
 کردند؟چرا انسان های اولیه در غار زندگی می

و یا گرما و سرما غار را برای سیل و حمله حیوانات  خطرات طبیعی مانند  انسان اولیه برای در امان ماندن از

 زندگی خود برگزیدند.

سنگى و نوسنگى در مناطق مختلف  انهیم ،یسنگ نهیهاى ابتدائى و پاردوره انیجر در ابزار ٔ  بررسى و مطالعه

وجود گوناگون به طیانواع فرهنگ و تمدن را که در مناطق مختلف با شرا ،یمختلف زندگ هاىوهیتواند شمى

هر نوع از  رونیارتباط داشته، از ا نهیرید هاىانسان زندگى ٔ  و نحوه وهیاند.مشخص نظام ابزارسازى با شآمده

 نىیآورد. آنجا که فراوانى مواد غذائى است با سرزموجود مىفرهنگى خاص خود را به ستىیهاى زانواع روش

است  خبندانیفرسا است با مناطقى که سرد و حاصل است و آنجا که گرم و مرطوب و طاقتکه خشک و بى

مختلف  هاىوهیراحل مختلف تکامل ابزار و شم نیگفت که ب دیسبب با نیهم بهندارند.  اىگانهیزندگى  ٔ  وهیش

 زندگى و فرهنگ آن ارتباط وجود دارد.

 

 نىینشجنگل وهیش

درختان  هاىوهینما خوراک خود را از مآدم هاىمونیکرده و مانند مها زندگى مىدوره انسان در جنگل نیا در

 واناتینوع زندگى انسان با آنچه که نزد حکرده است. مى نیتأم اهانیگ وهیو گوشت برخى از جانوران و ساقه م

 او وجود داشته تفاوت چندانى نداشت. رامونیپ

هائى العملساخته در مقابل عوامل خارجى عکستفاوت آنها تکامل مغز انسان بود، که او را قادر مى نیتراساسى

توان گفت که انسان، حتى مىکرد. جوئى مىو چاره دنیشیداشته باشد و او را در مقابل مشکالت وادار به اند

اعمال نسبتاً  عت،یانسان و طب نیمتقابل ب انیدو جر ریتحت تأث ،یزندگى اجتماع نیمراحل تکو نیتردر ابتدائى

خود با  عتی: جانوران با اعضاء بدن و به کمک طبسدینومى لدیگوردون چا بارهنیاى داشته است. در اآگاهانه

 سازد(سازد )انسان خود را مىمى طیهاى محکنند ولى انسان با ابزار و اختراعات با سختىسازش مى طیمح

 عیوس دید نیباشد. با ا ترعیگذرد وساو از آنچه که در اطراف او مى دیبودن انسان سبب شده است که د قائم

.  ردیخود قرار گ ارین را در اختهاى انساکند. قائم بودن سبب شد که دست نىیبشیتوانست اتفاقات را پ

 خود از آنها استفاده کند. رامونیپ اءیشکل اش رییراحتى بتواند براى برداشتن، نگهدارى و تغبه

در  شتریب نىینشزندگى جنگل ،یمدارمهیو ن استوائىمهیها در مناطق گرم استوائى و نسبب وجود، جنگل به

 لیاز ابزار و وسا ادىیسبب شد که آثار ز ادیائى و رطوبت زآب و هو طیمناطق شکل گرفته است، شرا نیا

هاى باور هستند که انسان نیبر ا ولىشناسان . باستاندیایهاى بدن آنها به دست نزندگى آنها و حتى استخوان

 وهیاز ش گرىید ٔ  اند به مرحلهاند تا توانستهسر بردهبه نىینشزندگى جنگل ٔ  وهیسال در ش هاونیلیم نینخست

 .ابندیزندگى دست  هاىوهیش گرید ای نىیغارنش عنىیزندگى 



 

 نىیغارنش وهیش

نبود  سریداشته باشد، م ادىیکه منشاء بن ،یزندگ ٔ  وهیدر ش رییتغ ایزندگى و  طیمح رییها تغنخستى براى

 آنها روى داده باشد. رامونیپ عىیو امکانات طب طیاى در شراتحول و دگرگونى عمده کیمگر آنکه 

ها و از جنگل ارىیبه سبب نابودى بس نیدر آب و هواى زم دیشد راتییمثل تغ عىیبرخى از حوادث طب وقوع

 طیها آمده و با شراجنگل ٔ  هیجان سالم به در بردند و توانستند به حاش طیشرا نیاى از اشد، عده واناتیح

 کنند. دایسازگارى پ دیجد

. آنها دیتکامل زندگى انسان گرد ریموجودات مقاوم مانع از توقف س نیا کىیبالقوه از امکانات اورگان ٔ  استفاده

که  گرىیکوهستانى و مناطق د عىیطب هاحفره و هاکوه شکاف ها،کوه ٔ  ها، دامنهبراى حفظ خود به کوه

 نیآثار فراوانى کشف شده است که مب نسانا نىیغارنش زندگى ٔ  بود کوچ کردند. از دوره ریپذغذا امکان ٔ  هیته

 باشد.مى شتىیهنرى و مع ،یاعتقاد هاىدگاهیزندگى انسان از د ٔ  وهیش

 اىیاز دن رایموجود گوشتخوار کرد. ز کیاو را بدل به  عنىیداد،  رییاو را تغ هیتغذ ٔ  وهیشدن انسان ش نیغارنش

با استفاده از هوش  دیغذاى خود را فراهم کند. با دیهاى جنگل رانده شد و به جائى پناه آورد که خود بافراوانى

 .آورددست بپردازد تا غذائى به شىیاندو تفکر خود به چاره

 زىیتهاى نوککرد. او با استفاده از سنگ واناتیهاى شکار حاو را وادار به ساختن ابزار و سالح دیجد طیشرا

عنوان ى چوب از آنها بهسنگى پرداخت، و با نصب آنها بررو زهیکرد به ساختن انواع تبر و نمى دایکه در غار پ

طور ها و گاوهاى وحشى را، بهها، ماموتکرگدن ا،هآلت قتاله استفاده کرد. آنها جانوران بزرگى مانند خرس

تکه کرده و و با کاردهاى سنگى آنها را تکه دندیکشکردند، به درون غار مىشکار مى ،یجمعگروهى و دسته

 خوردند.مى

انسان نماتا آنجا که امکان داشته در غار زندگى کرده است.  نینئاندرتال است. ا نیمهم انسان غارنش ٔ  نمونه

 نیرغارنشیو ش نیوحشى کوهى مانند خرس غارنش واناتیاحتماالً آتش را کشف کرده و از آن براى رماندن ح

 کرده است.استفاده مى

کرده که جهت جنوبى استفاده مى غارهائى را براى زندگى معلوم شده است که انسان نئاندرتال قاتیتحق از

 بوده است. دهیاز گرما و نور خورش شتریب ٔ  انتخاب استفاده نیاو در ا ٔ  زهیرسد انگنظر مىداشته است. به

 انتهائى آن. کیهاى تاردر اوائل غار بوده نه در بخش تشریتجمع و زندگى آنها ب محل

 



ها با دهد که نئاندرتالاند نشان مىدست آوردهغارها به شتریشناسان از بشناسان و انسانکه باستان آثارى

و ابزار سنگى  واناتیاستخوان ح ادىیاند. مقدار زکردهبراى خود پوشاک درست مى واناتیاستفاده از پوست ح

 آورده شده است. رونیخاک ب ریاز ز

 تیشده که به وضع داینئاندرتالى پاند در الشاپل او سنت اسکلت بعد از مرگ معتقد بوده اىیبه دن هانئاندرتال

 جسد او در قبر گذاشته شده بود . کیدار نزدگاو کوهان کیدفن شده و ران  دهیخم

 ریتفس گریوجود استخوان ران را به مثابه قرار دادن گوشت در کنار مردگان براى استفاده او در جهان د اگر

اند سبب خواسته نیاند و به ازندگى بعد از مرگ معتقد بوده ها بهکه نئاندرتال دیوجود آباور به نیا دیشا م،ینمائ

 غذائى نشود.شخص متوفى دچار بى

 

 :سدینوکورد مىمک آن

هاى زاگرس در کردستان و در شمال عراق جمجمه ، در کوهShanidar دریکف غارى به نام شان ریز‘

 هنگام بهار مرده بود. خانوادهبوده و به شیسال پ ۶۰،۰۰۰متعلق به  باًیشده که تقر دایاى از قبرى پخردشده

 اهانیبودند )از اجداد گ ذاشتهو آنها را در کف قبر گ دهیهائى را چاو براى آن قبرى کنده بودند سپس گل

از آنکه قبر  شیپ و بود شده نهاده گل از بسترى بر جسد( …گل ختمى  ،یامروزى مثل سنبل، گل اشرف

 ’ .برروى جسد گذاشته بودند گرىیهاى دمسدود شود گل

گوشت  ابىیغذا را در پى داشت. مثالً در زمانى که آنها دچار کم نیاز روش تأم گرىینوع د نىیغارنش زندگى

تصور از آن جهت شکل  نیاند. ارساندهکشتند و به مصرف غذائى مىرا مى گریکدیاند احتمال دارد که شدهمى

 شده است. شکستهشده که جمجمه آنها خرد و  فتهایهائى از آنها گرفته که اسکلت

 

 هیهائى در تغذکشته شده است امکان دارد بخشى از اندام بیترت نیانسانى که به ا ند،یگومى نیاز محقق بعضى

 مورد استفاده قرار گرفته باشد. گرانید

بارزه با عوامل خارجى و کسب راهبر انسان در م نیترآن مهم ابىیکم ایغذا، فراوانى  نیرفته مسئله تأم همروى

سرآغاز مهمى براى تکامل زندگى انسان  ازین نیا نیاو بوده است. چگونگى تأم اتیالزم براى استمرار ح طیشرا

 او بوده است. کىیتکامل در نظام اورگان نیو همچن

 گوشت در غذاى انسان، منشاء تحول و تکامل درونى انسان شده است. واردشدن

 :سدینومى نیویموارد فارا ا نیا در



از غذاى  مىیاجداد قد جىیقدم قطعى که برداشته شده استفاده تدر نیبه انسان اول مونیاز تبدل م بعد‘

توانستند داراى ساختمان جسمى امروزى خوردند نمىما خوراک گوشتى نمى مىیگوشتى است. اگر اجداد قد

رفته در جهاز هاضمه رفته شت،مثبت گذا ریاعضاء اجداد ما تأثغذاى گوشتى در تمام  ائىیمیش باتیگردند. ترک

وجود آورد، مخصوصاً مواد موجود در غذاى گوشتى به تکامل مغز کمک به راتىییو در تمام اعضاء داخلى آنها تغ

 ’ .مؤثرى نمود

 

ا صرفاً در غار زندگى هانسان نیکه ا ستیبدان معنى ن ون،یها، و بعد از آن کرومانبراى نئاندرتال نىیغارنش لفظ

ها انسان نیاند. اآثار آنها در غارها کشف و مورد مطالعه قرار گرفته نیکردند بلکه بدان سبب بوده که نخستمى

ها و بخشى از دوران زندگى خود را در کنار رودخانه اندپراکنده بوده قایو آفر اینقاط اروپا، آس شتریدر ب

 گذراندند.مى

 

 وارهاىیرفت. مطالعه دجمعى به شکار مىکرد و دستهصورت گروهى و اجتماعى زندگى مىبه نیغارنش انسان

قطعات استخوانى  نی. عالوه بر ادیرا نقاشى نما واناتیانسان قادر بود اشکال ح نیدهد که اغارها نشان مى

 شده است. دهیبرروى آنها کش رىیدست آمده که تصاوبه

 

اند و کردهکرده است، ابزارساز بودند، از آتش استفاده مىتپه آهکى زندگى مى کیپکن در غار واقع در  انسان

 شیهزار سال پ ۸۰۰تا  ۵۰۰ نیغار ب نیاند. ظاهراً اشکستهبه مغزش مى ابىیرا براى دست واناتیاستخوان ح

شده  دایهاى کاملى پاسکلت نیمچندندان و ه ۱۵۰جمجمه و  ۱۲از  شیغار ب نیمسکون بوده است. در ا

 است.

 

وارد شده است که با  نىیچادرنش ٔ  و انسان به مرحله افتهی انیپا نىیزندگى غارنش شیهزار سال پ ۲۰ حدود

 شتریب نىیو غارنش نىینشهاى جنگلهوا همراه بوده است. دوره جىیتدر شدن گرم و سرما ٔ  دوره افتنی انیپا

 با عصر گردآورى خوراک مطابقت دارند.

 

شد  یساختند که مانند چاقو م یم زیت یاز سنگ با لبه ها یینگ ها، تراشه هابا شکستن س هیاول یانسان ها

و گوشت را از استخوان جدا  دندیبر یرا م واناتیح میها پوست ضخ لهیوس نیازآن ها استفاده کنند. آنها با ا

 واناتیکردند و ح یآتش استفاده م زگرم کردن خود و درست کردن غذا ا یبرا هیاول یکردند. انسان ها یم



آن  نیساختند که بزرگتر بود که مهم تر یسنگ یانسان ها ابزارها نیدادند، به مرور زمان ا یم یدرنده را فرار

 یادیانسان که مدت ز یمدت از زندگ نیشد. ا یگفته م یبود که به آن تبر دست زیبا نوک و لبه ت یها ابزار

به جا  یسنگ ی. باستان شناسان ابزارهاندیگو یم میقد یسنگ نهیبود را پار انهمزم خبندانیاز آن با عصر 

بلوچستان، هرمزگان،  یدر استان ها یمیقد یو رودخانه ها اچهیدر یکیمانده از آنها را در نزد

 اند. افتهی النیو گ جان،خراسانیآذربا

 

در  یمانند خرس و بزکوه یواناتیانسان ها همراه با سنگواره ح نیا یسنگ یابزارها دیاست  که بدان جالب

 نهیپار یدوره  شیهزار سال پ ستیکشف شده است. حدود دو النیبه نام دربند در اطراف استان گ یغار

. گروه ندیگو یآمدند که آن ها را نئاندرتال م رانیبه ا یگرید یدوره انسان ها نیآغاز شد. در ا یانیم یسنگ

چشمه ها و رودخانه ها به صورت کوتاه مدت ساکن  کیاز نزدب یها طینئاندرتال هم درغارها و هم در مح یها

 شدند. یم

انسان ها اکثرا  نیاوقات، همه جا سرد و خشک بود. ا یو به جز گاه افتیادامه  خبندانیدوره عصر  نیدر ا

 نینئاندرتال ها از ا ای نینخست یساختند. انسان ها یاز جنس سنگ م یکوچک یبودند و ابزارها یشکارچ

 .دکردن یو برش چوب استفاده م واناتیگوشت، کندن پوست ح دنیبر یابزارها برا

 

در  یاجساد در غارکوچک نیکردند که نمونه از ا یدوره انسان ها مردگان خود را در غارها دفن م نیا در

کرمانشاه، لرستان،  یاستان ها یانسان ها درغارها نیکرمانشاه کشف شده است.محل سکونت ا کینزد ستون،یب

 نهیدوره پار نیبه ا شناسانشده است. باستان  دایتوسط باستان شناسان پ گریگرگان، اصفهان و مناطق د

 .ندیگو یم یانیم یسنگ


