


 نئاندرتال های ایرانی 
بیدار می شوند !

همه آنچه که درباره انسان های اولیه ایرانی و زندگی آنها  باید بدانید

مریم شبانی
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کارلتن کوون در سال 1328 غارهای بیستون کرمانشاه را برای یافتن بقایای  احتمالی 
نئاندرتال های ایرانی کاوش کرد. در جریان این کاوش او را در حال بررسی یک جمجمه  می بینید

آنها شبیه ما بودند و اگر امروز در زمانه ما می زیستند، 
کت و ش��لواری بر تن می کردند، کی��ف و موبایلی در 
دست می گرفتند و بینی بزرگش��ان را به تیغ جراحی 
می سپردند، شاید آنقدرها هم عجیب و غریب به نظر 
نمی رسیدند. قدوقواره شان که کم و بیش اندازه ما بود 
و فقط کمی کوتاه تر، اما هیکل و استخوان بندی شان 
قوی تر و عضالنی تر. کس��ی چه می داند ش��اید اگر 
ما ه��م مجبور بودی��م در طبیع��ت زندگی کنی��م و با 
ش��کار حیوانات روزگار بگذرانیم قوی تر می شدیم و 
عضالنی تر. با این همه، زندگی سخت و سروکله زدن 
با طبیعت رام نش��ده و حیوانات وحش��ی اما، پاشنه 
آشیل عمر آنها بود و دلیل جوانمرگی شان، و اگر یکی 
از آنها بخت یارش بود و به چهل س��الگی می رس��ید، 
گ��رم و س��رد دی��ده روزگار بود و س��المند به ش��مار 
می آمد.  صحبت درباره نئاندرتال های ایرانی اس��ت 
که آخرین هایشان تا سی هزار سال قبل در غارهای 
آهکی زاگرس ردپاهایی از خود برجای گذاشته اند. 
ما اما به آنها انسان های اولیه می گوییم اگرچه هنوز 
هم زندگی و زمانه آنها برای ما انسان های امروزی در 

هاله ای از ابهام باقی مانده اس��ت. براساس آخرین 
یافته ه��ای باس��تان شناس��ی، زیس��تگاه این 

برادران و خواهران ناتنی م��ا عمدتًا زاگرس 
و کوه و دش��ت هایش بوده و به قول معروف 
از ارومیه تا شیراز را زیر پای خود داشتند. 
کوچ نش��ین بودند و ش��کارچیانی ماهر و 
توانمند، پس الجرم گوشت خوار بودند و 
اگر طبیعت با آنها کنار می آمد و میوه ای 
به دس��ت می آوردن��د، از گیاهخ��واری 
هم ابای��ی نداش��تند. زندگِی س��خت، 

اما س��اده ای داش��تند؛ در گروه های 
محدود زندگی می کردند، مردهای 
قوی تر، به شکار می رفتند و زن ها 
در همان حوالی سکونتگاه، آتشی 
روش��ن می کردند، غذایی تدارک 
می دیدند و پوست حیوانات شکار 
ش��ده را تمیز کرده، می جویدند و 

آماده استفاده برای تن پوش و کفش 
و ش��اید هم ظرف می کردند. راس��تی 

آنه��ا عالقه خاص��ی به مغز اس��تخوان 
داشتند و از مغز استخوان حیوان های 
شکار ش��ده به راحتی نمی گذشتند 
و با روش��ی هنرمندانه اس��تخوان 
را می شکس��تند و مغز اس��تخوان را 

می��ل می کردند و بی س��بب نب��ود که 
قوی هیکل باقی می ماندند.

تصویری از بازسازی انسان نئاندرتال ایرانی توسط نگار نادری پور، به نمایش درآمده  در موزه بزرگ  بندر عباس  
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نئاندرتال ها، بسته به شرایط آب و هوایی در کوه و دشت زندگی 
می کردند. جالب این که در یافتن سکونت گاه، خوش سلیقه هم 
بودند و غارهایی را برای زندگی انتخاب می کردند که وقتی در 
دهانه آن می ایستادند تا دوردست ها را زیر نگاه خود داشتند و 
گویی سلطان مطلق دشت بودند. تابستان ها که هوا گرم می شد، 
کوچ می کردند پای رودخانه و سرپناهشان سایبانی از ساقه های 
درخت و چوب و ش��اید هم پوس��ت حیوانات بوده است. مانند 
هر جاندار دیگری آب مایه حیاتش��ان بوده اما اینکه ماهی هم 

می خوردند را هنوز نمی دانیم.
باستان شناسان می گویند آنها قبل از انقراض نسلشان، سالهای 
س��ال همزمان با انس��ان هایی که اجداد بزرگوار ما امروزی ها 
محسوب می شوند، زندگی کرده و شاید حشر و نشری هم میان 
آنها صورت گرفته اس��ت. حال چرا نئاندرتال ها تن به انقراض 
دادند سؤالی است که هنوز پاسخی مشخص نیافته است. اصاًل 
شاید اجداد بزرگوار ما عامل انقراض این خویشاوندان ناتنی بودند 
و چشم دیدن آنها را در سرزمین هایی که رام کرده و به انحصار 
خود درآورده بودند، نداشتند. هرچه بوده و هردلیلی که داشته، 
امروزه از آنها فقط ابزارهای سنگی متعدد باقی مانده و چندتایی 
استخوان و اسکلت و سنگواره. در اروپا که کاوش سابقه ای دیرینه 
دارد، یافته ها بیشتر است و نظریه ها جدی تر، در ایران خودمان 
اما، کاوشگری جوان است و درنتیجه یافته ها کمتر. نتیجه اینکه 
روح نئاندرتال های ایرانی س��ال ها خواب بودن��د و تازگی ها به 
همت باستانشناسانی مشتاق که عرصه کار خود را از کتابخانه 
به دل طبیعت منتقل کرده اند، خواب زده شده و گهگاه صدای 
ضربه های کاوشگر به سنگ است که خوابشان را آشفته می کند 
و به یکباره بخشی از اسکلت و ابزار دست خود را زیر میکروسکوپ 

و در آزمایشگاه می بینند.  
پس اگر می خواهید ابزار ش��کارگری نئاندرتال ه��ای ایرانی را 
ببینید، بد نیست سری به »موزه ایران باستان« بزنید و سنگ های 
تراش خورده و تیز شده و استخوان تراش خورده حیوان های شکار 
شده را ببینید و بعد تخیل خود را به کار بیاندازید و صحنه شکار 
یک گاووحشی در ارتفاعات زاگرس را در ذهن خود تصویرسازی 
کنید. اگر هم بخت یارتان باش��د و رییس بخش پارینه سنگی 
موزه ایران باستان میزبان شما باشد در این دیدار، شانس این را 
خواهید داش��ت که چندتایی از ابزارهای س��نگی را در دست 
بگیرید و روی پوست خود بکشید و بدانید که در تیزی چیزی 
از چاقوهای امروزی کم ندارند. ما این ش��انس را داشتیم که در 
بازدید از موزه ایران باستان، »فریدون بیگلری« همراهمان شد؛ 
باستانشناس و رییس بخش پارینه سنگی موزه ایران باستان که 

کاوش های زیادی انجام داده و یافته های مهمی از دوران زندگی 
نئاندرتال های ایرانی درکرمانشاه و منطقه مبارکه اصفهان به 
دست آورده است. و البته خوش شانس تر شدیم وقتی او با استفاده 
از دو قطعه سنگ آتش زنه که اصطالحاً »سنگ مادر« نامیده 
می شود، شیوه ابزارسازی نئاندرتال ها را برایمان بازسازی کرد 
و بعد از چندین ضربه حساب شده، چند قطعه  تیز و برنده پیش 
رویمان گذاشت و ما با خود فکر کردیم که اگر دری به تخته خورد 
و اتفاقی افتاد شبیه آنچه که »روبر مرِل« فرانسوی در رماِن »قلعه 
مالویل« درباره نابودی تمدن بشری در اثر یک انفجار و یا اتفاق 
محیرالعقول پیش بینی کرده، و تالش انسان ها برای دوباره مدرن 
شدن را به تصویر کشیده، ما هم می توانیم امیدوار باشیم که به 
شیوه این خواهران و برادران ناتنِی نئاندرتال، حداقل سنگی برنده 
و تیز در دست داشته باشیم و با خیال راحت آهنگ شکار کنیم، 

گرچه اینکه موفق می شویم یا نه، خود محل بحث و شک است.
این را هم بگوییم و بعد خت��م کالم. از نئاندرتال ه��ای ایرانی، 
تصویرسازی هم شده است، به این معنی که براساس جمجمه 
و سنگواره هایی که در کاوش ها به دست آمده، تصویر احتمالی 
یک نئاندرتاِل َمرد، بازسازی شده و اکنون می توان درمقابل آن 
تصویر ایستاد و شباهت ها و تفاوت های میان او و انسان امروزی را 
-که خودمان باشیم- با چشم دید و سنجید. اما مهم ترین مسئله 
درباره نئاندرتال های ایرانی، شاید این باشد که موتور جستجو و 
کاوشگری، چندسالی است که روشن شده و باستانشناسان و 
دیرینه شناسان ایرانی آستین همت باال زده و عزم جزم کرده اند 
تا به آنجا که می توانند از زندگی و زمانه این خویشاوندان دور آگاه 
شوند و خواب تاریخی آنان را آشفته کنند. این چنین است که باید 

منتظر خبرهای جدید از روزگار کهن ایران باشیم.

 
دنیا ، دنیای نئاندرتال ها بود و هنوز 
خبری از انسان های هوشمند نبود 

  غار کنجی نزدیکی شهر خرم آباد: آثاری 
از سکونت اواخر دوره پارینه سنگی میانی، در این 
غار یافت شده که شامل دست ساخته های سنگی 

و بقایای جانورِی آن دوره است. 

  تراکم مکان زندگی نئاندرتال ها در ایران

 غارهای قلعه بزی: این غارها دارای آثار 
مهمی از سکونت انسان های دوره پارینه سنگی 
میانی است. نئاندرتال ها در فاصله بین 50 تا 40 
هزار سال پیش در این غارها سکونت داشته اند. 

  غاره�ای بیس�تون: 
در پایی��ز 1328 نخس��تین 
س��نگواره انس��ان نئاندرتال 
در ایران، توس��ط یک دیرین 
انسان شناس آمریکایی به نام 
»کارلتون کوون« در این غار 
کشف شد. تکه ای از استخوان 
س��اعد )زند زبرین( انس��ان، 
شناسایی ش��د که با توجه به 
ویژگی های ریخت شناس��ی 
اس��تخوان س��اعد، به انسان 

»نئاندرتال« نسبت داده شد.

کاوش کارلتن کوون در غار 
تتمه در نزدیکی دریاچه ارومیه 

  پناهگاه همیان در ش�مال کوهدشت:  
148 هزار س��ال، قدمت این پناهگاه اس��ت که 
قدیمی ترین زیستگاه سال یابی شده انسان های 

نئاندرتال در ایران به شمار می آید.
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موسسه جغرافیای ملی آمریکا بر اساس اسکلت های یافت شده در کاوش غار شانیدر کردستان 
تصویر  انسان نئاندرتال معلول را بازسازی کرد.

باستان شناس��ان با توجه به ویژگی های ابزارسازی دوره های 
مختلف پارینه سنگی، این دوران را به دوره های پارینه سنگی 
قدیم، پارینه سنگی میانه، پارینه سنگی جدید و فراپارینه سنگی 
تقسیم کرده اند. دوران پارینه سنگی با ساخت اولین ابزار های 
سنگی در حدود 7/2 میلیون سال پیش آغاز و در حدود 12 هزار 
سال پیش، همزمان با پایان عصر یخبندان و آغاز یکجا نشینی، 
اهلی کردن دام و کشاورزی به پایان می رسد. دوره پارینه سنگی 
میانی در ایران و غرب آسیا همزمان با پراکنش انسان نئاندرتال 
در این مناطق است. این دوره در فاصله بین 250 تا 200 هزار 
سال پیش، شروع و در حدود 40 هزار سال پیش، یا اندکی بعد 
از آن به پایان می رس��د. این دوره با چندین دوره کوتاهِ گرم و 
دوره های یخچالی طوالنی و س��رد، مصادف است. با توجه به 
مطالعات انجام ش��ده در ایران، متوس��ط دما در آخرین دوره 
یخچالی در البرز و زاگرس 5 درجه پایین تر از متوسط دمای 
زمان حال بوده است. متاسفانه به علت شمار محدود کاوش های 
انجام ش��ده در مکان های این دوره در ای��ران، و محدود بودن 
آزمایش های سال یابی انجام شده، نمی توان با قطعیت درباره 
زمان ورود آنها به ای��ران و زمان ناپدید ش��دن آنها اظهار نظر 
کرد. قدیمی ترین آزمایش سالیابی انجام شده در مکان های 

پارینه سنگی ایران، مربوط به مکانی بنام »همیان« در شمال 
کوهدشت لرستان اس��ت. این پناهگاه در سال 1348 توسط 
باستان شناس انگلیسی؛ »چارلز مکبرنی«، کاوش شد که در آن 
مجموعه ای از بقایای جانوران شکار شده و دست ساخته های 
سنگی این دوره یافت شد. س��ال یابی یک قطعه استخوان به 
روش »اورانیوم/توری��وم« تاریخی در حدود 148 هزار س��ال 
پیش را ارایه کرده که خطای آن در حدود 35 هزار سال است. 
اگر این تاریخ صحیح باشد، می توان چنین نتیجه گرفت که 
در حال حاضر پناهگاه همیان قدیمی ترین زیستگاه سالیابی 
شده دوره پارینه سنگی میانی در ایران است. اما جدید ترین 
آثار نئاندرتال ها بر اس��اس نتایج چند آزمایش س��ال یابی به 
روش »رادیو کربن« در غرب زاگرس و همچنین در شهرستان 
مبارکه اصفهان، یافت شده است. در کاوش های غار »کنجی« در 
نزدیکی شهر خرم آباد که توسط یک باستان شناس آمریکایی 
بنام »فرانک هول« انجام گرفت، آثاری از سکونت اواخر دوره 
پارینه سنگی میانی یافت شد که ش��امل دست ساخته های 
سنگی و بقایای جانوری آن دوره بود. یک نمونه ذغال به دست 
آمده از این مکان، تاریخی بیش از چهل هزار سال پیش )سال 
رادیوکربنی( را ارایه کرد که با توجه به ضعف این تکنیک در آن 
زمان، باید آنرا تا حدودی تقریبی دانست. در کاوش های اخیر 
نگارنده، در غارهای »قلعه بزی« در استان اصفهان -که دارای 
آثار مهمی از سکونت انس��ان های دوره پارینه سنگی میانی  
است- چندین نمونه ذغال، با شیوه تاریخ گذاری رادیو کربن 
) ای ام اس(، سال یابی شدند که با توجه به نتایج آن ها، به نظر 
می رسد که نئاندرتال ها در فاصله بین 50 تا 40 هزار سال پیش 
)سال رادیوکربنی( در این غارها سکونت داشته اند. در مجموع 
پراکنش جغرافیایی نئاندرتال ها شامل اروپا، بخش هایی از آسیا؛ 

از ساحل شرقی مدیترانه در غرب تا بلوچستان در جنوب شرق 
و منطقه »آلتا«ی سیبری در شمال شرق است. در این میان، 
سرزمین ایران در منتهی الیه جنوب شرقی قلمرو نئاندرتال ها 
واقع شده اس��ت. آثار دوره پارینه سنگی میانی که بسیاری از 
آنها را می توان به انسان نئاندرتال مربوط دانست در اغلب نقاط 
ایران، یافت شده است. بیشترین تراکم مکان های این دوره در 
غرب و جنوب زاگرس یافت شده است. شمار مکان های این دوره 
خصوصاً در کرمانشاه و لرستان بسیار زیاد است و بیشترین تعداد 
مکان های کاوش شده نیز در این دو استان قرار دارند. در سایر 
نقاط ایران از جمله آذربایجان، قزوین، زنجان، ایالم، خوزستان، 
چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس، هرمزگان، بوش��هر، 
سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان و گلستان نیز مکان های 
زیادی شناسایی شده اند. ش��مار زیاد مکان های این دوره که 
بین ارتفاع 10 متر تا بیش از 2000 متری از س��طح دریا واقع 
شده اند، نشانگر توان باالی انطباق نئاندرتال ها با محیط های 
مختلف اس��ت. به این ترتیب، نئاندرتال های ای��ران در دوره 
طوالنی حضور خود در ایران که احتماالً نزدیک به یکصد هزار 
سال به طول انجامیده، خود را با انواع شرایط زیست محیطی، از 
جمله مناطق بیابانی و کم آب وفق داده اند. مطالعات دیرین اقلیم 
شناسی نشان می دهد که مرکز فالت ایران در دوره »پلیستوسن 
جدید«، اقلیم سرد و خشکی داشته است و برخالف نظریات 
قدیمی، دارای دریاچه های متعدد و شرایط مطلوبی برای زیست 
نبوده است. کشف دست ساخته های سنگِی انسان های نئاندرتال 
در نهشته های طبیعی چشمه های تراورتَن ساز، در حاشیه کویر 
در نزدیکِی کاشان و نطنز نشان می دهد که گروه های شکارگر 
و گردآورنده خوراِک دوره پارینه س��نگی میانی، اردوگاه های 
موقت خود را در نزدیکی چشمه ها برپا می کردند. وجود چنین 
چشمه های دائمی در محیط نیمه بیابانی خشک و سرد این 
نواحی، باعث جلب گونه های مختل��ف جانوری و همچنین 
گروه های انسانی می ش��د که برای بقای خود به چنین منابع 
مهمی وابسته بودند. از سوی دیگر، کشف دست ساخته های 
سنگی این دوره، در مناطق مرتفع کوهستانی در آذربایجان 
و چهارمحال و بختیاری، نش��ان می دهد که در دوره هایی که 
شرایط اقلیمی مساعد تر بوده، نئاندرتال ها به طور فصلی برای 
استفاده از منابع سنگ، به منظور ابزارسازی و همچنین شکار 
گله هایی چون بُزکوهی، به ارتفاع��ات باالتر از دو هزارمتر نیز 
صعود می کردند. با توجه به پایین بودن خط برف دائمی در دوره 
یخبندان، بسیاری از مناطق مرتفع و کوهستانی به علت پوشش 

برف و سرما، برای انسان قابل سکونت نبوده اند.   

زندگی و مرگ نئاندرتال های ایرانی
ده پرسشی که درباره این انسان های دوران پارینه سنگی باید پاسخ داد

فریدون بیگلری
متخصص پارینه سنگی از دانشگاه بوردو فرانسه

و مسئول بخش پارینه سنگی موزه ملی ایران 

 نئاندرتال ها در کدام دوره
و کجای ایران می زیستند؟

1

0 4 9



دانش روز       اردیبهشت 1391

قابلیت تکلم و ارتباط کالمی از موارد مورد بحث در نئاندرتال ها 
است. زیرا نمی توان آثار آن را به وضوح در استخوان بندی و شواهد 
باستان شناختی یافت. گرچه کشف استخواِن »المی« در اسکلت 
نئاندرتالی در فلسطین، ثابت کرد که آن ها از لحاظ آناتومیک، 
قابلیت سخنگویی را داشته اند. اما درباره میزان پیچیدگی زبان 
و دایره واژگان آن ها اتفاق نظر وج��ود ندارد. هرچند به احتمال 
قوی صداهایی که ایجاد می کردند نس��بت به انسان امروزین از 
تنوع کمتری برخوردار بوده اس��ت. پیچیدگی مراحل تراش و 
تولید سنگ خصوصاً در ش��یوه »لوالوا« نشان دهنده این است 
که نئاندرتال ها برای انتقال چنین تخصص هایی افزون بر تقلید و 

داستان کشف نخستین سنگواره انسان دوره پارینه سنگی 
در ایران به پس از پای��ان جنگ جهان��ی دوم و آغاز مجدد 
کاوش ه��ای باستان شناس��ان آمریکای��ی در جنوب غرب 
آس��یا، بازمی گردد. یک دیری��ن انسان ش��ناس آمریکایی 
به نام »کارلت��ون کوون« در پاییز س��ال 1327 شمس��ی، 
به قصد بررسی اسکلت های انسانِی یافت  شده در کاوش های 
ش��هر باس��تانی »نیپ��ور« ب��ه هم��راه هیئت مش��ترکی 
از دانش��گاه پنس��یلوانیا و دانشگاه ش��یکاگو به عراق رفت. 
»تورکیلدجاکوبسن«، رئیس وقت مؤسسه شرقی دانشگاه 
ش��یکاگو در دیدار از کاوش های نیپور ب��ا توجه به تخصص 
کوون به او پیش��نهاد کرد که از ایران دیدن کند. پس از آن 
نیز زبان ش��ناس آمریکایی، »جرج کام��رون« که به تازگی 

تکرار صرف، می بایست با ارتباط کالمی تجارب خود را به دیگری 
منتقل می کردند. باستان شناسانی که شیوه های ساخت ابزار 
سنگی نئاندرتال ها را بازسازی می کنند، معموالً برای آموزش 
شیوه »لوالوا« به شاگردان خود، عالوه بر نمایش مراحل تراش، 
جزئیات فنی را با توضیح به شاگردان تفهیم می کنند. آثار هنری 
یافت شده در زیستگاه های نئاندرتال ها بسیار اندک و پراکنده 
است. قدیمیترین ش��واهد از چنین رفتارهای مفهوم گرایانه و 
سمبلیک، وجود مواد رنگی ای چون »اکسید منگنز سیاه« و در 
موارد محدودتری »گل اخرا« است که گاهی به همراه »سنگ 
ساب« در زیستگاه های این انسان ها در اروپا و غرب آسیا یافت 
شده اس��ت. اس��تفاده از چنین مواد رنگی در اواخر این دوره در 
فاصله 70 تا 40 هزار سال پیش، بسیار افزایش یافت. کاربرد این 
رنگدانه ها چندان مشخص نیست. اما احتماالً برای رنگ کردن 
پوست بدن و صورت به کار برده می شدند. در مکانی در اسپانیا، 
این رنگدانه های هماتیت در کف صدف دو کفه ای یافت شده اند 
که احتماالً به عنوان رنگ دان استفاده شده است. عالوه بر این، در 
شماری از مکان های دوره پارینه سنگی میانی، قطعات استخوانی 
یافت شده اند که سطح آنها دارای حکاکی های زیگزاگ یا موازی 

نسخه برداری از »کتیبه بیس��تون« را به پایان رسانده بود، 
در مالقات با کوون وی را از وجود غار کوچکی با نهشته های 
دس��ت نخورده در نزدیکی کتیبه بیس��تون آگاه کرد. این 
دو پیشنهاد و ناش��ناخته بودن ایران از لحاظ پژوهش های 
پارینه سنگی، کوون را بر آن داشت که در زمستان 1327 در 
سفر کوتاهی به ایران، به شناسایی غارهای قابل کاوش اقدام 
کند. کوون ابتدا از بیستون دیدن کرد، اما به دلیل بارش برف 
سنگین نتوانست غار کوچک بیس��تون را بیابد. در تابستان 
سال بعد، وی به مدت دو هفته در غار کوچک بیستون حفاری 
کرد و تا عمق 6.5 متری از کف غار، پایین رفت. در نتیجه این 
کاوش، آثار بسیار غنی ای از دوره پارینه سنگی میانی، از جمله 
بیش از پنج هزار دست ساخته سنگی، و حدود نُه هزار قطعه 
استخوان و دندان جانوران، به دس��ت آمد. کوون در بررسی 
بقایای جانوری کشف شده در عمق 3.5 متری کاوش، تکه ای 
از استخوان س��اعد )زند زبرین( انسان و یک دنداِن پیشین، 
شناس��ایی کرد که با توجه به ویژگی های ریخت شناس��ی 
استخوان ساعد، آن را به انسان »نئاندرتال« نسبت داد. دندان 
یافت شده نیز به نظر وی مربوط به همین  گونه بود. »اریک 
ترینکاوس« بعدها ای��ن دو یافته را بازنگری کرد و روش��ن 
ساخت که دندان پیشین کشف ش��ده متعلق به گونه ای از 
گاوسانان است! او اما اخیراً با همکاری نگارنده، نتایج مطالعه 

است. همچنین در شماری از مکان های اواخر این دوره در فرانسه و 
چند نقطه دیگر اروپا، آویزهای ساخته شده از دندان گوشتخواران 
یافت شده که احتماالً با ریسمان چرمی به گردن یا  بازو آویزان 
می شدند. در ایران تاکنون آثار مشخصی از هنر نئاندرتال ها یافت 
نشده است و تنها مورد مشکوک، یک ورقه سنگ آهکی حکاکی 
شده است که در سال 1383 در جریان کاوش غار »مرتاریک« در 
بیستون توسط »ژاک ژوبر« و »فریدون بیگلری« کشف شد. در 
این کاوش مجموعه بزرگی از دست ساخته های سنگی پارینه 
سنگی میانی، همراه با بقایای جانوری و قطعات سفال نیز یافت 
شد. متاسفانه به علت آشفته بودن رسوبات باستانی و مخلوط شدن 
آثار دوره های مختلف، منشا این ورقه سنگ آهک، نامشخص است. 
اما با توجه به این که بیشتر دست ساخته های یافت شده در غار، 
مربوط به دوره پارینه سنگی میانی هستند و از سوی دیگر مطالعه 
حکاکی ها با میکروسکوپ نشان داده که آن ها به وسیله نوِک تیز 
ابزار سنگی ایجاد شده اند، این احتمال وجود دارد که ورقه سنگ 
آهکی، توسط نئاندرتال ها حکاکی شده باشد. اگر در آینده بتوان، 
روشی برای سال یابی قطعِی حکاکی ها پیدا کرد، شاید بتوان درباره 

قدمت آن ها به یقین رسید.  

استخوان ساعد انسان بیستون را منتشر ساخت. طبق مطالعه 
اخیر، استخوان ساعد، قطعاً متعلق به انسان است و با توجه 
به ابعاد و شکل آن به احتمال قوی متعلق به انسان نئاندرتال 
اس��ت. آثار دندان های مختلف بر روی این استخوان، نشان 
می دهد که جسد مذکور احتماالً مدتی در کف غار باقیمانده 
و گوشتخواران کوچک جثه و جوندگان، از آن تغذیه کرده اند. 
لذا می توان احتمال داد که فرد مذبور دفن نشده و جسدش 
مدت ها در کف غار باقیمانده اس��ت. این نمونه ارزش��مند، 
در موزه دانش��گاهی دانشگاه پنس��یلوانیا در ایاالت متحده 
نگهداری می شود و متاس��فانه تاکنون تالش ها برای تهیه 

موالژی از آن، برای نمایش در ایران به نتیجه نرسیده است.
بهترین و کامل ترین مجموعه سنگواره نئاندرتال های زاگرس 
در غار »شانیدر« در کوهپایه های غربی زاگرس در کردستان 
عراق کشف شده است. غار بزرگ شانیدر در فاصله سال های 
1332 تا 1339 توس��ط باستان ش��ناس آمریکایی؛ »رالف 
س��ولکی« کاوش ش��د که در نتیجه آن، بقایای 9 اس��کلت 
انس��ان نئاندرتال در الیه های پارینه س��نگی میانی، کشف 
شد. این اسکلت ها از لحاظ ویژگی های جسمانی به دو گروه 
نئاندرتال های اولیه )با قدمتی تقریبی 100 تا 65 هزارسال 
پیش( و نئاندرتال های تیپیک )با قدمت��ی بیش از 45 هزار 
سال( تقسیم شده اند. در جریان بررس��ی های اخیر بر روی 

 آیا نئاندرتال های ایرانی 
زبان و هرن داشته اند؟
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 سنگواره نئاندرتال ها در چه 
مناطقی از ایران کشف شده؟
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پاها و ساعد: 
در مقایسه با تنه کوتاه.

جمجمه: دراز و دوکی شکل با سقفی کوتاه 
پیشانی: عقب رفته و کوتاه که در جلو به دو قوس برجسته 

ابرویی ختم می شد 
بینی: بزرگ و برجسته 

آرواره: فاقد برجستگی چانه که باعث برجسته شدن کلی 
بخش میانی صورت شده است 

امروزینئاندرتالمقایسه فیزیک بدنی نئاندرتال ایرانی با یک ایرانی امروزی
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توانایی نئاندرتال ها در ساختن ابزار سنگی دیگر بر کسی پوشیده نیست. می توان تراشیدن 
سنگ و به شکل مطلوب درآوردن آن را در تصویر مقابل دید.

بقایای جانوران به دست آمده از الیه های دوره پارینه سنگی 
میانی غار شانیدر که در موسس��ه »اسمیت سونین« انجام 
گرفت،  قطعاتی از استخوان بندی پای یک کودک نئاندرتال 
نیز یافت شد که کشف آن، شمار نئاندرتال های یافت شده در 

شانیدر را به 10 نمونه، رساند.
کاوشهای سولکی نشان داده که تعدادی از این نئاندرتال ها 
در اثر ریزش سقف غار کشته شده اند. یکی از نئاندرتال های 
گروه متاخر که موس��وم به شانیدر 1 اس��ت در هنگام مرگ 
نیمه معلول بوده است. مطالعه اسکلت این فرد نشان داده که 
بازو و شانه راست وی در سنین جوانی بر اثر برخورد جسمی 
سنگین )احتماال ریزش سنگ از سقف( دچار جراحت و آسیب 
شدید شد که در بلندمدت باعث تحلیل بازوی راست و نهایتاً، 
معلولیت آن گشت. ورم مفاصل و جراحات در پای راست نیز 
باعث تغییر شکل اس��تخوان های کف پا شده که راه رفتن را 
برای وی، مشکل ساخته بود. برخورد شیئی سنگین یا سقوط 
وی، باعث شکستگی بخش بیرونی کاسه چشم چپ و تغییر 
شکل این بخش از صورت وی و احتماالً نابینایی چشم چپ 
شده بود. عالوه بر این، آثار شکستگی در باالی جمجمه وی 
نیز مشاهده شده است. چنین فرد نیمه معلولی، قطعاً امکان 
شرکت در شکار و یا حتی گردآوری دیگر مواد مورد نیاز گروه 
را نداشته و در طول کوچ نیز باعث ُکندی حرکت گروه می شده 

است. در واقع، وجود وی نه تنها کمکی به بقای گروه نمی کرده، 
بلکه باعث صرف انرژی و وقت اعضای گروه بوده است. اما این 
شخص، بیش از 40 سال عمر کرده که برای نئاندرتال ها در 
آن زمان، سن باالیی محسوب می ش��ود، زیرا شمار کمی از 
نئاندرتال ها تا بیش از 40 سال، زنده می ماندند. این مسئله 
نشان می دهد که افراد گروه از وی مراقبت کرده و غذایش را 
تامین می کردند. چنین رفتاری معموالً از ویژگی های انساِن 
اندیشه ورز محسوب می شده و تا مدت ها نئاندرتال ها را فاقد 

چنین رفتارهایی می دانستند.
مورد جالب توجه دیگر مدرک احتمالی از وجود خشونت و 
نزاع در میان نئاندرتال ها است که آثار آن در اسکلت شانیدر 3 
دیده می شود. ورود جسم تیزی )شاید ابزار سنگی( در قفسه 
سینه این شخص، باعث ایجاد شکاف در دنده نهم و احتماالً 
جراحت ریه و نهایتاً مرگ وی شده است. مطالعات اخیر نشان 
داده که احتماالً این ضربه، بر اثر برخورد یک نیزه پرتاب شده، 
به وجود آمده است. حتی چنین مطرح شده که این شواهد، 
نشانه برخورد بین انسان های جدید با نئاندرتال ها است! گرچه 
این احتمال نیز وجود دارد که شخص مذبور، در حین شکار 

دچار چنین جراحت شدیدی شده باشد. 
یکی از دالیل ش��هرت نئاندرتال های ش��انیدر، کشف یک 
دفن شده، همراه با ُگل اس��ت که از زمان مطرح شدن آن در 

حدود 50 سال پیش، موضوع بحث باستان شناسان بوده است. 
در نمونه های خاک برداشت شده از اطراف یکی از اسکلت های 
شانیدر موسوم به شانیدر 4، گرده های گیاهی یافت شد که در 
دو نمونه مملو از گرده گلهای وحش��ی بود که نشان می داد 
شاخه گل های مختلف از جمله بومادران، خار شوک، کالغک 
)سوس��نیان( و ختمی،  به طور کامل در کنار جسد قرار داده 
شده بود. از آنجا که بسیاری از این گل ها ارزش دارویی دارند، 
برخی از باستان شناسان معتقدند که نئاندرتال ها با خواص 
طبی آنها آشنا بوده اند و در زمان تدفیِن فرد مذبور روی جسد را 
آگاهانه با چنین گیاهان طبی ای، پوشانیده اند. این تفسیر اولیه 
بعدها با توجه به شواهد دیگر یافت شده در اطراف گور، مورد 
تردید قرار گرفته است. وجود چند سوراخ در اطراف گور که 
شبیه تونل نوعی جونده به نام »جرد ایرانی« است و همچنین 
یافت شدن بقایای استخوان این جونده در زمان کاوش، باعث 
مطرح شدن این احتمال ش��ده که جونده مذبور که به طور 
معمول دانه و گل گیاهان را در النه خود انبار می کند، باعث 
ایجاد چنین ش��بهه ای ش��ده و در واقع این گل ها مربوط به 
دفن شده مذکور نیستند. با توجه به اینکه در سایر تدفین های 
شانیدر و  همچنین در دیگر زیستگاه های نئاندرتال ها، تاکنون 
مورد مشابهی گزارش نشده، لذا نمی توان تفسیر اولیه سولکی 

را چندان نزدیک به واقعیت دانست. 

 نئاندرتال ها  چگونه مردگان 
خویش را دفن می کردند؟

4

رویکرد نئاندرتال ه��ا در مواجه با م��ردگان خویش نیز از 
جنبه های خاص رفتار اجتماعی آنها است که در گروه های 
انس��ان ریخِت پیش از آن ها، مشاهده نش��ده است. وجود 
تدفین عمدی در میان نئاندرتال ها در مواردی با ش��ک و 
ُشبهه مواجه بوده است. اما ش��واهد مختلف حاکی از این 
است که شماری از این تدفین ها به وضوح آگاهانه و از روی 
عمد بوده و نمی توان آن ها را حاصل عوامل طبیعی دانست. 
نئاندرتال ها معموالً اجساد را به حالت خمیده و جنینی به 
پهلو در گورهایی کم عمق در کف غار یا پناهگاه صخره ای 
دفن می کردند. در مواردی نیز پیش از دفن جسد، گوشت 
جسد را با استفاده از ابزار س��نگی از اسکلت جدا و سپس 
استخوان ها را دفن کرده اند. شواهد چنین رفتاری در چند 
غار در اروپا مش��اهده شده است. بس��یاری از تدفین های 
نئاندرتال ها مرب��وط به فاصله زمانی بی��ن 70 تا 40 هزار 

سال پیش هستند. شواهد مختلف نشان می دهد که عمل 
تدفین ارتباطی به سن و جنسیت نداشت و از بقایای نوزاد 
چند ماهه گرفته تا افراد مس��ن باالی 40 س��ال، از هر دو 
جنس زن و مرد در مدفن های این دوره، یافت شده است. 
از س��وی دیگر تاکنون گور نئاندرتال ه��ا در محیط های 
باز یافت نشده اس��ت.  تنها موردی که هنوز تایید نش��ده 
وجود هدایای تدفینی در برخی از گورهای یافت شده این 
دوره اس��ت. اصالت برخی از این موارد از جمله قرار دادن 
ُگل های وحشی در گور نئاندرتالی در غار شانیدر در غرب 
زاگرس )کردس��تان عراق( و همچنین قرار دادن چندین 
ش��اخ بزکوهی در گور کودک نئاندرتالی در غار »تشیک 
تاش« در ازبکس��تان، مورد تردید است.  روشن نیست که 
نئاندرتال ها به چه منظور اجس��اد خود را دفن می کردند. 
شاید هدف آنها صرفاً دور نگهداش��تن اجساد از درندگان 
بوده یا شاید سعی داش��تند از این طریق، فرد درگذشته 
را به عنوان یک عضو گ��روه در محل زندگ��ی خود حفظ 
کنند. تدفین اجساد مردگان در کف غارها و پناهگاه های 
صخره ای، آن ها را از دسترس درندگانی چون کفتار و گرگ 
دور می کرد و از سوی دیگر باعث حفظ اسکلت در محیط 
قلیایی داخل غارهای سنگ ِآهکی، شده است. این مسئله 
باعث شده که در حال حاضر بیشترین بقایای یافت شده 
سنگواره انسان ریخت ها، مربوط به انسان نئاندرتال باشد. 

جمجمه نئاندرتال ها در مقایسه با جمجمه ما، دراز و دوکی شکل 
با سقفی کوتاه، پیش��انی عقب رفته و کوتاه بود که در جلو، به دو 
قوس برجسته ابرویی ختم می ش��د. بینی آنها بزرگ و برجسته 
بود و آرواره آنها فاقد برجستگی چانه بود که باعث برجسته شدن 
کلی بخش میانی صورت شده است. در استخوان بندی تنه و اندام 
آنها نیز تفاوت هایی با ما دیده می شود که خصوصاً در شکل قفسه 
سینه و لگن آشکار است. نئاندرتال ها در مقایسه با انسان امروزین، 
نسبتا کوتاه قد بوده اند و میانگین طول قامت آنها در مردان 164 
و در زنان 155 سانتیمتر و میانگین وزن 65 کیلوگرم در مردان و 
54 کیلوگرم در زنان بوده است. البته برخی مطالعات جدید نشان 
داده که میانگین قد نئاندرتال ها احتماالً بیشتر از آنی است که 
تاکنون تصور می شده است. بدن آنها از ساختاری قوی و عضالنی 
برخوردار بود. پاها و ساعد آنها در مقایسه با تنه کوتاه بود. طبق نظر 
شماری از دیرین انسان شناسان، این ویژگی ها حاصل انطباق دراز 
مدت با محیط سرد و خشک دوره یخبندان )اواخر پلیستوسن 
میانی / پلیستوسن جدید( است که به نئاندرتال ها قابلیت حفظ 
گرما در بدن و شانس بقای بیشتر در شرایط خشن و یخبندانی آن 
دوره را می داد. مطالعات جدید ژنتیکی نشان داده که نئاندرتال ها 
و انسان های اندیشه ورز، در فاصله بین حدود 80 تا 50 هزار سال 
پیش آمیزش و پیوند داشته اند که در نتیجه آن، بین یک تا چهار 
درصد ژن نئاندرتال ها همچنان در انس��ان های امروزین ساکن 
آسیا و اروپا دیده می شود. از شواهد دیگر چنین آمیزشی، اسکلت 
کودکی موسوم به »الگار ولهو« است که در پرتقال یافت شده و 
طبق نظر متخصص معروف نئاندرتال ها؛ »اریک ترینکاوس« دارای 
ترکیبی از ویژگی های نئاندرتال و انسان اندیشه ورز است. هرچند 
این تفسیر ترینکاوس از سوی برخی از دیرین انسان شناسان، از 

جمله »یان تاترسال«، مورد انتقاد قرار گرفته است.  

  نئاندرتال ایرانی 
چه قیافه ای داشت؟
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فریدون بیگلری شیوه در دست 
گرفتن ابزارهای سنگی نئاندرتال ها را 
برای» دانش روز« شبیه سازی می کند
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دانش روز       اردیبهشت 1391

 باستان شناسان معتقدند که جمعیت هر گروه نئاندرتال بین 
15 تا 30 نفر و در شرایط مساعد نزدیک به 50 نفر بوده است که 
به صورت کوچ رو و در جستجوی منابع خوراکی و دیگر مایحتاج 
زندگی، از نقطه ای به نقطه دیگر می رفتند و در مسیر کوچ خود 
به طور کوتاه مدت از غارها و پناهگاه های صخره ای، استفاده 
می کردند. در شرایط اقلیمی مس��اعدتر، آن ها اردوگاههای 
خود را در محیط باز و نزدیک به منابع آب و چراگاه گله های 

فرهنگ ابزارس��ازی انس��ان نئاندرتال، »موس��تری« گفته 
می شود که ویژگی عمده آن اس��تفاده از شیوه های مختلف 
تراش س��نگ، برای تولید تراشه هایی اس��ت که یا از لبه تیز 
آنها استفاده می شد یا از طریق لب پَرکردن، آن ها را به شکل 
مورد نظر در می آوردند. در ساخت این ابزارها بیشتر از سنگ 
آتش زنه )چرت و فلینت( استفاده می شد که آن ها را به شکل 
طبیعی از برونزدهای زمین شناس��ی، گردآوری می کردند یا 
به شکل قلوه سنگ از کناره رودخانه ها جمع می شد. پوسته 
طبیعی این سنگ ها اغلب در زمان گردآوری تراشیده می شد و 
پس از انتقال به اردوگاه، تبدیل به »سنگ مادر« می شدند که 
از آن ها تراشه هایی با لبه تیز، جدا می شد. روش تراش »لوالوا« 
از شیوه هایی است که نئاندرتال ها در بسیاری از مناطق، از آن 
برای تولید ابزارهایی با شکل و ابعاد از پیش تعیین شده استفاده 

شکار در کنار رودخانه ها یا چش��مه ها برپا می کردند. الگوی 
سکونتی نئاندرتال ها معموالً شامل یک اردوگاه اصلی بود که 
در محیطی باز یا در دهانه غارها و پناهگاه های صخره ای برپا 
می شد و شماری اُطراق گاه های کوچک تر که در اطراف اردوگاه 
اصلی قرار داشتند و در سفرهای تدارکاتی مورد استفاده قرار 
می گرفتند. معموالً دسته هایی از افراد توانمند گروه روزانه و 
به قصد شکار یا گردآوری سایر مایحتاج گروه از اردوگاه خارج 
و معموالً تا مس��افت 5 تا 10 کیلومتر از مقر اصلی خود دور 
می شدند. احتماالً دسته های ش��کارگر، گاهی به مدت چند 
روز از اردوگاه اصلی دور می ماندند. در طول چنین سفرهای 
تدارکاتی چند روزه، آنها از پناهگاه های کوچِک صخره ای برای 
اُطراق شبانه اس��تفاده می کردند. در چنین اطراق گاه هایی، 
وسایل شکار، در صورت نیاز تعمیر می شد و ابزارهای جدید 
از سنگ آتش زنه )و دیگر انواع سنگ مناسب( و چوب ساخته 
می شدند. در زمان شکار یک حیوان بزرگ جثه مثل گاو وحشی 
یا اسب وحشی، الشه در محل، قصابی و شقه های آن به اردوگاه 
اصلی حمل می شد. در مواردی 
نیز احتماالً استخوان های فاقد 
مغز، دور ریخته می ش��دند و 
الشه قصابی ش��ده در پوست 
شکار حمل می ش��د. اعضای 
ضعیف ت��ر گروه نی��ز احتماالً 
در حوال��ی اردوگاه اصلی، به 
جمع آوری چوب برای سوخت 
و ش��کار گونه ه��ای کوچک 
مثل الک پش��ت یا خرگوش 
می پرداختند. با توجه به اینکه 
مناب��ع موجود در اط��راف هر 
اردوگاه در طول چند هفته تا 
چند ماه دچار کاهش می شد. 
لذا افراد گروه مجبور بودند که 
از محل اولیه ک��وچ و اردوگاه 
خود را در ناحیه جدیدی برپا کنند.  شواهد مختلف از جمله 
آثار ریز س��اییدگی بر روی لبه ابزارهای خراشنده که نشانه 
سایش پوست است و همچنین ساییدگی دندان های پیشین 
بسیاری از نئاندرتال ها بر اثر جویدن پوست و نرم کردن آن، 

می کردند. در این روش قبل از جدا کردن قطعه مورد نظر، ابتدا 
سطح سنگ اولیه )سنگ مادر( را از طریق برداشت تراشه هایی 
به شکل مورد نظر در آوردند و در نهایت تراشه، تیغه یا تیزه ای 
که دارای مقطع نازک و لبه های موزونی بود را جدا می کردند. 
چنین قطعاِت »لوالوایی« بدون دستکاری بیشتر قابل استفاده 
بودند و در صورت ُکند شدن لبه، از طریق تراش مجدد دوباره 
تیز و قابل استفاده می شدند. ابزارهایی موسوم به »خراشنده« 
که دارای یک یا دو لبه کاری و در م��واردی لبه های متقارب 
بودند و ابزارهای نوک تیز، موسوم به تیزه، از گونه های عمده 
ابزار، در صنعت موستری اس��ت. مطالعه آثار ریِز ساییدگی 
لبه ابزارهای سنگی با میکروسکوپ، نش��ان داده که از آن ها 
برای کار روی پوس��ت، چوب و قصابی الش��ه شکار و مقاصد 
دیگر استفاده کرده اند. شواهد یافت شده در چند مکان دوره 
پارینه سنگی میانی   نشان می دهد که آنها ابزارهای سنگی را 
با استفاده از قطران ذغال سنگ، صمغ درخت و قیر طبیعی، 
روی دسته چوبی یا استخوانی نصب می کردند. عالوه بر سنگ، 
نئاندرتال ها از چوب نیز برای ساخت نیزه، چماق و تراش لبه 
ابزار سنگی استفاده می کردند. اما با توجه به این که چوب در 
اغلب موارد طی گذر زمان از بین می رود، آثار چنین ابزارهای 
چوبی به ندرت یافت شده اس��ت. نئاندرتال ها برخالف انسان 

جدید، بسیار اندک از ابزار استخوانی استفاده می کردند. 

همگی نشان دهنده اس��تفاده نئاندرتال ها از پوست است که 
برای پوشش خود در شرایط سرد، به عنوان کیسه برای حمل 
مواد مورد نیاز و دیگر مقاصد به کار برده ش��ده است. با توجه 
به شرایط اقلیمی سرد و خش��ک آن زمان، گونه های نباتی 
خوراکی محدودی در دسترس بودند و نئاندرتال ها برای کسب 
کالری مورد نیاز روزانه خود بیش��تر متکی به گوشِت شکار 
بودند. آن ها بیشتر از طریق شکار علف خواران بزرگ جثه مثل 
گاو وحشی، اسب وحشی، گوزن و غیره، امرار معاش می کردند. 
این انسان ها عالوه بر گوشت شکار، از پوست آن برای پوشاک و 
شاید پاپوش، از استخوان آن برای تراش ابزار سنگی و همچنین 
به عنوان هیزم برای اجاق، استفاده می کردند. کمین کردن و 
دوره کردن شکار از شیوه های رایج شکار در میان نئاندرتال ها 
بود که با فرو ک��ردن نیزه در بدن حی��وان از جوانب مختلف 
همراه بود. چنی��ن برخورد نزدیکی ب��ا حیوانات قوی هیکل 
معموالً پُرمخاطره و همراه با جراحات و شکستگی بود. وجود 
شکستگی و آثار جوش خوردگی و ترمیم در اسکلت بسیاری 
از نئاندرتال ها، چنین شیوه پُرخطر شکار را در نزد این مردمان 
به اثبات می رساند. آنها معموالً با استفاده از نیزه های کوتاه، که 
نوک آن ها را با حرارت سخت و سپس با تراش شکل داده بودند 
به حیوانات بزرگ جثه ای -حتی ب��ه بزرگی کرگدن- به طور 
گروهی حمله می کردند. عالوه بر تراش نوک نیزه، در مواردی 
از سرنیزه های سنگی نیز استفاده می شد. یکی از مدارکی که 
بر استفاده از چنین سرنیزه های س��نگی ای داللت دارد، در 
مکانی به نام »ام التالل« در  س��وریه یافت شده است. در این 
مکان، بخشی از یک نیزه  سنگی در استخوان ُمهره گردن یک 
گورخر )خر وحشی( یافت شد که احتماالً در نتیجه پرتاب به 
سمت گورخر در حال رم، در گردن حیوان فرو رفته  است. در 
مواردی نیز گله های علفخواران را به پرتگاه ها می رانند که در 
نتیجه آن، حیوانات وحشت زده که راه فراری نداشتند از لبه 
صخره، سقوط می کردند. این شیوه ش��کار به یکباره حجم 
زیادی گوشت را دسترس گروه های ش��کارچی قرار می داد. 
مطالعه الگوی ساییدگی سطح دندان های آسیای نئاندرتال ها 
نشان داده که در نواحی حاشیه مدیترانه که از پوشش گیاهی 
بهتری برخوردار بود، این انس��ان ها از تنوع غذایی بیشتری 
برخوردار بودند و در کنار مصرف گوشت، از سایر منابع خوراکی 

نیز استفاده می کردند.

در ایران، آثار استفاده نئاندرتال ها از آتش، به شکل قطعات ذغال و 
الیه های خاکستر در چندین مکان کاوش شده در غار »کنجی«، 
غار »قلعه ب��زی« و چند مکان دیگر یافت شده اس��ت. در غرب 
زاگرس و در کردس��تان عراق نیز، آثار الیه های خاکستر  در غار 
شانیدر یافت شده است. کاوش های اخیر در غار »قلعه بزی« در 
نزدیکی اصفهان هم منجر به شناسایی الیه های خاکستر و ذغال 
با ضخامت نزدیک به یک متر شده است که نشان دهنده استفاده 
متوالی از اجاق در این مکان، طی س��کونت نئاندرتال ها است. 
مطالعه چند نمونه ذغال از این الیه، حاکی از اس��تفاده از چوب 
درخت پسته، بید و احتماالً سپیدار به عنوان هیزم است. عالوه 
بر این، آثار سوختگی در شماری از استخوان های حیوانات شکار 
شده در »قلعه بزی« نشان می دهد که   از استخوان برای سوخت 

نیز استفاده شده است.    

 شیوه زندگی و شکار در میان 
نئاندرتال ها به چه صورت بود؟

6

 آیا نئاندرتال های ایرانی از آتش 
استفاده می کردند ؟

8
 نئاندرتال ها چه ابزارهایی در 
کارهای روزمره خود داشتند؟

7

فریدون بیگلری شیوه 
ابزار سازی انسان های 

نئاندرتال را در اتاق کار 
خود برای »دانش روز« 
شبیه سازی می کند.  

انسان نئاندرتال با 
استفاده از شیوه های 

مختلف تراش 
سنگ، تراشه هایی 

می ساختند و  از لبه تیز 
آنها استفاده می کردند
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غار ها از جمله پناهگاه های مطلوب انسان نئاندرتال بوده است . آن ها در سایه غار زندگی 
می کردند و از دهانه غار تا دور دست ها حرکت گله  حیوانات را در نظر داشتند. 

در تعدادی از زیستگاه های کاوش شده دوره پارینه سنگی میانی 
ایران، در کنار دست ساخته های سنگی، بقایای گونه های مختلف 
جانوری خصوص��اً پس��تانداران علف خوار، به   وفور یافت ش��ده 
است. این مکان ها شامل 13 غار و پناهگاهِ صخره ای است که در 
استان های کرمانشاه، لرس��تان، آذربایجان، گلستان، اصفهان و 
فارس واقع شده اند. تاکنون بقایای استخوانی گاو وحشی، گوزن، 
گوزن زرد ایرانی، آهو، بزکوهی، میش وحش��ی، گورخر ایرانی، 
چند نوع اسب وحشی، گراز و کرگدن در کاوش این مکان ها یافت 
شده اس��ت. برخی از این گونه ها مثل گوزن، گ��وزن ایرانی و گاو 
وحشی در محیط های نیمه جنگلی یافت می شوند در حالی که 
گورخر، اسب وحشی، آهو و کرگدن، بیشتر با محیط های اِسِتپی و 
باز، منطبق بودند. مناطق کوهستانی و تپه ماهوری هم، زیستگاه 
طبیعی بُزکوهی و میش وحشی بود. تنوع گونه ها نشان می دهد که 
نئاندرتال ها، هم در محیطهای باز، هم در دشتهای استپی و هم در 
مناطق کوهستانی به شکار می پرداختند. احتماالً شمار گونه هایی 

مثل گوزن یا گاو وحشی در دوره های گرمتر افزایش می یافت و در 
دوره های سردتر، گله های انطباق یافته با استپ های کم درخت 
در دسترس شکارچیان بود. البته نئاندرتال ها تنها شکارگران این 
عرصه نبودند و درندگانی »گروه -زی«  مانند کفتار خال دار، گرگ و 
شیر با آن ها در رقابت بودند. بقایای این درندگان در برخی از غارها و 
پناهگاهای آخرین دوره یخچالی در زاگرس یافت شده است. در غار 
»قلعه بزی دو « در اصفهان نیز، شکارگران بیشتر اسب سانان، آهو 
و بزکوهی را شکار می کردند. تعداد کمی قطعات دندان و استخوان 
کرگدن در این مکان نشان می دهد که این حیوان عظیم الجثه نیز 
در فهرست غذایی آنها جای داشته است. البته روشن نیست که 
حیوان مذکور توسط ساکنان غار شکار شده یا آنها از الشه حیوان 
کشته شده بر اثر عوامل طبیعی، سدجوع کرده اند. مطالعات انجام 
شده بر روی مجموعه های استخوان جانوران دوره پارینه سنگی 
میانی در ایران، نشان می دهد که شکارگران آن عصر بیشتر به شکار 
علفخواران بزرگ و متوسط جثه مثل اسب و گورخر، گاو وحشی، 
بزکوهی، میش وحشی و آهو می پرداختند. در مواردی نیز مدارک 
یافت شده حاکی از تمرکز ش��کارگران بر یک گونه خاص، مثل 
گورخر یا بزکوهی است. یکی از این موارد جالب توجه، غار »قبه« در 
شمال شهر کرمانشاه است که در سال 1339 توسط باستان شناس 
آمریکایی، »بروس هاو« کاوش شد. در نتیجه این کاوش، بقایای 
سکونت پارینه سنگی میانی، ش��امل دست ساخته های سنگی 
و استخوان حیوانات، یافت ش��د. مطالعه استخوان های جانوری 
غار قبه نش��ان می دهد که اس��تخوان بُزکوهی و میش وحشی، 
باالترین درصد را در مجموعه دارد. بازسازی و سرهم کردن قطعات 

تنه اس��تخوان های بلند، روشن ساخت که شمار بیشتر قطعات 
اس��تخوان، مربوط به ران و بازو است که بیشترین حجم گوشت 
و مغز استخوان را دربردارد. این موضوع نشان دهنده آن است که 
ساکنان غار قبه پس از شکار، قسمت های پُر گوشت الشه را به غار 
حمل می کردند. مطالعه آثار خراش دندان حیوانات و آثار برش ابزار 
سنگی بر سطح استخوان ها نشان داده که آثار به جای مانده از برش 
ابزار سنگی بیشتر از اثر دندان است. آثار دندان حیوانات بیشتر در 
دو انتهای استخوان های بلند دیده می شود. در حالیکه اثر برش 
ابزار و ضربه ساطور در بخش های میانی تمرکز بیشتری داشت. 
این الگو حاکی از این است که شکارچیان ساکن غار قبه، پس از 
انتقال قسمت های پر گوشت الشه به غار، با ابزار سنگی، گوشت را 
از استخوان جدا و برای دسترسی به مغز استخوان، استخوان های 
بلند را می شکستند. پسمانده های خوراک این شکارچیان در کف 
غار انباشت و پس از کوچ آنها به مکانهای دیگر، باعث جلب کفتارها 
و سایر گوشتخواران به غار می ش��د که آثار دندان آن ها در سطح 
استخوان ها به جای مانده اس��ت. احتماالً نئاندرتال ها در فصول 
خاصی از سال و به قصد شکار بز و میش، مدتی در غار قبه ساکن 
می شدند. موقعیت خاص غار قبه در دره ای بسته و در مجاورت 
صخره های مرتفع و پرشیب کوهستان »پراو«  که زیستگاه طبیعی 
گله های بزکوهی است، شرایط مساعدی را برای نئاندرتال ها فراهم 
می کرد که به طور متمرکز به شکار این حیوانات چابک و چاالک 
در صخره ها بپردازند. شکار موفق این حیوانات ساکن صخره ها، 
نیازمند آشنایی با الگوهای رفتاری، مسیرهای جابه جایی گله و 

محل آبشخور آنان بود.  

انقراض نئاندرتال ها یکی از معماهای پیچیده باستان شناسی 
پارینه سنگی اس��ت و نظریه های مختلفی درباره آن مطرح 
شده اس��ت. در مجموع انقراض یک گونه در طبیعت، امری 
بدیهی اس��ت که در طول حیات جانداران بر روی کره زمین 
بارها رخ داده است. در جنس انسان و انسان ریخت های پیش 
از آن نیز، تمامی گونه ها به جز انسان مدرن )انسان اندیشه ورز( 
منقرض شده اند که نئاندرتال ها یکی از آخرین این گونه های 
منقرض شده انسان هس��تند. نظریات مختلفی در این باره 
مطرح شده که یا حاکی از انقراض تدریجی آن ها یا انقراض 
یکباره و کوتاه مدت است. برخی از باستان شناسان معتقدند 
که ورود انسان اندیشه ورز به قلمرو نئاندرتال ها و رقابت بین آنها 
که در مواردی با خشونت همراه بود، به تدریج نئاندرتال ها را که 
فناوری ساده تری در اختیار داشتند، به ورطه نابودی کشاند. 

زیرا انسان های مدرن با استفاده از ابزارهای پیشرفته تر پرتابی، 
هم در شکار موفق تر بودند و هم در رویارویی با نئاندرتال ها 
به راحتی می توانس��تند آنان را از بین ببرن��د. گروهی دیگر 
معتقدند که آمیزش با انسان اندیشه ورز، به تدریج باعث حل 
گروه های نئاندرتال در جمعیت بزرگ تر انسان های مدرن، شد. 
مدارک مطرح شده شامل چندین نمونه اسکلت با ویژگی های 
هر دو گروه و همچنین وجود درصد کمی از ژن نئاندرتال ها 
در جوامع امروزین ساکن آسیا و اروپا است. تغییرات اقلیمی 
کوتاه مدت و متناوب در فاصله حدود 55 هزار س��ال پیش 
تا حدود 30 هزار س��ال پیش که با اوج گرفتن سرما همراه 
بود از دیگر دالیل انقراض نئاندرتال ها، دانس��ته شده است.  
بر اس��اس نتایج یک مطالعه جدید، گروه های نئاندرتال در 
فاصله 55 هزار سال پیش تا زمان انقراض شان، تنوع زنتیکی 
اندکی داشتند. افزایش سرما باعث کاهش جمعیت َگله های 
شکار شد که در نتیجه آن، جمعیت شکارچیان آن ها از جمله 
نئاندرتال ها به طور قابل توجه ای کاهش یافت که نشانه های 
آن را در محدودشدن تنوع ژنتیکی آنها، می توان دید. این در 
حالی اس��ت که تا پیش از 55 هزار سال پیش، جمعیت های 
نئاندرتال در اروپا و آسیا از تنوع ژنتیکی زیادی برخوردار بود که 
نشانه شمار بیشتر جمعیت آنها در آن زمان است. در هر صورت 
نئاندرتال ها در اروپا و آسیا در حدفاصل حدود 40 تا 30 هزار 

سال پیش، به طور کامل منقرض شدند. برخی پژوهشگران 
بر اساس چند سال یابی متأخرتر، معتقدند که نئاندرتال ها 
تا حدود 25 هزار سال پیش، در اسپانیا و قفقاز به بقای خود 
ادامه دادند. از سوی دیگر اس��تفاده از شیوه های مطمئن تر 
سال یابی »رادیوکربن« که همراه با تمیزکردن دقیق نمونه ها 
است، باعث بازنگری شماری از این تاریخ های متاخر شده که 
نشان دهنده عدم دقت آنها اس��ت. پس به احتمال قریب به 
یقین، آخرین نئاندرتال ها در حدود 30 هزار سال پیش، برای 

همیشه از روی کره زمین محو شدند.

 نئاندرتال های ایران چه 
حیواناتی   را شکار می کردند؟
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  دالیل انقراض 
نئاندرتال ها چه بود؟ 
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این قطعات از غار قلعه بزی در مبارکه اصفهان  به دست آمده است )عکس ها فریدون بیگلری(

تصویرسازی از یک اردوگاه دوره پارینه سنگی

دندان  اسب ساناندندان  اسب سانانشاخ غزالقطعاتی از دندان کرگدن
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