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  2813 زمستان ،54 پیاپی ،38-201(،2)21 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

مطالعدا پاتد بد زتسدتیشناسدیانساننگدا ازهددات صادقداستانیومستندآثار(.8931)مکسیانادری،وسیدمحسن؛راد،ساجدی
 .19-803(،8)81،نیانسا علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه.ایرشت میان

1001-6468شاپا:  

آزاداس .زوانینک تتیوکاماننوتسندگان/دست سیب متنکاملمقال ب اساسق ) 

 شناسی زیستی انسان نگاهاز  هدایت آثار مستند و داستانی صادق
   ای رشته مطالعات میان پایۀبر 

 
 2نادری سیامک ،1راد سیدمحسن ساجدی

 60/63/8931پذیرش:         ؛60/60/8931دریافت: 
 

 چکیده
ایبلندددسد بد آواز نوتسدیداسدتانفدندرنوتنیشیوۀارائۀباک ،معاص دارنامهدات ،نوتسند  صادق
کد ازخودبد جدایگشاشد ف دی ب محتوایمنحص یشناسیزتستانسانمطالعاتشدرباتکی ب ،تاف 

س.گ.ل.ل،آفد تنش،افسدان  نوشدتارهاتیودون:مجموع وهاداستانهادرقالبیرواتیشاملبخشیازآن
وخدواریفواتدگیا هایمستندیوونبخشیدتگ شاملکتاب.شدمیخان ارتکپدرانآدم،نمکت کیوت

.گفد مدیسخنآنشناسیزتستی،مبانیوپدتدآورندگانرمستقیمازانسانطوهاب ک درآنوحیوانانسان
سد کد بد ب رسدیسداختارتکداملیانسدانشناسدی هایمهمدانشانسانشناسیزتستی،ازشاخ انسان

هدانبدازخوانیآبداکد س شناسیزتستیانسانب خینظ تا درب دارندۀاوآثارازوندتعدادیپ دازد.می
نظد نقط ازب رسیاتنآثارکناردرکوشدمیاتنمقال .س تاف دانشداتنازنب می اثماندگاریتوامی

وب اتنپ سشاساسدیپاسد درات انبازگوتدب تکوتناتندانشاورامیزاناث گشاریشناسیزتستیانسان
اتد انشناسیزتسدتیدردانشانسانتواناورارش،میعاتیهدات درآثاهایمطالک باتوج ب انگار گوتد

ازاتدنروبداتکید بد مطالعدا دتگ یدنبدالکد د باتستیاتنمطالعا رادرحوزۀنیزپیشگامدانس تا
مطالعدا راشناسیزتستیق ارداد تدامیدزاناتدنبانظ تا انسانتطبیقیرادرمقاتسۀآثاراتن،ایرشت بین

شدناسوتکازپژوهشدگ انهددات  اتنمطالعا درکانونتوج هیچتاکنونجاک ازآنبازتابدواوردرآثا
هدایاورااز نهدافعالیدداردکد تبداسدات تحقیقدا پیشدینآشکاروج تماتزی؛اس شناسنبود انسان
اند.شناسیف هنگیب رسیک د نظ انساننقط 

علومطبیعیهدات ،صادقزتستی،داستان،شناسیانسانشناسی،انسان :اه اژهکلیدو 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

،ات انفسا،داسالمیدانشگا آزازبانوادبیا فارسی،دانشکدۀادبیا ،استادتار.1


مسئول()نوتسند ات انشی از،اسالمی،آزاددانشگا ،نخبگانوجوانپژوهشگ انباشگا عضو.2
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 مقدمه. 1
اس ؛نگ فت صور مستقلپژوهشیهدات آثاردرزتستیشناسیانسانپی امونتاکنون

بود ات انشناسانساننخستیناوک باورنداتنب اجتماعینگ امطالع ب خیک حالیدر
تاکنونو ه .(19د8939،809نادری،وساجدی؛841د8891،818)شهشهانی،اس 
بود شناسیم دموفولکلورمخصوصا ف هنگیشناسیانسانب اوخدما دربارۀشد گفت 
فولکلدور،ودون:هداتیرشت دررااویهافعالی اس شد منتش ک یرآثابیشت واس 
 فرهنگ  وونآثاری.اندداد نشانشناسینباستاوشناسیزبانشناسی،م دمنگاری،م دم

پدورآرتدنتحییازهدایت آثار و زندگیو(8911)هدات جهانگی ازایران مردم  عامیانۀ
.(8911)1مونتیونسانازهدایت صادقو(8910)

و2ف هنگدیشناسدیانسدانداندشدواززمانهمطورب شناسیانساندانشک حالیدر
،8911)جهدا، معناسد فاقددتگ یبدونتکه ک شد تشکیل3زتستیشناسیانسان

علدوم،باورهدا،ادی،اعتقهاینظامم دم،زندگیهایشیو ب نخس دانش.(81و4،89
نگدداری،مدد دمشناسددی،باسددتانازودازدپدد مددیمتددداولرسددوموآدابوعقاتددد،صددنات 

دتگ ،دانشو(8911،81مقدم،)ق اتیدگی میبه  شناسیزبانوفولکلورشناسی،م دم
ب رسدیشدانتش تحیاختالفا ونمو ورشدب توج باراهاانسانمیانموجوداختالفا 

نمدو،ورشددشناسی،نینجانسانی،اکولوژیشناسی،استخوانوونهاتیشاخ وکندمی
اریتدبد راشناسیستینخوجمعیتیژنتیکبیوشیمیاتی،ژنتیکمولکولی،شناسیزتس 

کد وندانامدا،اسد داشت پیشگامان حضوریهافعالی اتنتمامیدرهدات .طلبدمی
صور اوبارۀدرپژوهشیهیچتاکنون،زتستییشناسانسانتعنی،دومبخشدرشدگفت 
.(84-81،)هماناس فت نگ 

اتدندلیدلبهتد تنشاتداماباشدداد روی مختلفیدالتلب تواندمیموضوعاتنالبت 
تازگی بک جاتیتااس نبود ب خوردارمطلوبیجاتگا ازات اندرمزبوردانشک باشد
بد اقدداموانددازیرا ته اندانشگا ارشدکارشناسیمقط درزتستیشناسیانسانرشتۀ

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 



 

 

 

18 
ند و داستانی آثار مست

 صادق هدایت و ...

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

آغازین یهاده درک م دیازگفتنسخنش اتطیونیندراس .ک د دانشجوپشت ش
فااناد»و«حیااا وانساز »مسدتنداثد دوتدللی وبست سدازیب س دردهمهزچسدۀ
بدارتیننخسدبد ایداردنظد درمقالد اتدناسد .شدگ  بد کاریزد ،«خااریگیزه

درزتسدتیشناسدیانسانت اوشا ت تنابتداتیعنوانب راهدات ۀشناسانانسانمطالعا 
کند.یب رسایرشت بیننگاهیازات ان

سشدناانساندانشدمندانتدلثی تحد هددات ک شدتادآورباتدویزه ازپیش البت
نظ تدا اتدنتلتیددتداردجهد درمقالد اتنواس ب نگاشت رامتونیونینخودزمانۀ

س واۀزمانجراتعلومودانشب کی تباویپیشگامیدادننشاندنبال بتنهابلک ؛س ین
.ک دخواهدآشنانظ تا اتنازبخشیباگامه دررا خوانندک 
 
 پژوهش  . پیشینۀ2

اتد انشناسدیانسدانداندشانددازیشهدات ،درتکوتنورا دومقال ب ب رسینقتاکنون
(841د8918،818)شهشهانی،«شناسیدرات انگشارانسانصادقهدات پات »د:انپ داخت 

و)سداجدی«شناسدیدراتد انزیدانشانسانانداتکوتنورا ما صادقهدات ب خد»و
ب رسینقدوشناسان موردراازدتدانساناورواتیمقاالتینیزآثار.(19د8939،809نادری،
اث صادق«نآدمپدرا»شناختیداستانمیمون:تحلیلجامع تکانسانیمایس:»اندق ارداد 
(و13-8938،31ندادری،و)سداجدی«شناسدیوانسدانشناسدینخسدتیپاتدۀب هدات 

«وال بش یکالنازتارت تحوهاردورۀصادقهدات ب پاتۀنمک ترکی  قضیۀبازخوانی»
شناسدیپژوهشیژر درموضوعانسان،ب ام وزات .(43-8936،34نادری،ولی)حسن

.خواهدپ داخ ال ب ب رسیآنمقاتنبارب اینخستینانجامنشد ک زتستیدرآثارهدات 
 
 . روش، هدف و پرسش پژوهش3

گ فت اس .طیاتدنایانجامرشت ایوب مبنایمطالعا بینبخان کتااتنپژوهشب شیوۀ
،قد ارگ فتد وازآنمیدانموردیمطالعۀموردازمستندوداستانیثارهدات ،تمامیآف اتند

قضگیۀ س.گ.ل.ل،  ومستند عنوانس اث ب های خیام  ترانه وخواری   گیاهن و حیوان، فواید انسا
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نه، بوف کور، زنده به گگور، نمک ترکی، تاریکخا  پدران آدم، قضیۀ آفرینش،  کن فیکون، افسانۀ
عندوان بد  زیر بتگه، قضیۀ وسامپینگه، لوناتیک  آخرین لبخند، سه قطره خون،روح، مرغ  قضیۀ
شناسیتطبیقیبادانشانساندرمقاتسۀاتنآثاراس . کانونتوج بوداث رواتیدررد وها

بندیشدد یمحتواتیدست طیف اتند،دس آمد زتستیروزگارهدات ق ارگ فت ونتاتجب 
مقاتسد  اتدنمطالعدا بد کد آنجهد اند.ازتکدتگ ق ارگ فت کناردرق تن صورتی ب و

اتدنسد .ایرشدت بدینایمطالع ،پ داخت اس آثارادبیبازتستیشناسیانسانهایداد 
میزاناث گشاریهدات ب ،شناسیزتستینظ انسانب رسیاتنآثارازنقط باکوشدمقال می

ک باتوج دهدوب اتنپ سشاساسیپاس درات انرابازگوتداتندانشاندازیورا تکوتن
پیشدگامنیدزشناسدیزتسدتیاتد انتواناورادردانشانسدانمیمطالعاتیهایگار اناتن ب

دتگ یدنبالک د باتستیاتنمطالعا رادرحوزۀدانس تا

 بحث اصلی. 4

داندشهددات بداهداتیازرابطدۀبداجنبد خواننددگانماسد تداالزسدخنپیشازآغاز
هدایمدوردیبد ی اتدنداندشوتوصدبد اوعالتقگی ندۀک درب آشناشوندشناسیانسان

درمطالعددا ،جاتگددا اووپدد ازآنتحصددیلدراتددنرشددت اسدد دوسددتانشدربددارۀ
  .زتستیات انتبیینشودانۀشناسانسان

 شناسی . هدایت و انسان1-4

ند درتوصدی بد مصدطفیف زا،شناسدیداشدت ب مباحثانسدانزتادیهدات ک عالقۀ
ایکسباتدنداندشب کندبهت اس میب اروپاسف تحصیلب ایادامۀاگ ک گوتدمی

یهددات ووگوگفد هداتیازهدابخدشرساند.اتندراتنرا ب اوتاریمیحتیوباشد
سطف زان نقلشد اس :ف زان اس ک تو

اگ پات دتد گ فت شد انهاتیک مثلهزاروتکمطلبدتگ تواتنمملک امادرس
اتنولوژی...رسیدب ف نگباتددنبالاتن ندژاد،...اتنولوژیدربدارۀ1ویزهاب وی...مثال 

سد ایناحی شناسی...خالص ه و م بوطب م دمفولکلور،جغ افیایانسانی،زبان
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ند و داستانی آثار مست

 صادق هدایت و ...

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

بداسدوادهیبعدجاهم ویزشبک ماندد ،اگد بخدواک روتشانتحقیقنشد ...اتن دا 
از ب بیاتد.اتدکارجدیواساسیتحقیقجدیبکنی،شعلمی

دهند ]گف [پ سیدماتنولوژیراکجادرسمی تویدانشگا سدوربونتکس شحتما 
عجلد 1شناسیدولومسانانهادرموزۀوق ولیم کزکارآناس . ایدرکداربود.فعدال 

ید دت بگطالعا دقیقنوتسمات اس مینیس .منب تکشخصمحت مک درپار
ربدارۀ،هدات ازدکتد شدهیدندورائید8361درکاغشمورخاو »کنم...وخب  می

.(38-8914،31کند.)ف زان ،سوألمییدولومموز 

هدایمسدتقلدپارتمدانصدور سد کد بد هداتیازدست موز  دولومدرپارتموزۀ
،هدایتدارت ومدوز هدایتدارت طبیعدی ایمختلط،مثلموزهنگاریدربطنموز م دم

هاتیب ایماقبلتارت ،غ ف ...هایعلمیدررابط بادپارتماندولومند.موزۀا وجودآمدب 
بد ود راجد آن.(81و2،8940،6،1رتدوت )درداشناسیجسمانی،هن هاوفنونانسان
اندد.آناشدار کد د ایدتگد بد مقالد و نگارندگاندرآناضافۀب ،شدعنواندولومموزۀ
شبد توانسدت درسدف هاتکد مدیشناسیدرانسانهدات مطالعاتیمناب ب س یگواه

(.19-8939،809ساجدی،نادری،)آشناشد باشدهاف انس باآن
 شناسی جسمانی . هدایت و انسان2-4

کد کمتد بددانسد نکداتیازدسدت 3جسدمانیشناسیانساندرهدات مطالعا میزان
اتدنمقالد قد ارگ فتد اسد .گانب اینخستینباردرکانونتوج نگارند پ داخت شد و

نگااد برگر انسگانی یگا فرهن  حیگاتکتابت جمۀبادرات انرااتنمطالعا ب خیش وع
لحدا.(8911،11نی،سدعیدیمدداندد)دانست (8986ف درسال)توسطتدالل هماتون

فوایگد (و8906)انسگان و حیگوان خدوددرآثداریودونک هدات باسلسل مطالعا نآ
نظد ازاتدن،اسد بد د ت پیشاتنمطالعا راب تکده رشتۀس (8904)خواری  گیاه

راپیشگامدانس .تواناوشاتدب


دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان

 . بررسی آثار مستند و داستانی صادق هدایت 5

شناسدیزتسدتیبد پاتدۀازنگدا انسدانقهدات تندوداستانیصادب ب رسیآثارمسدراتنجا
در1آنت وپولدوژیواژۀازانسگان و حیگوانکتدابدرهددات پ دازتم.میایرشت مطالعا میان

هددات ،)نسدب داد اسد 2«ب وکدا»ندانشراب ووض اتاستفاد ک د معنایعلومطبیعی
،8914،ههددات ،گوتد)سخنمی3آنت وپولوژیازموزۀنیزس.گ.ل.لدروا.(8913،43

شناسددیورشدددونمددو،ی،جنددینشناسدد ،اکولددوژیانسددانشناسددی،اسددتخواننخسددتی.(11
هدایاتدنداندشاززت شداخ نتیدکجمعیتدیژوشناسیملکولی،ژنتیدکبیوشدیمیاتیزتس 

.مشاهد ک دهدات صادقداستانیرآثارمستندودنتوامیرانمودب خیک دنروشمارمیب 
 شناسی زیستی آثار مستند هدایت در انسان. 1-5

کد معتقددبدود5المدار و4داروتدن تا تکدوتنینظق اردادنروپیشهدات با صادق
شبی اس باساختمانج» هددات ،)«خدوارهایمیو ساختمانمیمونسمانیانسانکامال 

نسدو بنددیواستخوانمقاتسۀباخواری گیاهفواید درکتابازهمینرو.(8914،81ط،
دودرراسدتایونوآشکاراتدنموجدودا اشدار کد دهایپنهاب تفاو انسانومیمون،

:نظ تاتیپ داخ ب ارائۀ7ناسیشواستخوان6شناسینخستیدانش
وندینهاوهدمدانها،دنک ناخن ونان.ود هایبزرگبدرابتداانساناولی مانندمیمون

 .(83،همان)دهدتش تحتمامبدناوب ماگواهیمی

 .(10،همان)خوارهایبزرگمیو هایمیمونهایانسانبسیارشبی اس ب دنداندندان

االعضداواالبددان،علدمتشد تحنوتسد:میسقوط انسانیتدرکتاب8«یمورت فوز»
شبی ب ماس .تنهداخدونتزیتکمیمونبزرگهایغ هاومیلنساختماندندا کامال 

االبددان،اوس ک خوتشاوندینزدتکیباخدونانسدانیدارد.ازطد  دتگد تشد تح
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ند و داستانی آثار مست

 صادق هدایت و ...

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

خدواروتداکعل خواروتتکگوش هایطبیعیهاوخونومیلاالعضاودندانعلم
طد زطدق،آشدکارابد تد تنمنآتداسداد ،رفت بامالمدافد قداردهموینرویتکدان 

دهدک خورا طبیعیماباتدازهمانموادیت کیبشدد انکارناپشت یب مانشاننمی
.(11،همان«)خام هایبزرگتعنیمیو ونباشدک خورا میم

وکندد هداقضداو مدیخدورا آنرویفکینآدمیاناولید ،دربدارۀازدتگ جایدرهدات 
:تدگومی

 اماک مخورد نیس وهاخیلیکارک ددهدک دندانآننشانمیاولی ب مافکینآدمیان
داشدت ،هاخیلیساد وخشنبود وجوتدنزتدادالزمب آناس ک خورا آناتندلیل
 .(60،)هماننباتا ،ولیسالموطبیعیبود اس ایخشکودان همثلمیو 

:اشاراتیداشت دراتنزمین نیزشناسانسانطالعا دانشمنداناوهمچنینب م
یمیو وکش هاگوتد:غ سدرخ ب خورا انساناولی میآلمانیراج 1پ وفسورهئ 

 .(90،همان)اندک د  مانمیو استعمالمیرسدودرآنزخیلیقدتممیگالبیب ازمنۀ

قدرآنآنشودک استعمالمیت :خوراکیپیدانخودنوشتاریخ خوراکدرکتاب2بوردو
معیشد انسداناولید بدود هاتنهاماتۀ ها،ویدنآنقدتمیوعمومیبود باشدک میو 

 .(90،همان)اس 

نسدانی،اهدایماقبدلوتسددکد درزمدانندرکتابعلمیخودونینمی3پ وفسوربونژ
وازمیدو کد د انیمدیساردرختانزنددگ خهایبزرگدرشانیاکانآدمیزادمانندمیمون

 .(13،همان)نمود اس تغشت می

خدورد ونمدیاالعضدا،،انسداناولید گوشد نوتسد:مطدابقعلدممی4پ وفسورفوت 
 .(90،)همانخواربود اس میو 

وغی  دراتن7،فلوران 6،هوکسلی5تارت طبیعیمانندداروتن،هگلانبزرگدانشمند
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان

خدواراندک انسدانمیدو  خودشانثاب ک د دوه کدامب نوبباشنعقید میهمباب
 .(83،)هماناس 

گوتد:نباتددبد ف ضدیا کسدانیبداورکد دکد انسداندرهمینخصوصمی1بودوان
خصدوصازنباتدا خدورا خدودراکنند.آندانبد روانمودمیخواغارنشینراگوش 

 .(60،)هماناندگ فت می

 نوتسد:میانسان و حیوانبهمچنیندرکتا

هایبدزرگ...مثلمیمون؛خواربود اس ک انساناولی میو لوران مع و نوشت ...ف
روشدنیعقیددۀس وب تکط تدقباتش تحدراتنخصوصهماهنگا2االعضا،علم

.(43و8913،41)هدات ،نماتدراتلتیدمی3کووت 

اگ و خیام:»اس ک د اشار «محیطیسازش وگشف »ب پدتدۀخیامهای  ترانهدر
انخودنوشدت ،هایعلمیوفلسفیخودشک بناب دستوروخواهشبزرگانزمدرکتاب

الدبشودبعضدیمطهایاومیدرخاللنوشت کتمانوتقی راازدس نداد ...ولیروتۀ
درعلمیک ازدستشدررفت مالحظ نمود. بد »د:گوتد(مدی6)ص«امد نوروزن»مدثال 

هایعالمدتگ گونگش وویزهاینوپدتدآمد.مانندآنکدرخورف ماناتزدتعالیحال
اسدتنباطآخ ،فورمولمعد و آتاازجملۀ«لموگ دشبود.عا

د ومعتقدداسد کد جداخلقکد منک اس ک خداموجودا راجداشود زت ااونمی
علمیک دراروپاولول اند.اتنقاعدۀتوافقپیداک د گ دشعالمبامحیطهاب ف اخورآن

 ،)هددات ،«سالپیشب ف اس درتافت وحدسزد اسد  100انداخ آتاخیامدر
8914،19).

کید5محیطیسازشو4ف گش اصل حدیطوتغیید ک باتغیید مکندمیب اتننکت تل
محدیطوشدودکد بدامدیحاصدلتغیی اتدیوجودیاو،دروض ،موجودزند جا احتیا

.(8934،864طباطباتی،)تابداحتیاجا جدتدتناسبمی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 صادق هدایت و ...

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

حکاتد شناسیزتستیدرانسانهدات ازمیزاناطالعا و درمجموعگفت شدآن
. اس داشتونیزبازتابرآثاررواتیاماتناطالعا ددارد؛اماقدرمسل 

 شکلی روایی به شناسی زیستی هدایت در انسانآثار . 2-5

درجهد ،اسد «ف گشد پدتددۀ»هدات بااتنپنداشد کد آفد تنشانسدانحاصدل
گون ناتکن فیکون  قضیۀرادرآف تنشانسان،نظ تا علمیبارواتا دتنیسازیهمسان

نیسد بد عددمهمبشدنو.کد منطقدیداشت باشاتنرااتنرادرخاط :»اس بازنمود 
تاد،درق نبیستمه داروتنجورنمیازاونگششت اتنبافلسفۀ«شو!تاالوجود»بگوتند

.(8914،891)هدات ،ی،«.تادکسیجلویداروتنعورنمی
بدا،نماتشدنام اودراتدن.اس کارگ فت ب آفرینش افسانۀ نمایرنامۀ وهمینانگار رادر

اتنجانورانراطوریبسازتدک تولیدمثلبکنندوه :»نوتسدمی«تنازعبقا»مسئلۀار ب اش
هداآنعددۀدربیناس ؛ بشود...اماتکاشکالفنی...گندمصدب ابهامثلدانۀامازآنکد

رااهسدتندناتواندانهداتیکد تواندممکناس خیلیزتادبشودورویزمینرابگی دوتاآن
،8346)هدات ،«م  بشود.و ه خورا بمانندوهابیک گ وهیازآنیطوربخورند،ب 

کد طدوریب اس ؛ق ارگ فت موردتوج هدات نیزخواری فواید گیاهتنازعبقادرمسئلۀ.(1
.(8914،14ط،،)هدات «نماتد.اگ تنازعبقاراس اس انسانتنازعفنامی:»نوتسدمی

گفد :حداالمدنتدک1پ وفسوررا :»کندتادمی«مفقود حلقۀ»ازس.گ.ل.لرد
جدبزرگدوار«»دهم.االنمیمونراب شمانشانمینمون ازهزارها

س ک ماام وز باوساتلعلمیواز ایشد واهیدک د...اتننسلگمحظ خآدمیزادرامال
واسدال شدد خانددانگماتمونماتندۀرشدتۀ دس آورد نبطخونوندتنمیمواختال

.(8914،19،ه)هدات ،«آدمیزاداس .
نمدداتیهددایانسددانهددا،میمددونتدد تنانسدداناجدددادابتددداتی»دانشددمندانعقیدددۀبدد 

اندد.اتدنموجدودا درمالحظد داشدت کد مغدزیبداحجدمقابدلانددبود 2)آنت وپوئید(
بدیشوک د وباتکحال کممناطقحار )تاتح حار (زندگیمیهایس سبزس زمین

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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وتئوریآنبیانشدالمار وسیلۀاتنعقید اولینم تب ب اند.رفت قائمب رویدوپارا می
داروتددنبدد اثبددا رسددیدودرعصدد مددابدداکشدد فسددیلمیمددونیبدد ندداموسددیلۀبدد 
.(49و2،8911،41نستورخ«)تد.شد تلتیدگ د ب 

اسد اشدار کد د هدامیموناتنانسانب نمک ترکیوو درپدران آدمهدات و در
درطدورمثدالب .(43-8936،34حسنلی،نادری،؛13-8938،31)ساجدی،نادری،

دا)آادتدشبی ب آدمیدز،هایکالنهایگوناگونوناشناس،میمونخانواد »ازپدران آدم دم
و(8914،33،ههدات ،کنند)راب میمونمتصلمیک نژادانسانکندتادمی«میمون(

هدایقبیلد :»گوتددسخنمدی(اجدادمشت  )از«هاگون »ازانشعاباتننمک ترکیدر
دمیمونآ» شدکا هاوتادردرخ ،رویشاخۀهاینواحیگ مسی جنگلرتادربی«دم

کد حداالهاموسومب نسدناسروزیازروزهاتکیازآدمدمیمونک دند.میغارهازندگی
دکمدد شراشددقکدد دوازحالدد داروتددناسدد ...پدداشددشدددۀمشددهوربدد حلقددۀگم

هداآمددوعصدازنانزتد درخ دردوپداتیخودمدانب حالد متمددنپاتیووهاردس 
هدامیمدونخودگ ف وگ وهیازآدمیصور اپیدمیب ..اتنشوخسالن را افتاد.سالن 

نسناسگ دتدندوب اتدنح کد عنید ادامد ،دم شدخودازرویح کنجکاویمقل 
کدارازکدارگششدت ودندک دتپ س وارتودوک همینهایاملوکهن میموندادند،آدم

ازارثاقوالددتنک دنددوعدهداراشانتل شددوآنخودگ فت ،اوقا صور جدیب 
دوپاتیداروتنهمباوشمگ تانهایگمشدۀشاننمودند.حلق پاتیمح ومووهاردس 

تدنشدانراگ فتنددورفتندد.اودلب تانازنیاکانبزرگوارشدانخدانگهدداریک دنددورا 
شدکیلوتبست ب سویدنیایآدمدیبدودهایزبانمیموناولینخیزشوپ شآدم،ح ک 

.(8914،803ح،)هدات ،«داد.داروتنرامیهایگمشدۀنخستینحلق 
جندوبشد قیدر8316درسدالذتلاوست الوپیتکوسآف تکانوسک بد اینخسدتینبدار

دهددکد مکشوفا آف تقدایجندوبینشدانمدی»خوانیم:میشدکش هایکاالهاریبیابان
یدوپدارا مت مکعبکد بد روسانتی400تا100نمابامغزهاتیب حجمهایانسانمیمون
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1میلیونسالآغازدورانوهارم،بلک حتیدراواخد دورانسدومتنهادرحدودنیمند،ن ا رفتمی
پیدازگدلودرختدان،ان،رتشدۀا ازگیاهداتدنموجدوداندد.کد د نیزب رویزمینزندگیمی

ازگوشد  وسطراشکارکد دوانا کووکومتحیوهمچنینانواعنمودندحبوبا تغشت می
هاک دند.شاتدبعضیازاتنمیمونایاستفاد میمالحظ عنوانغشاب میزانزتادوقابلهاب آن

.(8911،41)نستورخ،«.جستند  میه بازووبوسنگیک درس راهشانق ارداش نیز
امدااز»:نوتسددومدیکد د هااشار سانانپیشدرگونۀهدات ب اث ا وضعی قائم

تدوجهیتغیید ا وتحدوال قابدلهایدوپامیمونک وضعی قائمدرزندگیآدمجا...آن
دشدووونشسد هاتشآزاحقگف وس دوپاواتساد،دس میمونک تااولینآدمداد؛

اا،رآسانیتوانس اشینژادبود،ب داردونس ودمهایسگوندستشبلندت ازشس میم
مالیب اشیا،وح کنجکاویک داش ،هدوشاوت قدیکد دوواداروازدس بگی د...

یل خمیدگآنبپ دازد.س شراک ازحا مطالعۀظ بگی دوب شدمطالبمختلفیرادرن
تدبام  شماونماتدانگ دتدد،مشداهداتشبد ویت یجلووسی   ف ،ناوارمنظ ۀبلندگ
.(8914،888ح،)هدات ،«ت شدانت وآسمتنوع

ابدزارودسدتمالیبد کارب دآدمیانابتداتیراحاصلمغزب اب شدناندازۀدو2واشب ن
هایاولید رارشددمغدزانسدانهداتنح ک قائمن (8940،360واشب ن،).دانداشیا،می

هداوتماماتنافزوداشک د بوداص  ب وسع دتداودرجهاتیک محتسهیلک د.بلک 
خدودتغیید نوبدۀبد ف اهمکد دکد  جدتدی،وظاتهاانسانپیشعصبیساختمانب ای

.ورددآوجوب هاانسانپیشبدنایدرساختمانقش مغزوتاانداز درمحسوسی
ابانتخد»تدلثی تحد گید ینژادهدایگونداگونشدکلب همچنیننمک ترکی قضیۀ

مددتی»:هدات اسد صادق4«اکولوژتک»گ معلوما ک بیاند ار ک نیزاش3«طبیعی
وارنگپیداشدد:ندژادسد خازووهواهایگوناگوننژادهایرنگک گشش ب مناسب آب

اشتزبیدورنگشتزسیدهشدونااادیردسیا آفتابتوکل خجال رنگشق مزشدونژاد
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ومزالرنزبهمبتالگردند نرقزاییردیهامساییدناادوتد ساتدنپیشدامدرندگخدودرا
.(8914،881ح،)هدات ،«باخ 

نزشا ای،شاادهزیناادسیزهونزناادهزیدنگردنادهما ایتغییراتکهدرانسز پار 
 وهوا،تغیی موادغشاتیوغی  س ک ناشیازعواملمختل آبطیمحیفا اختالهمی

ک داشت تلثی ب اتنروندالبتهشدتتزبشآفتزبنیز؛(701،8964نظر،خاب)شدبزمی
 تدرنجطبیع »سیرانتخزب» متأنیدراکند( 1،8991لینتا،62).

مزالرنزبیمزریننیز پراکندگوتقسیممختلفدراادهزی ب تلثیاس نباده:« نشازتجربه
هداوبدخیم)نوعمهلک(بیشت ازاروپاتیزیتدرمقزبلمزالرنپاسدهدکهبیشتراقاامسیزهم 

خیم)ناا خییاف(مناانیتکاهدرمقزبالمزالرنازینیا هزمقزومتدارندوحزلآ آسیاتی
تاا گیتکههمای خزیایتمناانیتناز قی مبهنپاستز بیشتراست...زایسیزههاروپزن 

ادهزیمختلافناقسیموپراکندگ بسیزرمهم درتشنقهز،حسزسیتناادیدرمقزبلبیمزری
نظرنا گارطاارهمزماز بیاز باهگاندچههدانتم آ (62،)همز «روییمی داشتهاست

گی د.اتننظ ت حاکیازآنمیارق «3منشأمتعدد»نظرن کهدرمقزبلنیزهست«2منشأواحد»
هداتکدیازهستندک مبددأآنای هایابتداتیانتکاملانسهاینئاندرتالنتیجۀانسان»اس ک 

.(8911،69)نستورخ،«اس 4هامیمونتافتۀاععالیتکاملانو
دبااری.سد یندژاداطالعدا نوعیهانیزحاکیازمیمونانسانشج ۀهدات ب اشارۀ

هساتیموشامزایتیارۀمداازتید ۀگاناد:مدی«نسدناسنناه»طزبباهرگرد خخ
ماهستیموشماازنژادلچ برگزندۀداامزاین

هسااتیموشاامزمدداهسددتیموشددما
هستیموشدماماوشماهستیممز

هستید.مزادارتموشمماعقاتد...
افکزرشمزو(8914،881ح،هدات ،)دارنم.
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(3هومونیدهاو2هاینسیم،1هاپ وسیمین)هاراب س تی ۀنخستی،نظ خوبدکت حسن
فامیدلبارتدکسد تید  ویهایبینبینمیموندر.(8964،19 ،نظخوبکند)تقسیممی

در».(14،)همدان6وآنت وپوئیددها5هیلوباتیدها،4هاشوند:سینومور د میتشخیصدا
ننخستی،شناسی،وآغازدورانوهارم)حدودتکمیلیونسالقبل(اواخ دورانسومزمین

یلید ؛ف8کداژدان)«انددوجدودداشدت «7هداآنت وپومور »عنوانتح نماهایآدممیمون
تدد تنآثددارمکشددوف ازقدددتم».(12،8913،84؛نیکولسددکی11؛آب امددووتچ10؛اتلددین9او 

س کد ازپلیوسدنفوقدانیتدااواتدلپلیستوسدنهاتیهایاولی متعلقب آنت وپوسانسان
همدینسد بد بسیارابتداتیها...یا ظاه یاتنانسانصوص.خک دندمیزندگیوسطی

درمدورد14آنت وپوسازواژۀ13کلیهوموصطالحجایااندک ب  دلیلمحققینت جیحداد
،15تالنتد و »اندداز:عبدار ،هایمختل اتنگ و هااستفاد کنند.نماتندگانوتی آن

،8964نظ ،خوب«)و...19انسانهاتدلب گ،18 و ،آف تکانت17،سینانت و 16کانت و پتی
کد کندددا اشدار مدیموجویاتنهایساختار بخشیازمؤلفب هدات ،بناب اتن.(41

هاس .هایتباریآنگ نوعووتژگینماتان
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1سدفال ب اکدیدوگد و بد شدانجمجمد ا اختالفب پاتۀراانسانیهایشج  اتناو
.کندمیبندیدست «جمجم بیضوی»2الودلیکوسف«جمجم گ د»

وانسدداناتمدداناخددتال زاسدد یختدد راب انگهدددات اتیکدد توجدد دتگدد موضددوعاز
رسدب غارتابیغول پنا پاهمینک موق زاتمانشمیو میمونوهاردس آدم:»هاس میمون

تداناتدزائیدنک دوپاشد آورد،شماهاازوقتیگی دومیب دوبچ ک ب دنیاآمدبغلمیمی
مضحکرویدوپدایدۀباآنشکمورقلمباتدوک د احتیا ب ماماپیدا،اتنهم مشکلشد 

شدماپداتخدموت کدۀآورتد!و ااغلبمیبازیدرشنگ وجنغولکهم المنروتدواترا می
.(8914،889ح،)هدات ،«ک زندگیشماطبیعینیس گی د...ووننمی

،شداردادداروتنانتاصل انواعبعدازب انگیزت تنکتابراک جنجال،3دزموندمورت 
معمولزمانودنیایام وزمااتناسد کد :»نوتسدمی(8341)4میمون برهنهدرکتاب

شدوندتداهنگدامتولددایدورزائدوجمد مدیهیچزنیراهنگامزاتمانتنهانگشارند.عد 
را رفتنقاتمبسیارمشدکل،ماهنگامدردزاتمانکنند.ب ایاف ادگونۀتاریراکود ،مادر

شدتدهمد ا اسد وونددسداعتیقبدلازتولددجداررحمبادردهایشودوانقباضمی
ماد ،بنددندا خدودرابداب د...تکشامپانزۀس می ت تنش اتطب جنین،مادردرسخ 

خوردلیسید ومی،سمتیازجف راک ب بندنا متصلاس کند،بلک قدندانپار نمی
چ راخوبشسدت واورابد گا بکند.آنف قط میاشراباجاطبچ وب اتنت تیبارتب

کارهدایشودوهمدۀمیکوفت وخست مامادرپ اززاتمانفشارد.درگونۀخودمیسینۀ
.(8963،44)مورت ،«دهندممیپ ازتولدنوزادرااط افیانانجا

اس :ارزشدارای،ازحیثتقدمنیزاتجادشپشکپوششدرتلثی ب اشارا هدات اما
.درآنزمدانالیدا اعلبداسبدود..توجد اختد آمدقابلباریب ه جه ،درتندور پیش»

خانمکد نتیج منیج پوشیدندودردومیبافتننباتا االستیکراب تقلیدعنکبو ب هممی
متمداتزمدیکدا6وشپشدک5شپشتدنوجودآمد... همانشپشخودمانباشدب  شددوبامال 
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امداوجدودآمدد...ب لباسپوشیدنک دب ک آدمیزادعاد اس بعدازآنمتخصصتیفوس
هدایشانمثدلتدنملدولک تنهاازب خودپسندبودندب ایاتنبعدازاخت اعواجبیملولی

ح،دات ،)هد«ونگ موهایخودشدانراکندنددوبد بدادفندادادنددونگ ،آلودنباشدپشم
8914،818).

اندک کنند،کش ک د هاتحقیقمیتکاملشپشبارۀدانشمنداندانشگا فلورتداک در
وندینهدزارسدالپدیششد وعبد پوشدیدنلبداسکد د واتن810هایمدرنازانسان»

در،اتددنپددژوهش،محقددقاصددلی1دتوتدددرتددد...اندددازآف تقددامهدداج  کنندددتوانسددت 
دی.ان.ایب ایب آوردزمانانشدعابژنتیکدیشدپشتوالیخودازپنجسالۀهایب رسی

کنددوبد لباسازشپشس انساناستفاد ک د.شپشبدنتالبداسدرلبداسزنددگیمی
ند.اطالعا ا پوششانساناستفاد ک دزماناولیۀققانازآنب ایتعیینهمیناساس،مح

منداطقرسدالپدیشازمهداج  بد هزا10دهاحدوانساندهدک دس آمد نشانمیب 
هزارسالپدیشآغدازشدد.800اند.اتنمهاج  س دسی ت وارتفاعا باالپوششداشت 

دسد آورد،ود اب شناسان باستانهایاستفاد ازداد توانبااتناطالعا پوششیرانمی
تیکیرویرنگپوس دتگ ،تحقیقا ژنرود.ازسویهاازبینمیک لباسدرطولسال

هاتکمیلیونسدالپدیشموهدایبددنخدودراازدسد دهدک انسانهانشانمیانسان
شپوشدهدزارسدالبددون100هاحددودس ک انسداناتنبدانمعنی،ند؛بناب اتنا داد

(.1006،رتد)«اندموهایبدنولباسزندگیک د 
اسدیشنسدانهدایانالشیدتگد ازودهدات ب تکدس ک هانشان درتادک دهمین

داروتن،هنوزب ف اخورمحیطشدۀهایگمجاک اتنحلق ازآناما:»کندزتستیاشار می
کمیدرنیامد بودندودرعنفوانشبابلبیکحقرااجاب   دند،ازبدجنسیومخصوصدا 

 دندکب دق نابودمیهایخودشانرال شانداشتند،اسکشت یک ب نیاکانمحت مکینۀ
میانانسدانمتمددنومیمدونداروتنندهندک بتوانندرابطۀدس پی وانتابعدهاگز ب 

.(8914،884ح،)هدات ،«وحشیراب ق اربکنند.
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همدینخداط زتسدتندوبد هدایگد موم طدوبمدیید درجنگدلاول1هایپ تما »
زط فدینسدب بد جدانورانشد،اف ساتشیمیت دوارف اتندهایهازودهایآن استخوان

هدایطبیعدیودون ت بود وکمت خودرادرمع ضبالتایطبیعیوتداتلددتگ باهوش
هاک جز،ازتنروه کدامازاتنمکان؛دندداافتادندرقی طبیعیق ارمیهاتاف وسیالب

اتناند تافسیلمشدازوجودباقیباهایجانورانمیماند هاب ایحفظباقیبهت تنمحل
.(8913،61مقدم،)مغفوری«موجودا تهیماند
:نوتسدپ دازدومیکارمیتلثی تح ،ب تکاملاجدادانسانتاریکخانهاوهمچنیندر

تنبلآف تد شدم.کاروکوششمالم دمتوخامن» خدوانلی ،بد اتدنوسدیل مدیاصال 
خاصگداگشن ک اززت بتد بید ونآمددن.امداپ بکننمالاشیک توخودشون اوال 

پدرانمنک توخالیبودن،زتادکارک دنووزتادزحم کشیدنو،فک ک دنودتدنودقداتق
مدنارثتنبلیشدونوبد مدندادن.پد شدد بدودوهمید تواوناتنبلیگشروندن.اتنوال 
جاهدایدتگد  طبقا مثد ک تویاتنمملکنکنم،عالو ب اتافتخاریب اجدادمنمی

هارودرس بشکافیدوس پش پیشاونادزد،هاوسلطن وجودندار وه کدومازدول 
د ،وانگهیاگ زتادپاپیاجدادمبشدیمبداالخ  گی تادلقکدرباریوتاص ا بوتاگ دن 

ارآف تدد نشدد ،منب ایکده رس .اماویزیک جده کسیب گورتلوشامپانز می
قولخودشدونتدویاتدنمحدیطب توننمتجددفقطمیرسیدۀدورونب بودم.اشخاصتاز 

دشوندرسک دنودرایک مطابقسلیق وح صوشهو خواندامبکنن،جامع ع ض
تدنکپسدولقدور داد!ات تنوظات زندگیباتدقوانینجب یوتعبداوندارومثد کووک

وکارگشاشتنوه کسیحقزندگیخودشوباتدازاوناگدائیبکن !تویاسارتیک اسمش
ش موناخوشحقزندگیدارندواگ کسیدزدواتنمحیطفقطتکدست دزد،احمقبی

دردهائیک منداشتم،بدارمدوروثیکد «قابلزندگینی !» ومتملقنباش میگن:پس
همن!خستگیپددرانمدرمدنبداقیموندد بدودوتوننبفاونانمی شخمید شد بودمزت

.(818و8914،810و،،)هدات «ک دممینستالژیاتنگششت رودرخودح 
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نمدادرتبدتلمیمونانسدانکارتلثی ب ،1هاس مات تالیتۀب نظ استانباتلکیددراتندهدات 
بازشدناخت ،2«انسدانهوشدمند»یمدونبد مللجهشانسانعنوانتکیازعب ک ب انسانپ داخت 

از:جهدش،صلیک دراتجادانسانمؤث ندعبار بودندداروتن،عواملابناب نظ تۀ»شد اس .
مدادیگشارانفلسدفۀک پات نوحالآ،جنسیواث مستقیمارثیمحیطتنازعبقا،انتخابطبیعیو

نددودرآنبد ایکداردسد دادتکدوتنانسدانبد ایدرمسلل ب حلوندجان ها(را )مات تالیس 
شدند.کاردرجداک دنانسانازقلم وحیوانا نقدشقطعدیوقائلاولواساسیاهمی درجۀ

کارانسانراخلقکد د اسد .درحقیقد ...انسدان:توانگف ک مینونا.اساسیداشت اس 
سداختمانبددنبد جدایث مسدتقیمبد رویتکاملتاف .کارادادک انجاممیکاریتلثی تح 

ط تدقتدوارثانتقدالآوردازدسد مدیخصوصیاتیک انسدانبد اثد کداربد م ورنهادوب می
دتعنیتوانداتیت تنهن خاط ب جست اولب رگانیسمانساندردرجۀاعبار دتگ  تاف ...ب می او

.(8913،81،دتگ انو)کاژدان«املتاف کتوجودآمدودب کارک دن
موردتوج س ک ب دفعا شناسیزتستیانسانازمجموع علوموابست ب نیزتوارث

گوتددکد ایمیازبارموروثیاریکخانهتقه مان،اشار شدک ،همچنانواق شد هدات 
ایشت نوستالژیگشوازاس وباقیماند زخستگیپدرانشک درازت شخمید شد وا

عنواندانشینوتندراس ک ب 3«ژنتیک»تا«توارث»کند.اتنهمانمیدرخودح ک 
.اس هدات ق ارگ فت انونتوج ک

شناسیزتسدتیقد ارداشدت ،رتماسمستقیمباعلمانسانتکیازمسائلیک هموار د
داروتدنویازمسائلیک اساسنظ تدۀکت».درواق  اس توارثداروتنوالمارنظ تۀ

وراث ،تعنیوگدونگیانتقدالصدفا واختصاصدا مسلل ؛المار ب آناستواراس 
رویداندش ،درهایجدتدیبد آنک باارائۀ(8911،810)بهزاد،«والدتنب اوالداس 

درف اتندد ب خدیازصدفا کد شناسیگشود شد.اتننظ ت حاکیازآناس کانسان
انتقالتافت وازنسلیب نسل«توارث»واث ا محیطدرانساناتجادشد ازط تقتکامل

گ دد.دتگ منتقلمی
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نوتسدد:مدیبوف کور اس .درهدات دربسیاریازآثارشب اتنموضوعاشار ک د
هادرمنباقیتج بیا موروثیآنهایگششت نبودموتکرشت نسلآتامنخودمنتیجۀ»

...آتاخمی  وحال صور مدندراثد تدکتح تدکنبود آتاگششت درخودمننبود 
مدنکد هایموروثیدرس نشدد بدود وهاوناامیدیها،جماعمجهول،دراث وسواس

راد فک ممتوج الاآور،بآمیزوخند تکح جنونوسیلۀارموروثیبودم،ب اتنبنگاهبان
امازقیدداتدنامنگ دارد شداتدفقدطدرموقد مد گقیافد نبودک اتنحاال رادرقیاف 

هددات ،«)گ فد خدودشمدیباتدداشت باشدب شدوحال طبیعیک وسواسآزادمی
نتا»:گوتدومیکندافکارموروثیگالت مینیزازگور به زندهدر.(11و8914،41ال ،

طد ززنددگیافکدارتکدور زندگانیمدناسد ،نتیجدۀها،اتناحساسا نتیجۀاندتش 
هداوجدودموهدوموآنام.همدۀند ،ح ک د تاسنجید و دتد ،شنید ،خواموروثیآن

.(3-8914،80د،ات ،)هد«مزخ  م اساخت 
کندد:اشار مدی1رکیسمماالنظ تۀب «ولنگاری»ازمجموعۀمرغ روح قضیۀهدات در

فک شد بودندک احتیاجدا تکدست ازم دمب قدریفک شانت قیک د بودوروشن»
هامنحص ب ق صوتتامینفسدف بدودهابسیارمحدودشد بودووونغشایآنمادیآن

شدواحتیاجیب سات اعضایبددننداشدتند،ازاتدنروسدات شانجشبمی دردهنک
«مثلکدوتنبدلایدرآمد بودندهایگند شکلکل هاحش شد بودوب ضایبدنآناع

ه »نوتسد:(می8103)اش جانورشناسی فلسفۀدرکتابالمار .(8961،41)هدات ،
غیی احتیاجا جانورشد ودرنتیج تولیدخویوعداد سببت،تغیی درش اتطمحیط

احتیاجدا جدتددکد نتیجدۀ،گ فتندائمیتدکانددامکارب بانماتد.جدتدیدرویمی
ناسدتعمالتناسدبقددرتیکد بدازمداگی د؛آنعضوقویشد وقدر می، سحیوانی

کدارند ودآنک عضویبد ه گا عادا جدتدموجبشود،عبار دتگ مستقیمدارد.ب 
جدتددباتجدادگوندۀسدبعامدلفدوقود.دوشضعی وباالخ  نابودمیعضوکووک،

بد اعقدابشازط تدقتدوارثدرندوعفوقجدتدحاصلۀ.ب اتنمعنیک صفا گ ددمی
.(8964،61نظ ،خوبب نقلاز:المار «)هاظاه خواهدشدخواهدرسیدودرآن
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ب بخشیدتگ ازنظ تا ،محیطوانتخابطبیعیتلثی عالو ب وف کوربدرهدات 
بد ادروه ۀدروص واس ؛سازشتدافعیک درپیوندبانظ تۀدکناشار مییزنوراثتی
روحکد بد ف اخدوراحساسدا ،بدیهدایت کمندیبددونازاتنصور »گوتد:میلکات 
بد زنددگیجداتزادامد کد هد کداریرابد ایایخوردبازندگیدرس شدد ،قیافد زدو
پدانس .مثلاتنمی هدازتدادزتد ک اجددادآنبینیک د بود،مثلاتنیشک طبیع قبال 

تنهداشدکلوشدماتلدوبداطبیعد جنگیدد بودندد،وند آفتابوبارانزندگیک د بودن
قام ،ازشهو وح صوگ سنگیهاداد بودند،بلک ازاستخودشانراباتغیی اتیب آن

.(8914،11ال ،)هدات ،«هابخشید بودندخودشانب آن
هدایامد وزیراخصوصیا مغول،هایاولی  شاتدمغول»گوتد:می1س.ا.سمیون 

شدکلگ فتد هایجدتدبعددا  زمشخصا صور ،بینیووشممغولندوبعضیانداشت
هداکد تحد شد اتطزنددگیدرصدح امغولدۀیچیشاتدبسیاریازخصاتصپاس ...

مناطقبیابانی،گ دو،ایفعالی دور .. باشد.بیعباط2وجودآمد تکسازشتدافعیب 
«انددهدااثد کد د نانسدانبیشازوندتنهزارسدالرویبدد،غباروعواملطبیعیدتگ 

.(843-8911،818)نستورخ،
ونانط حشدتک ابتداازسویفالسفۀیاشار نمود همب جب زتستسه قطره خوندر

آرزوتشاتناس تکدتگاشکن راحسنهم :»کلگ ف نشآتۀب پانظ تا نژادیو
باوهارتانانسنگکبخورد،وق م خصیاوک ب سدعوضکاغشوقلمباتدب اتشدتگ

احمقان ،باآنقدکوتا ،خندۀجاس ،نهایخوشبخ اتاشکن بیاورند.اوهمتکیازآدم
ذرا کشدیآف تدد شدد ،همدۀ ناو ایببست هایکمخت گ دنکلف ،س طاسودس 

«کشیآف تدد شدد زندک ب ایناو اوهمجارمیدهندوآننگا احمقانۀگواهیمیتنش
.(8914،80ز،)هدات ،

ازوازقدولتکدیدتگد رتختد رادرقدالبینظ تدا ندژادینیزاتدنآخرین لبخنددر
ندژاد»د:گوتس خطابب اع ابمیهایداستانک ات انیشخصی  ولیافسوس!اصدال 
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هدایطورباشدد.اتدنقیافد هازمینتاآسمانباماف قداردوباتدهمهمینهاوفک آنآن
کاریک .افگی یدرس شد بست ،ب ایس گ دن هایکور هایسوخت ،دس درند ،رنگ

هدانبددنآنتماشدود.تمدامسداخنماک د بهت ازاتننمدیمیانشاشوپشکلشت نشوو
.(8914،30،ه)هدات ،«دهدک ب ایدزدیوخیان درس شد گواهیمی
 زتسدتیجبدربارۀ،دهندسیراب اونسب میشناک نخستیننظ تا انسان،1ارسطو

(ودر8991،80ارسطو،«)سازد آتاطبیع کسیرابند می:»کندلرامط حمیؤااتنس
توانندسودی]بد جامعد [ب سدانند،کسانیک جزباکاربدنینمیمۀه»گوتد:پاس می

محکومب ب دگی اند.صالحاتشانبیشت دراتناس ک بند باشندتابد حدالخدودطبعا 
واگشاشت شوند.ه ک ک تاآنانداز  خ دونی ونداردک ازدتگ انمستقلباشد،طبعدا 

تابندد،میند،تعنیخ درادردتگ اننیکاقطدارایغ تز  فاندکسانیک.ونینبند اس 
هایآزادگیوب دگدیرادرسداختمانبددنیاند...طبیع حتینشان به  اماخودازآنبی

وحوائجالزمدتگد ومندب دگانب کاربارب دنهاینی جاگشاشت اس .بدنآدمیاننیزب 
 ولدیبد ایزنددگیگوند کارهداشاتسدت نیسد ایاتدن بهایآزادگاناگ وآتد؛بدنمی

کارب دنفنونجنگوصلحسودمنداس ...پ ثاب شدکد بد حکدمسیاسی،تعنیب 
دتگ بد ایبنددگیسداخت اندوگ وهیقوانینطبیع ،ب خیازآدمیانآزاد ب جهانآمد 

.(80-89،نهما)«نداس وهمروااندوبندگیب ایآنانهمسودمشد 
ب تد ی،همدینواسدط تاب هایبعدشدق ندرشناساننژادگ اآوتزانساناتنموضوعدس 

یمدتیف تفتۀ.هدات ک ب اکنندرتزیپیدومجهانیرامقدما جنگوعنوانرا«آرتن»نژاد
پدروب ت ینژادرۀرباود ک دب نجاب نژادیاشار2سامپینگهدرداستانبودنژادیاتننظ تا 

3ژنبدود...پادمداپددرش...ازنتداتجخانددانقددتمیونجیدب:»هنددینوشد دخت  مادر
«]مادر[...اونیزب خانداناش افیبزرگیک اعتبارا خدودراازدسد داد بدودمنتسدببدود

پادمامادرک ک داشار درداستاناوهمچنینب پستینژادرباخوار.(8914،31ب،)هدات ،
.(31،هماناختیاراودرآورد)عقدوتکیازدخت انشراب ناواربود«سامپینگ »
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:»ونینقضاو نمود2فلیسیارۀبادر،قص اززبانقه ماننیز1لوناتیکدرداستان محققدا 
تدکنتیجدۀداد.آتااتنتضادروحدییهاتیازخودب وزمبیعیولوسبودوجالف اوغی ط

ا روحدیرادرتلثی هایاقوامنزدتکنبودک اتنهایغی متناسبتازناشوئیسل وصل سل
منموفقنخواهمشدک اتنمسائلغامضراحدلکدنم ؛(818،)همدان«اوگشاشت .محققا 

راب سدخ  گ فد وبد اتننظ تا زیر بته قضیۀهماودرضنژادی،شدناغ اباروشناما
طورنتیج گ فد کد :پد معلدومدس راس اتنمورخقبیلۀ:»اذعانک دهاپوچبودنآن

م تب نیستیدوازاتدنقد ارازندژادپسد مدولشماازاوالدابولبش حض  ختمیشودمی
صورتیک مداازندژاداصدیلونجیدبوب گزتدد هسدتیم.اتد،درهستیدواززت بت درآمد 

ت اس .مامثدلمابهت وقویهایماندارند.جهازهاضمۀزنام دهایشماحقزناشوتیب
،ازکدوریاتدداندازتمووونشماازنژادپس هستیدواززت بت درآمدد رتگبچ پ می

پاتتانباتدزج بکشیدوغالممداباشدید.ووشموازک یگوشوازکچلیس وازوالقی
جانکنیم!اتناس کاربکنیدبدهیدماب اتتاننوشخ ثلگوتیمباوربکنیدومه و مامی

مداقلچمداقتارتخیک مادردس دارتمهمۀرؤسایقبیلۀنظامنوتن،زت اب موجباسناد
اندد،لدشاماقیداشت خگ دنستب وسبیلوک د ،هاغشاراخوبهضممیآناند،معدۀود ب

.(10-8961،18)هدات ،«اتد آف تد شد ماشماحقحیا ندارتدوفقطب ایاسار 
راسیسدم»نوتسدد:مدیمبدأ ناادهامیخائیلنستورخنژادشناسبزرگشورویدرکتاب

.بسدیارنددگوند پاتد واسداسعلمدینددارس وهدیچستی(اتدئولوژیارتجاعی)نژادپ 
ملدلحداکموژادهاینژادیگوناگونمبنیبد ب تد بدودننددانشمندانم تجعیک تئوری

هاس کد اسدتثماروکنند...همینتئوریت بودننژادمللاستثمارشد راع ض میپس 
.(8911،1)نستورخ،«دهدهاراعادالن جلو میکشیازسیاهانومغولبه  

ۀونظ تدگید ینژادآدمیدزاددرابتددایشدکلگیهمچنینب دوپار ،ث هدات دراتنا
زادوندزد ...همد .تکروزصبحآفتداب..آدم»کند:اشار می4وژتنسکیر3«م کزیتک»
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رااحضارک د.پس اولش...باتماماتلوتبارشآمدط  دسد راسد آدمقد اررودش
ایک پ انداخت بود،رف ط  دس وت ک هلبی وتخمگ ف وپس دومشهمباا
:...ممکدنایوندیناتد ادکد د دو...خطابد  کداشراصداو آدمواتستاد.آدمسین 

امک ولوماغزلخداحافظیرابخواند...ام وزمنعزممراجزمک د اس ...نژادب گزتدۀ
تمدنخودمانسات نقداطزمدینرا،ازعدلودادوآزادیوب نابودک دنشمامنج بشود

انددکد دنیانیامد ونب کپ نیکوفالمارتوونیوتن1ب خورداربکنم...ه وندهنوزگالیل 
بودنزمیناب ازبکنند،امامنباذوقسلیمورأیمدورتامسطحب عقیدۀخودشانراراج 

خواهمام وزوظیفۀمهمیلمیب ه حاام...مستقیمخودمتکبوئیب ک وت زمینب د 
لمحدودوثغوراتدندنیداتیکد بد ایماتشمابگشارموآنازاتنق اراس ک عهدۀراب 

امکش روتشنشست جاتیک اتن2ۀمتقاط ۀخاط ماآف تد شد وب ماسپ د شد ،نقط
تکیازط  راستموکنمک همیناالنبدونفو وق ؛روشماراملمورمی بکنم.ازاتن

تمدنلوانصا وآزادیوعددتگ یازط  وپمرا بیافتیدوس را خودتانازپ اکندن
جانقطۀه کجاب همرسیدتدآننظامجدتدیراف اهمکنیدوهیچکوتاهینکنیدومقدمۀ

رآنزمدان...نشیمنگا منخواهدبود...پس ها...پایپیاد روان شدند...ودوندمتقاط ۀ
تگد یلدحمدلونقدلۀینحید ودودسد عنید خدودوسدیجدزدوپدااوالدآدمیب 

اشازط  راسد را افتدادوپسد دومدیازطد  نداش ...پس بزرگ ...بادارودست 
الدوزرای کوویک همرئی دس راس رادادوپس..پس بزرگ تشکیلقبیلۀدس و .

ط  مقصدهارف ...و...اتندوقبیل سیخکیب هاآمدوسالالدس و شد.سقبیلۀ
نمودندوخمب اب وتشانط تقمیان بودندومثلساع ک نومت طیرواننامعلومخودش

س وهاررا تکیازجنگلمد...وندروزیک ازاتنواقع آنمی هایناگوارگشش ،اتفاقا 
دسد ود ب خوردندد...وقد ارقبیلدۀدس راسد بد نواحیگ مسی ،س انسپا قبیلۀ

«ب پدابکننددآدمکش نقطۀمتقاط ۀنشیمنگا باباسب اشکوهیب مناجشنبگشاشتند...
.(19-8961،13)هدات ،
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انتقالآدمنئاندرتالدرتکیازآخ تنم احل»روسمعتقداس :دانشمندروژتنسکی
سالقبل،درمحلسکون ابتداتیانسانکنونی...ب انسانتی کنونی،درحدودصدهزار

دوگ و نژادیاصلی 2وگد و شدمالشد قی1اند:گ و جنوبغ بی گ دتد ظاهاحتماال 
مجزاتکدتگ هایهندووینازکو وسلسل جبالهندوکش،هیمالیاوسیلۀاتندوگ و ب 

وجدودآورد...و)سفید(وسدیا رابد نژادهایبزرگاروپاتی«جنوبغ بی»اند.گ و بود 
نسدتورخ،روژتنسدکیبد نقدلاز)«کد دادغدولیرااتجدنژادبزرگم«شمالش قی»گ و 

کند.رتشخندآمیزتادمیشی تنوهابابیانیک هدات ازآن(8911،811-818
کد بد ندکاشار مینیز3«پاستورژن اسیوناسپونتانۀ»ب قانون ، قضی همینهدات در

همسد محتد مغلآدم...زت ب:»تکیازقوانینخلق اس ،شناسانانساننظ تا اعتبار
زریبداتدکخودراگ ف ورف .بعدازن ما ون روزون دقیق ون ثانی دوپس کاکل

 و ک پاسدتورثابدهاین تن ومادتن ب خال آنم واریپیداک د...آنبچ دخت دندان
مثللیددتوشدانهدابشد ازخودک د،مطابققانونژن اسیوناسپونتان ،دره ثانید میلیدون

هاآنواسطۀاشار داردک پاستورب اتنقانونب آزماتشاتی.(8961،11)هدات ،«ک دند
شددموفدق،تدکبدالنگد دنقدواوبداط احدیالسداع راردکندد.خلدقظ تدۀتوانس ن

زند خودیمادۀب پیداتشخود ایهمیش ب ف ضیۀک براکش کندتیاهمیک وارگانیسم
.(4،1081ب  )دهد پاتانزندغی ادۀازم


 حرف آخر. 6

اودهدک دلبسدتگیآتدنشانمیو ازخاللب رسیآثارمستندوداستانیهدات ب میآن
بلکد اتدنموضدوعد ؛نبدو5شناسدیف هنگدیمنحص ب انسدانشناسی،ب نظ تا انسان

 آثدارمسدتندوکطوریب ؛ د ورسوخکگانیا ندتشاهایفک یودرسات نمات ،نسب ب 
ف گش کد حاصدلۀدهدات باتلملدرپدتق ارداد اس .تلثی تح نیزاشراداستانی
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یزدک تندوداستانبود.دس ب پ دازشوندتناث مسالمار وداروتنتکاملینظ تا 
عی،منشلطبیانتخابسازشتدافعی،تاتیوون:سازشمحیطی،روشنیب نظ هاب درآن

هدایبنددی.اوهمچنینب دسدت اشار ک دم کزیوژن اسیوناسپونتان واحد،وراث ،تک
آنت وپوئیددها،شناسداندربدارۀکد درب گی نددۀنظ تدا انسدانپ داخ نژادیدورانخود

هدایاتدنبدینازداندشهدابدود.درهداوسدینانت و نت و کداها،پیتدیکوساوست الوپیت
هایاتندانشبداعنداوتنیودون:اوازشاخ شناسیزتستینیزنامب دانسانعۀزت مجمو

علوم»تادک دوازآنب : «شیمیاتیتش تحبدنوتجزتۀ»،«االعضا،علم»،«الحیا علم»
تدارت »،«االبددانعلم»تعبی وازتحقیقا خوددر«یوانیالحیا ح طبیعیوفنمع ف 

 اوبد انیدزمطدالبیرانقدلنمدود.دراتدنبدیناشدار«عضدا،االعلم»و«طبیعیانسدان
.هاو...قابلتلملاس ها،ساختارنسو ودندانبندیجمجم دست 
 دراتنعلمازسدالشدهایت جم تکی ک دک نخستینکتاب،اگ بتوانب اتنگفت 

فرهن  حیات انسانی یا نااد وانعنباراهات جم اتنف بود و(توسطتدالل هماتون8986)
،هددات کد سادگیازکناراتدنموضدوعگششد توانب نمیدتگ پیشگامدانس ؛برر

سدالودرانسان و حیوان(کتاب8906درسال)،سن ب تجددگشارازدورانهمزمانبا
یناسدشاسد کد حداویمطالدبانسدانمنتش نمود راخواری  فواید گیاهکتاب(8904)

ایک خودمبتک آنرشت درواق اوتوانست باکمکگ فتنازنوعیدانشمیان.س زتستی
 شناسیزتستیزمانۀخودراازط تقادبیا تکاملیب جامعۀات انیع ض کند.بود انسان

سدازشبدامحدیطومسدللۀنظ تا علمیورواتدا دتندی بااتجادتوازنیبیناوتوانست
البتد ازموضعیهماهنگارائ کند.الساع راب انگیزآف تنشخلقنظ تا بحثوف گش 

همدیناما؛دانس اتندانشرداوب پیشگامییدلیلتنهاتیب شاتدنتواناتنمعلوما را
اتد انندوتنشناسدیدراتجدادداندشانسدانتواننمینیزراای رشتسطحازمطالعا بین

 .نادتد گ ف 




 

 

 

868 
ند و داستانی آثار مست

 صادق هدایت و ...

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

 ع مناب
ته ان:نیل.(.حمیدعنات )مت جم:سیاست.(8991ارسطو)

ته ان:زوار..زندگی و آثار هدایت.(8910پور،تحیی)آرتن

هایجیبی.ته ان:ش ک سهامیکتاب.میمون است؟ آیا به راستی انسان زادۀ.(8911بهزاد،محمود)

تدزد:انتشدارا .(دیمددنیمحسنسدعی)مت جم:شناسی ای بر مکاتب انسان مقدمه.(8911جها،ماکهان)
(8368تارت اصلاث )دانشگا تزد.

دورۀصادقهددات بد پاتدۀوهدارترکی نمک قضیۀبازخوانی.(8936،سیامک)ونادری؛حسنلی،کاووس
،38)،الدراسات االدبیه بخش زبان و ادبیات فارسی دانرگگاه ملگی لبنگان.کالنازتارت تحوال بش ی

31،39،)34-43

ی.نشگا پهلوشی از:انتشارا دا.های پیش از تاریخ تمدن.(8964نظ ،حسن)خوب

اندددازیدانددشخدددما صددادقهدددات بدد تکددوتنورا .(8939)سدداجدی،محسددن؛ونددادری،سددیامک
.19-809(،8)1،فسامی واحد زبان و ادبیات فارسی دانرگاه آزاد اسال.شناسیدرات انانسان

شدناختیداسدتانمدون:تحلیدلجامعد میسیمایتکانسان.(8938ونادری،سیامک)؛،محسنرادساجدی
دبیگات فارسگی دانرگگاه آزاد زبگان و ا.شناسدیانسانشناسیونخستیاث صادقهدات ب پاتۀن آدمپدرا

.31-13(،8)9،اسالمی واحد فسا

-818(،94و91)،وهشکلک پگا.شنزس درانرا گذارانسز صادقهدات پات .(8918شهشهانی،سهیال)
841.

ته ان:صدرا..اصول فلسفه و روش رئالیسم.(8934طباطباتی،محمدحسین)

ته ان:م کز..آشنایی با صادق هدایت.(8914)مصطفیف زان ،

جد.ته ان:اب.شناسی فرهنگیانسان .(8911الل )مقدم،امانق اتی

شدد ق: ان باسگگتانتگگاریخ ج گگ.(8913)نیکولسددکی.؛آب امددووتچ،آ.؛؛اتلددین،آاو ،ا.فیلیدد کدداژدان،آ.؛
تدارت اصدلاثد )تهد ان:اندتشد ..(صادقانصاریومحمدباق مدؤمنی؛علیهمدانی:سیدان)مت جم
(8311و8311

(8311تارت اصلاث )ته ان:انتشارا دانش..(پ وتزم زبان)مت جم:سیر تمدن.(8991،رال )لینتون

ته ان:ارگ..اهشناسیپریماتدیرین.(8913مقدم،ات  ) وریمغف
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/697521
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/697521
https://elmnet.ir/Content/UserProfile/Document/10002284-a0ded699-1337-4e50-9527-ba5a37b27d5e.pdf
https://elmnet.ir/Content/UserProfile/Document/10002284-a0ded699-1337-4e50-9527-ba5a37b27d5e.pdf
https://elmnet.ir/Content/UserProfile/Document/10002284-a0ded699-1337-4e50-9527-ba5a37b27d5e.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2774631
https://elmnet.ir/Content/UserProfile/Document/10002281-60723c9c-6568-46db-b198-a7302d7a5171.pdf
https://elmnet.ir/Content/UserProfile/Document/10002281-60723c9c-6568-46db-b198-a7302d7a5171.pdf
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=232087
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=232087
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=232087
http://ensani.ir/file/download/article/20120426145957-5209-472.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20120426145957-5209-472.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/560405
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/507348
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/687940
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(8341تارت اصلاث ).ته ان:سخن.(پورمهدیتجلی)مت جم:میمون برهنه.(8963مورت ،دزموند)
(8369تارت اصلاث )(،ته ان:اسطور .حسنقائمیان)مت جم:صادق هدایت.(8911)تی،ونسانمون

تهد ان:.(پدوروف امد زنعدیمهوشدنگمشدکین:ان)مت جمدمبدأ ناادهای انسان.(8911نستورخ،میخائیل)
(8346اث )تارت اصلاندتش .

،هدهد ماهنامۀ علمی فرهنگی.(ف شت آرامووحیدموحد:ان)مت جمتکاملانسان.(8940ود)واشب ن،ش و
(8318تارت اصلاث ).311د9،363(80)

 وسنگشنزس انرا )پزرننهشنزس ینست دربزستز م وریب مطالعا انسان.(8930)نسب،حامدوحدتی
.707ا771،(8)8،شناسیایرانهایانسانپاوهش.ناسنگ 

(،8)،هگا مگوزه نرگریۀ.(اصدغ ک تمدی:واقتباست جم )شناسیهایم دمموز .(8940ژرژ)هان یرتوت ،
(8390اصلاث تارت ).6د89

ته ان:امی کبی ..علویه خانم و ولنگاری.(8961)هدات ،صادق

ته ان:جاوتدان..بوف کورال :.(8914)هدات ،صادق

ته ان:جاوتدان..پروین دختر ساسان و اصف ان نصف ج انب:.(8914)هدات ،صادق

ته ان:جاوتدان..خیامهای  ترانه :.(8914)هدات ،صادق

ته ان:جاوتدان..علویه خانمح:.(8914)هدات ،صادق

ته ان:جاوتدان..گور به زندهد:.(8914)هدات ،صادق

ته ان:جاوتدان..سه قطره خونز:.(8914)هدات ،صادق

ته ان:جاوتدان..خواری فوایدگیاهط:.(8914)صادقهدات ،
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