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Abstract 

In his book Stone Tools in Human Evolution, Behavioural Differences among 

Technological Primates, John Shea focuses on a new framework for analyzing stone 

tools to answer questions related to the evolution of human behavior. Although 

stone tools have great potential for understanding human evolution, the traditional 

archaeological approaches in analysis, biased our understanding on human evolution 

through them. Shea emphasizes that archaeologists must change their traditional 

approach and find new ways to study human evolution and behavior based on stone 

tools. This novel method will bring together palaeoanthropologists, palaeogeneticists 

and archaeologists and lead to a better understanding of the human behavior and 

evolution. The present paper tries to evaluate this new approach and see how close it 

is to achieve this goal. Reviewing the book shows that there is still a long way to go 

to understand human behavior and evolution through the study of stone tools. The 

book ends with many open questions, leaving readers wondering whether the author 

was able to tackle the traditional archaeological approach which Shea himself has 

been critical of throughout the book. 
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  بررسي و نقد كتاب
Stone Tools in Human Evolution, Behavioral  
Differences among Technological Primates 

  افزارهاي سنگي در فرگشت انسان:  دست(
  )سانان ابزارساز رفتاري ميان نخستيهاي  تفاوت

  *الهام قصيديان

  چكيده
هـاي جـان شـي بـراي       كتـاب  مجموعـه از  افزارهاي سنگي در فرگشت انسان  دستكتاب 

 ،است. اين بار، وي با رويكردي تـازه  افزارهاي سنگي دستآفريدن روشي نوين در تحليل 
شـناس، در تـالش بـراي      انسـان   صرف، بلكه از ديد يك ديرين شناسِ  نه از ديد يك باستان

شناسـانه    هاي باستان  كمك روش هاي مربوط به فرگشت رفتار انسان به  دادن به پرسش  پاسخ
بـااليي دارنـد،    ةبراي درك فرگشت انسان امكان بـالقو  افزارهاي سنگي دستاست. اگرچه 

ها مـانع از درك ايـن     سنتي در تحليل آن شناسي  هاي باستان  ارچوبهبرخي رويكردها و چ
شناسان بايد   د كه باستاننك   جاي كتاب بر نظر خود تأكيد مي  شوند. وي در جاي مي  فرگشت

فرگشـت انسـان و رفتـار او براسـاس      ةو در مطالعـ  هنـد درويكرد سـنتي خـود را تغييـر    
ــن روش   روش افزارهــاي ســنگي دســت ــد. اي ــويني بيابن ــي  هــاي ن ــوين م ــتوان  هــاي ن د ن
 ند كه بـه آور همشناسان را گرد  و باستان ،ديرينه   شناسان، متخصصان علم ژنتيك انسان ديرين

منـد   شود. اين هدف نويسنده و تالش ارزش منجر كسب نتايج بهتري در درك رفتار انسان
دست يافته است؟ تـا  نوين در كتاب خود  ياما آيا وي به رويكرد ،تقدير استدرخور وي 
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به اين هـدف نزديـك شـده اسـت؟      يابي دستميزان رويكرد نويسنده در اين كتاب به   چه
دهد كه هنوز راه درازي در پـيش اسـت تـا بتـوانيم رفتـار و        مروري بر اين كتاب نشان مي

هـاي    . كتاب با پرسـش كنيمسنگي درك    افزار  دست ةفرگشت انساني را از راه مطالع ةچرخ
گذارد كه آيا   رسد و خوانندگان را با اين پرسش برجاي مي  ان ميپاي فراوان و بدون پاسخ به

سنتي، كه خود در سراسر كتاب منتقـد آن   ةشناسان  از رويكرد باستان است نويسنده توانسته
  ، رها شود؟ است گزيني براي آن داشته بوده و تالش براي يافتن جاي

ريخـت، فرگشـت انسـان،     انسانسنگي، پليستوسن، هولوسن،  افزارهاي دست ها: دواژهيكل
  شناسي. انسان ديرين

 

  . مقدمه1
هاي باستاني   ترين داده  ها در طبيعت، از مهم  به دوام طوالني آن باتوجه ،افزارهاي سنگي دست
سنگي و منبع اطالعاتي مهمي براي بازسازي زندگي انسان در اين   پارينه ةمانده از دور  برجاي
 را افزارها با بقاياي جسماني انسان اطالعات مهمي  ي اين دستراه هم. روند شمار مي بهدوره 

جاست كـه   اين دهند.  مي   دست   درخصوص تغيير و فرگشت جسماني انسان و فرهنگ او به
 ة) برداشـته و دو شـاخ  palaeoanthropologyشناسـي (   انسان  شناسي و ديرين   مرز ميان باستان

 .دشون مي  منجرسنگي   پارينه ةبعاد گوناگون انسان در دورو به شناخت ا شوند ميدانش يكي 

 ،شناسـان   انسـان   سـنگي و ديـرين    شناسـان پارينـه    درميان باسـتان  ،)John Sheaشي (جان 
و  افزارهـاي سـنگي   دسـت هاي فراوان وي بـا محوريـت     شده است. نوشته شناختهاي  چهره
در ايـن   را اطالعات فراواني سنگي  پارينههاي وي از صنايع سنگي ادوار مختلف  بندي دسته

 وهش وي شـرق و شـمال آفريقـا و خـاور    جغرافيـايي پـژ   ةدست داده است. منطق زمينه به
  است.  بر آفريقا متمركز شده تر بيشهاي اخير    است كه در سال  نزديك

و هـم   )primatologistsشناسـان (   نخسـتي مخاطب كتـاب هـم    ،پيداست كتاب از عنوان
شود. تاكنون   ، را شامل ميافزارهاي سنگي دست ةمندان به مطالع هعالق ويژه بهشناسان،   باستان

انـد،   پرداختـه   هـاي نخسـتي مـا     عميق عموزاده ةشناسان به مطالع  تنها تعداد اندكي از باستان
شـناس بـه توصـيف و تفسـير       نخسـتي  خواهد از ديد يك انسـان/   شي در اين كتاب مي  اما

  ي بپردازد.افزار سنگ دست
براي پاسـخ   ختيشنا  هاي باستان  داند كه از روش  شناس مي  انسان  شي خود را يك ديرين

كنـد. هـدف وي اسـتفاده از روشـي       فرگشت انسـان اسـتفاده مـي    ةزمين هايي در  به پرسش
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) بـراي درك  primatesهـا (   هاي انساني و ساير نخستي  گونه ةتحليلي براي مطالعـ   اي مقايسه
 نيم ميليون سـال پـيش اسـت. ايـن روشِ     و سه) از حداقل homo( ها  ريخت انسانرفتارهاي 
و  ،سـنگي كهـن، ميـاني، نـوين      هـاي زمـاني ماننـد پارينـه     بندي دوره  وي از دسته ةنوگرايان

طـور ناميـدن    و همـين  ،...و سنگي، يا ناميدن صنايع سـنگي ماننـد آشـولي، اولـدوايي،     ميان
صورت سنتي مفاهيم اصلي در مطالعـات   ... كه بهو هاي ابزاري مانند شكافنده، كوبنده، گونه
افزارهـا بـه     بندي دسـت   مدل خود از تقسيم ةجويد. وي با ارائ  دوري مي هستندسنگي   پارينه

افكند.  مي  كتاب پي ةمقدمخود را در  ةكار تاز ها راه  و روش نخستي ،صنعتي، پيش از صنعتي
منظـور درك فرگشـت    به ،افزارهاي سنگي دستارچوبي تازه براي تفسير هذاشتن چبا بنيادگ

 ةدر مطالعـ  افزارهاي سـنگي  دستشناسان را به ارزش   انسان انسان، در تالش است تا ديرين
  . كندفرگشت انسان قانع 

هاي فرهنگي يك گروه انساني   با هويت افزارهاي سنگي دستشكل سنتي، گوناگوني  به
بـا   راه هـم سـنگي    افزارهـاي پارينـه    فناوري دسـت  ةشود. اين ديدگاه دربار  گرفته ميدر نظر 

شناسـي    گردد كه تـازه باسـتان    هاست و به زماني بازمي  كننده از فرهنگ راه تعاريف اغلب گم
كـه مقـارن بـا عصـر انقـالب       زمـاني  ؛بـود    اي از دانش شروع به كـار كـرده    عنوان شاخه به

بـه  صنعتي بودند. اين ديـدگاه  تأثير ديدگاه دنياي    شناسان بسيار تحت  تاناست و باس  صنعتي
ــاوري  ــه راه هــمطــرح موضــوع فرگشــت فن ــا تغييــرات زيســتي ب خطــي  ةشــكل ســاد ب

)linear evolution( ةهـاي خـود را برپايـ     شناسان اوليه ديـدگاه   براين، باستان . افزوندش منجر 
هـا بعـدتر منتقـد      اروپا بنيان گذاردند. هرچند بسـياري از آن آمده از   دست  شواهد باستاني به

بـه منـاطقي چـون شـامات      دادنـد،    افق ديد خود را گسترش ،ندشدكارهاي نخستين خود 
مطالعـاتي اروپـايي    چهارچوباما  ،هاي خود داشتند  و سعي در تعديل ديدگاه ،ندكرد  توجه

 ،سـترش دادنـد (بـراي نمونـه    اير مناطق نيز گآمده از س  دست  هاي به  چنان بر داده خود را هم
  ).Garrod 1928, 1955به  بنگريد

ـ  افزارهاي سنگي دستبراي درك جايگاه واقعي مطالعه و تحليل  ديـد خـود را    دباي
بـه   ،شوند  مواجه مي افزارهاي سنگي دستشناسان وقتي با   گسترش دهيم. معموالً باستان

اي   دوره به چـه  افزارها  كه دست اين ؛پردازند  مي) low range theoryنظريات سطح پايين (
ها چگونه از لحاظ   كه سازندگان آن  و اين ،شده   انساني ساخته ةتوسط چه گوناند،  مربوط

 ةزعم نويسنده، اين كتاب با روشي نـو بـه مطالعـ    به. اند  مرتبط بوده ديگر يكفرهنگي به 
هـاي    ها بتواند به بيـان فرگشـت تفـاوت     پردازد كه از طريق آن  مي افزارهاي سنگي دست
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 ةمورداسـتفاد  تـر  بـيش سانان ديگـر بپـردازد و كتـاب را      ها و نخستي  رفتاري ميان انسان
 در ايـن هـدف موفـق   شناسـان. آيـا او    تـا باسـتان   اسـت  شناسان زيسـتي دانسـته   انسان
  است؟ شده

  
  كتاب ة. معرفي نويسند2

پذيرفتگان سنگي و از شاگردان و تأثير  پارينه ةان دورگر پژوهشترين   شده  جان شي از شناخته
ر  Glynn Isaacيـادان گلـن آيـزاك (     ) و زنـده David Pilbeamمكتب ديويـد پيلبـيم (   و اوفـ (

به مناطق جغرافيـايي شـرق    ،خود استادان تأثيراز به ،) است. ويOfer Bar-Yosefباريوسف (
شـي   ه اسـت. فراواني در اين مناطق انجـام داد هاي   و كاوش هشد   مند هآفريقا و شامات عالق

هـاي باسـتاني     خط فكري گلن آيزاك فقيد است كه بـر اسـتفاده از داده   ةكنند  مشخصاً دنبال
، براي بازسازي رفتار افزارهاي سنگي دستيعني  ها ترين آن  مهم ةجمل از ،سنگي  پارينه ةدور

  شت. دا   ها و درنهايت درك فرگشت انسان تأكيد    انسان
معتقد اسـت كـه    ،كند  اي دنبال مي  شكلي حرفه افزارسازي را به  كه خود دست ،جان شي

تـوان بـه درك رفتارهـاي انسـان و       مـي  افزارهاي سـنگي  دستيات ئبا شناخت دقيق و جز
شناسـي    يافت. از اين طريق، وي در تالش اسـت كـه مـرز ميـان باسـتان        فرگشت او دست

بپيوندد.  ديگر يكعلمي را به  ةو اين دو شاخ بزندشناسي را كنار   انسان  سنگي و ديرين  پارينه
و مقـاالت متعـددي را    سـنگي تـا نوسـنگي پژوهيـده      هاي مختلف پارينه  جان شي در دوره

ــه ــه  ب ــار بشــر از راه   ،چــاپ رســانده اســت. البت ــر و فرگشــت رفت ــه درك تغيي همــواره ب
  است.  داشته نگاهي ويژه افزارسازي    دست
سنگي اسـت كـه     هاي متعدد پارينه  ايد يكي از ايرادات كار جان شي پرداختن به دورهش

 از سـنگي  افزارهـاي   دسـت  ينمـا  راهآن تأليف كتاب  ةتمركز را از كار او زدوده است. نمون
هـاي    ) است كه يادآور كاتـالوگ Shea 2013( يكدر خاور نزد يتا نوسنگ سنگي ينهپار ةدور
و  نـد مند ها بسـيار ارزش   قبيل كتاب  اين ،ان فرانسوي است. البتهگر پژوهششده توسط  تهيه
هـاي علمـي     ها تنها يكي از شاخه  اما اين ،سنگي هستند  ي خوبي براي مطالعات پارينهنما راه

زمان  درطولشود كه شناخت انسان و فرگشت او  براي رسيدن به هدف نهايي محسوب مي
روي، نويسنده به فكـر تـأليف    از آن است. ازاين  پسسنگي و   هپارين ةدور درطولو رفتار او 

  است.   كتاب حاضر افتاده
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 هاي ظاهري كتاب . ارزيابي ويژگي3

بـا تمثيـل آن بـراي     راه هـم و  ،درك قابل ،هاي سبك نگارش جان شي زبان روان از ويژگي
فصل نشاني از ايـن  ها و جمالت قصار سرآغاز هر   كار است. مثال  عموم و دانشجويان تازه

پارسـي   اصـطالحِ  صـفحه، ايـن كتـاب بـه     236سادگي و جذابيت سبك اوست. بـا تنهـا   
 ويـژه  بـه ان، منـد  عالقـه د كـه  شـو    توصـيه مـي   ،اسـت. بنـابراين   1»گوي گزيده و گوي  كم«

  2.مبادرت ورزند ،يعني انگليسي ،دانشجويان، به خواندن اين كتاب به زبان اصلي
و شـكيل انتشـارات دانشـگاه     مقبـول  آرايي كتاب براساس سـبك  بندي و صفحه صفحه

است. صورتاستفاده از فضاها و كادرها به بهترين  ةشده كه برپاي مبريج انجاميك  
كادر حـاوي توضـيحات    هفت و ،جدول 26تصوير،  51بر  و عالوه داردفصل  هنُكتاب 

هـاي    دارد. برخـي از تصـاوير مـدل      مفصلي نيـز در انتهـاي آن وجـود    ةتكميلي است. نماي
عمـد از   . نويسـنده بـه  ندكنتا منظور وي را گوياتر  را در بر دارند شده توسط نويسنده  مطرح

زيرا بر اين باور اسـت كـه در برخـي از     ،است   استفاده نكرده افزارهاي سنگي دستعكس 
 ،دهدب سبب حجم و برجستگي سنگ، ممكن است عكس وضوح خود را از دست به ،نقاط
دهـد.    هـاي قطعـه را نشـان مـي      و تمـامي بخـش   ردنداطراحي دقيق اين مشكل را  يك اما

هـاي    هـاي متـداول در مقـاالت و كتـاب      با طـرح  افزارهاي سنگي دستاي كتاب از ه طرح
 ةگـر جهـت ضـرب    كه نمايـان  نددادن هاشور  بدون نشان ،شناسي تفاوت دارند. همگي باستان
تا  است هاشورها خودداري شده براي درك بهتر خواننده، از ترسيم .است  شده بر قطعهوارد

هاي كوچك مشـخص    آمده بر قطعه با فلش  هاي وارد  جهت ضربه ،نظر نرسند. البته شلوغ به
هـاي گونـاگون بـراي      ). پس از ابـداع روش Shea 2017: 36, 37 ،1كادر  بنگريد بهاند (    شده
هاي گوناگون كامپيوتري، هنوز هم   برنامه ةوسيل به سنگي افزارهاي دست ياتئدادن جز  نشان

هاست كه در اين كتـاب نيـز مشـهود     يات آنئدادن جز  طراحي دستي گوياترين روش نشان
افزارهـاي   دسـت ان بـه شـناخت   منـد  عالقهدانشجويان و  ،نخست د كهشو   است. توصيه مي

قطعـات بـه    هنگام طراحـي دقيـقِ   زيرا به ،ها باال ببرند  در طراحي آن را مهارت خود سنگي
  شد.خواهند  موفق ديدن جزئيات تراش قطعه و درك بهتر آن

  
  . ارزيابي محتوا4

در  افزارهاي سـنگي  دستي تازه براي تفسير چهارچوب ةاين كتاب تالشي متهورانه براي ارائ
 ناسـان دور ش  رود؛ موضوعي كه از ديـد بسـياري از باسـتان     شمار مي درك فرگشت انسان به
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 ،عنوان يك اثـر باسـتاني   افزار سنگي به  افتاده است. شي در اين كتاب تالش دارد تا از دست
شناسانه از آن دست   تا به تفسيري انسان بگيردفاصله  ،كه بايستي موردثبت و ضبط قرارگيرد

نده از هاي بازما  ترين و فراگيرترين نشانه  از مهم افزارهاي سنگي دستيابد. درست است كه 
سنگي و پس از آن هستند، اما تنها پرداختن به اين بقايا بـدون    پارينه ةهاي انساني دور  گروه

هـاي    ي آنان با گونـه راه همو  ،فرگشت ،تغيير ،گيري  درنظرگرفتن زمينه و عللي كه به شكل
. در بينجامـد سنگي   پارينه ةتواند به درك كاملي از دور  نمي است، شده منجر مختلف انساني

ي افزارهـا   شناسـي دسـت    ان تنها به فنـاوري و گونـه  گر پژوهشسنگي،   برخي مكاتب پارينه
 ةجزئياتي چون زاويـ به و  اند كردهروي   قدر زياده  پردازند و گاهي در اين زمينه آن  سنگي مي

ي يـك ابـزار، جايگـاه قرارگيـر     ةهاي لب  ، تعداد روتوشمادر سنگ ةسازي سكوي ضرب  آماده
اسـت كـه     ماند. درست  ها باقي نمي  كه جايي براي تفسير آن اند شده مشغول و... ،ها  روتوش
افزارهـا    كـه ايـن دسـت   د شو  مي  فراموش، گاهي ندداربرده اهميت فراواني   موارد نام ةمطالع

اند.   ها بوده  پديدآورندگان آن ةروند گر ذهن فعال و پيش  بيان ،و درواقع  سازندگاني نيز داشته
ها   كه به انتشار كاتالوگد كرتوان به برخي مكاتب فرانسوي اشاره  دست مطالعات مي  از اين

اقـدام   سـنگي     افزارهاي كاربرد براي معرفي دست كمگاهي هايي با ذكر جزئيات   نامه و دانش
فرگشـت  افزارهـا براسـاس     تغيير دسـت  ةانساني و نحو ةبه گون ،اتمطالعدر اين  3.اند  هكرد

  است.   نشده  اشاره انساني
 ةسنگي بـا فرگشـت انسـاني از مجموعـ       افزارهاي  دست ةسازي مطالع  راه همشايد آغاز 

كـه گلـن آيـزاك يكـي از       جـايي  ؛ه باشـد آمده از آفريقا شـروع شـد    دست  سنگي به   صنايع
پـي گرفـت.    را درنيز اين رويه  ،از شاگردان آيزاك ،گذاران اين رويكرد بود. جان شي  بنيان

داند كه بـا كمـك     شناسي مي  انسان كند، خود را ديرين  طوركه در آغاز كتاب بيان مي  شي، آن
كـردن سـير فرگشـت آن      تغييرات رفتـاري انسـان و دنبـال    ةسنگي به مطالع افزارهاي  دست
شناسـي    هاي آمريكايي و بريتانيـايي باسـتان    پردازد. بسياري از مكاتب فكري در دانشگاه مي

و از پـرداختن بـه جزئيـات     انـد  شـمار آورده  شناسي به  انسان  سنگي را بخشي از ديرين  پارينه
جويند. شي معتقد اسـت كـه بـراي      سنگي دوري مي   افزارهاي شناسي دست  فناوري و گونه

سنگي نيسـت و     افزارهاي  دقيق دست ةاي جز مطالع  شناسانه چاره به ديدي انسان يابي دست
و بدون درنظرگرفتن نقش انسـان   باشد راه هممطالعات بايستي با فرايند فرگشت انسان اين 
زيست و شرايط  محيطتأثير    بسيار تحت افزارهاي سنگي دستزيرا ساخت  نمايد، معني مي  بي

صـنعتي بـه مطالعـات     ــ   نگـاه ماشـيني   ،اسـت. متأسـفانه   آن بـوده  ةسـازند  جسمي انسـانِ 



 315   )الهام قصيديان( … ,Stone Tools in Human Evolution بررسي و نقد كتاب

 

شناسان سنتي در دوران اوج   تأكيد اندك بر فرگشت انسان را باستان سنگي با   افزارهاي  دست
هاي اروپايي كـار    شناساني كه بر محوطه  شدن اروپا وارد اين شاخه گردانيدند. باستان  صنعتي

هـاي    و از روند فرگشت انسان فاصله گرفتند. در سـال  ندداداين ديدگاه را رواج  ،كردند  مي
شناسـي،    اي چون زمـين   رشته  سنگي و علوم ميان  ميان مطالعات پارينه با برقراري پيوند ،اخير

ي به تر بيش ةهاي گوناگون آگاهي و عالق  روش بهسنجي دقيق   و سن ،شناخت ژنتيك ديرينه
  است.   افزارها پديد آمده  دانستن درمورد سازندگان اين دست

در ايـن كتـاب درك فرگشـت    اي، هدف شي   كارگيري رويكردي تحليلي و مقايسه  با به
اسـت. وي از ايـن    ديگـر  يـك ها بـا    سانان و تفاوت آن  ها و ساير نخستي  ريخت  رفتار انسان

 را افزارهـاي سـنگي   دسـت  از اسـتفاده  و توليـد  بايـد  كنـد كـه چگونـه     موضوع آغـاز مـي  
ي سنگي بايستي به صنايع سنگي مختلـف، واحـدهاي زمـان     پارينه ةكنيم؟ آيا دور  بندي طبقه
  ؟شوديا يك توالي تكاملي منفرد تقسيم  ،پياپي

 افـزار  سانان (شامل انسان) در سه حالت بـه سـاخت دسـت     از ديدگاه نويسنده، نخستي
هنگام نياز مبرم به اسـتفاده   و به ،گاه، برحسب عادت  به  گاه ةاند: استفاد سنگي مبادرت ورزيده

هـاي سـاخت     پـيش روش  ميليـون سـال   سـه دهـد كـه در بـيش از      ي نشان مـي شاز ابزار. 
سـانان    درميـان نخسـتي   تر بيشكه  ،گاه  به  سنگي از ساخت ابزار براي نياز گاه افزارهاي دست

كه همان نياز مبرم انسان به ابزار  يافت  تغيير شود، به الگويي مختص انسان  امروزي ديده مي
هاي قوي، به ساخت   ها يا دندان  هاي زيستي خود، نظير پنجه  است. انسان براي جبران كاستي

 درطـول  افزارهاي سـنگي  دستكه چگونه  بسياري از ابزارها مبادرت ورزيد. براي درك اين
سـانان   هـا و سـاير نخسـتي     ابزارها درميان انسان ةشي به مقايس ،فرگشت انسان تغيير كردند

 ةشاخصـ بـا تغييـر    راه هـم  افزارهـاي سـنگي   دستكند كه چگونه   بيني مي  و پيش پردازد مي
اسـتفاده از ابزارهـاي برنـده،     :نـد از ا انـد. ايـن رفتارهـا عبـارت      رفتارهاي انساني تغيير يافته

با حمل اشيا)، زبان و ابزارهاي نمـادين، مهـاجرت و پـراكنش     راه هممند ( جايي هدف هجاب
ـ   و يك ،جغرافيايي ه جانشيني كه موضوع فصول چهارم تا هشتم كتاب هستند. شي سـپس ب

از آغـاز توليـد و اسـتفاده از     افزارهـاي سـنگي   دسـت هـا بـا تحليـل      بيني  آزمايش اين پيش
  پردازد.  مي ،سال پيش 6500نيم ميليون تا  و سهيعني از  ،سنگي افزارهاي دست

هـاي    پردازد كه چگونه تفاوت  كتاب به اين موضوع مي ةمقدم در شي ،در فصل نخست
را ايجـاد   افزارهـاي سـنگي   دسـت سانان تفاوت ميـان    نخستيها و ديگر   فناوري ميان انسان

 :كنـد  منشـأ انسـان و فرگشـت مطـرح مـي      ةدربـار  را هـايي اساسـي    است و پرسـش   كرده
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ها   لحاظ رفتاري متمايزند؟ چرا رفتارهاي انسان هاي انساني از ساير حيوانات به گونه  چگونه
دهد: صنعتي، پيش   زمايش قرار ميفناوري را موردآ ةمتفاوت است؟ وي سه دست ديگر يكبا 

ــاير نخســتي  ،از صــنعتي ــاوري س ــه  و فن ــانان ب ــازمان  س ــي بحــث،   جــز انســان. در س ده
هـاي    كـه انسـان   درحـالي  ،گنجند  پيش از صنعتي مي ةسنگي در دست  هاي پارينه  ريخت  انسان

هـاي    ميمـون هـا و    ماننـد شـامپانزه   ،سـانان   گيرند. نخسـتي   صنعتي قرار مي ةامروزي در دست
  گنجند.   جز انسان مي سانان به  فناوري نخستي ةطبيعتاً در دست ،كاپوچين

سـنگي را   افزارهـاي   شناسـان چگونـه دسـت     پـردازد كـه باسـتان     فصل دوم به اين مـي 
كنـد كـه بـا      نهـاد مـي   سنگي نخست پيش افزارهاي  دست ة. نويسنده براي مطالعكنند  مطالعه

هـاي انسـاني     توسط گـروه  افزارهاي سنگي دستنگاري و شناخت استفاده از   مطالعات قوم
جـا   مهم در اين ةنكتها را دريابند.   افزارها داستان زندگي آن  معاصر و ساخت آزمايشي دست

سـنگي از    سـنگي پارينـه     افزارهـاي   دسـت  ،سپس ؛است افزارهاي سنگي دستدرك كاربرد 
باســتاني، موردمطالعــه قــرار گيرنــد.  ةينــد، يعنــي اليــآ  دســت مــي اي كــه از آن بــه زمينــه

 ة)، مطالعـ chaînes opératoires) بـراي بازسـازي تـوالي تـراش (    refittingقطعات (  بازنشاني
 ة)، مطالعـ microwear analysisبرجـاي مانـده (   ةبراي دريـافتن آثـار اسـتفاد     هاي قطعات  لبه
 افزارهـاي سـنگي   دسـت و مطالعـات ميكروسـكوپي    ،)cut marksشدگي ( برش و قطع  آثار

)residue analysisهستند. افزارهاي سنگي دست ة) از نكات كليدي مطالع 

تحليل  چهارچوبعميق بازبيني  ةبه مطالع ،»افزارهاي سنگي دستتوصيف « ،فصل سوم
 پـردازد و تـالش دارد كـه ايـن تحليـل را وارد بحـث فرگشـت        سـنگي مـي     افزاهاي  دست
مفـاهيم  «و  »مفـاهيم ضـروري  «عنـوان   بـا در ايـن فصـل، دو بخـش را     ،. شـي كند  يانسان

هــاي   بنــدي  خــام و دســته  . مفــاهيم ضــروري شــامل ســنگكنــد  مطــرح مــي» غيرضــروري
دار، چكـش سـنگي،     ، ابزارهاي روتوشمادر سنگسنگي است (مانند تراشه،  افزارهاي  دست
/ افزارهـا   هـا، بازيـابي دسـت     پرداخت برداشـته تراش،   طور مفاهيم ديگري چون توالي  همين

recyclingشدن خارج ، ازرده /discard و سـبك سـاخت). شـي از كـاربرد مفـاهيم       ،، كـاربرد
و  ،سـنگي كهـن، ميـاني     سنگي چون پارينـه   هاي پارينه  فرهنگي مربوط به زيردورهـ   تاريخي

ــان ــوين، مي ــدوايي ( ن )، اوريناســي Acheulean)، آشــولي (Oldowanســنگي، نوســنگي، اول
)Aurignacian(، و تنها از برخي از  ،داند ها را مفاهيم غيرضروري مي  كند، آن  و... خودداري مي

هاي زماني نيـز از اصـطالحات     برد. براي ناميدن دوره  نام مي افزارهاي سنگي دستهاي   گونه
انتقـاد شـي بـه     كنـد.   يهاي آن و هولوسن استفاده م  شناسي چون پليستوسن و زيردوره زمين
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كند، تازگي ندارد. شايد   طوركه وي ادعا مي  آن ،افزارهاي سنگي دستهاي سنتي تحليل   روش
خـود   سـت كـه  ا شناسـي بـه فنـاوري     تنها بازبيني روش تحليـل وي تغييـر تمركـز از گونـه    

گراهـام  بنـدي      نظير دسـته  ؛است شده افزارهاي سنگي دست ةمطالع وارد ادبيات هاست مدت
) Foley and Mirazon Lahr 1997( الر ) و رابرت فولي و مارتا ميـرازون Clark 1977كالرك (

نهـادي خـود    پيش چهارچوب ازتا  است است. شي تالش كرده   كار كالرك بوده ةپايكه بر
 افزار هاي رايج براي فناوري دست بندي گزين دسته جاي را و قالبي توصيفي رود اندكي فراتر

هاي فنـاوري   تا در اين كتاب روش است كند. به همين منظور، وي تالش كرده  ارائهسنگي 
را بسط دهد تا بـه   تاريخ از پيش دنياي) در كتاب Clark 1977شده توسط كالرك ( توصيف

 ها دست  نقاط مختلف دنيا با سازندگان مختلف آن افزارهاي سنگي دست ةمدلي براي مقايس
افزارهـاي    توانند براي دست  سان مي يك ةهاي مطالع  بود كه روش   يابد. كالرك بر اين عقيده

شـوند. بـه همـين منظـور، وي تمـامي       كار گرفتـه  هاي متفاوت به  ها و مكان  مربوط به زمان
متشكل   نخست ة. بر اين اساس، دستكردسنگي را در قالب پنج دسته تقسيم  افزارهاي دست
دوم شـامل   تةاسـت. دسـ     هـا انجـام شـده     آن ازاندكي  برداري  هاست كه تراشه  سنگ  از قلوه

ها و   سوم تراشه ة) است. دستcleaversابزارهاي دورويه نظير تبرهاي دستي و ساطورابزارها (
گيـرد.    مـي    ) را در بـر prepared coresشده ( هاي پرداختمادر سنگآمده از   دست  به   ابزارهاي

) هسـتند. آخـرين دسـته را ريزابزارهـا     laminarمـدار (   افزارهـاي تيغـه    چهـارم دسـت   ةدست
)microlithsدهند (   ) تشكيل ميFoley and Mirazon Lahr 1997بندي كالرك  ). البته اين دسته

  سنگي نيز منطبق است.   هاي زماني پارينه  بر زيردوره
در بنـدي خـود را     شـبيه اسـت. شـي دسـته     بسيار بندي كالرك  بندي شي به دسته  دسته

اختصـار   بـه  2- 3و در جـدول   كشـد  مـي تصـوير   خوبي بـه  كتاب به 4- 3و  3- 3هاي  شكل
روش چكــش و ســندان  ةدربرگيرنــد A ةكنــد. دســت  هــاي هــر دســته را بيــان مــي    ويژگــي

)hammer and anvilاست. دست (ة B مادر سنگ ) دوقطبيbipolarة) است. دست C مـادر   سنگ
اولين گام در توليد تراشه است كـه   D ةهاست. دست  دوجهيو انواع چن ،اي، ساطورابزار  قلوه

دارهـا،    دندانـه  دارهـا/   كنگـره  هـا/   دار، خراشـنده   هاي روتوش  تراشه ةشاخ هفتخود شامل 
دار و   دار و دنبالـه   قطعـات زبانـه   و هـا،   هـا، تيـزه    ها، ريزابزارهـا، اسـكنه    شده  قطع دارها/ كول
كشيده است و خـود   ةابزارهاي دورويـ    مادر سنگ E ةدستهاي روي تراشه است. مادر سنگ

و  ،دار  هـاي زبانـه    هـاي نـازك، دورويـه     ابزار كشيده، دورويـه ـ    مادر سنگشامل چهار گروه 
هاي دووجهي است كه خود شامل سه زيرگروه مادر سنگشامل تراش  F ةهاست. دست تيشه
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و مركزگراسـت.   ،هاي ديسـكي مادر سنگهاي لوالواي تيغه، ديسكي و ساير مادر سنگانواع 
مادرهـاي   وجهي است كه سـه زيرمجموعـه دارد (سـنگ     هاي يكمادر سنگشامل  G ةدست

 ،شـده  شامل قطعـات سـاييده   H ةهاي بزرگ). دست  و خراشنده ،ريزتيغه ،سكويي توليد تيغه
انـواع  شـامل   I ةاسـت و دسـت   ،شـده و جالخـورده   سـاييده  ةها و چاقوهايي با لب   نظير تيشه

  ساب است.     سنگ
امــا كــاربردي  ،توجــه اســت درخــور شــي و بــازنگري وي بســيار  ةبنــدي تــاز  دســته

شود،  بندي مي  كه بخش بزرگي در اين فصل صرف توصيف اين دسته  رسد. بااين نمي  نظر به
جاي فصول بعـدي،    شود. در جاي  نمي كار گرفته زياد به Iتا A بندي   كتاب اين دسته ةدر ادام

بندي و گاهي زبـاني بسـيار     پردازد تا خود دسته  به اصطالحات رايج فناوري مي تر بيشوي 
 افزاهاي  اني كه تخصصي در جزئيات دستگر پژوهشكند و احتماالً براي   تخصصي پيدا مي

له ئهمين مسـ رسد.   نظر مي كننده به شناسان، پيچيده و خسته  انسان  سنگي ندارند، مانند ديرين
 افزارهاي سنگي دست ةكردن نقش مطالع  كه برجسته ،شود شي از هدف غايي خود  سبب مي

 ،. بـراي نمونـه  دشو شناسان است، دور   شناسان و انسان  و پيداكردن زبان مشترك ميان باستان
هــا را   ســازي آن  آمــاده ةهــا و نحــومادر ســنگانــواع  101و  98در فصـل پــنجم صــفحات  

. هم پرداختن به جزئيات فناوري و هم اسـتفاده از حـروف اختصـاري بـراي     دهد مي  شرح
شناسان زيستي   و درك آن را براي انسان است توصيف هر دسته سبب پيچيدگي بحث شده

  .كند     دشوار مي
در  افزارهـاي سـنگي   دستهاي فناوري ساخت   فصول بعدي كتاب به شناسايي توانايي

هاي شناختي آن اختصاص دارد. در هر فصلي، شي به   نوآوريارچوب فرگشت انسان و هچ
وي بـه بـازبيني    ،گذارد. درواقـع   سنگي تأثير مي   افزار  ر ساخت دستدكه  پردازد  ميي مورد

امـا در   ،پـردازد   پليستوسـن مـي     ةاولـدوايي تـا پايـان دور    ةافزارسازي از دور  صنعت دست
هـاي مـوردنظر     بينـي   ها تا به پيش  آن ةنتي مطالعهاي رايج و س  نه در قالب ،ارچوب خودهچ

سـنتي توصـيفي بـراي فرگشـت      چهـارچوب وي بـه   ةبـازنگري و نگـاه تـاز    خود برسد.
هاسـت كـه    شناسي و البته مـدت   تا گونه داردتأكيد بر فناوري  تر بيشسنگي  افزارهاي دست
نظـر   ةكـه برانگيزاننـد   نيسـت  در آن اي  تـازه  ةاند و نكت  شناسان به اين رويكرد رسيده  باستان
د كـر پوشي  اما نبايد از اين نكته نيز چشم ،باشد افزارهاي سنگي دستشناسان به  انسان ديرين

سـانان از    انسان امروزي و ديگـر نخسـتي   ةاستفاد ةميان نحو ةبا مقايس است كه شي توانسته
  ارائه كند. را آزمايشي قابل فرضيات افزارهاي سنگي دست
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توسـط   افزارهـاي سـنگي   دستپس از پرداختن به داليل لزوم استفاده از  ،فصل چهارم
 ةشده، يعني قطعات مربوط بـه دور  ساخته افزارهاي سنگي دستها، به نخستين  ريخت  انسان

منــد   پــردازد كــه آغــازگر رونــد توليــد نظــام  هــا مــي  آن ةســازند راه هــم پليوپليستوســن، بــه
بنـدي سـنتي     ايرادي كـه شـي بـه دسـته     جا ر ايند د.شو محسوب مي افزارهاي سنگي دست
) Leakey 1966تأمل است. وي از صنعت اولدوايي ( درخور  ،گيرد    سنگي مي افزارهاي دست

كه شناسايي و  كند  شناسان را متهم مي  برد و باستان  نام مي )Harmand et al. 2015( و لومكوي
 و بر است بودهگرفته در ذهنشان   شكل  افزارها براساس الگوهاي ازپيش  تشخيص اين دست

هـا و    ريخـت   كه از پيش به فرگشت انسان  اين  اند، بدون  ها را توصيف كرده  آن ،همين اساس
باشيم كه قدمت صنعت لومكوي در كنيا به    نظر داشته بايد در باشند.   ها توجه داشته  رفتار آن
 ةاست. سازند تر از اولدوايي بوده كه بسيار پيشگردد   مي  نيم ميليون سال پيش باز و سهحدود 

سـانان آفريقـايي امـروزي      اند با حجم مغـزي كـه از نخسـتي     ها بوده  ها هم استرالوپيتسين  آن
از لحـاظ شـكلي و فنـي، ايـن      ،شناسـان معتقدنـد كـه     است. برخـي نخسـتي   نبوده تر بيش
هاي آفريقا براي شكستن   كه نخستيها مشابه روشي است   استفاده از آن ةافزارها و نحو دست

كننـد    اسـتفاده مـي   ها سخت بر آن ةها با پوست  و كوبيدن ميوه ،سندان ،كمك چكش مغزها به
)Haslam et al. 2009توانـا   اسـت،  چه تصـور شـده    از آن تر بيشها بسيار   نخستي ،). بنابراين

كـه توسـط    ،بازسازي منشأ فناوري توانند در اختيار مدل  ي را ميتر بيشهاي   اند و داده  بوده
  است.    شده ، در اختيار ما بگذارند كه متأسفانه در اين كتاب ناديده گرفتهاست شده شي ارائه

شـده و   ريـزي   برنامـه   هايي ازپيش  پردازد كه حركت  ها مي  فصل پنجم به مهاجرت انسان
آن  ةدرنتيجـ  كـه  شـود  مـي منـد روشـي نوآورانـه محسـوب      جايي هـدف  همندند. جاب هدف
سـوي اوراسـيا    هاي نخستين را به مهاجرت بـه منـاطق خـارج از آفريقـا و بـه       ريخت انسان
). چنـين رفتـاري از   Scardia et al. 2020 ؛2و  1سـاخت (تئـوري خـروج از آفريقـاي       قادر

 انسان بسيار كليـدي  است. موضوع مهاجرت در تاريخ فرگشت سانان ديگر برنيامده  نخستي
 افزارهـاي  است و رويكرد شي به آن، با تكيه بر دسـت  هاي مهمي را رقم زده  و بحث است
هـا در    ريخـت  جايي و مهاجرت انسـان  هاست. نخستين شواهد جاب   توجه درخورنيز  ،سنگي
منـد اسـتفاده از    جايي هـدف  هاست. اين جاب   شده زماني گذار به پليستوسن مياني ديده ةدور

افزارسـازي، هـم از لحـاظ     آورد كه به بهبـود دسـت     را فراهم خام  سنگ تر بيشمنابع بهتر و 
 بـه  كه اين موضوع تنهـا مخـتص   كردها، كمك   كابردي و هم از لحاظ سهولت در حمل آن

  است.    ها بوده  ريخت   انسان
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كه وقتـي    اين ؛است   گسترش زبان و ابزارهاي مربوط به آن پرداخته ةفصل ششم به رابط
كار گرفت و توانست ابزارهاي چندگانـه و   مفاهيم پيچيده و نمادين را به بار انسان  نخستين

مياني به پايـاني رخ داد   ستوسنيپل ةهنگام انتقال از دور آورد. اين تغييرات به پيچيده را پديد
) anatomically modern humanهم از لحاظ فيزيكي و هم فرهنگي مدرن ( انسانِ ةكه با گون

كليـدي در   ةعنـوان نكتـ   فصل، شي بر اهميت تنوع فرهنگي و فناوري به. در اين شد راه هم
   هاي ابزارهاي گيرد كه زيادشدن گونه  كند. وي نتيجه مي  مدرن تأكيد مي   درك فرگشت انسان
تـا انسـان    اسـت  شـده   و سببدارد ن نشان از توانايي زبا ستوسنيپل ةسنگي در اواخر دور

  ي را درنوردد. تر  هاي جغرافيايي گسترده   مكان
انـد بتوانـد مفهـوم      جز ابـزار داشـته   آالت و اشيايي كه كاربردي به  شايد پديدآمدن زينت

شدن انسان را بهتر برساند، اما اين شـواهد بـراي اثبـات كـاربرد زبـان كـافي نيسـت         مدرن
)Vanhaeren and d’Errico 2006تنهـايي   افزارسازي بـه   شدن صنعت دست  ). براساس پيچيده

كـه خـود نويسـنده نيـز     طور يافـت. همـان   گفـتن دسـت    توان به اثبات توانـايي سـخن    نمي
عنـوان   بـه  ،نظير ريزتيغـه  افزارهاي سنگي دستهاي   كند، تنها براساس برخي گونه مي  اشاره
شاخصـي بـراي اثبـات     آن راتـوان    ، نمـي ستوسـن يپلافزاري رايـج در اواخـر عصـر      دست
هاي ديگر انسان هم   هاي ديگر و درميان گونه  ريزتيغه در دوره زيرا دانست،بودن انسان  مدرن

  است.    وجود داشته
پـردازد.    مـي  ستوسـن يپلمهـاجرت انسـان در اواخـر     ةلئنويسنده به مس ،در فصل هفتم

كند كه طي آن كل  اي استفاده مي  ) براي توصيف پديدهmigrationمهاجرت ( ةنويسنده از واژ
هـاي كوچـك انسـاني      ) با گروهdispersalكه پراكندگي ( كند، درحالي  يك جامعه حركت مي
هـاي ديگـر نيـز وجـود دارد. در       جايي امكان اختالط با گروه هجاب ةسروكار دارد كه درنتيج

 ،بودنـد، بـه منـاطق جديـدي       طور كامل مـدرن شـده   ها به  كه انسان ،ستوسنيپل ةاواخر دور
هـاي   افزارها همگي انسـان   كه سازندگان دست  جا  ازآن ند.وارد شد ،ازجمله استراليا و آمريكا

ــتان ،) هســتندhomo sapiensهوشــمند ( ــا جســتشناســان   باس ــان  و ب جــوي شــباهت مي
 ،افزارهاي مناطق جغرافيايي متفاوت تالش در رديابي مسيرهاي مهاجرت انسان دارند دست

تـأثير محيطـي اسـت كـه       شدت تحت به افزارهاي سنگي دستكه روش ساخت   غافل از آن
توان بااطمينان   نمي افزارهاي سنگي دست ةتنها با مطالع ،بنابراين .سازندگان در آن قرار دارند

شناسـان و    كـارگيري دانـش انسـان    به رديابي مسيرهاي مهاجرتي دست يافـت. تنهـا بـا بـه    
تـوان بـه     ي مـي هاي باسـتان   ) دركنار دادهpalaeogeneticistsان علم ژنتيك ديرينه (گر پژوهش



 321   )الهام قصيديان( … ,Stone Tools in Human Evolution بررسي و نقد كتاب

 

يـد بـه   بنگر ،در ايـن زمينـه   تر بيشيات ئمورداعتمادي دست يافت (براي دريافت جز ةنتيج
Krause and Trappe 2019.(  
پـردازد.    و اوايـل هولوسـن مـي    ستوسـن يپل ةجانشيني در اواخر دور فصل هشتم به يك

گياه و حيـوان از   سازي  با اهلي راه هم را، موردي از صنايع سنگي ةاين فصل، شي مطالع  در
افزارهـاي   دسـت هـاي ميـان     دهـد. وي نخسـت بـه بيـان تفـاوت       ارائه مي ،شامات  جنوب
رو و  ميـان جوامـع كـوچ      جانشـين و سـپس تفـاوت    سـانان يـك    ها و نخسـتي  انسان  سنگي
  پردازد.  مي  جانشين يك

شده   مطرحبيني   پيش 25گيري اختصاص دارد. از   بخش پاياني كتاب، فصل نهم، به نتيجه
هـاي رفتـار انسـان      شناسي و فنـاوري بـا فرگشـت برخـي جنبـه       كه چگونه گونه  اين ةدربار
اند   سان رسيده يك ةبيني به نتيج  كه دو پيش درحالي ،شود  بيني تأييد مي  پيش 22 ،كند مي  تغيير

 افزارهـاي   ر دسـت دكه مربوط به ارتباط محـل سـكونت و تـأثير آن     ،ها  بيني  و يكي از پيش
  تأييد نشد.  ،بود  سنگي

اثر تغيير در آناتومي انسان، نياز و وابسـتگي وي  بر ،مرور سخن شي اين است كه به كوتاه
در آناتومي، تغييرات  تر بيشبا تغييرات  ،مرور كه به شدشد و همين امر سبب  تر بيشبه ابزار 

بـه درك   قـادر  ه انسـان اي ك  ي نيز در ابزارهاي ساخت دست وي ايجاد شود. لحظهتر بيش
اي بـود كـه راه وي از سـاير      لحظه شد،هاي خود   ها و ناخن جز دندان كارآمدي ابزارهايي به

هـاي خـود انجاميـد و درنهايـت بـه        شدن وي از عمـوزاده   شد و به دور   سانان جدا  نخستي
اي كـه شـي     زندگي نيست. جمله ةشد كه بدون استفاده از ابزار قادر به ادام تبديلموجودي 

بلكه خود به تملـك   نشد،كند كه انسان صاحب ابزارها   قول مي در آغاز فصل نهم خود نقل
  خوبي گوياي اين وضعيت است. به 4،ها درآمد آن

ها پيشي بگيرد و ساخت و استفاده از   ما توانست بر ساير نخستي ةطور گون هكه چ اما اين
پرسشي است كـه در انتهـاي ايـن فصـل      ،ر دهدناپذير زندگي خود قرا  ابزار را جزء جدايي

ايــن ســطور،  ةزعــم نگارنــد اســت. بــه   نشــده امــا جــوابي بــراي آن يافــت ،مطــرح شــده
تا بتواند انتظارات خواننـدگان  ها بپردازد   به فيزيولوژي ساير نخستي تر بيشتوانست  مي  شي
ي از تـر  بـيش دريافـت حجـم    ،سـازد   ذهن متبـادر مـي   چه عنوان كتاب به زيرا آن ،برآورد  را

چه در كتـاب رخ   اما آن ،سانان است  ساختن ابزارسازي درميان نخستي  اطالعات براي روشن
  هاي انساني است.  به فرگشت انسان و گونه پرداختن تنها ،دهد   مي
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  گيري . نتيجه5
بسـياري  هاي پژوهشي   سنگي است كه پروژه   افزار  اي دست  حرفه ةو سازند گر پژوهششي 

ان گـر  پـژوهش كه برخـي   است. درحالي انجام رسانيده هاي مختلف را به  ها و دوره  در مكان
اي براي بحث درمورد فرگشت   تازه چهارچوبوي موافق نباشند، شي  ةممكن است با عقيد

تغييـرات رفتـاري و    ةعنوان يكي از منابع مهم اطالعاتي براي مطالع به ،را سنگي افزار  دست
تا از  است كرده   جاي اين كتاب تالش  آورد و در جاي  فراهم مي ،در فرگشت انسانشناختي 

و گامي در روشي تازه بردارد. از  شود نگاري دور و گاه ،ارچوب سنتي فرهنگي، تاريخيهچ
در فرگشـت   افزارهـاي سـنگي   دستنقش  ةتمامي رويكردهاي سنتي براي مطالع ،نظر وي
تـا توضـيحي و درواقـع     اسـت  هـا توصـيفي بـوده    آن تر بيشزيرا  ،نددچارنقصان  بهانسان 

زيـرا از   ؛نيسـتند  شـدني  آزمـايش   هـا  شـده از آن  قوانين اسـتخراج  ،شهودي هستند. بنابراين
 زمـان چـه صـنايع     كـه هـم    براي نمونه، اين ؛پذير نيستند  آيند كه آزمون  دست مي شواهدي به

كـه    شناسان درمـورد ايـن    ير ديدگاه برخي باستاناند وجود داشته باشند. نظ  توانسته  سنگي مي  
و ميـرازون الر در   ،فولي ،بندي كالرك (بنگريد به دسته 5و احتماالً  ،4، 3، 2هاي   بندي  دسته

) middle stone ageمياني (  چه در عصر سنگ  نظير آن ،زمان اتفاق بيفتند اند هم  توانسته  باال) مي
  ). Foley and Mirazon Lahr 1997( يمدر آفريقا شاهد

قبولي را ارائه دهـد تـا بتوانـد نقـش      قابل بيني و فرضيات  كتاب در تالش است تا پيش
 ةدر فرگشت انسان را نشان دهد. ايـن كـار را بـا مطالعـه و مقايسـ      افزارهاي سنگي دست
دهـد. شـايد در فصـل چهـارم       ها انجام مـي   ها و ساير نخستي  سنگي انسان افزارهاي دست

و تاحدودي فصل هفـتم   ،مند) جايي و مهاجرت هدف هپنجم (جابفصل  ،(ابزارهاي برنده)
باشـد، امـا در فصـول بعـدي،      اي به اين هدف نزديك شده  (مهاجرت و پراكنش) تا اندازه

شـود و    رنگ مـي  ها كم  و نقش ساير نخستي بنابه ماهيت فرگشت انسان، از اين هدف دور
ويژه فصل ششم (زبان و ابزارهـاي نمـادين) و فصـل هشـتم      هدر فصول بعدي، ب ،مرور به

شـود. از لحـاظ زمـاني، فصـل هشـتم بـه         ها ديـده نمـي    جانشيني)، تقريباً اثري از آن (يك
در آن متوقف شـدند. اصـوالً    افزارهاي سنگي دستپردازد كه توليد بسياري از  مي  اي دوره

جانشـيني و   يـك  ةآغاز دور هنگام به افزارهاي سنگي دستتا به  است شي چه لزومي ديده
ها پس از پايان عصـر سـنگ بـه توليـد       بپردازد؟ درست است كه انسان تا مدت  پس از آن

ها اهميت نخستين خود را از دست   )، واقعيت اين است كه آنRosen 1997داد (  ها ادامه  آن
شـامات  هـايي از    كـه چـرا مثـال    كنـد   مشـخص نمـي   ،شـكل واضـح   بـه  ،داده بودند. شي
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خـالف هـدف خـود در ابتـداي كتـاب، براسـاس تـوالي          بر ،كه چرا  اند و اين شده  انتخاب
اسـت. ايـن موضـوع نشـان        را در نظـر گرفتـه   افزارهاي سـنگي  دستتاريخي روند تغيير 

   بنـدي تـاريخي آن    تا پايان از زمـان از آغاز  افزارهاي سنگي دستدهد كه روند بررسي   مي
و است كاربردي  افزارهاي سنگي دستسنتيِ  بنديِ  تقسيم زعم شي به ناپذير است و جدايي
  .كند مي تر ها را ساده  درك آن

انـد. بـراي     ي موردبحث قـرار گرفتـه  تر بيشها با دقت   در فصول نخست كتاب، تفاوت
كنـد كـه     سنگي، شي بـا ايـن موضـوع آغـاز مـي     ة ابزارهاي برنددر در فصل چهارم  ،نمونه

هـا هسـتند كـه      كنند و تنهـا انسـان    عنوان كوبنده استفاده مي سنگي را به   ها ابزارهاي  نخستي
از اين مشاهدات بـراي   ،برند. سپس  كار مي كردن و بريدن به  سنگي را براي سوراخ   ابزارهاي

 شوند. اين  ميخالف شواهد آزمايش   شود كه بر  هاي باستاني استفاده مي بيني درميان داده  پيش
اسـت،   قبول قابل مستقل شواهد از استفاده با فرضيه آزمايش در آن دقيق اصرار نظر از الگو

اين تغيير رويكرد اگرچـه جالـب    ،هاي باستاني آشنا هستند  هايي كه با داده  اما براي خواننده
كـه رويكـرد سـنتي     كند  دست پيدا مي هايي  رسد كه به نتايج مشابه با بحث  نظر مي به ،است

دارد، امـا   »تقابل با رويكردهاي سنتي« ةبخشي دربار هر فصلي، چنين توالي زماني دارند. هم
انتقادهـاي شـي از    تـر  بـيش شد،    طوركه قبالً نيز اشاره  ند. همانا ها اغلب پيچيده  اين تفاوت

انـد    دهكـر آن اشـاره   نيز به ديگر جاهاي افراد ديگري در ند، اماا پذيرفتنيرويكردهاي سنتي 
  ).Foley and Mirazon Lahr 2003به  بنگريد ،(براي نمونه

هـا بـا    خوريم كه اثبـات آن   برانگيز برمي  هاي كتاب، به نظرياتي تأمل  در برخي از قسمت
افزارها  كه برخي تغييرات روي دست  زدن درمورد اين  حدس ،مشكل مواجه است. براي مثال

منظـور برقـراري ارتبـاط اسـت يـا برخـي        ها براي توليد صـدا بـه    آن استفاده از ةدهند  نشان
اشـيا از مـوادي كـه     سـاخت وسـايلي بـراي حمـل     فناوري ذهن درمورد از دور حدسيات

هفتم) كه   فصول ششم و بنگريد بهمانند ساخت سبد از گياهان ( ،رفتند سرعت از ميان مي به
  نيامده است. دست پليستوسن به ةهنوز شواهد مستقيم آن از دور

افزارهـاي انسـان     ارتباط زبـان و دسـت   ةكه به مطالع ،رسد فصل ششم كتاب نظر مي به
ـ دربـارة  به مقصود خود  ،است شده   طوركه در ابتداي فصل گفته  آن نتوانسته ،پرداخته  ةارائ
گانـه   پـنج هـاي    بيني  پيشفهرست توان از   مي ،ها بپردازد. براي نمونه  ها و اثبات آن بيني  پيش

بنـدي در    دسـته بـاوجود  فصل ششم و جدول نخست اين فصـل نـام بـرد.    نود  ةدر صفح
 ،نماينـد. درواقـع    كننـده نمـي    هـا قـانع    بينـي   انتهاي فصل، توضيحات در پذيرش اين پـيش 
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را به پيچيـدگي در   افزارهاي سنگي دستشكلي ساده، شي پيچيدگي و تنوع در ساخت  به
كمـك زبـان    گيرد كه انتقال ايـن مفـاهيم بـه     مي   و نتيجهدهد  مي گيري مفاهيم نسبت  شكل

  است.     صورت گرفته
 ابزارسـاز  هـاي   نخسـتي  ميـان  رفتـاري  هـاي   تفـاوت به بخش دوم عنوان كتاب درادامه، 

جـز انسـان    هاي ديگـر بـه    به نخستي ،رود  طوركه از عنوان كتاب انتظار مي آن  آيا. پردازيم مي
بـه   تـر  بـيش توان نتيجه گرفت كه شي   با نگاهي به ارجاعات كتاب مياست؟   پرداخته شده

ابزارهـايي نظيـر   آمريكا نيـز   ةهاي كاپوچين قار  است. ميمون تر اشاره كرده  مطالعات قديمي
 جـز  بـه ). Haslam 2017; Proffitt et al. 2016( دارنـد هـايي برنـده       سازند كـه لبـه   مي  الدوايي
سـانان مـبهم     هاي شي درمورد روابط اجتماعي نخستي از داده ، برخيافزارهاي سنگي دست

ها هستند كـه در پـرورش كودكـان      كند كه تنها انسان  اشاره مي ،براي نمونه .رسند  نظر مي به
خويشاوندان غذا با غيرنام تقسيم  سانان ديگر مفهومي به  نخستي ،كنند  خود باهم همكاري مي

مبرم خود استفاده   اي رفع نيازسنگي بر افزار  هستند كه از دستها   تنها انسان ،خود را ندارند
و خـواب   زنـدگي محـل   ، وسانان ديگر باهم همكاري درازمـدت ندارنـد    نخستي ،دنكن  مي
مقايسـات كلـي    ةاين ابهامـات درنتيجـ   ،رسد  نظر مي ساني براي مدت طوالني ندارند. به يك
هـا،    از رفتارهـاي نخسـتي   را ياتئبا جز راه هماست و نويسنده اطالعات دقيق و  آمده پيش
ها در   كه بايد در نظر داشت كه رفتار نخستي ديگر اين ةدهد. نكت  ها ارائه نمي  و ميمون ،ها  كپي

دارد. زمـاني    اند تفاوت فاحشـي   هايي كه هميشه در طبيعت زندگي كرده  اسارت با رفتار آن
نـه،  شـود (بـراي نمو    ها در طبيعـت دقـت    نخستيمقايسه دقيق خواهد بود كه به رفتار اين 

 ). Haslam 2009; Luncz et al. 2015, 2017; Elisabetta et al. 2013يد به بنگر

سـنگي در   افـزار   شي معتقد است كه يكي از داليل محدوديت استفاده از تحليل دسـت 
چنـين  شناسـان تنهـا افـرادي هسـتند كـه        مطالعات فرگشت انسان ايـن اسـت كـه باسـتان    

دادن بـه ايـن     شناسـان بـه پاسـخ     انسان  پرسند و تنها تعداد اندكي از ديرين  هايي را مي پرسش
، افزارهاي سـنگي  دستمطالعات  چهارچوبدهند. با بازنگري در   مي   ها عالقه نشان  پرسش

بلكـه   ،زماني و مكاني شناخته شـوند  ةعنوان مشخص تنها به ها نه  تا آن كرده استشي تالش 
كـه    د. غافل از ايـن نكار رو  فرگشت انسان به ةتا براي مطالع هستندها   شاهدي بر رفتار انسان

غـرق شـده و از    افزارهـاي سـنگي   دستشناسان فراواني نيز هستند كه تنها در بحث   باستان
امالً ك ديگر يكشناسان از   شناسان و انسان  اند. بيگانگي باستان  مانده بحث فرگشت انسان دور

بستر مناسـبي بـراي   دن آور ها و فراهم  دن فاصلهكر  دوطرفه است و البته تالش شي براي كم
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 ةزمينـ  تر در  نظريات بهتر و به واقعيت نزديك ةها براي ارائ  پيوستگي اين دانش هم تلفيق و به
هاي سـنتي    شناسان جالب خواهد بود كه از قالب براي باستانستودني است.  فرگشت انسان

هـا    تر نقش آن  مهم همه ازو به درك كليات آن و  بيايند بيرون افزارهاي سنگي دستشناسايي 
ــاهيم   ةدر فرگشــت انســان و مطالعــ ــرورفتن در قالــب اصــطالحات و مف ــد. ف آن بپردازن

اند كه   گرفته و تثبيت شده شناسي جا  باستان ةقدر در روش و نظري آن افزارهاي سنگي دست
ها را دشوار ساخته و خود به مانعي اساسي براي   الح و تجديدنظركردن درمورد آنامكان اص
انسـان   ،است. درواقع   ل شدهيبدتشناسي   از منظر انسان افزارهاي سنگي دستوتحليل  تجزيه
كند كـه بـا آزادي از قيدوبنـد ايـن       است. كتاب تالش مي نوعي فراموش شده آن به ةسازند

شناسي بهتر و   انسان  درك ديرين افزارهاي سنگي دستكمك شناخت كلي  اصطالحات اما با
دهد. اما آيا به اين هدف رسيده اسـت؟ در پايـان كتـاب، خواننـدگان        دست  تري را به  موفق
شـده   هاي زماني تعريـف   شده و دوره  تعيين  هاي ازپيش  شناس خود را دوباره در قالب  باستان

هـاي   شـناس خـود را دور از تحليـل     انسـان   و خواننـدگان ديـرين   ها گرفتـار   براي اين قالب
  بينند.   مي ختيشنا   انسان

هـاي    زيـرا پرسـش   ،مند اسـت  كه رويكرد شي در اين كتاب بسيار ارزش  سخن آخر اين
شـده توسـط وي هسـتند و     كـه فـراي مطالعـات مـوردي ارائـه      كنـد  بسياري را مطرح مـي 

 كنـد   هاي ديگر تشويق مي  بيني  كردن فرضيات و پيش يا مطرح ،ان را به تصحيح، ردمند عالقه
چنـان در   كه هم  نه اين ،دست يابند افزارهاي سنگي دست هاي نوين در مطالعات  تا به روش

  راه سنتي پيشين گام بردارند.
  

  ها نوشت پي
است (كـم گـوي و گزيـده گـوي      ،ششم و هفتم هجري ةشاعر سد ،. مصرعي از نظامي گنجوي1

  تا زاندك تو جهان شود پر)./ ن درچو
ايـن نوشـتار    ةپـور و نگارنـد   اين كتاب به زبان فارسي توسـط فخرالسـادات بصـام    ةترجم ،. البته2

  گذراند.  سازي براي چاپ را مي   و مراحل آماده است رسيده  اتمام هب
 )De Sonneville-Bordes and Perrot 1956( و پروت توان به كتاب دوسونويل بورد مي ،نمونه. براي 3

  .دكر) اشاره Brézillon 1983بِرِزيون ( و
4. The things you own, end up owning you. Chuck Palahniuk (1996) Fight Club 

(Shea 2017: 179). 
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