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 فرهنگی ی«فوسیل شناسی»ضرورت شدید بشریت به علم 
 

 

علوم ساینتفیک؛ هر کدام تاریخچه کمابیش متفاوتی از هم دارند. علم طب که اکنون به هزاران زیر 

شاخه تخصصی گسترده و حجیم انکشاف کرده است؛ دارای مبادی بسیار قدیمی میباشد و اما علم فوسیل 

 د.شمار می روبه شناسی که بخشی اساسی از دیرین شناسی است؛ به لحاظ مبادی از علوم بسیار جوان 

یا گونه موجود در کره زمین؛  این در حالی است که گونه بشر خردمند خردمند )هوموساپینس ساپینس(

بر در طبیعت از همان ابتدای گذار تکاملی و نیل به هوشیاری ویژه اش؛ با انواع فوسیل ها )یا سنگواره ها( 

ره گیری ترس و تقدیس و پرستش تا سرحد بهمیخورده؛ در قبال آنها متحیر میشده و برخورد هایی از مرز 

 ، کاربرد تزئینی و زیبایی شناختی ...با آنها داشته است.های درمانی، التذاذ روحی



 فوسیل ها یا سنگواره ها عبارت از بقایا و نشانه های موجودیت و تحرک گونه های جانوری و نباتی

گونه های مربوط یافته اند؛ در حالیکه اغلب  گوناگون قدیم اند که تحت شرایط معینی در طبیعت پایداری

 ایشان در هزاران و ملیونها سال پیش؛ منقرض گردیده و از میان رفته اند.

ام فهم که در پایان این نوشتار تقدیم عزیزان میگردد؛ علم فوسیل شناسی عطبق اطالعات عمومی 

چینه »گسترش و تکامل انقالبی داشته و همراه با دانش  ؛ولی در همین برهه کوتاه قرن عمر دارد 3حدوداً 

را غنا بخشوده « دیرین شناسی»و تحقیقات و کشفیات دیگر؛ ساینس بسیار مهم و جذاب و سازنده « شناسی

 است که بشریت را قادر به درک وسیع گذشته زمین و پدیده شگرف حیات در آن ساخته است.

 موجود در کره زمین و در نظام نها گونه ما یا گونه بشر عمالا به برکت این دانایی های ساینتفیک، ت

دارای دماغ و سیستم عصبی که بسیاری ها دارای هوش غریزی  از جمع هزاران و میلیونها گونه حیه   سیشم

 گذشته و تطور و تکامل را در سیاره بشناسد. ؛غبطه آور نیز میباشند؛ توانسته است

های او را « آینده»بشر را تعیین میکند و « حال»و داده هاست که پیامد این شناخت ها و اطالعات 

و « حال»منحصر به خود گونه بشر هم نمی ماند و بر « آینده»و این « حال»نیز سمت و سو میدهد. این 

تمام سیاره و موجودات و ساختار ها و پدیده ها و عناصر درونی و بیرونی آن نیز اثرات چه بسا « آینده»

 .گذارده بر جا می تعیین کنند

به نزدیکترین گونه خویشاوند حدوداً دانشمندان میگویند که دماغ فرد بشری در تناسب با بدن او نسبت 

ا دستان بشر هم )در ظرافت  کاری و هنری( فوق العادگی دارد ولی متباقی  3 برابر بزرگتر است؛ مسلما

 ران دور و دور تر از وی میباشد.حواس پنجگانه یا ششگانه ....او؛ حتی ضعیفتر از بسی جانو

غالبا ناقص و ضعیًف در برابر نامالیمات طبیعی چون  متیشر دارای توانایی های دفاعی و مقاوب

 گرما و سرما و آفات و بیماری ها میباشد. درین سلسله بسیار چیز ها میتوان برشمرد.



دیرین »که منجمله  تکامل بشرهای پیدایش و تطور و  معهذا انبوهی از فاکت های مقایسوی دوران

از آنها سرشار است؛ ثابت میکند که جدا شدن گونه بشر از سایر جانوران؛ کنده شدن او از بند های « شناسی

 طبیعت و تبدیل بشر  بسیار بسیار اولیه به بشر  مدرن کنونی؛ آنقدر ها هم تصادفی نبوده است!

است که کدام موفقیت تعیین کننده از دماغ و  اساسی ترین پرسشی که درین راستا وجود دارد؛ این

باال کشید. مسلماً می بایست آن موفقیت تعیین  را به اینهمه قللی که بر شمردیم دست بشر ناشی گردید تا او

 کننده؛ غیر قابل تقلید و یاد گیری توسط همه جانوران دیگر عالم بوده باشد!

 آری بود و چنین بود!

ار ترین و حتی نزدیکترین به بشر از لحاظ تکاملی و ژنی؛ بشر را هیچ جانور دیگر؛ حتی هوشی

 نتوانست تعقیب کند و از کردار و رفتار و خالقیت و فن و هنر و تکنیک...او سر در بیاورد.

ده کرپیدا « جمع»می نمود در حالیکه بافت نا مرئی « فرد»چرا که بشر از جایی آغازید که به ظاهر 

و موجود نبودند که اطرافیان و وابستگان در گذشته و ی اطرافیان و وابستگان زنده هم تمام« جمع»بود. این 

 رفته به درجه اولی بودند.

و مهارت هر تک فرد؛ منبعث  لذا جزئی ترین های کردار و رفتار و خالقیت و فن و هنر و تکنیک

بود. ادا و اطواری چنین نه فقط به وسیله سایر جانوران « گذشته ها»و « گذشته»و « حال»از تمامی این جمع 

قبایل و عشایر متمایز بودند؛ نیز  ؛دریافتنی و تعقیب شدنی نبود که حتی برای کتله های متمایز که در اوایل

 ست باشد؛ کما اینکه با تفاوت هایی؛ امروزه نیز چنین است!نمی توان سهل یاب و آسان دریافتنی

در روز های اخیر ویدیوی یک سلسله نمایشات اکروباتیک را می دیدم؛ مهارت های شگرفی که 

ند.   بازیگران از خویش تبارز میدادند؛ اکثراً به حدی شاک دهنده بود که به قول معروف: دل از دلخانه می ک 

 عجاز گون فردی است یا اجتماعی؟آیا همچو مهارت های ا

 اجتماعی هست که هست ولی اجتماعی با تمامت بشر بودن است!



 به جای مهارت اکروباتیک؛ هر مهارت و اعجاز دیگر را که بگذارید؛ معادله همین میشود و الغیر!

 پس آن چیست که اجتماعی است و با درازای تمامت بشر بودن!

 خیلی ساده و سلیس: فرهنگ!

با فرهنگ بر طبیعت سیطره یافت؛ با فرهنگ دنیا را خورد و بُرد، آباد و ویران کرد؛ از فرهنگ بشر 

 های قبایل و عشایر به فرهنگ های ملت ها و به فرهنگ جهانی و جهان وطنی رسید.

آنچه خوبان همه دارند؛ تو تنها »یا تمام این صولت و عظمت؛ فرهنگ بشر به تمامی هم مصداق 

 است؛ نیست و نخواهد بود.نبوده « داری

اوایل فرهنگ های بشری؛ جدای از موضوعات دم دست و ساده ها و مبرهن ها؛ آمیزه های افسانه 

ها و اساطیر بوده است. با پیدایش طبقات متضاد اجتماعی و قدرت و ثروت که همیشه در اختیار اقلیت ها 

سمت دهی و تلبیس گردیده  و طبقلت حاکمهبوده است؛ غالب افسانه ها و اساطیر در خدمت قدرت و ثروت 

عمال زور و فریب و ترس؛ خواسته کاست و افزود های فراوان یافته و از اکثریت ها به ذرایع گوناگون و ا  

 «.حکمت بالغه حاکمه»شده است که ایمان بیاورند به 

و معصومیت  هم بر این مبنا ها حرام و حالل و خیر و شر و ثواب و گناه و خوبی و بدی و طهارت

 و گنهکاری و محکومیت و مهدور الدمی ... تأویل و تفسیر و با جباریت هایی تحمیل و تعمیل گردیده است.

ً هیچگاه  پهنه فرهنگ بشری رفته رفته بیحد و بیکران گسترش پیدا نموده است؛ در حالیکه تقریبا

 یچ کجا و در هیچ استقامت نداشته است.و پاکیزه دارنده امین و درستی در هنیروی کنترول کننده و پاالینده 

اگر چنانکه در یاد داشت های زیرین می بینید؛ با اینکه فوسیل شدن و سنگواره شدن موجودات گذشته 

پُر است؛ دنیای فرهنگ ها از نادرات و استثناءات بوده است؛ معهذا دنیای ما از انواع فوسیل ها و سنگواره 

 ره هاست.بشری هم پُر از فوسیل ها و سنگوا



شاید واژه های فوسیل و سنگواره برای فرهنگ بشری؛ مقداری جنبه مجاز و استعاره داشته باشد ولی 

؛ یکسره بی زیان و سودمند و آموزنده المعبا دقت شائیسته میتوان سهل دریافت که فوسیل و سنگواره حقیقی 

ید برای دانش محض مفیدیت هایی و توثیق کنننده می باشند؛ فوسیل ها و سنگواره های فرهنگ بشری شا

.... داشته باشند؛ اما برای عامه خلق و برای نیکی و عدالت و برادری و برابری و شایستگی و زیبایی 

 یکسره فاجعه و تباهی میباشند.

آحاد فرهنگ بشری هم در زمان و مکان مانند موجودات حیه متولد میشوند؛ صباوت و جوانی و میان 

؛ رده در زمانش کفن و دفن نمیشودنموده آخر االمر می میرند. ولی واحد فرهنگی مُ  سالی و کهولت را طی

کفن و دفن نمیشود که هیچ؛ حتی مترسک فالیز میشود، تابو میگردد، تقدس و تبرک بخشوده میشود. خواه 

قی این واحد؛ پاسخی به یک سوال بیجواب باشد، خواه تجویز در قبال یک عمل زشت و نادرست و جرمی تل

شده، خواه یک سنت زمانزده باشد، خواه یک عادت بد و زینبار ثابت شده.... حتی استنتاج ها و احکام علمی 

 و علمی پنداشته شده شامل همین ردیف میگردد.

کمترین ثمره و پیامد فوسیل ها و سنگواره های فرهنگی؛ عقب نگهداری مردمان و بد تر از آن 

شنیعی است. در حالیکه فوسیل های طبیعی هرگز چنین ثمرات و نتایج استعمال شان برای هر امر شوم و 

 ندارند!

بدینمعنی نیست که با انچه فوسیل « ضرورت شدید به علم فوسیل شناسی فرهنگی»طرح پیشنهادی 

های فرهنگی میخوانیم و میدانیم؛ هیچ برخورد و مبارزه نمیشود. در واقع مبارزه بسیار و مبارزه سخت پر 

اهم و توافق همه مبارزان فبا ت ،همسو و همزمان نیست هم میشود ولی مبارزه یکدست نیست، پرتلفاتخرچ و 

 آگاهانه و هدف شناسانه نیست....!« علم»، در حد نیست

بنده بنا ندارم درین عرصه پهناور و لرزاننده؛ سخن آخر را بزنم که اساساً نه ممکن است و نه معقول 

 و نه میسر!



قدیم میدارم . آرزو این است که همه تگونه یک اقتراح و یک آستانه گفتمان بزرگ  لذا طرح را به

 سنگ و صخره ای از راه بردارند. هر کدام اهالی خرد و تأمل و تعقل پا پیش بگذارند و 

 این طرح سرحد ندارد. بشری و انسانی است و بس!

 

مطلوب برسیم و همه به یکسان در یابیم که  سن تفاهم در حدحُ لطفاً ادامه را به دقت مرور نمائید تا به 

 چه به چیست و ثقل مسأله در کجاست؟!

 

  سیل یا سنگواره چیست؟وف

 بدین به معنای حفاری شده، ریشه گرفته است. «fossus» التین واژه  از  (Fossil) سیلوکلمه ف

 گونه؛ فوسیل مستقیماً سنگ و سنگی و سنگواره معنی نمیدهد 

ارگانیسم های ند. اا همعدنی شدن  بقایا و اثرات برجای مانده از ارگانیسم حاصل ؛بیشترها سیلوفمگر 

صدفی یا استخواندار)اسکلیتی( وقتی هم که در شرایط فوسیل شدن قرار میگیرند؛ تجزیه ناگزیر غالب 

تشکیل دهنده آنها ادامه پیدا میکند؛ ولی معدنی یا کانی شدن بدین معنی است که عناصر معین ی  آلی عناصر

و اینها همانا عناصر کانی و معدنی بوده  را اشغال و مملو می نمایند آلیدیگری جای عناصر گریزان شده 

یدارد ولی وزن و حجم خود را نگهماغلب اینجاست که اسکلیت یا صدف فوسیل شده  .و بیشتر سنگین هستند

 کثافت آن افزایش می یابد تا جاییکه وزن و همانندی سنگ عادی یا سنگ فلزات را کسب می نماید. 

تری برای  منقرض شده، منابع محدود هایی با جمعیت کم  گونه و موجوداتی با بدن نرم از این رو

 .سیل هستندوتشکیل ف

 دهند. و روند آن را به دست می ؛سیلی، شواهدی مبنی بر تکاملوآثار ف

 :شوندها به سه دسته زیر تقسیم بندی میسیلواز نظر تکاملی، ف 



 .شناسی کوتاهی استمتعلق به یک منطقه جغرافیایی وسیع، اما دوره زمین  :فسیل شاخص •

 .دهدشناختی خاصی را نشان نمیدوره زمین  :فسیل غیر شاخص •

 فسیل رخساره •

 

شناختی را مطالعه کرد. توان تغییرات آب و هوا و شرایط زمینها، میسیلوبین فی ارتباط ریبا پیگ

د، راهنمای خوبی برای شوسیل دیده میوف بسترساختار به جا مانده از جانداران و همچنین تغییراتی که در 

و ارتباط مناطق مختلف جغرافیایی طی  های زمینالیهجایی ها، جابهها و خشکیمطالعه زمین، تغییرات آب

 .اهمیت بیشتری دارند شناسیزمینهای رخساره در مطالعات سیلوها سال قبل هستند. فمیلیون

 سیل چگونه تشکیل می شود؟وف

تجزیه دارد و شرایط  ردن، تمایل بهـُ این فرایند بسیار نادر است زیرا بدن تمام موجودات زنده پس از م

سیل شدن باید به سرعت و پیش از وبنابراین، ف .ستبدن جانداران مهیاسریع ای فساد محیطی، اغلب بر

پذیر امکاناین چیز تجزیه بدن جاندار صورت بگیرد که با گیر افتادن ارگانیسم در رسوب یا ترکیبات رزینی 

چند رویهمرفته د. گردتشکیل می اکسیژنفراوان یا در محیط فاقد  فشارسیل تحت و. در مواردی نیز فمیشود

و میزان ساختار به جا مانده از ارگانیسم،  بسترارد که بر اساس نوع مسیر عمده برای ایجاد سنگواره وجود د

 .آوردها را به وجود میسیلوانواع مختلفی از ف

https://blog.faradars.org/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/
https://blog.faradars.org/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/
https://blog.faradars.org/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/
https://blog.faradars.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://blog.faradars.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://blog.faradars.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://blog.faradars.org/pressure/
https://blog.faradars.org/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/


 

قابل  بستر رفتگی در گاهی ساختار ارگانیسم به طور کامل از بین رفته اما اثر آن به صورت یک فرو

جهت فساد ساختار ارگانیسم وجود داشته باشد. سیلی باید هوای کافی وگیری چنین فمشاهده است. برای شکل

 .دهدشود و فقط ساختار خارجی بدن موجود را نشان میسیل، اغلب در شن یا ماسه ایجاد میواین نوع ف

  

ها یافت سیل است که اغلب مردم با آن آشنایی بیشتری دارند و در موزهونوعی از ف سیل جانشینیوف

های باعث تشکیل سنگواره( سیل قالبیوهای برجای مانده از ارگانیسم )فحفرهشود. رسوب مواد معدنی در می

 .کندشود و اسکلت موجود زنده را به صورت سه بعدی بازسازی میجانشینی می

گذارد. شود، اثری دو بعدی از موجود بر جای میسیل چاپی که اغلب در خاک رس یا لجن یافت میوف

ها و پس از شکسته شدن آنواقع بوده ای ها یا سطوح صخرهدرون سنگاین نوع سنگواره به طور معمول 

 .قابل مشاهده است

 سیل معدنیوتشکیل ف



با مواد معدنی همچون انواع  ؛ها یا ساقه گیاهدر فرایند معدنی شدن، کل ساختار ارگانیسم مانند برگ

شود. جنگل رسوبی در آریزونا مشهورترین سنگواره رسوبی است که به دلیل مدفون نمک جایگزین می

 های شور ایجاد شده است. شدن ساقه درختان زیر آب

بالفاصله پس از مرگ، ارگانیسم باید در خاکستر آتشفشانی، گل، ماسه، شن یا سایر رسوبات ریزدانه 

 .شده باشد تا فسیل معدنی تشکیل شود مدفون

اند. سنگواره رسوبی، رسوب کرده سیلیسو  آهنها انواع ترکیبات معدنی همچون کلسیم، سیلودر این ف

 .ها سال شکل گرفته است، عمر طوالنی و مقاومتی باال داردبه علت ساختار محکمی که طی میلیون

دهند، معموال بر روی جاندار را نمایش می سیلی که رد پا یا آثار دیگری از حضور یکوبقایای ف

شود که حاوی اثری مانند یک گیرند. پس از آن با سخت شدن، سنگ رسوبی ایجاد میرسوبات نرم شکل می

سیلی در مطالعه تکامل روش حرکت موجودات در طول تاریخ، وُمهر از موجود زنده است. این نوع سنگ ف

ها نیز چنین سیلی است اما حتی از کرموا از مشهورترین اثرات فارزش فراوانی دارد. رد پای دایناسوره

 ها برای بررسی عملکرد موجودات و نه نوع ارگانیسمسیلوتوان دید. اغلب از این نوع فهایی را میسنگواره

 .شود، استفاده میآنها

 

 سازیتشکیل سنگواره در اثر فشرده
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های سرخس بر جای مانده، تحت فشار قرار گرفتن ساختار یک موجود، مانند آنچه از برخی گونه

ها و باقی ماندن بقایای شیمیایی و ساختاری ارگانیسم است. این فرایند بیشتر در بافت عاملی برای تجزیه

و فقط شکل  هافتد. طی این مسیر، ساختار سه بعدی از بین رفت، حشرات و جانداران کوچک اتفاق میگیاهان

های ها، از جمله مکانها و دهانه آتشفشانها و جلگهها، کنار رودخانهماند. تاالبظاهری موجود زنده باقی می

 .شوندهای شیل، رس و آذرین تشکیل میهستند و بیشتر در سنگها نوع سنگواره رایج برای یافتن این 

 زمان الزم برای تشکیل سنگواره چقدر است؟

ها به طور کامل با مواد کشد تا تمام اجزای بدن موجود تجزیه و بقایا و اثر آنها طول میحداقل دهه

 .وجود بیاید سیلی بهومعدنی جایگزین شوند تا در نهایت یک قطعه سنگ ف

 :شوندها از نظر اندازه به ترتیب به سه گروه زیر تقسیم میفسیل

سیلی با اندازه بزرگ وطور که از نام آن مشخص است، فهمان (:سیلوسیل )مگافوماکروف •

 .شودمانند دندان، استخوان یا بخشی از اسکلت موجود را شامل می

 .، قابل مشاهده نیستمیکروسکوپبا چشم غیر مسلح و بدون  :سیلومیکروف •

  (Nannoplankton)«نانوپالنکتون»به نام  هاپالنکتونمربوط به کوچکترین  :سیلونانوف •

 .شوندهستند و اغلب در بقایای آهکی یافت می

 

 سیلی چیست؟وسنگ ف
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مانده از جاندار، مانند بخشی از ساختار یا رد پای آن است. در سیل، اغلب شامل اثرات برجای وف

کند، مطالعه آن سیلی ایجاد وسیلی یا سنگ فوهای فمواردی که ساختار موجود زنده بر روی یک سنگ، الیه

سیلی از نوع رسوبی هستند. نادرترین نوع سنگ وهای فدهد. بیشتر سنگاطالعات فراوانی به دست می

 .شودتر سنگ آذرین یا آتشفشانی ایجاد میسیلی، بر بسوف

 سیل چیست؟وقدیمی ترین ف

شود در اثر گیر هستند که تصور می (Stromatolites) «هااستروماتولیت»ها، سیلوترین فقدیمی

ترین استروماتولیت کشف شده، سیانوباکترهایی اند. کهنها درون رسوبات ایجاد شدهافتادن میکروارگانیسم

اند. جالب های آرکان در غرب استرالیا یافت شدهه و نیم میلیارد سال قبل هستند که بر روی سنگمتعلق به س

 .گرددمی میلیارد سال قبل باز 3.8های حیات به ید که نخستین نشانهاست بدان

 سیل کاذبوسیل یا فوشبه ف

شناختی وقایع زمینشود که ناشی از ها، ساختارهایی همچون سنگواره دیده میدر بعضی از سنگ

های مارپیچی سیل واقعی اشتباه گرفته شوند. طرحوهستند اما به دلیل تشابه شکل ظاهری ممکن است با ف

 .آیندها به شمار میسیلومواد معدنی بر روی سنگ آهن و سنگ دندریتیک از جمله شبه ف

 سیل کاذب دندریتیکوف 

 سیل زنده چیست؟وف



های کشف شده در رود که زنده اما بسیار شبیه به گونهموجوداتی به کار میاین عبارت در واقع برای 

و  (Coelacanth) «سیلکانت»خوار یا توانیم به ماهی تُهیهای زنده میسیلوها هستند. از جمله فسیلوف

سیل زنده همچنین به جاندارانی مثل خرچنگ نعل اسبی واشاره کنیم. ف (Ginkgo Tree) «درخت جینکو»

 .شود که تنها بازمانده از گونه خود هستنده میگفت

 خوارماهی تهی 

----------------------- 

گردد. اثرات می باز بشرها به دوران ماقبل است که حیات آن هاجلبکسیل، متعلق به وترین فقدیمی

به نام اوالنان، در مطالعه منشأ  ماده آلیها، مانند یک سیلوبرجای مانده از گیاهان در ساختار فشیمیایی 

 .گیاهان گلدار بسیار ارزشمند بوده است

نفت و گاز طبیعی سخن نگفته ایم. این خود بحث دراز دامنی است و واد فوسیلی مانند تا اینجا ما از م

 زیاد به هدف گفتار جاری بستگی ندارد.

 تاریخچه فسیل شناسی                                  

 

 وقتی اسکلت یک دایناسور را در موزه می بینیم به راحتی آن را متعلق به نوعی از موجودات از بین

رفته می دانیم . شاید تصور غلطی که در بین بسیاری از مردم رواج دارد از همین جا شکل گرفته باشد که 
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سیل را استخوانهای پوسیده زیر خاک و یا مجموعه ای از استخوانها که مدل یک دایناسور قدیمی را می وف

 سازد و در موزه نگهداری می شود ، می دانند. 

خوان یا مجموعه استخوانهای بر کشیده از زیر خاک هم بخوانیم؛ اینها دیگر درینجا اگر فوسیل را است

استخوان به معنای متعارف نیست؛ بلکه استخوانی با وزن و سفتی زیاد است که به سنگ شباهت و نزدیکی 

کوچکی از ، آنها فقط بخش بسیار همه جذابیتی که دایناسورها دارندتوجه نمود با هم باید  ینجاابسیار دارد. 

 را تشکیل می دهند که در گذشته در قید حیات بوده اند .  یسیلومیلیونها گونه ف

ری سیل ها بقایای موجودات منقرض شده اند در ذهن ما جا افتاده و تصوومدتهاست این تعریف که ف

نیان باستان ، مثالٌ یونانین تعبیری سریعا به ذهن نمی آمدقرنها پیش چ مگرغیر از آن برای ما سخت است . 

های  استخوانهای بزرگ ماموتها را بقایای غولهای افسانه ای می دانستند و با دیدن و پیدا کردن صدف

دریایی که صدها متر باالتر از سطح دریا و یا کیلومترها دور از دریا بودند دچار شگفتی می شدند و این 

را پوشانده و یا این موجودات در داخل  سوال در ذهن آنها شکل می گرفت که آیا زمانی دریا آن سرزمین

 ؟بلور رشد کرده بودند یسنگها

گزنفن صدفهای دریایی را باالی صخره ای در جزیره مالت دید و عقیده  ؛در قرن ششم قبل از میالد

گزانتوسنیز حدود  است . وبوده خود را بدین گونه بیان کرد که زمانی دریا روی آن سرزمین را پوشانده 

  .سیلها بقایای موجودات قدیمی اند واین فکرد که قبل از میالد ( بیان  500پیش ) سال  2500

سیل ماهیها بقایای جانداران دریایی هستند که وارسطو در قرن چهارم قبل از میالد اظهار داشت که ف 

مورد  هم. عقاید او تا دو هزار سال بعد ند و در گل و الی به دام افتادندداخل شکاف سنگها شنا می کرد

 . پذیرش بسیاری از افراد بود

، تنها عقیده مردم نوح روز و طوفان 6های آفرینش در افسانه در آخرین روزهای امپراطوری روم، 

 سیل ها و سنگها بود . وو جوامع غرب در مورد ف



را به ، آنها ه های کرینوئید را پیدا می کنندحتی امروزه بیشتر مردم که اشکال استوانه ای به نام ساق

عنوان خویشاوند ستاره دریایی یا خارپوستان دریایی تشخیص نمی دهند زیرا تعداد کمی از مردم 

ها زندگی می کنند . برای قرنها دانشمندان )بحر(کرینوئیدهای ساقه ای شکل کمیاب را دیده اند که در کف دریا

سیلهای وشهای شعاعی در فبا دیدن نقشهای ستاره ای شکل در برش عرضی برخی از این ساقه ها و نق

! و به شده یا از آسمان فرو افتاده اند ند و فکر می کردند که آنها توسط تندر ایجاددمرجانی شگفت زده می ش

 .همین خاطر به آنها سنگهای آسمانی می گفتند

================= 

سیل شناسی وعلم ف سیل ووتقریباً تا شش قرن قبل از میالد اطالعات علمی و اسناد صحیحی راجع به ف

ولی فالسفه قدیم مدارس یونان و روم  .در دست نبود و فقط در بعضی افسانه ها در این باب گفته شده است

هائی  اند تئوریسیل شناسی سخن رانده و سعی نمودهوسیل و فواولین اشخاصی هستند که در موضوع ف

 وضع کنند:

حالت کنونی ه ته است که زمین در اثر تغییراتی بعقیده داشقرن قبل از میالد ( 6)  –آناکسیماندر 

ل شناسی و زمین شناسی یسوعقاید او متکی به اطالعات فو از ازل به همین صورت نبوده است. درآمده 

 بوده است.

  

د: قبول کنید که هیچ چیز در این سییشوای پیتاگوریسینها بوده چنین می نوپفیثاغورث )پی تاگور( که 

صورت می دهد و به اشکال دیگری در می آ ید. کوههای مرتفع امروزی قعر  رود بلکه تغیر  دنیا از بین نمی 

 دریاهای قدیمی می باشد و یافتن صدفهای دریائی در این کوهها دال بر این امر است.



را جمع آوری نموده و تصور  یسیلوقرن قبل از میالد( در سیسیل استخوانهای هیپوپوتام ف 5آمپدوکل ) 

است این استخوانها متعلق به جانوران بزرگی بوده اند که امروز از بین رفته اند . بعقیده آمپدوکل  می کرده

 جانوران تدریجاً از یکدیگر منشعب شده اند.

د : مصر ابتدا خلیجی بوده که آبهای مدیترانه سیدوت موقعیکه از مصر گفتگو می کند چنین می نووهر

های دریائی در روی کوهها دال  یافتن صدف حبشه پیش می رفته اند . قلبوارد آن می شده و این آبها تا 

 براین مطلب می باشند.

سال قبل از میالد( تحقیقاتی در جانورشناسی و تشریح مقایسه ای و رویاشناسی کرده  400) –ارسطو 

 ند.ها بوجود بیای است نامبرده عقیده دارد که طغیان دریا در روی خشکیها باعث می شود که فسیل

بعد از ارسطو دیگر علوم مورد توجه رومیها نبوده است و فقط بعضی از شعرای آنها مانند لوکرس 

 اند. ندهراس راجع به تغییرات زمین سخن راو ه

  

 :  آن آورده استو در  کتابی بنام طبیعت اشیاء نوشتهیکی از شعرای رومی  -لوکرس

 .کند زمین جد و جهد کرد که حیوانات عجیب و غریب خلق

ه اند که در دورانهای گذشته در سطح زمین زیسته و از بین حیوانات بزرگی بود ؛شاید مقصود شاعر 

 رفته اند.

: یافتن دسیمی نو ؛فالسفه مدرسه اسکندریه بوده است قبل از میالد( که یکی از 276)  –اراتستن 

 است. صدفها در نقاط دور از دریا معلوم می دارد که تغییرات عمده در زمین روی داده 

های اطراف  سیلودینی مصری است که تصور می کردند ف« علمای»افکار ه فکر این شخص شبیه ب

 های پی در پی بوجود آمده اند. نیل در اثر طغیان و طوفان



جا سیل نداشتند و می دانستند که بواسطه طغیان دریاها وف در صورتیکه قدما ابداً شکی در طبیعت

سیلها اتفاقاً این اشکال را بخود گرفته اند و آنها را وتصور می کردند که ف 16گذاشته شده اند علمای قرن 

ها  سیلوبازی طبیعت می دانستند. یکی از منجمان موسوم به مرکاتی عقیده دارد که ستارگان در تشکیل ف

 د.دخالت دارن

 ین تشکیل گردیده اند. سیلها در نتیجه تخمیر زیرزمومعتقد است که ف –فالوپ 

 ً سیل را در نتیجه حوادث اتفاقی می دانند معهذا بعضی از وعلمای قرون وسطی تشکیل ف گرچه عموما

دان سیل پی برده و تشکیل آنها را بخوبی بیان کرده اند . چنانچه پزشک و طبیعی وحقیقت فه دانشمندان ب

وده اند که سابقاً در سطح زمین می زیسته بزنده ای  موجوداتها  سیلومعروف ابوعلی سینا معتقد است ف

 اند.

که در نواحی دور از دریا پیدا می شوند معلوم می  هائی اعالم کرد صدف 1552در سال  –کاردان 

 ً  اند.بوده بواسطه دریا احاطه شده  دارند که آن نواحی سابقا

  

ی و دیگری فرانسوی موسوم به چاردوونودو هنرپیشه یکی ایتالیائی موسوم به لئو ؛جددت عصردر 

سیل بیان کرده اند . حتی هنر پیشه ایتالیائی ادعا میکند که محل پدید وبرناردپالیسی افکار صحیح راجع به ف

ً  آمدن صدف در گذر زمان اند و  بوده که رسوبات رودخانه ها وارد آن شده و آنرا پر کرده تاالبی ها سابقا

 عمیق ترین نقاط این دریا مرتفع ترین قله کوه را تشکیل داده است.

ه ها ب سیلوکه شغل او کوزه گری بود در مقابل تمام دکترهای پاریس ادعا کرد که ف –پالیسی  برنارد

گذاشته جا هائی هستند که بواسطه دریا  سیل صدفوهای ف واسطه بازی طبیعت درست نشده اند بکله صدف

 که سابقاً زیسته اند زیادتر از امروز می باشند. هائی گونهشده اند و حتی 



می آیند . حتی  برها مردم در صدد جمع آوری سنگواره  18در قرون تخت تأثیر چنین ایده ها؛ 

ند و در ایتالیا و کردمییو ن های سنگواره جمع آوری ل خود کلکساطبا و بعضی از تجار در منز ؛کشیشها

سیل انتشار می دهند. معهذا بعضی از دانشمندان عقیده وسیل شناسی و فولمان و فرانسه کتابهائی راجع به فآ

 واسطه حوادث خارجی تشکیل گردیده است.ه سیل بودارند که ف

ها را از کنار دریا جمع  سیلومثال ولتر می گوید زمانیکه از سویس به ایتالیا به زیارت می رفته اند ف

ها را ایجاد کند. ولی بوفن  ها ریخته اند و عقیده دارد که زمین می تواند این فسیل و در روی کوهآوری کرده 

های گذشته در  کتابی بنام تئوری زمین نوشته و عقیده او براین است که عده زیادی از جانوران در دوران

 ها(. لمنیتها و ب مانند آمونیتسطح زمین زیسته اند که امروز بکلی از بین رفته اند )

  

ً  .تمام شعب علوم طبیعی رو به ترقی می نهد 18در اواخر قرن  های  دان در فرانسه طبیعی مخصوصا

 باشند.بزرگی پا به عرصه ظهور می گذارند که مهمترین آنها کوویه والمارک و آدولف وبرونیار می

دانست. نامبرده معتقد  سیل شناسی و تشریح مقایسه ایو( را می توان واضع ف1769-1832)  –کوویه 

است که اعضای خود حیوانات در کارها با هم ارتباط دارند بنابراین اگر عضوی از حیوان را پیدا کنیم می 

توانیم به سایر اعضای آن پی ببریم مثالً اگر پستاندار گوشتخواری دارای چنگال می باشد آرواره آن متناسب 

ت . خالصه کوویه با کشف یک دندان یا قطعه استخوانی تمام برای بریدن و حس شامه آن نیز قوی بوده اس

 صفات آن حیوان را شرح داده و بیشتر اوقات شکل آنرا ترسیم نموده است.

گیاه شناسی بود. پس از آن  قیقا سن پنجاه و پنج سالگی مشغول تحت –( 1744 -1832)  -المارک

 مهره داران می پرداخت قیقه به تحه کوویجانورشناسی نمود و در حین اینکاطالعات شروع به تکمیل 

( و کتاب معروفی نیز به نام )جانوران بدون مهره جانوران بی مهره مشغول بوده حصفتحقیق و ته المارک ب



انتشار داده است . المارک کتاب دیگری بنام فلسفه جانورشناسی فراهم آورده و در این کتاب طریقه اشتقاق 

 کرده است .جانوران را از یکدیگر بیان 

دانشمند نامبرده را می  .سیل کردوهای ف گیاه حصفتحقیق و ته شروع ب 1828آدولف برونیاز در 

 سیل شناسی گیاهان دانست.وتوان مؤسس ف

 

 

 

 

 

 

 

 


