
 

 

 

 ظهور انسان

 منوچهر احتشامي مهندس

 

ظهور انسان بر روي زمين، اساساً والدت انديشه است و گاام  ااا ب باه 

شناسد بلكه، سوي تفكر براي نخستين بار در تاريخ زندگان ، موجودي نه تنها م 

 شناسد. افزون بر آن خود را نيز م 

رغم اكتشافات ؟ عل اندك ، كجا، چگونه درنورديده ،آستانه انسان  شدن را

شناس  بايد از آوردن پاسخ  صريح و دايا  شورانگيز ساليان اخير، دانش ديرين

كس را بارآن انكاار و ايارادي گيرد. برعكس، چيزي كه هيچبدين پرسش ديده بر

تر معطوف يافتهنيست، اين است كه، از نظر جسمان ، اين پديدار به مغزي تكامل

باود دساتهايش در موااب آن است دو پا نم  ةزاد م شود، اگر موجودي كه آدم 

ها آزادانه باه فعاليات در پرتو وضب دو پا بودن است كه دست بود،الزم آزاد نم 

دهد، مغز هم توانسته است بزرگ شود. اگر ساخت و تركيب انسان خود ادامه م 

از نظر تشاريح سارانجام تلاول  دراز مادت اسات، والدت عهال و هاو  وي 

اي آورد كه آستانهباشد. همه امور اين انديشه را به ذهن م مهدمه م ن  و ب ناگها

دهد در يك گام درنوردياده شاده اسات و از هماين رس  م كه به انديشه دست

للظه، راه نوع انسان ترسيم گرديده، اين كار حاصل تكاپو و تلرك نيروي تفكار 
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نداران  كه با مليط مجااور بوده است، ول  بدان سبب نيز كه انسان، برعكس جا

خود پيوند سخت نزديك دارند، تنها در صورت  اادر به اداماه حياات اسات كاه 

جاا سازد، و آن را با خود سازگاري دهد و از اينمليط پيرامونش را دگرگون م 

 پردازد. ها و افروختن آتش و ساختن راه م است كه به تراشيدن سنگ

ان، و ادرخت  افااض يهاهاستن شاخهرزه، شك يهالگدكوب كردن علف 

 ةناير زماادام بشار د نيتوان نخستو خم را م  چيدور و پرپ يهاراه يگذارنشانه

 از عصر سانگ، آهان و يو راهساز اهاست كه، ر نيبه شمار آورد. چن يراهساز

ده شاو تلوّل  رييدر  ول زمان دستخو  تغ يمفرغ تا امروز سابهه دارد. راهساز

هماان عصار باوده  يجوامب بشار ايانسان  ازين يو عصر پاسخگو و در هر زمان

 كيبار  به راهرو از اين رفت، راه م ادهيبرهنه و پي پا با انسان ياست. روزگار

خت؛ سا يتربيوس يهات، راهارا به خدمت گرف انيپاچهاركه   داشت؛ زمان ازين

در صادد  ريپرداخات، نااگز  و مهاجرت گروها  اجتماع  كه به زندگ  هنگام

 برآمد. يبهتر يهاراه جاديا

  ماياال تيا، بساتر و مواعزمينها، متناسب با حجم آمد و شد، جنس راه

در  ، راهانيباامكانات  نيبه تأم ازيتهاضا و ن شياند و با افزاافتهي  ابعاد گوناگون

  ،ياعمياهها، درهها، دشتجلگه ةكه بر دامن  عي ب يهاراه نياز ا ياريبس ريمس

ن هان، حاكمااها درست شده بود، پادشاو آبراهه اها، امتداد آبرفتهها، رودخانهوهك

 ا،سرروانچاپارخانه، كا ليراه از اب  نباج ساتينسبت به احداث تأس ريّو افراد خ

عناوان  باه انياكاروان يبارا سااتيتأس نيبند اادام كردند. اليانبار و سرباط، آب

اروانها ت كيبه منظور هدا ي و پر خطر صلرا  والن  يهام در راهيها و عالنشانه

 شد. ملسوب م  كمك بزرگ
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 رفت.اگا انجاام ما يمردان ااو ةها بر شاناكاال، سال و نهل شكار و حمل

رد گكردند، سپس آن را بر تنه  شكار را بر دو  خود حمل م نينخست يانسانها

باار  رياز  چوب ريبه ت فشار بيترت نيراندند؛ به ا شده درختان گذارده به جلو م

و  گذاشاتند ما  سطح صاف يبار را رو ايشد؛  منتهل شده و بار به جلو حمل م

ار مطالب مطروحاه دو جهاش بازرگ در كا ةنيدادند. در زم سُر م نيآن را بر زم

 اختاراع چار  نخست،  باه وجاود آورد   مياتفاق افتاد كه تلوّل عظ يراهساز

تكامل   سير يراه و راهساز دهيدو پد نياختراع ابا  بخار. نياختراع ماش گر یدود

 . سر گذاشتخود را پشت

آن اابال  ي اياجغراف طيمتناساب باا شارا نيسرزم نيدر ا يراهساز خيتار

 يريأثهاا تاسااخت راه  بار چگاونگ رانيدر ا  مياال طيشرا راياست. ز  بررس

شاكل و  از ديدگاه تاريخ  و جغرافيااي  اياران هماواره باهشگرف داشته است. 

شاناخته شاده باوده اسات. از نظار جغرافيااي ، مركازي باين  «مركز»عنوان يك 

هاي روسايه و هندوستان در شرق، و باين اسات  ةخاورميانه در غرب و شبه اار

هاي جنوب  آسياي مركزي در شمال و خليج فاار  در جناوب باه شامار بخش

ي  بسايار هاته از زمانرفته است. از نظر تاريخ ، واايب و اتفااات بواوع پيوسم 

هاي بزرگ دولت  در خاورميانه باستان و مصر گرفته تاا دور، از ايجاد سازمانده 

ها برگ هلنيست  كه بعد از ظهور اساكندر مهادون  باه وااوع ها و حركتجنبش

پيوسته بوده را به يك پيوند داده است. با توجه و اتكا به نظار مورخاان يوناان ، 

هاي كورو  كبيار، دارياو  كبيار و رانيان، يعن  حكومتنخستين امپرا وري اي

كاه از ديادگاه شارق  كالسيك در يونان بوده، درحال  ةخشايارشا همزمان با دور

حاال ياك سانتز باوده اسات. در  يك پايان  و در عاين ةباستان اين دوره سازند
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حهيهت پيش از آغاز دوره هلنيست ، امپرا اوري هخامنشا  شارايط الزم جهات 

 هاي گوناگون را فراهم آورده است.ها و تمدنروي  بين فرهنگهله و روبمهاب

ر ي ششام و چهاارم م.م كاامالً دهاتاريخ باستان، بين ساده «يران » ةدور

پايش از  ةتاريخ بشاري، يعنا  دور «كالسيك»چارچوب دوران موسوم به دوران 

ي يهود، هاوارگ ي پيش و بعد از آهاگيرد، دوره پيشگوئ م سهراط يونان  ارار 

مكتاب  ةكنفسايو  و دور ةدر هندوساتان، دور  Mahaviraدوره بودا و مهااويرا 

 ةساد زردشت در ايران و آنچه پيش از آنكه در پايان ةدر چين، دور هاتائوئيست

 هجدهم ميالدي و بعد از كشف متون مذهب  زردشت ، و همچنين گاتاها كاه باه

ي جديادتر هااشناس  دورهس  و زردشتشناوي منسوب شده، به مطالعات زبان

يك ي افال ون  از سوي تفكرات سنت  و تارهاتبديل شود، در غرب و در آكادم 

 به عنوان دانش خارج  شناخته شده بوده است.

گري باين ايران به خا ر مركزيت خود و به خاا ر نهشا  كاه در واساطه

نيرو و توان  كه در ي گوناگون داشته )يك نهش سنت  و تاريخ ( براي هافرهنگ

به شكل  اصيل، چه در تفكرات  هاشبيه سدن، غن  كردن و گستر  ساير فرهنگ

مذهب  و چه در اشكال گوناگون هنري دارا بوده، يكا  از بزرگتارين پيشاگامان 

رفتاه اسات كاه داراي تفكارات و سااختارهاي م تاريخ تكامل بشري به شامار 

رفته كاه ك نيروي استثنائ  به شمار م مذهب  و تمدن  و فرهنگ  خود بوده و ي

ي آن از وضعيت ژئوبوليتيك و مرزهاي سياس  اماروزي آن بسايار فراتار هادامنه

رفته است. تمدن ايران  يك پديده وسايب و گساترده در آساياي مركازي، در م 

افهااز در  ةشمال غرب هندوستان )بن هندوساتان، افغانساتان و پاكساتان( منطها

ي جنوب  فالت ايران بوده است و هسات. باا گاذر در زماان هاغرب و سرزمين
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گاذاري حكومات گري در سده ششم م.م ابتدا باا بنيااد و پايهبينيم كه ايران م 

گيري امپرا وري هخامنش  توساط كاورو  مادها و بالفاصله پس از آن با شكل

ياناه گيرد.ايرانيان در صلنه خاورمم م.م شكل  530تا  550ي هابزرگ بين سال

 -شود، ظاهرشدند و ابتدا همراه مصر و دنياي اژهم كه گهواره تمدن باستان تله  

النهارين و گرفات، و بينم آناتول  با سواحل  كه تمدن يوناان  در آنجاا شاكل 

فلسطين  و بااالخره مصار بخشا  از ياك نياروي جدياد  -ي سوريهاسرزمين

.م ابتدا ليديه، ساپس در م 546سياس  شدند كه پس از گذشت دو دهه در سال 

م.م مصر را فتح كردند. ايرانيان  522و  525ي هام.م بابل، و بين سال 539سال 

ي وااااب در بااين هاي شاارا  تاار برتااري خااود را باار ساارزمينهادر ساارزمين

ي سيلون و جيلون نشان دادند. آن چيازي كاه ايان نياروي جدياد هارودخانه

بود كه در اين امپرا وري جدياد، ااوانين  كرد آنم سياس  را از ديگران متمايز 

هااي شاه  منطب  با اوانين مذهب  خداي بازرگ زردشات ، اهاورامزدا و سانت

هاي مغلوب به شكل بردگان  در آيناد مزدائ  بود. در اينجا نظر آن نبوده كه ملت

كش  شود، بلكه نظر آن بوده كه تماام  مغلوباان و يا آنان را تبعيد كنند و يا نسل

هااي مللا  باوده گارد در زير حكومت نيروي واحدي كه واكنشا  از سانترا 

هااي باين آوردند. شاه بزرگ، يك فرعون مصري، يك شاه بابل  كه در سارزمين

كارده، اهاورامزدا و باا ياك خاداي دجله و فرات از سوي مردوك حكومت ما 

ب شاده و آسمان  كه جاي يهوه يهوديان و يا زئو  يونانيان را گرفته بوده، انتخا

شده نبوده، بلكه برعكس به آنان نزديك شده و باه نظار مايت م از سوي آنان ح

رسد كه تهريباً در آنها ذوب و يك  شده است. كورو  سايه خاداي بزرگا  م 

است كه به مردم يهود كه به بابل تبعيد شده بودند آزادي و اجازه بازسازي معباد 
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او را باه سااترام  اي كهدهد. داريو  نيز، چنانكه از نامهخود در اورشليم را م 

شود، ياك حاام  ايران  خود فرستاده و متن يونان  آن هنوز باا  مانده، ديده م 

توان نشاان هاي بسيار ديگري را نيز م است اما در اين زمينه نمونه Apolloآپولو 

 داد.

در    زمان  بيش از دو سده ايرانيان تلت حكومت كورو  و دارياو  

ير م. م.( و باالخره اردشا 359ا404اردشير دوم )م.م.( و سپس  486ا522اول )

ده هائ  را در زير يك پرچم واحد درآورم.م.( موف  شدند ملت 338ا359سوم )

ين نشو مرزها و منا   تلت نفوذ خود را چه از  رف شمال در مهابل مردم كوچ

ر هاي ايرانا  دو به خصوص سكاها كه بيش از چندين بار در  ول تاريخ دولت

 غرب  و مهابل يونانياان مشاخ ها دخالت داشتند، و چه در جنوبكومتاين ح

 نمايند.

تمااالً رساد. اح م الديبه سه هزار سال ابل از م باًياختراع چر  تهر خيتار

-نيبانموناه چار  در  نيتارشده است. كهن در ابتدا از كنده درختان استفاده م

 ابل است. شده كه مربوط به حدود پنج هزار سال افتي نيالنهر

 يهانيسارزم باا نيزما رانيادر ا يسازو همزاد انسان است. راه هيپاراه هم

 . بوده است در ارتباط زيآن ن رامونيپ

د. ديگر نهاط آغااز گرديابخش از جهان زودتر از  نيدر ااستفاده از چر  

و  بزنادپيش از آن بشر با رام كردن حيوانات توانست، زمين را براي كشت شخم 

 ه دست آمده را بر پشت چارپايان حمل كند.ملصول ب
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پس از اختراع و تكميل چر ، ارابه ساخته شاد كاه باا ياك ياا دو اساب 

 كارد. باه هماين للاا ،م شد. و امكان حمل باار بيشاتري را فاراهم م كشيده 

 توان نخستين جهش در امر حمل و نهل دانست.پيدايش چر  را م 

ر كردناد. د هار اسب هم استفاده ماز چ نيسنگ يحمل بارها يبعدها برا 

 و ي ايااز ورود ااوم آر شيكم از سه تاا چهاار هازار ساال پادستِ ن،يزم رانيا

ا، هاگهادر جل  انسان يهاگروه هرارمختلف، با است يو گستر  فرهنگها شيدايپ

رفتناد و ها شكل گراه جيسارها، به تدررودها و چشمه كناره، هاهيها، كوهپادشت

مسالله  نيشد. ا م ترها كمجاده بيو ش تراديها زعرض راه وستهيپ از،يبه علت ن

 تياباا اابل ي ااهادر سااخت راهرا  نيسااكنان نخسات يهااي اورد توانااااادست

 باه  از شامال شارا انيياايدهاد. باا ورود آر نشاان ما شتريبتر و ابه يراكارب

 يهاارشاته كاوه  جنوب دامنهو استهرار آنان در  رانيا  و غرب يمركز يهابخش

در  رانياو ا افتنادي يترشيب تيها اهمزاگر  راه يهاكوه  شرا يهاالبرز و دامنه

ت احكوما نامار در زماا نيا. اافتي يترتمدن نهش مهم  با گستره جهان ونديپ

 شاتريق.م( ب 330ا  550) انيخامنشا( و هالدياز م شيهفتم و ششم ب ةمادها )سد

 گر شد.جلوه

از  رانيااز آن اسات كاه اااوام سااكن ا  حااك  شناسا باساتان يكاوشها

ند. رداكام  ند و از آن استفادهاشناخت ادور، گردونه و ارابه را م اريروزگاران بس

د، بار دار  ناييو آ  كه نشان ماذهب ي هايو مجار ن،يسفال يهاو آن را در نشانه

 اند. كرده ريها تصول نبشتهو گِ رهاُهم
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 آپادانادیوار جنوب شرقي كاخ 

 

كاه آن را  ختيبرانگ  و اعجاب  اختراع شد، چنان شگفت ر كه چ  هنگام

ناواع اداع اوّر منجر باه ابااتص نينسبت دادند. ا ياو اسطوره  آسمان انيبه خدا

د و ش زيو ماه ن ديخورش  عي ب يهانشانه يبرا  چر  حت يااسطوره يهاليشما

 ردبعادها كاارب ديردناد. خورشاك هياتوج گاريد ياآن را به گونه يحركت ظاهر

  مانشد. ز ريخود با گردونه تصو نيزر يها و در نشان الهه مهربان افتي  جنگ

و در  گوناگون بود يهانيهنر سرزم يديو تهل يها موضوع تكرارريتصو نيدراز ا

فات و ر باه كاار ما رهايتصاو نياا زيها نتمدن گريمصر و د ه،يهيفنّ ن،يالنهرنيب

از  يرايبس  شيو نما يريو تصو  . آثار ادبتندفراوان گرف يهانها الهاماز آ انيرانيا

ا در دار رچار  يهاچر  و گردونه تيها به جا مانده است كه اهمهينهش ما نيا

 توان م ،گريد ريبه تعب ايدهد؛ و  نشان م خيو مهارن تار خياز تار شيپ يهاتمدن

  شكه نا افتهي يادهيچياف پخود، اوص يگفت چر  به سبب جنبه خاص ساختار

باه  رود، و از آن باه شامار ما  شايكامل است كه چر  نما ةرياز رابطه آن با دا

 نيو نمااد  بايترت تيشكل و وضع يبرا يريفراگ يرهايارتباط تفس نيللا  هم

 توجه شده است. زيجهان ن نيآمده و به ارتباط آن با تكو ديآن پد
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ده برخاوردار باو ي   بااالزاز ار ، فيكو   چر ، از نظر كمّ نينماد ةجنب

  هاانيك ةريگل و برگ، به مثابه دا نيبا تزئ ي هارهيبه صورت دا  است. چر  حت

هاا رابمل نشانه زيدهد، و ن م شيرا نما ايمختلف دن يهاكه بخش ي هارهيدا اي

 و معبدها شده است.

 شاهاب و اياآذرخاش   شايچر  را به صاورت نما 1المرو اوم سلت در

آلا ، در  يهااو كوه نيرود را  نواح  برخ شمردند و هنوز هم در م ديخورش

 غلتانند. م نييها به پامشتعل را از كوه يهاحلهه ، مراسم سلت

 و حركت و مسافرت با چر  است. چر  و اراباه ابازار ي جابهجا شينما

 باه جهاان نيااز ا« گاذر»آسمان و  اي نيرود، مسافرت بر زم حركت به شمار م

و  نايااد  نايو آئ  نايد شهيامر در اند نيشود و ا م ريبا چر  تصو گريجهان د

  نيتادف  رجاباساتان، ك انيكاه مصارمذاهب گوناگون وجود داشته است. چنان

هاال از انه انتباستان، گردونه چر  بالدار نشا انيرانيو ا انيداشتند، و بعداً نزد هند

 بود.  يخرواُ  به زندگ  يويدن  زندگ

و در مناا    رانياا  كناون يهااتوان گفت كه راه م ، نظر اجمال كي رد

با  شياست كه در هزاران سال پ ي هابر بستر همان راه ها( نسبتاً هموار )در دشت

مواناب  اند. البته در آن زماان امكاان عباور از توجه به دانش آن زمان ساخته شده

عارض  و يا تونل وجاود نداشات. با تعبيه پل هاو كوهبزرگ  يهارودخانهمانند 

باراي  عباور امكان و حداكثر بسيار كم  هاشيب آنها زياد و شعاع او  ،ها كماهر

در   كناون يهاااارار گارفتن راه ه،ينظر نيا لياز دال  كي. وجود داشتدو ارابه 

                                                           

.سلت، نام اوم  در اروپاي مركزي .1  
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  عناياسات؛   كناون يشاهرها كيو نزد  باستان يهاها و تپهملل استهرار شهر

اارار  هادر كناره آن راه ايها بر بستر كهن و راه يبستر شهرها بر  كنون يشهرها

دامغاان،  كياشو  و هفت تپه به دزفول، تپه حصار نزد  كياند، مانند نزدگرفته

 نيانهاوناد، كاه ا كينزد انيگ ةكاشان، تپ كينزد لكيس ةتپ ،يدر ر  چشمه عل

كاه  نياا گريست. دبوده ا  مياد يها و شهرهاها، اصبهها ملل استهرار دهمكان

 ر،يكورانگون و در ا راف جلگه مال ام امبه ن انيفهل كينزد انيالميع يهايحجّار

در  ي هاايحجّاار نيو همچن ،ياريكوهستان بخت  غرب يهادر دامنه ، كنون ذهيا

و  رازياستان فار ، مانناد اساتخر را از جااده شا ميكه مراكز اد ي هاراه كينزد

راه  نيسااخته اسات؛ همچنا به خوزساتان مارتبط ما نايكازرون و شاپور و فهل

در  رياكب و يادار ةنبشاتبساتان و سنگ اق  كايهمدان كاه از نزد هكرمانشاه ب

واه از آن اهماه گا نياگذرد. ا از شاهان گوناگون م يگريد يهايو مجار ستونيب

 نكرده است. رييبزرگ از روزگاران دور تا امروز چندان تغ يهات كه ملل راهااس

 اسات كاه ي هااراه  ابياه داد، نشاانهياتاوان ارا كاه ما يگريد ليدال زا

 در آنها صورت گرفته است.   گروه يها و هجومهامهاجرت

در اواخار  انيياايموارد اشاره كرد  مهااجرت آر نيتوان به ا نمونه م يبرا

 ن؛يزما رانياا  و غربا يمركز  به نواح  از شمال شرا الدياز م شيهزاره دوم پ

 انياهاا، هپتالها، هاونمانند ماساژت  همواره ااوام شرا يها و هجومهارتمهاج

كاه  نيزما رانيابه المرو ا ژهيو(، تركان، و مغوالن از شرق به غرب و به ا لهي)ه

باوده  شاميموسوم به جااده ابر ي ايآس فرهنگ  اي تجار هراههمواره بر بستر شا

 يو رهبر  به فرمانده انيخامنشدوره ه انيدر پا انيو مهدون انيونانياست؛ هجوم 
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ها انجاام راه نيبر هم زيو شمال هند ن رانيتا ا ونانياز غرب به شرق، از  راسكند

 گرفته است.

  و مادن  فرهنگا ، خياز تلاوالت تاار ياريهاا بساتر بساسان، راهنيبد

 وهاا  لشكركشا ، اسيس يآمد و شدها ،يتجار ياند. داد و ستدهاب بودهاجوام

وامب جو گستر   يريگشكل ،ي جابهجا ، و مدن  ادل و تعامل فرهنگنبردها، تب

بساتر  هااها انجاام گرفتاه اسات. در واااب راهراه نيبر هم گريها دستاورد دو ده

ل اند. در فصابوده  و گستر  تمدن در عرصه جهان  بالندگ ،ي شكوفا ش،يدايپ

در  يساازراه و راه خيهر چند به اختصار درباره تاار  اتيشود كل حاضر تال  م

 ه شود.يدوره باستان ارا رانيا


