع کردن ظروف ســفالی دست زدند. 
انسان کشــاورز که نیازمند این بوده است که در کنار منابع غذایی خود بماند، نسبت به اجداد شکارورز-

گردآورنده اش تحرک کمتری داشته است. تحرک بدنی کمتر کامال در تضاد با زیست شناسی اندام انسان 
بوده؛ چراکه بدن اجداد این کشاورزان اولیه برای صدها هزار سال این گونه طراحی شده بود تا همواره در 

پی منابع غذایی در تحرک و جابه جایی باشند.
از طــرف دیگــر، برخالف اینکه برخی فکر می کنند وضعیت معیشــتی انســان - از نظر میزان کالری 
دریافتی و تنوع غذایی - با یکجانشــینی بهتر شــد، اتفاقا دانشمندان متوجه شدند کامال برعکس است و 
از نظر معیشتی اوضاع بدتر شده اســت. یک گروه شکارورز-گردآورنده، انواع و اقسام میوه ها، قارچ های 
خوراکی، دانه ها و ریشــه های خوراکی و حیوانات کوچک و بزرگ را در سر راه خودشان گردآوری و شکار 
می کنند و تنوع غذایی نســبتا خوبی دارند، اما یک گروه کشــاورز مدام باید از محصول خودشان استفاده 
کنند و طبیعتا تنوع غذایی کمتر و هیدرات کربن بیشــتری نسبت به شکارورزان دارند. مضافا اینکه در این 
ســبک از زندگی، فرد کشاورز ملزم به تحمیل حرکاتی به عضالت بدنش هست (خم شدن پیوسته برای 
وجین و دروکردن، روی دو زانو نشستن ممتد برای آسیاب کردن و ...) که اساسا با طراحی زیستی رخ داده در 
خالل صدها هزار سال قبل که تحرک محور بوده، فاصله زیادی داشته است. پژوهش های آسیب شناسی 
استخوان های باستانی به روشنی نشــان داده که انجام یک سری کار های تکراری مانند شخم زدن زمین، 
وجین و برداشــت محصول، دو زانو نشستن و آسیاب کردن، منجر به بروز عارضه های فرسایشی جدی در 
مهره های ســتون فقرات و کشکک زانوها شــده که خود در ادامه باعث بروز انواع دردهای استخوانی و 

مفصلی شده است.
ضمن اینکه همان گونه که اشــاره شــد، یکباره حجم زیادی از هیدرات کربن (گندم و جو) وارد رژیم 
غذایی انســان شــد؛ کربوهیدرات هایی که قبال آن قدر در رژیم غذایی ما نقش نداشــتند و تنها منابع در 
دسترس، آن هم نه همیشه، میوه ها، دانه ها و در نهایت خوش شانسی مواجهه با یک کندوی عسل وحشی 
بود. چنین حجم باالی مواد قندی در کنار بیماری های اسکلتی که به آنها اشاره شد، منجر به شیوع فراوان 
بیماری های لثه و دندان شد. همچنین تقریبا از همین بازه زمانی است که آثار فرسایش شدید تاج دندان 

بر اثر سایش پودر سنگ ناشی از گندم و جوی آسیاب شده مشاهده می شود.
همنشینی با حیوانات اهلی و بیماری های جدید انسانی

یک انگاره اشــتباه دیگر که در مورد تفاوت های زندگی شــکارورز-گردآوری پارینه ســنگی و کشاورز-
دامپروری نوسنگی و یکجانشینی در ذهن برخی وجود دارد، این است که کشاورزان زمان بیشتری نسبت 
به شــکارورز -گردآورندگان داشــتند. داده هایی که در این چند  ده ســال اخیــر از زندگی کردن با جوامع 
شــکارورز-گردآورنده فعلی جمع آوری شده است، نشــان می دهد این گزاره برعکس بوده است. به این 
معنا که اتفاقا یک گروه شکارورز-گردآورنده با یک فعالیت محدود چند ساعته توانایی جمع آوری کالری 
مورد نیاز برای یک روز گروه را دارا بوده و بیشتر شکارورز-گردآورندگان پس از انجام کار روزانه، بقیه روز 
اساسا کاری نمی کردند. اما این کشاورز-دامپروران هستند که مدام باید درگیر فعالیت های متفاوتی برای 
داشــت، نگهداری، برداشت و ذخیره سازی محصول و همان طور گله های شان باشند. اما هنوز مهم ترین 
مســئله و پیچیده ترین بخش داستان تبعات یکجانشینی در راه است. همنشینی انسان با حیوانات در پی 
یکجانشینی بر دو سنخ بوده است: نخست حیواناتی که انسان عامدانه آنها را در مجاورت خویش قرار داد 

(سگ، بز و گوسفند و سپس گاو، خوک، اسب، پرندگان و ...) و حیواناتی که به جهت استفاده از محصوالت 
انسانی، مجاورت در کنار انسان ها را انتخاب کردند (انواع انگل ها، حشرات و جوندگان).

هرکدام از این حیوانات پیش از همنشینی با انسان ها، میزبان سویه های میکروب های متعلق به گونه 
خودشــان بودند. پس از این همنشینی است که به تدریج ســویه های بیماری های مشترک دام و انسان 
پدیدار شدند؛ بیماری هایی که قبال فقط در حیوانات وجود داشتند و تنها از حیوانی به حیوان دیگر منتقل 
می شد. مثال های بیماری های کشنده و همه گیر انسانی با منشأ حیوانی فراوان است؛ سل، سیاه زخم، آبله، 
آنفلوانزا، ســرخک، ســرخچه، تیفوس، طاعون و... . اینها بیماری هایی هستند که از ۱۰ هزار سال پیش و 
بعد از همنشینی انسان با حیواناتی که اطرافش بود، به وجود آمدند. تبعات زندگی یکجانشینی تنها در 
دردهای اســکلتی و مفاصل و بیماری های دندان و لثه و حتی بیماری های مشترک انسان و دام خالصه 
نمی شد؛ یکی از مهم ترین تبعات این تغییر در معیشت، تغییر در نگاه انسان به جهان و جامعه پیرامونی 

و رنج های روحی و روانی بود.
یکی از مهم ترین مفاهیم جوامع انسانی که شکل گیری آن مقارن با آغاز یکجانشینی است، مفهومی 
است به نام مالکیت زمین. البته این به آن معنی نیست که مفهوم مالکیت در اعصار پارینه سنگی وجود 
نداشته؛ چراکه هر فردی به هر روی مالک برخی ادوات و لوازم شخصی (مانند لوازم شکار) بوده و یک 
دسته کوچک شکارورز-گردآورنده مالکیت خود بر قلمروی که در آن می زیسته را درک می کرده است. اما 
به جهت تحرک دائمی، سبک زندگی مشارکتی و ناممکن بودن جابه جایی اقالم در مقیاس وسیع، این نوع 
مالکیت ها کوچک و گذرا بودند. اما پس از یکجانشینی افراد، به ویژه برای کشاورزی، به زمینی نیاز داشتند 
که مالکیت آن زمین، نخســت در اختیار کل دهکده و بعدتر در اختیار خانواده ها قرار داشــت. از همان 
آغازین روزهای شــکل گیری مالکیت فردی روی زمین، همواره این امکان وجود داشــته که زمین برخی 
(بنا به دالیل زیســت محیطی مانند جنس و بافت خاک، شــیب، میزان در دسترس  بودن آب و ...) نسبت 
به زمین برخی دیگر، محصول بیشــتری تولید کند و این به نوعی شــروع نابرابری های اجتماعی بوده که 
بعدها موروثی نیز شد. از سوی دیگر درحالی که استراتژی جوامع شکارورز-گردآورنده دوران پارینه سنگی 
در مواجهه با دسته های انسانی رقیب، دوری جستن از تقابل با جابه جاشدن بوده، در نزد جوامع کشاورِز 
یکجانشین به دلیل اتصال به زمین (که قابل جابه جاکردن نبوده)، این استراتژی به تقابل و دفاع از زمین 
تغییر یافت. نخستین شواهد جنگ و درگیری سازمان دهی شده میان گروه های بزرگ انسانی و در مقیاسی 

قابل  توجه، مربوط به دوران نوسنگی و بعد است.
دانشمندی معروف به نام مارسل اوت در بیان وضعیت انسان در آغاز یکجانشینی جمله پرمفهومی 
دارد. وی می گوید: انسان برای صد ها هزار سال برای معیشتش نگاهش بر روی زمین بود و هر آنچه را که 
می خواست از روی زمین پیدا می کرد. پس از وابستگی به کشاورزی، نگاه انسان از زمین برداشته می شود 
و به آسمان دوخته می شود؛ چرا که اکنون نیازمند آب است که حضور و بارشش لزوما در دست او نیست 
و برای اینکه این آب را از آسمان جاری بکند، دست به انواع و اقسام قربانی ها و تمسک به انواع آیین ها 

می زند و شکل گیری آیین های پیچیده، به نوعی درهم تنیده با بحث یکجانشینی و آغاز کشاورزی است.
ناسازگاری بین معیشت و زیست شناسی انسان

پس از خوانش سطور فوق و آشنایی با تبعات زندگی یکجانشینی، ممکن است فرد از خود بپرسد که 
چرا نخستین جوامع یکجانشین پس از مواجهه با چنین تبعاتی از آن دست نکشیده و به زندگی شکارورز-
گردآورنده قبلی بازنگشــتند؟ مثال هایی از چنین رجعتی به ویژه در نزد نخســتین جوامع یکجانشین شده 
اروپای غربی و اسکاندیناوی در بافت باستان شناسی مستند شده است. اما آنچه مسلم است این است که 
تمامی این جوامع درنهایت یا با اجبار یا به اختیار سبک زندگی یکجانشینی همراه با کشاورزی-دامپروری 
را برگزیدند و هم اینک نیز تنها کمتر از یک درصد مردم جهان سبک زندگی شکارورز-گردآورنده را دارند. 
علت اساسی شکست بازگشت از زندگی یکجانشینی همراه با کشاورزی-دامپروری به زندگی شکارورز-

گردآورندگی، تفاوت چشمگیر و معنی دار در اندازه جمعیت میان این دو است.
 مهم ترین پیامد زندگی یکجانشــینی، تولید مازاد محصول بوده که این مازاد محصول خود منجر به 
ازدیاد جمعیتی می شده و مجددا همین ازدیاد جمعیت باعث تولید بیشتر شده است؛ فرایندی که به آن 
اثر گلوله برفی نیز گفته می شــود (درست مانند حرکت یک گلوله برف در شیب و بزرگ تر شدنش با هر 
چرخش). زمانی که تعداد جمعیت از حدی فراتر رود، دیگر حفظ تعادل معیشتی آن با شکار و گردآوری 
میســر نبوده و کشــاورزی-دامپروری و تولید غذا تنها راه حل ممکن بوده است. مضافا اینکه اجتماعات 
کشــاورز-دامپرور به سبب کثرت تعداد به راحتی می توانســتند تا قلمرو شکارورز-گردآورندگان همسایه 
خود را در پی دسترسی به منابع محیطِی بیشتر تصرف کنند. شکارورز-گردآورندگان رودررو با موج حرکت 
کشــاورزان اولیه تنها دو گزینه داشــتند؛ یا محل را ترک کرده و به مناطق حاشیه ای رانده شوند (درست 
همان اتفاقی که هم اکنون برای واپسین بازماندگان شان افتاده است) یا سبک معیشت شان را تغییر داده 

و به خیل کشاورزان بپیوندند.
درنهایت تاریخ نشــان داد که پیروزی از آن کشــاورز-دامپروران بوده است. اما نباید فراموش کرد که 
ازدیاد جمعیتی که از حوالی ۱۰ هزار ســال پیش در پی تولید مازاد محصول آغاز شد، هرگز متوقف نشد. 
به بیان دیگر گلوله برفی یادشــده، کماکان در حال حرکت و بزرگ ترشدن است. ماحصل این بزرگ شدِن 
فزاینده آن اســت که اکنون بســیاری از اجتماعات انســانی در ابرشــهرهای چندین میلیون نفری ساکن 
هستند. نحوه زیست بیشتر انسان های شهرنشــین به مراتب در مقایسه با اجداد کشاورز-دامپرورشان، از 

سازگاری های بدنی و زیست شناختی که اجدادشان به آن خو کرده بودند، فاصله دارد.
اکنون ما کارهایی را می خواهیم بدنمان انجام بدهد که اساسا هیچ گونه سازگاری زیستی با آنها ندارد؛ 
مثل نشســتن پشت میز و روی یک صندلی به مدت چندین ساعت، مواجهه هر  روزه و هر لحظه با انواع 
نابرابری های اجتماعی، تقابالت فرهنگی، استفاده از غذاهای ناسالم و بسیاری از موارد دیگر که همگی 
در نهایت منجر به فراوانی انواع و اقسام بیماری های عصبی و جسمانی شده است. ریشه بسیاری از این 

بیماری ها ناشی از ناسازگاری بین معیشت و زیست شناسی انسان است.

باستان شناس
میالد وندایی دژ تاریخی قلعه   رودخان در نگاه سیاحان

قلعه های کوهستانی نظامی و مسکونی در نزدیکی شهرها و روستاها و بر فراز ارتفاعات 
بنا می شدند. برخی از این قلعه ها در تمام سال محل سکونت بوده و برای برخی دیگر تنها 
نگهبانانی گمارده می شــد. قلعه رودخان با ویژگی های منحصربه فرد تاریخی و معماری 
از جمله قلعه های مهم تاریخ گیالن به شــمار می رود. این قلعه به قلعه رودخان و قلعه 
هزار پله مشهور بوده که در کاوش های باستان شناسی اخیر، ۹۳۵ پله آن عیان شده است. 
در متون تاریخی این قلعه را قلعه حسامی، قلعه سکسال و سگساز نامیده اند. این قلعه در 
۲۳ کیلومتری جنوب غربی شهر فومن، در ارتفاعات دهستان گوراب پس شهرستان فومن، 
بر روی یال کوه، بین دو دره و در ارتفاع ۶۸۷ تا ۷۷۸ متری سطح دریا واقع شده است. برای 
رســیدن به قلعه باید از فومن به گوراب پس رفت و پس از گذشتن از روستاهای کوچک و 
بزرگ به روستای قلعه رودخان رسید. از آنجا حدود سه  هزار متر جاده خاکی را باید پیمود 
تا به قلعه دهنه رســید و ســپس با ورود به اراضی پارک جنگلی قلعه رودخان، از مسیر 
پله ای ۱۵۰۰ متری صعود کرد. در نوشــته های سیاحان خارجی و داخلی قبل از قرن دهم 
هجری نامی از قلعه  رودخان نیامده است. رابینو به نقل از خودزکو درباره این قلعه نوشته 

است: «قلعه رودخان دژی است کوهستانی در باالی کوهی در قسمت علیای رودخانه ای 
به همین نام. بام روی آن از سنگ و آجر است، طرفین در ورودی دو برج دفاعی مستحکم 
اســت. بر باالی در، کتیبه ای اســت که مطالب زیر بر سنگی حک شــده است: «این قلعه 
که به نام قلعه حســامی اســت نخســتین بار در ۹۱۸ تا ۹۲۱ هجری قمری به امر سلطان 
حسام الدین بن امیره دباج بن امیره عالءالدین اسحقی تجدید بنا شد (رابینو: ۱۳۵۰، ۱۸۷). 
این کتیبه را کمال الدین بن محمد گیالنی نوشــت. عبارت آن از خان احمدخان شیروانی و 
تحریر آن از حسین الخراسانی است» (همان، ۱۱). هدایت خان، حاکم فومن، در سال ۱۱۷۵ 
هجــری قمری هنگام قیام علیه کریم خان زند، به تعمیر ایــن قلعه پرداخت و توپ هایی 
در آنجا نصب کرد (همــان، ۱۸۷). رابینو قلعه رودخان را دژی در میان ارتفاعات جنگلی 
دهکــده قلعه رودخــان در علی آباد فومن و در جنوب غربی روســتای فومن وصف کرده 
است. منوچهر ستوده درباره این قلعه نوشته است: «دژی که به نام قلعه رودخان خوانده 
می شود، ســومین بنا از بناهای عجیب هفت گانه گیالن است. من دژهای زیادی را دیدم و 
مطالعه کردم، تاکنون دژی به این عظمت و استحکام ندیده بودم. شاید بتوان این دژ را یکی 

از دژهای عجیب ایران دانســت. تنها دژی که می تواند برابر و همسر او باشد، قلعه استخر 
فارس است. دژهای خراسان، الموت، رودبار و تارم زنجان در مقابل این دژ بسیار کوچک و 
ناچیزند» (جلد ۲، ۱۳۴۹، ۱۵۷). به نظر می رسد دژ قلعه رودخان دارای دو کتیبه بوده است. 
یکی از کتیبه ها را خودزکو خوانده، ثبت و نقل کرده است؛ اما هنگام بازدید ستوده، این کتیبه 
وجود نداشــته است. ســتوده کتیبه دیگری را دیده و آن را چنین شرح داده است: «جلوی 
درب ورودی قلعه پایه ای ســتونی از سنگ سفید است که طول فعلی آن ۷۷ سانتی متر و 
عرض آن حدود ۳۳ و طول پایه آن ۳۵ و عرض آن ۲۵ ســانتی متر اســت و این عبارات به 
خط خوش نستعلیق بر آن حک شده است: و عالءالدین اسحقی خلد ملکه و سلطانه در 
تاریخ ثمان عشر و تسعمایه این قلعه مبارکه را که مسمی به قلعه حسامی است و هرگز 
درجه تعمیر نیافته… ۹۱۸ دانا چون دهر دشــمن خوی هرزه جوی… خویش اظهار کند 
و عهد…، مابقی مطالب آن فرســوده شــده و از میان رفته است». کتیبه ای که خودزکو و 
ســتوده از آنها یاد کرده اند، در باالی ســر در ورودی قلعه نیست. برخی از اهالی می گویند 
مردی هندی این سنگ را از محل خود کنده و پایین انداخته است و دیگران آن را شکستند 

و دور انداختند. بعدها کارگران قلعه  رودخان قسمت هایی از کتیبه قلعه را یافتند و تحویل 
سازمان میراث  فرهنگی و گردشگری گیالن دادند. در حال حاضر بخشی از این کتیبه در موزه 
رشــت نگهداری می شــود. قلعه رودخان یک بار به امر حسام الدین بن امیره دباج فومنی 
از تاریــخ ۹۱۸ تا ۹۲۱ هجری قمری مرمت شــد. بار دیگر در زمان هدایت خان فومنی برای 
دفاع ترمیم و تجهیز شد. از آن به بعد این بنای استوار متروک شده است و شرایط اقلیمی، 
رطوبت بســیار زیاد، گیاهان خودرو و درختان تنومند چندصدساله آن را تهدید می کنند. از 
ســال ۱۳۷۷ بخش هایی از قلعه، شــامل برج های دیده بانی، قراول خانه ها و سکونت گاه 
سربازان، بازسازی و مرمت شده است. با توجه به دور از دسترس بودن قلعه، در ساخت آن 
سعی شده از مصالحی استفاده کنند که در داخل و پیرامون آن یافت می شد. از میلیون ها 
قطعه ســنگ و آجر به دست آمده از داخل و محدوده پیرامون قلعه در پی سازی و سطح 
فوقانی قلعه اســتفاده کرده اند. در حدود ۳۰۰ متری شمال قلعه و در مقابل درب ورودی، 
بقایایی از کوره های آجرپزی به دســت آمده است. مالط به کار رفته در احداث بنا از گچ و 

ساروج است. در پوشش داخلی، درها و پنجره ها از چوب استفاده شده است.

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان گیالن
ولی جهانی

رئیس موزه ملک
رضا دبیری نژاد

می کردند و طبیعتا جایگاه اجتماعی افراد نیز کم و بیش همسان بوده و از معیشت مشابهی هم برخوردار 
بودند. دو هزار سال دیگر به این هشت هزار سال اضافه بکنید، می رسید به ۱۰ هزار سال پیش، جایی که 
دقیقا نقطه ای است که ما می خواهیم درباره اش صحبت کنیم. پس تقریبا می توانیم حدس هایی بزنیم 
کــه ما می خواهیم در مــورد کدام گروه از مردم صحبت بکنیم؛ جوامعی که درســت در لبه مرز گذار از 

زندگِی متحرک شکارورز-گردآورنده به زندگِی یکجانشینی کشاورز-دامپروری قرار داشتند.
زندگی در ۱۰۰۰۰ سال پیش؛ تلفیقی از شکار، جمع آوری، کشاورزی و دامپروری

ما می خواهیم درباره مردمانی صحبت بکنیم که کشــاورزی و دامپروری را ابداع کردند. ضمن اینکه 
شــکار و جمع آوری را هم که برای صد ها هزار ســال تنها نوع معیشت غذای انسان بوده است، به  طور 
 کامل کنار نگذاشتند و تلفیقی از شکار، جمع آوری و بیشتر کشاورزی و دامپروری سبک زندگی شان را شکل 
می داد و در ادامه به این می پردازم که حاال اینها منجر به چه اتفاق هایی شده است. پیش از ورود به بحث 
این قسمت، شاید خالی از لطف نباشد که اشاره ای به یک فیلم غلط انداز هالیوودی با نامی کامال مرتبط 
با بحث امروزمان داشــته باشم؛ فیلم ۱۰ هزار پیش از میالد، محصول سال ۲۰۰۸ کشور ایاالت متحده. با 
نگاه به  عنوان فیلم و با توجه به حجم فراوان اطالعات دانشــمندان درباره نحوه زیســت مردمان در این 
بازه زمانی، شــخص منتظر است تا شاهد بازســازی های زیبایی از زندگی مردمان این عصر باشد، هرچند 
محصول نهایی چیز خیلی عجیب وغریبی است. در این فیلم شمشیر آهنی (آهن تقریبا هشت  هزار سال 
بعدتر از داستان فیلم استحصال شد) هست، کشتی های بزرگ وجود دارد و اهرام مصر ساخته شده است 
(اینها هفت هزار ســال بعد از زمان فیلم پدید آمدند)، ســاختار امپراتوری وجود دارد و ده ها مورد اشتباه 
دیگر. شاید بخشی از این موارد را بتوان به پای استفاده از تخیالت نویسنده و کارگردان گذاشت، اما اشاره 
به این فیلم از این نظر مهم است که چنانچه پس از خواندن این متون و دیدن عنوان فیلم، قصد داشته 

باشید از فیلم به گزاره های ملموس علمی برسید، سخت به بیراهه رفته اید.
دوران پارینه سنگی و انقالب شناختی در انسان

اجداد انســان ها برای چندین میلیون ســال به  صورت شــکارورز و گردآورنــده زندگی می کردند. این 
دورانی اســت که به آن دوران پارینه ســنگی می گوییم و از پارینه سنگی قدیم در حدود سه ونیم میلیون 
سال قبل شروع شده و با آغاز نوسنگی یعنی در حدود ۱۲ هزار سال پیش این دوران تمام می شود. دوران 
پارینه ســنگی عصری به غایت مهم اســت؛ به  ویژه هزاره های انتهایی آن. در اواخر دوران پارینه ســنگی، 
انسان هوشمند در حوالی ۳۰۰ هزار سال پیش در آفریقا از طریق گونه زایی از جوامع قبلی (احتماال نوعی 
از انســان هایدلبرگ) پا به عرصه وجود گذاشت. این انسان از نگاه فرم و ریخت اندامی بسیار شبیه به ما 
بوده و البته این را هم می دانیم که در کنار انسان هوشمند، انسان های دیگری هم روی کره زمین زندگی 
می کردند؛ از آن جمله نئاندرتال ها، دنیسوا ها، انسان ِنِشر رامله، انسان فلورزی و ... ولی ما تمرکزمان روی 

انسان هوشمند است.
حوالی ۵۰ هزار و به قول برخی از دانشمندان، ۷۰ هزار سال پیش، تحولی عمیق در ظرفیت شناختی 
و ذهنی انسان هوشمند رخ داد که به نام انقالب شناختی از آن یاد می شود. ظهور انقالب شناختی تأثیری 
در ریخت و ظاهر انسان نداشت و صرفا گستره عظیمی از توانایی هاِی درک پیچیدگی هاِی جهان پیرامونی 
را برایش به ارمغان آورد. به عبارتی دیگر، نگاه فرد به جهان پیرامونش و به خودش و به دیگر افراد تغییر  
کرد. درک عمیق تری از جهان پیدا کرد، مفهوم ماورا را ســاخت، توانست به چیز هایی فکر کند و در مورد 
چیز هایی صحبت کند که هرگز ندیده بوده اســت؛ مانند جهان پس از مرگ و به ســبب همین پیچیدگی 
ذهنی است که نام علمی گونه ما مزین به دو بار هوشمند شده است: انسان هوشمند هوشمند. هوشمند 

نخست، نشانه بدن مدرن است و هوشمند دوم حکایت از ذهن پیچیده و زبان نمادپرداز دارد.
زباِن پیچیده، مهم ترین دستاورد انقالب شناختی در مغز است. به بیانی دیگر به دلیل انقالب شناختی 
است که انسان های هوشمند هوشمند که در ۵۰ هزار سال قبل زندگی می کردند، این قابلیت را پیدا کردند 
کــه در مــورد مفاهیمی صحبت کنند که فراتر از مفاهیم روزمره زندگی مانند شــکار، غذا، آب و هوا و... 
بودند. انقالب شــناختی این توانایی را به مغز داد کــه صاحب آن بتواند در مورد مفاهیمی ورای زندگی 
روزمره بیندیشد و حرف بزند. همین زباِن پیچیده نمادگرا است که به او اجازه داد تا با افراد بیشتری وارد 
ارتباط شــده و کار گروهی منسجم تری انجام بدهد و به قول هراری نویسنده کتاب های انسان خردمند و 

انسان خداگونه، مهم ترین برگ برنده انسان هوشمند هوشمند که منجر به این شد که این انسان فاتح تمام 
کره زمین شــود، توانایی در انجام کار های گروهی در مقیاس بزرگ بوده که داشــتن این توانایی را مرهون 

انقالب شناختی است.
زبان پیچیده نمادگرا تنها دستاورد انقالب شناختی نبوده است؛ چراکه در پس آن، انسان انواع و اقسام 
ابداعات فناورانه را هم انجام داد. ابداعاتی همچون تیر و کمان، اســتفاده از َســم، تله و تور ماهی گیری و 
ساخت ادوات سنگی ظریف تر و کاربردی تر، همگی منجر به افزایش توانایی انسان هوشمند هوشمند در 
شــکار و تغذیه شد. این تغذیه بهتر، طول عمر را بیشــتر کرد و از همه مهم تر نرخ زاد و ولد را باالتر برد و 
منجر به ازدیاد چشــمگیر جمعیت شد. نتیجه مستقیم این ازدیاد جمعیت، پراکنده شدن جوامع انسانی 
در سرتاسر کره زمین بود. در ۳۰ هزار سال پیش، انسان تقریبا به تمامی نقاط کره زمین رسیده بوده است؛ 
از قاره آمریکا گرفته تا اســترالیا. تقریبا در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۲ هزار ســال پیش، انسان به بیشینه نقاط کره 
زمین رسیده اســت؛ البته هنوز استقرارهای انسانی در جزایر اقیانوس آرام که نیازمند فناوری دریانوردی 

پیچیده ای بوده است، آغاز نشده بود.
گذار از دوران شکار و گردآوری به دوران تولید غذا

اگر روی بازه زمانی ۲۰ تا ۱۰ هزار سال پیش تمرکز کنیم، خواهیم دید که در این دوران، انسان هوشمند 
هوشــمند آرام آرام آماده می شــود تا از دوران پارینه سنگی -دورانی که در آن چیزی تولید نمی کرد بلکه 
فقط جمع آوری و شکار می کرده- گذر بکند و به دوران تولید غذا (دوران نوسنگی) وارد شود. در خالل 
هزاره های پایانی پارینه سنگی (۲۰ تا ۱۰ هزار سال قبل) همبستگی های بسیار بیشتری بین انسان و محیط 
به وجود آمد، جمعیت انسان ها زیاد شدند و به  خاطر همین ازدیاد جمعیتی و البته پیشرفت های فناورانه 
مرتبط با شکار که پیش تر به آنها اشاره شد، شکار کمتر و کمتر شد (بسیاری از گونه های جانوری در همین 
بازه زمانی منقرض شدند مانند ماموت، ماستودون، خرس غارنشین، کرگدن پشمالو و ...) و از طرفی پیوند 

میان حیوان و انسان استوارتر می شود.
گرگ خاکستری نخستین گونه جانوری بوده که در اثر همنشینی با انسان دچار فرایند اهلی سازی شد 
و در نهایت مبدل به سگ اهلی شد. اینکه انسان ها عامدانه با بزرگ کردن توله گرگ ها، آنها را اهلی کردند 
یا اینکه گرگ ها خود انتخاب کردند تا در حاشیه کمپ های انسان ها به زندگی پرداخته و سرانجام اهلی 
شــوند، محل بحث میان دانشمندان است. آنچه بر اســاس تحقیقات مبتنی بر ژنتیک و ریخت شناسی 
روشن است، این است که اهلی سازی گرگ به دفعات و در چندین بازه زمانی (نخست ۳۴ تا ۳۰ هزار سال 
پیش و مجددا در ۱۷ تا ۱۲ هزار سال پیش) در نقاط مختلف زمین رخ داده است. ابتدا در آسیای مرکزی و 
اروپای غربی و سپس در جنوب شرق آسیا. همنشینی با گرگ اهلی شده که اکنون می بایست سگ نامیده 
شود، بازی برد-بردی برای هر دو طرف بوده است؛ چراکه همان گونه که سگ ها از بقایای دورریخته غذا 
در کنار کمپ انسان ها استفاده می کردند، انسان ها نیز از آنها در فرایند شکار، محافظت و حتی حمل بار 
استفاده می کردند. پس از اهلی سازی گرگ، انسان آرام آرام شروع می کند به نگهداری  از بچه های برخی 
از حیوانات (بز وحشــی و قوچ که اولی نیای بز اهلی و دومی نیای گوســفندان امروزین است). به نوعی 
این حیوانات در حکم ذخیره روز مبادا بودند و در زمان هایی که شــکار کم می شده، فراهم آورنده پروتئین 

مورد نیاز گروه های انسانی بودند.
درباره پیوند انسان و گیاه هم می دانیم که آگاهی از مکان و فصل رویش گیاهان همواره در طول دوران 
پارینه ســنگی برقرار بوده است؛ چرا که شواهد خوبی از وجود مواد گیاهی در رژیم غذایی نئاندرتال ها بر 
اســاس آنالیز عنصری پالک های دندان های آنها به دست آمده است. این گیاهان هم می توانستند نقش 
دارویی داشته باشند (تسکین دردهای جهاز هاضمه و کمک به هضم غذا) و هم نقش مزه دارکردن غذا 
را داشــته باشند. در هزاره های پایانی دوران پارینه سنگی، گیاهان خودرو نیز همچون جانوران اشاره شده، 
بیشتر و بیشــتر وارد سبد غذایی انسان شدند. پس می بینیم که در حوالی ۱۳ هزار سال پیش، به موازات 
ازدیاد جمعیت های انســانی، فراوانی حیوانات مورد شکار کمتر و اســتفاده انسان از حساب ذخیره اش 
(حیوانات اهلی شــده و گیاهانی که در مقیاس محدود کشــت می کرده) بیشتر شده است. حال باید یک 
واقعه عظیم اقلیمی را نیز به تمامی این معادالت افزود و آن یخبندان بسیار عظیمی است که در ۱۲ هزار و 
۷۰۰ ســال قبل در سرتاسر جهان رخ می دهد به نام دریاس جوان. یکی از دالیل برشمرده شده برای بروز 


