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مقدمه  

اگر بخواهیم در میان تمامی مشکالت امروز بشر تنها دست بر روي یک مورد بگذاریم، آن 

مورد قطعا خدا خواهد بود. مفهومی که حتی نمیتوانیم آن را به درستی تعریف کنیم زیرا 

هر بار تالش میکنیم که آن را در غالب کلمات ادا کنیم، عمال با محدود کردنش، صفت 

بیاندازه بودن آن را نقض میکنیم. واقعیتی که به خوبی نشان میدهد هر آنچه که ما در 

ذهنهایمان خلق کردهام لزوما نباید در دنیاي بیرونی و در واقعیت خارجی هم وجود داشته 

باشد.  

مفهوم خدا همان مفهوم بینهایت در ریاضی، غیرممکن در مهندسی، محال عقلی در فلسفه، 

و غیرقابل تصور در هنر است با اینحال، مردم معمولی عادت ندارند آن را با نام بینهایت 

صدا بزنند و واژه خدا را ترجیح میدهند. علت این است که مفهوم خدا به یکباره از هیچ 

ظاهر نشده است به شکلی تدریجی جا افتاده است. واقعیت این است که خدا چیزي نیست 

به جز خود ما انسانها. خدا همان من و خویشتن است که در گذر زمان، از وجودي میرا و 

فانی به وجودي نامیرا و آسمانی تبدیل شده است. تلخی نبودن و غیرقابل پذیرش بودن 

مفهوم نیستی که رسیدن به آن ناشی از افزایش درك و هوش انسان خردمند نسبت به 

نیاکان بدويتر خودش بوده، او را به جایی رساند که به جاي پذیرش واقعیت به خیالبافی 

و ذهنیتگرایی روي بیاورد. مسیري که با تعمیم بودن به دوران پس از مرگ و نامیرا خواندن 

«من» آغاز و در نهایت کار به جایی رسید که این من نامیرا و فانی به خدایی واحد و مطلق 

تبدیل شد. خدایی که هیچکس و هیچچیزي قادر به مقابله با او نیست. مفهومی که در     
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از ما دور شده که ما دیگر خود را حتی  ن  انچ  ن د ش   هد ی چیپ  و  لوحتسال    هزار   100  لوط
جود چنین مفهومی فکر  و  هب   یم ک  تس ا  ی فاک  ،الحنیاا  ب  دانیم.آن نمی  به  اي شبیه ذره

  ه بت  قد  یمک  اب  هک  يرآثا  ببینیم.  نآ  نامدر ساخت  ار  کنیم تا ردپاي افکار انسانی خودمان
میوه  و  ر اکش آ   ی بوخ همانند    شوند. یدا  هم  خدا  مفاهمفهوم  تاکنون تمامی  ما  که  یمی 

در    تر شیب  ،تقویت کنیم  ایم که آن راتر سعی کردههرچه ما بیش  است و  قصایم ناساخته
  ی تح  ،مک یو در قرن بیست و    به شکلی که امروز  . میاهتفر  ورف  نآ  یتاذ  ضاتقاتن  منجالب

دینی به    حتی  .به درستی تعریف کنیم  ارایم  ساختهدمان  و خ  هک  یموهفم  مینواتیمن  رگید
  ، لکشم نیا از اررف يارب سیک کال ياهیکتاپرستی جدیدترین   زا یکی مانند اسالم به عنوان

آن را توصیف کند که حتی در آن    به جاي تعریف خدا صرفا  ه ورده کآ  يور  دنفرت  ینا  هب
  . تس ا  هدونب فقمو هم

شاخ  دادن  این مفهوم و    این باشد که ما پس از ساختن  داستان خدا  طنزترین  شاید بزرگ
این صورت    به   و  م یفترگ  رظن  ر د  ز یچهمه  ل لع ال  علت   ناونع  ه ب  را  ، این مفهوممزالهاي  و برگ

سخ هر سوالی  اپ  توانست یل مسا  نراازه  يارباي که  نظریه  اختیم. چیز را س اولین نظریه همه
اساس  .دش با که  معنایش  مفهومی  با    و  اما  »دانمنمی« برابر  پاسخیآ  ما  است  را  براي   ن 

و  هایماننادانسته گرفتیم    د یاب  هتبلا  .کنند کر میف  نینچ  مه  زونه  رفنها  میلیارد  در نظر 
 ن یا  فلتخم  ياهشخب  رد  مه  و  ناونع  رد  مه   هک  »هیرظن«   هملک   زا  روظنم  هک  مهد  رکذ ت
  ی ناگمه  ياهبنج  هک  تس ا  يرظن   و  رواب  افرص  روظنم  و   تسین  یم لع  هیرظن  ،هتفر  راک  هب  باتک
  . تسا هعسوت  و جیورت ل اح ر د ه درتسگ ی ترو ص هب  و هدرک اد یپ

  ر د  بآ  زا ياهفرحهم  ناد ن چ ،رت اندکماهم هب  هجا تو ب هک باتک نیا د ی جل ح ارطن امز رد
بریل   ط خ و نیزه ریوصت  ،هتسجر ب  هتکندو  منک اعمال ار  درموچند که  ماهد کرسعی ، هد ماین

ن اوتیم  ار  تس اهاي بشر اولیه  ساختهدست  از   یکی  دوخ  هک  دولآ   نوخ  هزین  حاشیه جلد است.
 گیري و توسعه مفهوم خدا شکلهاي ریخته شده در راه خوننمادي سمبلیک براي نمایش 

نیزه و  ي  جا  طقف  هزورمارسیده و  که هنوز ریختنشان به پایان ن  ییهاخون  .تفرگ  رظن  رد
    . تس ا ه د ش   ضو ع ريحاتنا ايهد نبر مک و گنبا تف  شمشیر

در طرح جلد این اثر، وجود خط مورسی است که تالش    موجودترین نکته  مهمحال،  با این
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  ن یر اولد  1844ماه مه سال    24ساموئل مورس در    . شده در چهار طرف طرح قرار بگیرد
برگرفته  یعبارت   استفاده کرد. »  What Hath God Wrought«از عبارت    خ یتلگراف تار  امیپ

چه  شود: «آنترجمه آن می  است و  انیهودیکتاب تورات    نیچهارم  که  از کتاب «سفر اعداد»
واژه    خدا ساخته است». در پیام مورسی که بر روي جلد این کتاب قرار گرفته شده است،

.  د شو ترین شکل ممکن ارایه در خالصهتا پیام این کتاب  شده است جایگزین   ناسنا با  اد خ
چه انسان ساخته  «آن  یعنیو  »  What Hath Man Wrought«  پیامی که عبارت است از

جلد به کار رفته تا تمام خدایان ذکر شده  حاشیه   است». نکته دیگر این که این عبارت در 
تر شدن طرز خواندن آن هم سعی شده که از اندازه فونت  براي آسان  شامل شود.در جلد را  

بزرگترین اندازه و    (باال)  کلمات این عبارت به مرور کاسته شود، به طوري که اولین کلمه
  کوچکترین اندازه را داشته باشد.  (چپ)  آخرین کلمه

·−− ···· ·− − | ···· ·− − ···· | −− ·− −·|  ·−− ·−· −−− ··− −−· ···· − 

این  هولیا  ايهخسن   هک  میوگب  د بایدر پایان   اما   هد شمنتشر    1399  ناتسمز  در  البق  رثا  از 
فراهم   ب اتک نایامکان انتشار رسمی  زیزع ی غادهرق ب انج  و ف وب ياوآ ر نش  ف طل هب اکنون
  ري ثا  .میزاافبی  ماهتش و ن  البقه  چنآ  رب  ايتالش کردم تا مقدمه  ،ربه همین خاط  .تس ا  شده

  ن آ  يسو و  تسم ،نآ  ويسه  تال اکش ا  زر اتمهم  اما  اردد  ار  شد وخ صاخ تالاکش ا  امتح  هک
نیاز    ییاهباتک  چنین  هب  ا مجوان    هعماج  .د شابمی  یمومع  یشخبهیاگآ  فرط  هبه  ک  تاس 

صورت  به  هاسال  مهمی بپردازند که هایی که به صورتی خالصه و کوتاه به مفاهیم  کتاب  . دارد
  ه ب هژیو  ي رکشت نیمار  م اهد یدان ت س ود زا  دیاب اهتنا  رد   اند. آموزش داده شده  نادرست   و   غلط

  ن یا  ی ش راگن  تال کشم   عفر  ر د  هن اتس ود  یلک ش   هب  و   یتش ادمشچ   چیه  نود ب   ه ک  مروایب  لمع
 . درامگ تمه رثا

  بلوجَک   
  1399 زمستان

@BlueJakk  
 

https://twitter.com/BlueJakk
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  آمدم!  من  خیزد؛برمی  خردمند   انسان 
  

  

  
  

از  هر    ،ی هانیک  از منظر . اگر  یمما ارزشمندیک 
کند. در  یبگذار زندگ ،با تو مخالف است دیگري
را    ،کهکشان  هادرایلیماین   مانندش  دیگر 

  .نخواهی یافت
 کارل ساگان، کیهان ــ

زمانی که مطابق آخرین  و هزار سال قبل 300 با هم همسفر شویم، سفري به حدودبیایید 
خردمند بر روي   یا همان انسان  1هوموساپینس انسان  تدریجی   هایی از حضورنشانه  ،هایافته

که داراي جدي مشترك با   2انسان تباران اي از خانواده  زمین دیده شده است. زیرمجموعه
در ابتداي جدایی    دو گونهاین  میلیون سال قبل است.    7تا    6هاي امروزي در حدود  شامپانزه
  ی یاد ج دیده و اند که هر یک دیگري را مانند خود میدیگر شبیه بودهچنان به یکخود، آن
از  کدام  اي بوده است که هیچاحتماال به گونه  اهنآ  تدریجی حتی متوجه آن هم نشدند. 

انسان خردمند، خرگوشی   از باورهاي سنتی و محلی متداول،  همین رو برخالف بسیاري 
ما حداقل براي حدود    بازي هستی به بیرون پریده باشد وناگهان از کاله شعبدهنبوده که به  

موجودات زنده،   سایر او همچونتغییر و تحول  هک دانیمبه طور مستند میسال است    160
  . استبوده بر  زمانتدریجی و که   دفعی و ناگهانی نه رخدادي

توان  آیند و بر همین اساس نمیوجود می  خود به اب  هب اشموالدینی  والد یا  از    زنده   وداتموج

 
1 Homo Sapiens 
2 Hominini 
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به ناگهان    ن دقیقا از فالن لحظه تاریخی یا اولین انسا  گربه گفت که چیزي به اسم اولین  
است کرده  پیدا  این.  موجودیت  نیست  حال،  با  آموزش  که  عجیب  سال  نادرست،  هزاران 

دانشگاهیدانشیک  موجب شود که حتی   یافتن   آموخته  دنبال  به  نیز همچنان  امروزي 
هایی که از  نامانند همه داست  ، در پس ذهن او  باشد.  1نظریه فرگشت ها در  »دنبال «اولین

است،   شنیده  آفرینش موجودات  شروع مشخصی  زمان کودکی درباره  نقطه  همیشه یک 
  . لنگدنیک جاي کار  تا وجود داشته مانند آدم و حوا 

  
  انسان هدا وناخ ياضعا  یخرب زا هدش فشک هايترین فسیل کهن :1تصویر 

ی با کارهاي داروین و واالس از حوالی  اگرچه نظریه فرگشت بر اساس سازوکار انتخاب طبیع
گیري یک موجود زنده بر  به صورت مستند درآمد اما کلیت ایده شکل  يدالیم 1859سال 

اثر تغییر و تحول تدریجی از موجودات دیگر، موضوعی بوده که از هزاران سال قبل و از  
به است.  بوده  مطرح  نیز  باستان  چین  و  یونان  مثال،    دوران  از   2ماندروس یآناکسعنوان 

برخی  و به مرور    اند ستهی زیدر آب م  اولیه  واناتیباستان معتقد بوده که ح  ونانی  لسوفانیف
از تغییر و تحول تدریجی همین    یناش   زیاند. او معتقد بود که انسان نآمده  یبه خشکها  از آن

 
1 Theory of Evolution 
2 Anaximander 
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  پا نهاده بودند.  ی که به خشک حیواناتی بوده است 

  
  خطی (چپ)و  درختی (راست) ها در نمایش انسان  فرگشت :2تصویر 

فرگشت انسان و سایر موجودات به ویژه در گفتگوهاي روزانه    باور اشتباه دیگري که در مورد
شود طرز فکر و نگاه اصطالحا خطی یا یک بعدي به  و افکار مردم کوچه و خیابان دیده می

(شکل چپ)    2فرگشت است. یکی از دالیل وجود چنین باوري، وفور تصاویري مانند تصویر  
عنوان نمادي براي فرگشت است.  وزشی بههاي اجتماعی و حتی منابع آمها، شبکهدر رسانه

ها تنها اگرچه مفهوم تصاویري به این شکل، موید خطی بودن فرگشت نیست و هدف آن
می  موجب  تصاویري  اما چنین  است  پذیرفته  صورت  تغییرات  روند  دادن  که  نشان  شوند 

. موضوعی که  د ن تسهها  ناها اجداد انسعنوان مثال، شامپانزهبیننده ناآگاه تصور کند که به
افراد   میان  وفور دیده می  بصعتمدر  که دانش آنبه  معموال در  شود، چرا  فرگشت  از  ها 

شود که  این می  ناگواري  حدود همین تصاویر اینترنتی است. از پیامدهاي چنین طرز فکر
امروز ها هستند پس چرا ها از نسل شامپانزهناخواننده با خود کلنجار برود که اگر مثال انس

شوند که هیچ کدام  ها وجود دارند؟ به زبان دیگر این افراد دچار این اشتباه میهردوي آن
هاي به نمایش درآمده در یک نمایش خطی از فرگشت نباید با هم و در یک زمان از گونه

این با  باشند.  داشته  آنحضور  از  برخی  واقعیت  در  انسانحال،  مانند  و  ها  خردمند  هاي 
  300در حدود    حاکی از آن است کهنیز  ها  یافتهو هستند.    دوره بودها با هم، همهشامپانزه

راست  انسان، مانند گونه انسان خردمند، نئاندرتال،  سردهاز  1گونه چندین  ،هزار سال پیش

 
1 Species 
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  ،د نمدرخ ناسن ا  زج ه بهایی که  اند. گونهعصر بودهدیگر همبا یک  3نالِدي و    2ی فلورس،  1قامت 
  اند. منقرض شده اهنآ همه هامروز

  تر بیشاگرچه ممکن است در آینده و با کشفیات  به سراغ داستان انسان خردمند برگردیم.  
این هم کهن  از  امروزي حتی  اما بیایید فعال به    باشدتر  مشخص شود که طول عمر بشر 

  ان را بر همین اساس بنویسیم. مها قناعت کنیم و تقویمآخرین یافته

موقع    در نظر بگیریم و از آن  4میلیارد سال  5/3اگر ابتداي تشکیل حیات بر روي زمین را  
امروز را معادل یک سال   بر روي    ي روز  365تا  بگیریم، پیدایش تدریجی حیات  در نظر 

حوالی  زمین در اولین ثانیه از اولین روز فروردین ماه و پیدایش تدریجی انسان خردمند در 
یعنی در این دقیقه شب در آخرین روز اسفندماه به وقوع پیوسته است.    15و    23ساعت  

بر روي زمین مشغول زیستن هستیم.    45تقویم، ما فقط   زبان دیگر، دقیقه است که  به 
درصد از کل زمانی    0/ 001از    ترکمساله ظهور انسان خردمند در مجموع   هزار  300گستره  

  دایناسورها در مقام مقایسه این عدد براي  است که حیات بر روي زمین شکل گرفته است.
برابر کل مدت حضور   550(بیش از   اند هزیست میلیون سال بر روي زمین می  165که حدود 

با   از ساعت    4/ 7بشر خردمند)، برابر  تقویم ما  دایناسورهایی که مطابق    22درصد است. 
اسفند به صورت تدریجی پا به عرصه حیات گذاشتند و تا ساعت    5دقیقه پس از بامداد روز  

  اند. زیستهروي زمین روز، بر  7اسفند در تقویم ما، یعنی حدود  12دقیقه از روز  2و  20

سنگی است که در  یکی از فرضیاتی که براي انقراض دایناسورها مطرح است برخورد شهاب
شهاب آمده،  فرود  مکزیک  اگر حدود  خلیج  که  اقیانوس    30سنگی  با  داشت  تاخیر  ثانیه 

ادامه میانرژي آن جذب می  تربیشکرد،  برخورد می دایناسورها  فرمانروایی  و  شد،  یافت 
کردند. در نتیجه، امروز نه  احتماال دیگر پستانداران فرصتی براي خودنمایی و نمو پیدا نمی

  کدام وجود نداشتند. نویسنده و نه خواننده این متن، هیچ

 
1 Homo Erectus 
2 Homo Floresiensis 
3 Homo Naledi 

میلیارد    2/4  حدود  حتی بهبر روي زمین  حیات    ي فسیلی اخیر موید این هستند که ممکن است قدمت شروعهادادهاز  برخی    4
 نیز برسد.  سال قبل
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  مختلف  یزمان  يهادر بازه اهانسان  جغرافیایی یپراکندگاز  یشینما :3تصویر 

نها  یجیتدر  راتییتغ انسان که در  اجداد  به شکل  تیدر  خردمند    يهاناانس  يریگمنجر 
از زمان تولد تا زمان بلوغ و پس    يان امروزانس  کیهمانند رشد و نمو    توانیرا م  ه استشد

 شیکه ما همواره حواسمان به افزا  کردبه موضوع نگاه    طور  نیاتوان  می.  در نظر گرفتاز آن  
گذر عمر  که به  خاص و معدود    ی و به جز لحظات  ست ی ن  دمانخو  یجیتدر  راتییعمر و تغ

طور که ما به یاد نداریم دقیقا چه موقعی  همان  .م یکنینم  یدر کل به آن توجه  ،می شیاند می
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از دوره کودکی وارد نوجوانی و کی از نوجوانی وارد بزرگسالی شدیم و اصطالحا وقتی چشم  
هاي بریم، به احتمال فراوان اجداد انسانباز کردیم متوجه شدیم مثال در میانسالی به سر می

بوده نیز چنین  راستامروزي  انسان  یک  مثال  نمی  اند.  داراي چنین قامت  کی  از  دانسته 
جا که خاطرش بوده است این خصیصه  و پیشانی صافی شده چرا که تا آن  ابروهاي برجسته

  کم و بیش در والدینش و همچنین سایر همنوعانش نیز وجود داشته است. 

این موضوع که یک گونه توانایی درك تغییرات تدریجی و بلند مدت به وقوع پیوسته را 
انسان اجداد  مختص  است،  تاریخی  فاقد حافظه  اصطالحا  و  و  ندارد  نیست  هاي خردمند 

 1انسان خردمند امروزيتوان آن را به تمام موجودات دیگر نیز تعمیم داد. با این حال  می
تواند بداند چه بر سر خودش و گذشتگان نقض این موضوع است، موجودي که می  تنها مورد

خودش آمده است. البته خیلی وقت نیست پتانسیل چنین قابلیتی ایجاد شده و اگر خط  
تر خودش یعنی  قدیمی  گشت، احتماال او نیز مانند اقوام کمیابداع و ثبت تاریخ مرسوم نمی

  برد. چنان در ناآگاهی از گذشته و نیاکان خود به سر میهم 2ي خردمند اولیه هاانانس

توان در واقع معادل با ورود تدریجی حیات به  را می  خردمند ي  هاانپیدایش تدریجی انس
میلیارد ساله حیات بر روي    5/3سطحی جدید در نظر گرفت، اتفاقی که در تاریخ حداقل  

برگرداند. حاال حیات  زمین نظیر نداشته است. سطحی که قرار است روزي ورق   بازي را 
تشکیل شده بر روي زمین حداقل در یک شکل خودش، یعنی در قالب یک انسان خردمند  

از هر شکل دیگري از حیات موجود    تربیشتواند  به قدري توسعه یافته است که به زودي می
اند و بداند که  دتر از این دو، بداند که چرا میداند و مهمبر روي زمین، بداند و بداند که می

بداند. اگرچه این شکل جدید حیات هنوز جاي کمی کار و اصطالحا   تربیشچه کار کند تا 
هزار سال    200تر آن با اجدادش، بایستی حدود هاي عمیقکاري دارد و تا دیدن تفاوتریزه

می و  است  رسیده  انجام  به  کار  کلیت  اما  کنیم  صبر  در  دیگر  حیات  که  گفت  توان 
  اش بیاندیشد. تواند به خود و چیستیین حالت خودش بر روي زمین، به زودي میترپیشرفته

اي از  اي که در آن مجموعهانگیز و شگرف است، نقطهرسیدن به این نقطه، بسیار شگفت

 
1 Modern Homo Sapiens 
2 Early Homo Sapiens 
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هاي چنداتمی فاقدِ فهم و احساس که تنها کارشان واکنش نشان دادن به نیروهاي مولکول
بین مولکولی است،   اتمی و  اي در کنار هم نهایتا به چنان آرایش و ساختار پیچیدهبین 

توانند به هستی خود بیاندیشند، الکتریسیته را اختراع کنند، به  اند که به زودي میرسیده
دورترین نقاط کیهان خیره شوند و یا سرتان را به خاطر توهین به اعتقاداتشان ببرند. البته  

هاي محلی،  افته از طبیعت ندانسته و مطابق داستاناي جدا باگر خود و ادراکمان را تافته
ترین اعمال و افکار ما نیز قابلیت تقلیل داده  خود را «آسمانی» ندانیم، احتماال حتی پیچیده

ها  تر، این مولکولهاي بین مولکولی را دارا هستند. در تصویر کمی بزرگکنششدن به برهم
از ساده اتمنیز همگی ناشی  ده عالم یعنی هیدروژن و هلیومی هستند که  هاي سازن ترین 

هایی که سازنده ستارگانی  اند. همان اتممیلیارد سال پیش تولید شده 8/13خود در حدود  
توانند بدانند  اند که میهایی که امروزه به جایی رسیدهمانند خورشید خودمان هستند. اتم

  اند.  میلیارد قبل تجربه کرده 8/13چه سرگذشتی را در  

  
آید، نه مولکول منفرد آب، نه داراي کشش سطحی است، نه به جوش مییک  :  4تصویر  
تواند به عنوان یک حالل چیزي  یابد و نه میزند، نه حجمش کاهش یا افزایش مییخ می

این همه  اما  کند  حل  خود  در  مجموعهویژگی  را  حاوي  که  آب  لیوان  یک  در  از  ها  اي 
  شود. هاي آب است، دیده میمولکول
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شود و  شناخته می  1برآمدگی ارائه شد در فلسفه علم با عنوان    قبلفهومی که در پاراگراف  م
مقصود از   ،فیتعرهایی از آن را مشاهده کرد. مطابق  توان نمونههاي مختلف میزمینه  در

در یک مجموعه وجود دارد اما خبري از   است که  ي انجام کار ییتوانا  ای تی، خاصیبرآمدگ
توانایی  و  خاصیت  تک  این  نیست. در  مجموعه  آن  سازنده  اجزاي  ساده  تک  زبان  تر،  به 

هرچند از نظر برخی،   دانست. یسادگ تجمع  حاصل از   یدگیچیپ توان نوعیبرآمدگی را می
د دیگر تقسیم  هاي مختلفی مانند ضعیف، معمولی، قوي و موارتوان به دستهبرآمدگی را می

ها با چند مثال کمی به کلیت موضوع بپردازیم.  کرد اما بهتر است به جاي پرداختن به آن
اي غالبا متشکل از هیدروژن و هلیوم که  ستاره .خورشید است  یک مثال ساده از این مفهوم

 هايها و شراره، طوفانگرما  ،نورهاي اتمی جدید،  و تولید هسته  ايدر حال همجوشی هسته
  هیدروژن یا هلیوم منفرد دانیم که هیچ کدام از این خواص در یک اتم می ما .است  حرارتی

    شود.دیده نمی

) را نشان 0) یا عدم عبور آن (1یک ترانزیستور را در نظر بگیرید که صرفا عبور جریان (
اما در کنار هم قرار دهد که عمال میمی بله یا خیر در نظر گرفت  را مانند یک  توان آن 

ترین محاسبات  دهد که پیچیدهها این امکان را به یک کامپیوتر میگرفتن همین صفر و یک
ها با کمک ساخت یک انیمیشن را انجام بدهد. مواردي که امکان انجام آن  یا عملی مانند 

هایی اجتماعی  مثال ،کیترافو  جامعه، فرهنگ، اقتصادیک ترانزیستور ساده ممکن نیست.  
، چرا که  د نباش یم  هاناانساي از  مجموعهدر گرو مشارکت    یهمگ  از برآمدگی هستند که

  این موارد   جهیو در نت  نده جامعه یا مثال ترافیک شودتواند سازیک انسان به تنهایی نمی
انسان خردمند نیز خود میبه حساب می  ی برآمدگ  ینوع تواند  آیند. خودآگاهی مغز یک 
هاي سازنده مغز  عنوان مثالی دیگر از برآمدگی در نظر گرفته شود. موضوعی که در نورونبه

هاي الکتریکی هستند و  اي انتقال پیامها صرفا واحدهشود چرا که هریک از آناو دیده نمی
پردازند،  دیگر، به دریافت و پردازش اطالعات میدرکی از خود ندارند اما وقتی در کنار یک

  تر، پدیده توانند منجر به چنین چیز شگرفی به نام خودآگاهی شوند. در تصویري بزرگمی
ختلف در جانداران دیگر  ها نیست و در سطوح م«آگاهی» و «فهم» که لزوما مختص انسان

 
1 Emergence 
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کلی بسیار  مفهومی  که  حیات  همچنین  و  دارد  وجود  مینیز  هم  را  است  نوعی  تر  توان 
برآمدگی به حساب آورد که حاصل از کنار هم قرار گرفتن اجزاي ساده موجود در طبیعت  

  ها، ها و مولکولترین اجزاي آن را چه بدانید، اتمهستند. طبیعتی که فارغ از آن که ساده
هایی یک بعدي که  ها یا حتی اجزایی مانند رشتهها و فرمیونذرات زیراتمی مانند کوارك

دارد، هیچبرخی تصور می در طبیعت وجود  بناي هرچیزي هستند که  سنگ  کدام  کنند 
  ایم. داراي توانایی فهم، درك و زندگی نیستند. حداقل نه به آن شکلی که ما تعریف کرده

این که انسان خردمند از چه زمانی پا به عرصه هستی گذاشته است، سوالی که  با دانستن  
انسان خردمند شکل گرفت؟  مطرح می اسم  به  شد که چیزي  است که چطور  این  شود 

تفاوت اصلی ما با اجدادمان در مغز کاراتر و توانمندترمان است اما چرا اجداد انسان خردمند  
چنان دچار افزایش میلیون سال گذشته    3تا    2  ها طیتنپا در مسیري گذاشتند که مغزشان  

  200اندازه و کارایی شود که منجر به ظهور انسان خردمند شود؟ پستانداران براي حدود  
حساب  ها بهآن زیرمجموعه 2هاکَپی ها و ها، میمون که انسان 1هاانس نخستیمیلیون سال و 

براي  می حداقل  ز  50آیند،  روي  بر  سال  زیستهمیلیون  اجداد  مین  مغز  فقط  اما چرا  اند 
میلیون    3تا    2هاي خردمند رشدي چنین سریع را تجربه کرده است. آن هم فقط طی  انسان
 ش یهمان روند افزاهاي هم رده خود، مانند سایر گونه خردمند يهاناچرا اجداد انسسال؟ 

وجود داشته    3ی پ کَیجنوبمانند    ياگونه  ،ما  ينکردند تا امروز به جا  یآهسته اندازه مغز را ط 
انسان   شده نوزاد تازه متولد یک  به اندازه   يحجم مغز  يکه دارا  اي منقرض شده. گونهباشد

  است.  خردمند بوده 

و شاید هیچ وقت هم ندانیم،    میدان ینم   علت وقوع چنین رخدادي را  قیهنوز به صورت دق  ما
پایان است.  چون احتماال چیزي به نام آخرین «چرا» وجود ندارد و مسیر دانستن به نظر بی

به دنبال «چطور»ها هستیم تا «چرا»ها،    تربیشبه همین علت است که ما در مسیر دانستن،  
این از    حال،با  اجداد  مطرح    اتیفرضبرخی  مغز  اندازه  افزایش  امروزي درباره علت  انسان 
ازعبارت مانند    یطیمح  يهاچالشتغییرات آب و هوایی و    :ی طیمح  ستیزدالیل  )  1  اند 

 
1 Primates 
2 Apes 
3 Australopithecus 
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 ياندازه مغز برا  شیاافز:  یاجتماع  دالیل  )2،  ییغذا و به خاطر آوردن محل منابع غذا  افتنی
آموزش و   برايتر  : مغز بزرگیفرهنگ دالیل  )  3و    بهتر  یو گروه  یاجتماع  یداشتن زندگ

، دانشی مانند نحوه شکار کردن، تشخیص مواد غذایی سالم از ناسالم و  دانشبهتر  ل  انتقا
  دوري جستن از خطرات. 

  
بر   ییقایآفر  یکپیاز چهره جنوبانجام شده    يبازسازترین و جدیدترین  دقیق   :5تصویر  

  موجود  يهااساس جمجمه

اي از این عوامل و  شاید رویه بهتر این باشد که دنبال یک علت واحد نباشیم و مجموعه
از دالیل دیگر  احتماال  عوامل ممکن دیگر را در نظر بگیریم. در کنار موارد فوق،   یا  یکی 

اجداد   روي آوردن  حداقل یکی از دالیلی که ممکن است در این موضوع دخیل بوده باشد،
ترین  ترین و پرخرجقیمتفراموش نکنیم که مغز گران .  استبه خوردن گوشت    انسان امروزي

  ل ی بدن را تشک  از جرمدرصد    2انسان    کی   مغزبخش بدن انسان از لحاظ مصرف انرژي است.  
انرژي بدن را مصرف می  رصد د  20-25اما    دهد یم این  از  است که میزان  یدر حال کند. 

سایر براي  مغز  انرژي توسط  براي پستانداران    8-10حدود    سانینخست   مصرف  و  درصد 
  درصد است.  3-5غیرنخستی حدود 

  گردد میلیون سال پیش برمی  2/ 6که شروع آن به حدود    خوردن گوشت و مغز استخوان
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امکان    توانستهمی زیاد  دسترسیعمال  از به حجم  مقدار بسیار  با کمک مصرف  انرژي    ي 
  هاي مانند شامپانزهاجداد انسان خردمند  دیگر الزم نبوده که    . کند ي از غذا را فراهم  ترکم

ها مشغول خوردن حجم زیادي از برگ،  امروزي، با صرف انرژي زیاد براي جویدن، ساعت
توانسته  ي گوشت میترکمبسیار  مقدار  یسه،  در مقام مقاد چرا که  ن و میوه باش   دانهریشه،  

میلیون    3تحقیقات بر روي اجداد انسان خردمند که بین    ي تولید کند.تربهره انرژي زیاد
ها تنها حاوي اند، نشان داده است که اگر رژیم غذایی آنزیستههزار سال قبل می  300تا  
درصد)    13میلیون مرتبه در سال ( 2درصد گوشت بوده باشد دفعات جویدن به میزان  30

  یافته است. درصد کاهش می 15و میزان نیروي وارد شده براي جویدن، به مقدار 

  
  تغییر حجم مغز اجداد انسان خردمند در گذر زمان  :6تصویر 

توانسته بر اثر مصرف گوشت  در مورد میزانی از انرژي که مییک تصویر بهتر    براي داشتن
گیرد، می قرار  انسان خردمند  اجداد  مقایسه  در دسترس  را درباره  فرضی  مثال  توان یک 

و گوشت   میوه  کنید که مصرف  نظر گرفت. فرض  مثال  در  عنوان  یک سیب کوچک    به 
انرژي ناشی از مصرف    .کند کالري انرژي فراهم می  50  )، تقریباگرم   100  امروزي (حدود
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که    است  در حالی  . ایناست  ترکمحتی از این مقدار هم  گرم برگ یا پوست درخت    100
گاو می  100مصرف   کند.    را  تر بیشو حتی    کالري  250حدود   تواند گرم گوشت  فراهم 

هاي بزرگ  با آن آرواره  جویدنانجام عمل  کاهش چندین برابري انرژي مصرفی الزم براي  
براي اولین بار در طول   ،از طرف دیگر و افزایش چندین برابري انرژي دریافتی از یک طرف

به مغز   ي راتربیشانرژي  بتواند که داده میهمتا در اختیار یک گونه قرار فرصتی بی ،تاریخ
  شده براي کالري سیب   ذکرعدد  جا به آن دقت کرد،  نکته مهمی که باید این  اختصاص دهد.

هاي امروزي گزارش شده براي سیبمقادیر  بر اساس  طور که اشاره شد، این عدد  همان  است.
عددي خوشبینانه و دست باال    مانند، احتماال   هاي باستانی سیبتعمیم آن به میوه  است و

خوشمزه، شیرین    یک سیب بزرگ،اند. ها در گذشته به این صورت نبودهاست چرا که میوه
است    2ی ورس یمالوس س   ی وحش  بیس از گونه    1زادگیري گزینشی و پرکالري امروزي ناشی از  

ی که مانند سایر محصولحاصل شده است.  هزار سال گذشته    10  تا  4  که احتماال جایی بین
. از همین رو مقدار  ي استجانشینی و شروع کشاورزآغاز یکهاي اهلی شده، ناشی از میوه

با فرض این که اصال   میلیون سال پیش،  2شبیه به یک سیب در    نرم و  کالري یک میوه
  ) (مناطق جنوبی صحراي بزرگ آفریقا اي در آن بازه زمانی و منطقه جغرافیاییچنین میوه

  بوده است.   از مقدار اشاره شده ترکم احتماال وجود داشته است،
 د یخوریشما می که امروزه  بیس  :7  ریتصو 

الوس از گونه م  یباستان بیس  ی(راست)، نوع
  يهانااز داست ی(چپ) که در برخ  یورسیس

  دنیانسان خردمند با د  شودیادعا م  یمحل
را    وشد  وسوسه    آن او  خاطر  خداوند  به 

    کرد!از بهشت اخراج  این سیب خوردن

از خوردن هم می قبل  مواد غذایی  و  هرچند پختن  باشد  اثرگذار دیگر  از عوامل  توانسته 
گردد.  میلیون سال پیش نیز باز می  2حتی به حدود    پختن مواد غذاییهاي اولیه از  نشانه
خردمند عمومیت    هزار سال پیش در میان اجداد انسان  500حال، این موضوع از حدود  با این

این است که حجم مغز آن از  از عمومیت یافتن  یافته است و شواهد حاکی  ها حتی قبل 

 
1 Artificial Selection 
2 Malus Sieversii 
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است. با این حال پختن مواد غذایی  پختن مواد غذایی تا حد بسیار زیادي افزایش یافته بوده  
می از خوردن،  قرار    توانستهپیش  دسترس  در  و  غذایی  مواد  بافت  شدن  شکسته  موجب 

نتیجه، پختن میاد مغذي  وم  تربیشبهتر و  گرفتن   توانسته سبب شود که مواد شود. در 
 را براي فرد ي تربیشانرژي در دسترس    ،و در نتیجه  داشتهتري  هضم و جذب راحتغذایی  

بر    یش یآزماعنوان مثال،  به  . کند فراهم کنند. موضوعی که تحقیقات هم از آن حمایت می
درصد وزن   29اند، شده  هیکه با گوشت پخته تغذ  ییهاموشاست ها نشان داده شمو يرو

  اند. که گوشت خام مصرف کرده کردند کسب  ییهاآنبا   سهیدر مقا يتربیش

طور بیان توان ایناري بر روي افزایش اندازه مغز، میخودر نظر گرفتن فرضیه اثر گوشت با
  موجب دو   مدت، عمال   هاي طوالنیو عدم نیاز به جویدن  افزایش انرژي در دسترس   کرد که

مهم تدریجی  تغییر  اجداد    و  ظاهر  کهدر  تغییراتی  است.  شده  امروزي  در    انسان  دو  هر 
ن در اولین گونه از سرده انسان، یعنی  تواو اثرات اولیه آن را می  اند دیگر بودهراستاي یک
توص  ییایتانیبر  ست یولوژیزیف  ،2يهامفر  کالسین  مالحظه کرد.   1انسان ماهر انسان   ف یدر 

  : گوید می طورن یماهر ا

.  آمدیکه از اجداد انسان به حساب م  حیوانی فاقد آگاهی، وجود داشت  یوانیح  ،يروزگار  يروز
 هاآنکه  ستین نیدر ا یاست. شک  هفاقد مغز بود انسان ماهر،که  ستین  یمعن آنبه  نیالبته ا
مانند ما   کنندهکنترل  یدرون  يهازمیاز مکان  داراي بسیاري  و  زهیانگ  به شدت با  ،، باهوشبافهم
آگاه باشند. اگرچه مغز   ییهازمیمکان نیقدر توانا نبودند که از چن آن هاآن  ،حال ن یبا ا .اندبوده
  ن یاز چن   هاآنحال    نیاست با ا  کردهیو پردازش م  افتیرا در  یو حرکت  یاطالعات حس  هاآن

 يکارهاو    شده  کیترس تحر  ای  یگرسنگ  ریتحت تاث  هاآناند. مغز  نداشته  یآگاه  ینقل و انتقاالت
ی [از نحوه انجام این  فارغ از آگاه  این اعمال همه    ،حالنیبا ا  . ستا  دادهیداوطلبانه انجام م

اما   کردندیم  یاگرچه زنده بودند و زندگ  یوان یاجداد ح  نیا ،اساس   ن یبوده است. بر هم  اعمال]
  اند.ناآگاه بوده ،شته استگذیچه در پس پرده رفتارشان منسبت به آن قایعم

کاهش ابعاد فک   مغز نیاز به افزایش حجم جمجمه داشته که این افزایش با  اندازهافزایش  
است. شده  تامین  که    و فضاي دهانی  بوده  بزرگ  قدري  به  ما  اجداد  و دهان  زمانی فک 

 
1 Homo Habilis 
2 Nicholas Humphrey 
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است اما امروز این موضوع برعکس شده    ها عمال مساوي یک فک و دهان بودهجمجمه آن
توان در این جا دید، این است که طبیعت ما را به سمتی برده  است. طعنه ظریفی که می

ي به مغزمان اختصاص داده شده  تربیشبه دهانمان و در عوض فضاي    يترکمکه فضاي  
 باشد. 

میلیون براي  خود  پستاندارن  مغز  اندازه  آهسته  و  تدریجی  افزایش  شاهد  اگرچه  سال  ها 
میلیون سال    3  حدودا  تا همین  که  طوريبه است.  قدرها سریع نبودهاند اما این روند آنبوده
رسیده  میمتر مکعب  سانتی  500حدود  به    تنها  امروزيي  هاانحجم مغز اجداد انس  ،قبل

است. در مقام مقایسه، نوزاد یک انسان امروزي در بدو تولد داراي مغزي با حجمی در حدود  
متر  سانتی 960که پس از یک ساله شدن، این حجم به حدود  متر مکعب استسانتی 370

در میان اجداد  افزایش حجم مغز  معمول  اگر قرار بود همان روند    یابد.مکعب افزایش می
امروز در    شان که طبیعتا دیگر ما نبودیم،حجم مغز نوادگان   ،ادامه پیدا کند انسان امروزي  

  . ماهه   3، یعنی تقریبا به اندازه یک کودك متر مکعب بودسانتی 500از   تربیشنهایت کمی  
  400- 500امروزي داراي حجم مغزي در حدود    ورانگوتانیا ا  یک شامپانزه   ، مقایسهدر مقام  

  متر مکعب است. سانتی

انسان  در صورت مغز در میان  اندازه  افزایش  نه    ها، دیگردنبال شدن همان روند متداول 
موجود منحصر به  بود و نه دیگر  در کار  گیر و چند برابري حجم مغز  زایش چشمخبري از اف

خوشبختانه شدت گرفتن  وجود داشت که مشغول خواندن این متن باشد. فردي مانند شما  
کار    میلیون سال گذشته  3تا    2خارج از عرف و شدید روند رشد مغز اجداد انسان در حدود 

به جایی رساند که امروزي در حدود    را  انسان  مغز  ،  باشد متر مکعب  سانتی  1500حجم 
  میلیون سال قبل.  3برابر حجم مغز اجداد خودش در حدود   3 حدودیعنی چیزي 

هایی در مورد حجم مغز اجداد انسان خردمند، از بررسی  الزم به ذکر است که چنین داده
هاي نرم بدن  د سایر بافتهاي یافت شده به دست آمده است. در واقع، مغز ماننجمجمه

شود و این موضوع عمال امکان ایجاد فسیل مناسب موجودات زنده در گذر زمان تخریب می
کند. همچنین نامناسب بودن بافت مغز براي تشکیل فسیل، عمال  از آن را بسیار دشوار می

هاي  سبب شده است که اطالعات ما در مورد شکل ظاهري و مثال میزان چین خوردگی
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  نوعی تقریب و تخمین باشد.   تربیشز اجدادمان نیز  مغ

  
قبل از اولیه و شامپانزه از  تباران  ، انسانخردمند  مقایسه تغییر حجم مغز انسان  :8تصویر  

  تا بلوغ  تولد

  
 1انسانیان نسبت حجم مغز به جرم بدن در میان برخی از اعضاي خانواده مقایسه  :9تصویر 

اندازه مغز در اجداد   افزایش  اگرچه  این است که  موضوع مهمی که باید به آن دقت کرد 

 
1 Hominid 
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است اما همه ماجرا  بوده    امروزيي  هاانگیري انساي کلیدي در شکلنکتهخردمند    انسان
و داراي جدي    آید به حساب می  خردمند ي  هااننیست. انسان نئاندرتال که از عموزادگان انس

عمل  و  تر از ادر این مسیر حتی موفق  با او بوده است،   1انسان هایدلبرگی مشترك به نام  
است.کرد مییافته  ه  نشان  مغز  ها  افزایش حجم  که  افزایش صورت    تربیشها  آندهد  از 

انسان . در  ) متر مکعبسانتی  1700تا    1500(حدود    بوده استهاي خردمند  پذیرفته در 
هایی وجود دارند که مغزي چندین برابر یک انسان امروزي هم گونه  حیوانات میان سایر  

متر مکعب یا نهنگ عنبر با مغزي با حجم  سانتی  3880با حجم مغزي    دارند مانند فیل
مکعب انتیس   8000 نتیجهمتر  در  فهم  نمی  ، .  و  درك  و  هوش  وجود  انسان    تر بیشتوان 

  . صرفا به اندازه مغز او مرتبط دانست خردمند را 

در    شایسته است   ،اصطالحا خردمند شود  هبراي این که بدانیم چرا انسان خردمند توانست 
رد  ار مقایسه با مو. مورد اول که دکرداشاره  چند مورد دیگر نیزبه  ،حجم مغزافزایش کنار 

بدن است که عدد آن براي  جرممغز به   جرمي برخوردار است، نسبت ترکمدیگر از اهمیت  
این معنی که به ازاي هر  ) 1(جدول    است  50در مقابل    1حدود    2انسان امروزي   50. به 

کیلوگرم مغز وجود دارد. در این مقیاس هرچه دو عدد به هم    1کیلوگرم از بدن انسان،  
مغز است. اگرچه یک انسان در مقایسه با    جرم  تربیشتر باشد نشان دهنده سهم  نزدیک

تري دارد  بدن بزرگ  جرممغز به  جرمنسبت  و  برد  در جایگاه بهتري به سر می  نهنگ یا فیل
از حیوانات دیگر   تري  در جایگاه پائینمانند موش و مورچه  اما هنوز در مقایسه با برخی 

تر هستیم، به همین دلیل باید به  دانیم که از یک مورچه یا موش بسیار باهوشما میاست.  
  سراغ بررسی عوامل دیگر برویم. 

  بدن برخی از حیوانات جرممغز به  جرمنسبت : 1جدول 
  مورچه   موش   انسان  فیل  کوسه  اسب آبی 

1 :2800  1 :2500  1 :560  1 :50  1 :40  1  :7  

گیري شده به جرم  گر نسبت جرم مغز اندازهاست. این ضریب بیان  3ضریب مغزي مورد دوم،  
 

1 Homo Heidelbergensis 
 کیلوگرم   70میانگین  جرمبا  2

3 Encephalization Quotient 
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دهد  مورد انتظار براي یک موجود با اندازه مشخص است. مقدار عددي این ضریب نشان می
که مغز یک حیوان در مقایسه با اندازه مغز مورد انتظار براي این حیوان که از بررسی سایر  

برد. به این معنی که اگر سر میازه با او به دست آمده، در چه وضعیتی بهجاندارن هم اند 
تر باشد مغز حیوان مورد نظر در مقایسه با سایر حیوانات هم اندازه خودش،  کوچک  1عدد از  
از حد انتظار است. براي   تربیشتر باشد، یعنی اندازه مغز حیوان بزرگ  1تر و اگر از کوچک

  8/7تا    7/ 4باالترین مقدار در میان تمامی موجودات و چیزي بین    انسان این عدد داراي
است. به این معنی که انسان خردمند در مقایسه با سایر موجودات هم اندازه خودش داراي  

  تري است. مغز بزرگ
  برخی از حیوانات انسان با ضریب مغزي مقایسه  :2جدول 

  اسب آبی   گربه  فیل  میمون رزوس   دلفین (پوزه بطري)   انسان
8/4-7/7  14 /4  1/2  35 /75-2/1  1  37 /0  

هاي قشر مغز است. به لحاظ داشتن  هاي مغزي، به ویژه تعداد نورونمورد سوم تعداد نورون
  3میلیارد نورون که بیش از   250تعداد نورون در سرتاسر مغز، یک فیل با داشتن بیش از 

این با  است.  او  از  جلوتر  بسیار  است،  امروزي  خردمند  انسان  یک  تعداد  برابر  وقتی  حال 
موجودنورون مغز    هاي  قشر  نقشدر  آگاه  یاساس   یکه  درك،  توجه،  و    ،یدر  زبان  تفکر، 

یابیم که انسان خردمند از این لحاظ  را برشماریم، به زودي در می  دنکنیم  ي باز  ی خودآگاه
برد. جایگاه دوم میلیارد نورون با اختالف در جایگاه نخست به سر می 16با داشتن بیش از 

از نصف    تربیشهاي قشر مغزش کمی  دارد که تعداد نوروندر این رده بندي به گوریل تعلق  
 هاي مغزيهاي قشر مغز یک انسان امروزي است. فیل که تعداد مجموع نورونتعداد نورون

هاي  هاي قشر مغزش در حدود یک سوم تعداد نورونبرابر انسان است، تعداد نورون  3او  
  قشر مغز یک انسان خردمند امروزي است. 

کیفیت و میزان   ، هاي سازنده مغز بایستی به آن دقت کنیمدیگري که درباره نوروننکته  
هاي سازنده مغز یک انسان خردمند امروزي  نوچه نوردیگر است. چنانبا یک  هاآنارتباط  

می عمل  مجزا  صورت  به  و  هرکدام  مثال  کردند  عنوان  به  یک  هرکدام  ذخیره  مسئولیت 
شدیم و با  طول فرگشت با مشکلی به نام حافظه روبرو میخاطره را به عهده داشتند، در  
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ل  وامروز انسانی این چنین خردمند مشغو بقا، احتماال توجه به اهمیت حافظه در فرگشت 
  گر یدکیبا    يدر همکار  توانند یسازنده مغزمان م  يهاکه نورون  می دانیما مزیستن نبود.  

هزار ارتباط با    10تواند تا  نورون می  . هراز خاطرات مشارکت کنند  يادیدر حفظ تعداد ز
میلیارد نورون در ساختار مغز،   100کند که با توجه به تعداد حدود هاي دیگر برقرار  نورون

  رسد. تریلیون) می  1000(  1کوادریلیون  1تعداد این اتصاالت تقریبا به عدد مبهوت کننده  
  . دهدی م  شیافزا  يزیاطالعات مغز ما را به صورت شگفت انگ  رهیذخ  ییعمال توانا  موضوع  نیا

  ون یلیم  5/2(   تیپتابا  2/ 5تا  براي آن  را  معادل ذخیره اطالعات    تیظرف  توانیکه م  ي به طور
مقا  )تیگابایگ مقام  قدر  سازي،ذخیره  تیاز ظرف  زانیم  نیا  سه،یدر نظر گرفت. در    ي به 

م  که  ذخ  توانیاست  معادل  را  از    ونیلیم  3  ره یآن  تلو  ک یساعت  نظر    ی ونیزیبرنامه  در 
  . کشدیسال طول م  300از  ش یکه پخش آن ب ياگرفت، برنامه

 (بر حسب میلیارد)  هاي مغز برخی از حیواناتمقایسه تعداد نورون :3جدول 
  هاي مغز  تعداد نورون 

  مامورست   میمون رزوس   شامپانزه  گوریل  انسان  فیل
251  86  33  22  6  634/0 

  هاي قشر مغز تعداد نورون 
 مامورست   میمون رزوس   فیل  شامپانزه  گوریل  انسان

3/16  1/9  6  6/5  7/1  245/0  

به جرم مغز   2قشر مغز و همچنین نسبت جرم  مورد چهارم، ضخامت، میزان چین خوردگی
شک  قشر مغز، بی  است. اگر مغز انسان خردمند را پادشاه فرگشت بدانیم، کورتکس یا همان

بدیل  شود، الماس درخشان و بیکه به فارسی قشرنو خوانده می  3نئوکورتکس تاج پادشاهی و  
هاي خردمند  شود در انسانقشر مغز که به الیه خارجی مغز اطالق می این تاج خواهد بود. 

ي متر دارد اما به خاطر میزان بسیار باالمیلی  4تا    2امروزي اگر چه ضخامتی در حدود  
درصد جرم مغز را تشکیل    85تا    75چین خوردگی و در نتیجه مساحت سطح باال، بین  

طور که قبال هم اشاره شد، قشر مغز نقشی کلیدي در مواردي مانند تفکر و  دهد. همانمی
 

1 Quadrillion (1015) 
2 Cerebral cortex 
3 Neocortex 
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این بخش از مغز که به این میزان در سایر موجودات توسعه    دارد.  یزبان و خودآگاهاندیشه،  
ها توسعه یافته و به ضخامت  نیافته، در طول فرگشت در پستانداران به خصوص در انسان

می گفته  هرچند  است.  شده  اضافه  دیده  آن  پستانداران  در  تنها  مغز،  از  بخش  این  شود 
اولیه از این بخش در مغز برخی از  هایی شود اما مطالعات اخیر شواهدي از حضور شکلمی

  اند. موجودات دیگر مانند پرندگان ارائه داده
نام   به  بخشی  شامل  خود  امروزي،  خردمند  انسان  یک  در  کورتکس  همان  یا  مغز  قشر 

درصد ساختار قشر مغز به آن تعلق    90نئوکورتکس است که ساختاري شش الیه دارد و  
شود، ساختاري سه تا چهار  شناخته می 1وکورتکس آلدرصد دیگر آن تحت عنوان  10دارد. 

از مغز    یقسمت  پوکامپیه  مربوط است.   پوکامپیهبه سیستم بویایی و    تربیشاي که  الیه
 یی حافظه، حافظه کوتاه مدت، حفظه بلند مدت و حافظه فضا  تیمهم در تثب  یکه نقش است  
  دارد. 

ترین اعمال پستانداران  مسئولیت پیچیدهنئوکورتکس که مهمترین بخش قشر مغز است و 
ترین عضو  جوان  آید،طور که از نام آن هم بر میها را برعهده دارد، همانو همچنین انسان

لوب    چهاربه    ياز لحاظ ساختار  هانادر انسمغز در طول فرگشت است. این بخش از مغز  
پ  يسرپس   ،ايانهیآه  ،یجگاهی(گ  منطقه  ای تقس ی شانیو  در   شودیم  می)  کلی  به طور    و 

  را به عهده دارد.  یات یح يهاتیفعال تیپستانداران مسئول

افزایش تدریجی میزان چین خوردگی انسانبا توجه به  در طول فرگشت که    هاهاي مغز 
چنین افزایشی موجب افزایش سطح مغز نیز شده است و همچنین افزایش ضخامت قشر 

توان انتظار داشت که انسان خردمند در مقایسه با اجداد خود در وضعیت بهتري مغز، می
همین راستا، شواهدي وجود دارد که ارتباط میان ضخامت   از این جهت قرار داشته باشد. در

اند که  هایی ارائه شدهبر این، یافتهکند. عالوهرا تایید می  تربیشقشر مغز و هوش    تربیش
هاي قشر مغز و سرعت پردازش اطالعات  حاکی از وجود رابطه مثبت میان چین خوردگی

  شناختی هستند. 

 
1 Allocortex 
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  ها اختصاص دارد.هاي مغز انسان و حجمی از قشر مغز که به آنلوب  :10تصویر 

هاي موجود از پیشرفت اجداد انسان در  مچنین یافتهبا مقایسه مواردي که اشاره شد و ه
توان به توجیهی مناسب براي هوش باالتر انسان خردمند  )، تقریبا می4سبک زندگی (جدول  

در مقایسه سایر موجودات زنده و همچنین اجدادش رسید. در مجموع این که داشتن مغز  
هوش باالتر یک موجود، باید  شود و براي توجیح  نمی  تربیشبزرگتر، لزوما منجر به هوش  

ها و همچنین قشر مغز نیز توجه  ها، اتصاالت میان آن به عوامل دیگري مانند تعداد نورون
  کرد.

  
  ) چپ) و یک انسان خردمند ( راستیک انسان نئاندرتال (شکل جمجمه مقایسه  :11تصویر 

ین است که با وجود توضیحات ارائه شده، یک موضوع همچنان جاي سوال است و آن هم ا



  من آمدم! زد؛یخی انسان خردمند برم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بوف  نشر آواي                                                         29

تري  در مقایسه با یک انسان خردمند، چرا یک انسان نئاندرتال که داراي حجم مغز بزرگ
ها نئاندرتال  بوده است، مسیر خردمند شدن را طی نکرده است؟ چه عاملی سبب شد که آن

    - هزار سال قبل نیز منقرض شوند اما انسان خردمند با وجود داشتن مغز  40باشند و حدود  

  هاي مغزي برخی از اعضاي سرده انسان توانایی سهیقا: م4جدول 
  مشخصه رفتار   هاي شخصی توانایی گونه

  انسان ماهر 

    هاي فیزیکی واکنش آگاهانه به محرك

ساخت ابزار سنگی  
  اولیه و حمل ابزار

    واکنش آگاهانه به همنوعان 
    (تفکر به گذشته و آینده)آگاه به گذشت زمان 

   احساس، اندیشه و نیت 
  خیر   و سمبلیک  تفکر انتزاعی 

انسان 
  کارورز

    هاي فیزیکی واکنش آگاهانه به محرك
ساخت ابزار سنگی  

تر از انسان  پیچیده
  ماهر 

    واکنش آگاهانه به همنوعان 
    (تفکر به گذشته و آینده)آگاه به گذشت زمان 

   احساس، اندیشه و نیت 
  خیر   و سمبلیک  تفکر انتزاعی 

انسان 
  قامتراست

مهار آتش، شکار     هاي فیزیکی واکنش آگاهانه به محرك
گروهی، پراکندگی 

گسترده، ساخت ابزار  
سنگی بهتر از انسان  

 کارورز 

    واکنش آگاهانه به همنوعان 
    (تفکر به گذشته و آینده)آگاه به گذشت زمان 

   اندیشه و نیت احساس، 
  خیر   و سمبلیک  تفکر انتزاعی 

انسان 
  یدلبرگیها

    هاي فیزیکی واکنش آگاهانه به محرك
تغییر رفتار اندك در 

هاي مقایسه با گونه 
  قبلی

    واکنش آگاهانه به همنوعان 
    (تفکر به گذشته و آینده)آگاه به گذشت زمان 

   احساس، اندیشه و نیت 
  خیر   و سمبلیک  تفکر انتزاعی 

انسان 
  نئاندرتال

لباس و پوشش اولیه،      هاي فیزیکی واکنش آگاهانه به محرك
مراقبت از  

سالخوردگان، ابزار  
تر از  سنگی بهبود یافته

    واکنش آگاهانه به همنوعان 
    (تفکر به گذشته و آینده)آگاه به گذشت زمان 

   احساس، اندیشه و نیت 
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ي و بدو هیاول  ،ت یهمراه با محدود کمی توسعه یافته  ،برابر با انسان خردمند  بایتقر  

ها هیچوقت تر، خردمند در نظر گرفته شود و تا امروز هم باقی مانده باشد؟ نئاندرتالکوچک
خط را اختراع نکردند، کشاورزي را توسعه ندادند، ابداع جدیدي نداشتند، با وجود بیش از  

ها را  سالح  ریسا  ایو کمان و    ر ی، ت1آکج گاه  هزار سال سابقه در شکار حیوانات، هیچ  200
از  نکر  اختراع نتوانستند  و عمال هیچگاه  که    عصر سنگده  اما چرا؟ سوالی  بیایند  بیرون 

مطرح باشد یعنی همان سالی که براي اولین بار بقایاي   يدال یم  1864توانسته از سال  می
اما به نظر   دارد  این سوال وجود  انسان نئاندرتال کشف شد. هرچند هنوز  مربوط به یک 

  ي آن داریم. هایی براجواب

  
  ) چپ) و یک انسان خردمند (راستیک انسان نئاندرتال ( شکل مغزمقایسه  :12تصویر 

رود. همین موضوع  طور که قبال اشاره شد مغز بافتی نرم است و به تدریج از میان میهمان
سبب شده که ما نتوانیم به فسیل مغز یک انسان نئاندرتال دسترسی داشته باشیم و تنها  

، هامانده از یک انسان نئاندرتال و بررسی شکل آنهاي باقیگیري جمجمهبتوانیم با اندازه

 
1 Harpoon 

 هاي قبلیگونه   خیر   و سمبلیک  تفکر انتزاعی 

انسان 
  خردمند

ساخت ابزار تخصصی،      هاي فیزیکی واکنش آگاهانه به محرك
فرهنگ، هنر،  

موسیقی، یکجانشینی،  
ساخت قایق و انجام  
 مراسم کفن و دفن 

    واکنش آگاهانه به همنوعان 
    (تفکر به گذشته و آینده)آگاه به گذشت زمان 

   احساس، اندیشه و نیت 
    و سمبلیک  تفکر انتزاعی 
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  حجم مغز و کیفیت ظاهري و عملکردي آن را تخمین بزنیم. 

تر بوده اما در مقایسه با یک انسان  ها بزرگگوید که اگرچه اندازه مغز نئاندرتالها میبررسی
تر  تر و پهننئاندرتال به بینایی و کنترل اعضاي ضخیمي از مغز یک تربیشخردمند، بخش 

بخش   نتیجه،  است. در  اختصاص داشته  و  ترکمبدنشان  با محیط  تعامل  و  تفکر  براي  ي 
باقی می نئاندرتالاجتماع  احتماال  اگرچه  این حساب،  با  است.  بهتري در  مانده  بینایی  ها 

و در نتیجه   تربیشاشتن بهره هوشی اند اما در دمقایسه با عموزادگان خردمند خود داشته
ها باشد.  اند. امري که شاید از عوامل اصلی انقراض آنآن، مهارت اجتماعی باالتر ناموفق بوده

ها مطرح شده است  هاي زیادي در مورد علت انقراض نئاندرتالدر مجموع، تا کنون فرضیه 
زا،  ها و عوامل بیماريردمند، انگلها با انسان ختوان به نزاع احتمالی آنها میکه از جمله آن

  تغییرات آب و هوایی و ناتوانی در تطبیق با محیط اشاره کرد. 

ها در  دانیم این است که آنچه اکنون میها چه بوده، آنفارغ از این که دالیل انقراض آن
همان عصر سنگ ماندند و منقرض شدند اما اجداد ما توانستند از عصر سنگ بیرون آیند و  

چه اکنون اهمیت دارد  به دوران مس، برنز، آهن و نهایتا سیلیکون بگذارند. در واقع آن  پا
ایم که طبیعت فاقد  اي بودهفهم این است که تا به امروز و بر روي زمین، ما بهترین گلوله

شنود  بیند، نه میفهم و شعور به سمت سیبل هستی شلیک کرده است، تیراندازي که نه می
داند که تفنگی در دست دارد و سیبلی در کار است که او مشغول تیراندازي  و نه حتی می

  به آن است. 

این تر و صحیحدر نگاهی دقیق از  تر در واقع ما نه محصول طبیعت که خود طبیعتیم و 
بینیم و  لحاظ فرقی میان ما و یک قلوه سنگ یا یک باکتري نیست. همه چیزهایی که می

نمی چیزهاحتی  همه  هستند،  بینیم،  طبیعت»  دست  از  «انگشتانی  دارند  وجود  که  یی 
تر  رسند اما اگر چند قدم به عقبانگشتانی که اگرچه در ظاهر و عملکرد متفاوت به نظر می

از طبیعت  شویم همگی بخشتر را ببینیم، متوجه میبرویم و تصویر بزرگ هاي مختلفی 
جان، هوشمند یا فاقد  دار و بیهستند. با این حساب، عمال تفاوتی میان یک موجود جان

هوش، آلی یا معدنی، ماده یا انرژي و امثالهم وجود ندارد و این کلمات تنها صفاتی هستند  
بخش تمایز  براي  ما  آنکه  رفتار  و  عملکرد  نوع  اساس  بر  طبیعت  مختلف  ابداع  هاي  ها 
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  ایم. کرده

چ قائلیم  تفاوت  خودمان  و  گربه  باکتري،  سنگ،  قلوه  یک  میان  از  ما  نظر  صرف  که  را 
ها واکنش متفاوت و مخصوصی در برابر سایر  هاي ظاهري و ساختاري، هرکدام از آنتفاوت
عنوان مثال وقتی شما به عنوان یک بخش از طبیعت، به یک  هاي طبیعت دارند. بهبخش

، واکنش قلوه سنگ در  دوستت دارمگویید قلوه سنگ به عنوان بخشی دیگر از طبیعت می
ن عمل شما چه خواهد بود؟ ارتعاشات صوتی تولید شده توسط حنجره شما پس  مقابل ای

هاي هواي به ساختار مولکولی  از دست دادن بخشی از انرژي خود با انتقال از طریق مولکول
شود. این انرژي آن قدر  رسد و توسط ساختار مولکولی سنگ جذب میآن قلوه سنگ می

ی و مولکولی سنگ ایجاد کند و از نظر ما سنگ  نیست که تغییر محسوسی در ساختار اتم
ماند. حال اگر همین کار را با  بدون هیچ واکنش خاصی همچنان سر جاي خودش باقی می

تواند منجر به جابجا شدن موقعیت  یک باکتري انجام دهیم، ارتعاشات ناشی از گفته ما می
نظر از اینکه به او ابراز براي یک باکتري صرف  باکتري شود. به زبان دیگر صحبت کردن ما

تر  زنید، به معناي یک نیروي رانشی و در حالتی پیچیدهکنید یا بر سرش فریاد میعشق می
از دهانمان  در دسترس قرار گرفتن مواد آلی خواهد بود که در قطرات ریز آبی است که 

  شود. خارج می

آن سنگ  یا  باکتري  پیچساختار  واکنش  بتواند  که  نیست  پیچیده  چنین  یدهقدر  به  تري 
کاريتر  دهی چیپ  هايبخشاما در  رخدادي نشان دهد   انجام چنین  پیامدهاي  با    طبیعت 

واسطه داشتن    هب   شود،یتر مدهی چیپ  یک بخش از طبیعتروبروست چرا که هرچه    يتربیش
.  ابدییم  شیافزا  زین  رامونیپ  طی با مح  آن بخش   برهمکنش  ییتوانا  ،تریتخصص  يواحدها
اي مانند برآمدگی در نظر گرفت  توان آن را نشات گرفته از پدیدهي که میتربیشتوانایی  

نتیجه آن، کنار هم قرار گرفتن چرخ گیري  تواند منجر به شکلهاي ساده میدندهکه در 
  دهد. انجام می دنده سادهماشینی پیچیده شود که کارهایی فراتر از چند چرخ

نام مغز که بتوانند با    د ن دار  دنی شن  يبرا  یگوش نه    يباکتر  سنگ یا  کی به  نه واحدي  و 
اگرچه گوش ندارد  مورچه    کی  حال، هاي ورودي بپردازند. با اینکمک آن به پردازش داده

تري از خود بروز  شود در مقابل ارتعاشات واکنش پیچیدهاما مغز دارد که همین سبب می
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قدر  پردازش مغز او آن  ییگوش دارد اما توانااگرچه    ی امواج صوت  افتیدر  يگربه برا  ک ی  دهد. 
واکنشی به پیچیدگی یک انسان را از خود بروز دهد. در نتیجه وقتی به  که بتواند    ست ین

را  آن آزاردهنده یا خطرناك تلقی    یمایپها بگویید دوستت دارم، احتماال یک مورچه آن 
گیرد و با میومیو  ردن غذا در نظر میشود، یک گربه آن را وقت خوکند و از شما دور میمی

آید و دوست دختر/پسرتان بسته به موقعیتش ممکن است خوشحال  کردن به سمتتان می
شود و شما را از فرط خوشحالی در آغوش بکشد یا ناراحت شود و حتی شماره شما را در  

  کند! هاي اجتماعی مسدود شبکه

انسان ما  نگاه،  نوع  این  پیچیددر  واقع  در  زمین  هها  روي  بر  موجود  بخش طبیعت  ترین 
تواند بیش از هر قسمت دیگر از طبیعت روي  شویم، بخشی از طبیعت که میمحسوب می

هاي طبیعت باشد. «ما» مطمئنیم که طبیعت حداقل زمین، منشا اثرگذاري روي سایر بخش
خود شده  اي از سیر تحول بار و آن هم بر روي زمین موفق به رسیدن به چنین مرحلهیک

فهمد «خودش چیست؟»، «چه برسرش  طور گمان کند که میکه بتواند بفهمد یا حداقل این 
آمده؟» و احتماال «در آینده چه در انتظارش است؟» و منظور از «ما» هم همان طبیعت  

شود:  طور میتر بازنویسی کنیم ایناست. در نتیجه اگر بخواهیم جمله قبل را به زبان دقیق
بار و آن هم بر روي زمین موفق شده به سطحی برسد  ن است که حداقل یکطبیعت مطمئ

آینده   در  او  احتمالی  سرنوشت  و  رسیده  سطح  این  به  بداند خودش چیست، چگونه  که 
  چیست! 
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 شود؛ من که هستم؟ ها آشکارتر مینادانسته

  ارسطو یرت، آغاز خِرَد است.   ــ ح

شود اما هنوز  هزار سال قبل، حضور انسان خردمند بر روي زمین دیده می  300از حدود  
شود و آن فردي که در کوچه و خیابان  میان او که یک انسان خردمند اولیه محسوب می

اي آید، فاصله بسیاري وجود دارد. فاصلهبینید و انسان خردمند امروزي به حساب میمی
فیزیکی، به فهم و درك مربوط است. اگر یک انسان خردمند  از شکل و ظاهر    تر بیشکه  

اولیه، امروز با لباس و یک کوله پشتی مشغول قدم زدن در خیابان باشد، شاید کمی ابروهاي 
اش نظرتان را جلب کند اما در کل میان او و یک انسان خردمند امروزي تفاوت  برجسته

  شود.  زیادي دیده نمی

ها حضور  پایان از نادانستهز در ابتداي راهی طوالنی و احتماال بیانسان خردمند اولیه، هنو
داند و در ادامه سعی کند  کم بداند که چه چیزهایی را نمیدارد. او در این راه قرار است کم

این جواببراي آن بیابد. خواه  باشند و خواه صرفا  ها جوابی  با واقعیت مطابقت داشته  ها 
  ی ذهنی باشند که نوع بشر دوست داشته واقعیت داشته باشند. هایآلپردازي و ایدهخیال

و    ترگیري تدریجی خودش، داراي مغزي بزرگاگرچه انسان خردمند اولیه از زمان شکل
اند،  زیستهزمان یا پیش از او میهاي سرده انسان بوده که هماحتماال کاراتر از تمامی گونه

این فرق با  تقریبا  زندگی  روش  در  اولیه  خردمند  انسان  یک  هنوز  روزگار،  آن  در  حال، 
انسان نداشته و مانند آنر گونهگیري با سایچشم - شکارچیها سبک زندگی  هاي سرده 
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می  1جویی خوراك دنبال  گروهرا  بر  مشتمل  سبکی  است.  به طور  کرده  که  کوچک  هایی 
ها ین میزان اعضاي آنتربیشتر،  هاي بزرگاند و در گروهعضو داشته  50تا   20معمول بین  

هاي مربوط به پیمایش مسیر و راهی  ال، ریشهحکرده است. با ایننفر تجاوز نمی  100از  
ها قبل از پیدایش او دنبال  توان از مدتجدید توسط انسان خردمند در سبک زندگی را می

کرد. تقریبا از همان دورانی که مغز اجداد انسان خردمند، مسیري غیرمعمول در افزایش 
  اندازه را شروع کرده بود. 

  
  تر شدن شکل جمجمه انسان خردمند در گذر زمانکروي :13 ریو صت

ه است، عالوه بر تغییرات تدریجی در شکل و ظاهر  هرچه از پیداش انسان خردمند گذشت
اش در فهم و اندیشه روز به روز از  مغز، بر قدرت فهم و درك او نیز افزوده شده و فاصله

شده است. این فاصله به حدي است که از نظر یک انسان امروزي، بسیار    تربیشاجدادش  
میزان فهمشان در حد یک    عجیب است که بداند زمانی اجدادش موجوداتی بدوي بودند که 

کودك تازه متولد شده امروزي بوده است. این موضوع در نگاه اول شاید عجیب باشد اما 
شود. تحسین  تر به سازوکار هستی بیافکنیم تعجبمان به تحسین بدل میاگر نگاهی دقیق

 
1 Hunter-Gatherer 
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متري میلیارد کیلو  22 را از فاصله  1ساخته خودش تواند دستاین حقیقت که امروز بشر می
و در جایی خارج از منظومه شمسی کنترل کند یا در آزمایشگاه حیات را به صورت مصنوعی  

میلیون سال قبل، تقریبا مانند یک شامپانزه بر روي   3خلق کند، در حالی که تنها حدود  
  یک درخت مشغول جویدن برگ یا در حال نزاع بر سر پیدا کردن جفت بوده است. 

هاي  هاي انجام شده بر اساس جمجمهسازيمانده، شبیهو باقی  در نبود مغزهاي فسیل شده
دهد که صرف نظر از تغییرات جزئی در شکل و ظاهر، حجم جمجمه  کشف شده نشان می

حال،  در یک انسان خردمند اولیه و یک انسان خردمند امروزي تقریبا مشابه بوده است، با این
انسان خردمند  شکل جمجمه  سمت    هرچه زمان سپري شده،  به  از حالتی کشیده  اولیه 

تر و اصطالحا شکلی گردتر رفته است. این گرد شدگی را به خصوص در محل  حالتی کروي
توان مشاهده نمود. لوب آهیانه بخشی از کورتکس مغز است  و مخچه می  هاي آهیانهلوب

وظایفی همچون جهت و حرکتی، تجسم  که  تحوالت حسی  درك محرك،  گیري، توجه، 
خودآگاهی، حافظه کاري و بلند مدت، پردازش عددي و استفاده از ابزار را برعهده   فضایی،

گیري فضایی، حافظه  دارد و مخچه نیز به اموري همچون حرکت و تعادل، پردازش جهت
  کاري، زبان و پردازش فرایندهاي مربوط به شناخت اجتماعی و احساسات مربوط است. 

  
نسان خردمند امروزي (راست) و انسان خردمند : مقایسه شکل جمجمه و مغز ا14  ریو صت

  اولیه (چپ) 

اندازه انسانگیريمطابق  از  ها، شکل جمجمه  اولیه  به    100هاي خردمند  قبل  سال  هزار 
هزار   35هاي خردمند امروزي رسیده و این روند احتماال تا  ترین میزان خود به انسانشبیه

 
اي وارد شود. این  ساخته بشر است که موفق شده است از مرزهاي هلیوسفر عبور و به فضاي بین ستارهاولین دست  1وویجر  1

 میلیارد کیلومتر از زمین قرار دارد.   22اي در حدود کاوشگر اکنون در فاصله 
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هزار سال،   35از    ترکمهایی با عمري  نطوري که انساسال پیش هم ادامه داشته است. به
توان گفت عمر  به عبارت دیگر می  اند. از این لحاظ، تفاوت خاصی با انسان امروزي نداشته

هزار سال است. این شباهت، نه تنها در شکل مغز که در   35انسان خردمند امروزي حدود 
ده از سوزن، تهیه پشم از  شود، مواردي مانند استفاهاي این دوره نیز دیده میرفتار انسان

ها، تهیه طناب، تور، سبد و پارچه براي لباس  موي بز و الیاف گیاهی از کتان، رنگ کردن آن
هاي  و اولین نشانه  1چراغ مطابق اندازه بدن فرد (کودك، بالغ، بزرگسال)، شروع استفاده از  

ن حوالی یعنی  سازي و ساخت ادوات موسیقی) تقریبا در ایپیدایش هنر (نقاشی، مجسمه
  اند. هزار سال گذشته رخ داده 40تا   35در حدود  

  
نگاره یک خوك وحشی 51  ریو صت حدود    2:  در  قدمتی  در جزیره   45500با  هزار سال 

  شود. ترین دیوار نگاره یافت شده محسوب میدر اندونزي کنونی که قدیمی 3سوالوسی 

توانیم  امروز که نه انسانی از آن دوران باقی مانده و نه مغزي فسیل شده در دست داریم، می
در   تغییرات  سیر  به  نگاهی  اولیه،  خردمند  انسان  هوش  و  فهم  افزایش  روند  دیدن  براي 

توان به تغییرات در نوع  ها میخردمند بیاندازیم. مواردي که از جمله آنهاي انسان فعالیت
 

ج و سرو کوهی به عنوان فتیله استفاده  هاي کاها از گلسنگ، خزه، دانه هایی داراي فرورفتگی طبیعی که در داخل آنسنگ  1
 شده است.  می 

 منتشر شده است.  2021بار در ماه ژانویه سال براي اولین  هاي مربوط به این یافته داده 2
3 Sulawesi 



  من که هستم؟  شود؛ی ها آشکارتر منادانسته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها، نوع پوشش، نوع و توانایی تکلم و زبان، هنر، زیورآالت و نوع آداب و رفتار  ساختهدست
  اشاره کرد. 

  2/ 6تحوالت رخ داده در ابزارآالت سنگی ساخته شده در عصر سنگ که شروعش از حدود 
تواند یکی  شده است، میرا نیز شامل می 1َسرده انسانطور کلی ه و بهمیلیون سال قبل بود

هاي مناسب براي بررسی روند افزایش فهم و درك انسان خردمند باشد. البته  از شاخص
خردمند و    رسد که کار کردن با ابزار لزوما مختص انسانذکر این نکته ضروري به نظر می

شود. به عنوان مثال برخی از  جودات هم دیده میحتی سرده انسان نیست و در سایر مو
می استفاده  حشرات  شکار  براي  چوب  از  کالغ  مانند  دیگر،  پرندگان  مثالی  در  یا  کنند 

هاي مصري از تکنیک رها کردن سنگ از ارتفاع براي براي شکستن تخم شترمرغ  کرکس 
ارها و همچنین  ها از چوب براي کشتن مکنند. همچنین دیده شده که میموناستفاده می

ها از سنگ براي شکستن  کنند و شامپانزهاز سنگ براي باز کردن پوسته صدف استفاده می
  برند. جات بهره میفندقی

میلیون    3/ 4دهد که از حدود  ترین شواهد تاریخی غیرمستقیم یافت شده نشان میقدیمی
است. این شواهد که  کم و زیاد رواج داشته    تبارانانسانسال پیش، کار با سنگ در میان  

ترین شواهد مربوط به استفاده از ابزار سنگی براي بریدن و شکستن استخوان هم قدیمی
خواري در نظر گرفته  ترین شواهد مربوط به گوشتآیند و هم عمال قدیمیبه حساب می

  اند. آثار و عالیم موجود بر واقع در اتیوپی امروزي یافت شده  2دیکیکا شوند، در ناحیه  می
  3/ 4تباران در حدود  دهند که انسانهاي یافت شده در این منطقه نشان میروي استخوان 

هاي تراش خورده براي شکستن استخوان و خارج کردن محتواي  میلیون سال قبل، از سنگ
می استفاده  استخوان  سنگکردهمغز  که  نیست  مشخص  از  اند.  قبل  استفاده،  مورد  هاي 

اند اما هاي شکسته شده موجود در طبیعت بودهیا صرفا سنگ  اند استفاده تراش داده شده
هاي به دست آمده  مانده از این ابزار سنگی، بر روي استخوان چه مشخص است، آثار باقیآن

تباران در آن دوره زمانی در این منطقه حضور  است. مطابق شواهد، تنها یک عضو از انسان

 
1 Homo 
2 Dikika 



  من که هستم؟  شود؛ی ها آشکارتر منادانسته 
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ترین  اي که معروفنبوده است. گونه  1ري کپی عفاجنوبی  داشته و آن عضو هم کسی جز
خوار بوده  شد موجودي صرفا گیاه است. عضوي که تا پیش از این تصور می  2لوسی عضو آن 

  است. 

هاي سنگی یافت شده در  ساختهدر کنار شواهد غیرمستقیم یافت شده در دیکیکا، دست
  3/3ابزار سنگی در حدود    در کنیاي امروزي نیز حاکی از استفاده از  3دریاچه تورکانا محل  

چه   توسط  ابزار  این  که  نیست  مشخص  قطعی  طور  به  هرچند  است.  قبل  سال  میلیون 
تباران هاي اولیه انسانها کار یکی از گروهاند اما به احتمال زیاد آنهایی ساخته شدهگونه

  ترین شواهد تایید شده و بدون حرف و حدیث کپی عفاري بوده است. قدیمییعنی جنوبی
ها توسط سرده انسان به حدود  درباره ساخت آگاهانه و با هدف ابزار سنگی و استفاده از آن

شود و در آغازش،  شناخته می  4الدوایی گردد. دورانی که با نام ُمیلیون سال قبل باز می  6/2
ترین راه ممکن، با کوبیدن یک سنگ در نقش چکش به  ترین و بدوياجدادمان در ساده

هایی  اند. تراشهکردههایی تیز تولید میهایی با لبهر نقش سنگ پایه، تراشهسنگی دیگر د
اند. فعالیتی که براي انجام آن، توجه بصري  هشد که بعدا براي بریدن سایر اجسام استفاده می

ین مقدار الزم براي آن، در  ترکمو توانایی کنترل حرکتی مناسبی الزم است. خصلتی که  
  نیز وجود دارد.  5سان مانندنخستییک 

  
ها  : دو استخوان یافت شده در دیکیکا که آثار بریدن و ضربه خوردن بر روي آن16  ریو صت

  خوبی مشهود است. به
 

1 Australopitecus Africanus 
2 Lucy 
3 Lake Turkana 
4 Oldowan 
5 Ape-like 



  من که هستم؟  شود؛ی مها آشکارتر نادانسته 
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ها و بونوبوها هم توانایی ساختن ابزار سنگی را  به منظور بررسی این موضوع که آیا شامپانزه
ها را تشویق به ساختن هدفمند  آندارند یا خیر، محققین تالش کردند که با دادن جایزه  

ابزار سنگی کنند. امري که اگرچه در نهایت منجر به ساخته شدن ابزار سنگی شد اما ابزار 
شود توسط  تر از آن چیزي بود که تخمین زده میساخته شده، از لحاظ پیچیدگی ساده

عناست که ابزار  اي مانند انسان ماهر در دوره اُلدوایی ساخته شده است. این به آن مگونه
اند، موضوعی  هاي اعضاي سرده انسان بودهساختهترین دستتر از سادهساخته شده، ساده

  که در راستاي تایید ابعاد و ظرفیت یک مغز شامپانزه یا بونوبو است. 

  
هاي فرایند ساخت ابزار سنگی در دوره اُلدوایی (راست) که شامل تولید تراشه :17  ریو صت

ها، بر روي همان تراشه تربیشها بوده و دوره آشولی (چپ) که با کار آن ساده و استفاده از
  شده است. تر ساخته میتر و پیچیدهساختارهایی تراش خورده

تر هستیم. ابزاري  شاهد افزایش توانایی در ساخت ابزارهاي سنگی پیچیده  1آشولی در دوران  
ت  2تبر دستی همچون   است،  مانده  باقی  این دوران  از  به  که  شده  منقرض  گونه  وسط دو 

قامت به صورت  قامت و انسان هایدلبرگی تولید شده است. انسان راستهاي انسان راستنام
توان حتی آن را داراي  تر از گونه انسان ماهر بوده است به طوري که میمشخصی باهوش

 
1 Acheulean 
2 Hand Axe 



  من که هستم؟  شود؛ی ها آشکارتر منادانسته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آگاهی تواند به معناي آگاه بودن از داشتن  دانست. خویشتن آگاهی می  1خویشتن آگاهی 
کارهاي   انجام  امکان  او  به  که  خصلتی  شود.  گرفته  نظر  در  پیرامون)  محیط  و  خود  (از 

داشتن آتش در طول شب یا شکار حیوانات بزرگ به  مشارکتی با دیگران، مانند برقرار نگه
قامت اولین عضو از  داده است. تصور بر این است که انسان راستصورت دسته جمعی را می

هزار سال   800میلیون تا   1ا بوده است که موفق به کنترل آتش در حدود هخانواده انسان
  قبل شده است. 

  
  میلیون سال گذشته  2/ 5تباران در طول انسانهاي سنگی ساختهدستتکامل  :18 ریو صت

 
1 Self-awareness 



  من که هستم؟  شود؛ی ها آشکارتر منادانسته 
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نشانههمان از  یکی  شد  اشاره  نیز  قبال  که  قدرت  طور  میزان  افزایش  روند  پیگیري  هاي 
ساخته او شناختی اجداد انسان خردمند، بررسی روند پیچیدگی و کیفیت ابزارهاي دست

میلیون سال    5/1بوده است. ساخت تبرهاي دستی کامال متقارن که پیدایش آن از حدود  
از نقاقبل دیده می انسان محسوب میشود، یکی  اجداد  شود.  ط عطف در تاریخ فرگشت 

هاي دوره آشولی بسیار رایج  هزار سال پیش، یعنی در میانه  800موضوعی که در حدود  
که   شناختی  توانایی  از  میزان  این  به  انسان خردمند  اجداد  تدریجی  رسیدن  است.  شده 

کم آماده مجهز شدن به  کم ها بتوانند مفهوم تقارن را درك کنند، به این معنی است که آن
از مفاهیمی متقارن در زندگی روزمره میتوانایی فهم کامل اند. مفاهیمی مانند  شدهتري 

تري مانند بودن/نبودن، زندگی/مرگ و حتی  من/تو، فرد/جمع، مرد/زن، شب/روز و موارد مهم
این سه مورد اخ انسان خردمند توانایی درك عمیق  با پیدایش  یر، قرار  ماده/غیرماده که 

  است نقشی اساسی در فهم او از زندگی بازي کنند. 

می دیده  آشولی  دوره  انتهاي  در  که  مهمی  اتفاقات  به  از  موسوم  تکنیکی  پیدایش  شود، 
تبر، تیشه،    1دار کردن دسته امکان تولید  با کمک آن  تکنیکی که  بوده است.  ابزار سنگی 

توانسته  دار کردن میده است. دستهشچکش، درفش، تیر (کمان)، نیزه و حتی بیل مقدور 
هاي اولیه با کمک بستن ریسمان یا فرو کردن سنگ در شیار یک چوب، به انجام  در شکل

برسد. تکنیکی که شاید از نظر انسان امروزي ساده به نظر برسد اما چنین تحولی نشان  
مند است. گامی هاي ماقبل از انسان خرددهنده گامی مهم در استفاده از ابزار توسط انسان

دهد، بلکه موید آن است  که نه تنها ورود به سطح باالتري از توانایی شناختی را نشان می
اند که براي انجام کارهایی مانند  ها قادر شدهکه پس از رسیدن به چنین دستاوردي، آن

انرژي و مشقت   ها حاال  ي مصرف نمایند. آنترکمشکار یا شکستن چوب و حتی سنگ، 
هاي ساخته شده هم به حساب  توانستند با کمک چنین تکنیکی که اولین نوع اهرمعمال می

  ي بِبُرند، بکوبند و بشکنند. ترکمآید، به زودي با صرف انرژي می

 هزار سال قبل که انتهاي 200تا  800تغییرات رفتاري در اجداد انسان خردمند در حدود  
شود و انتهاي آن با حضور تدریجی انسان خردمند  مرحله عصر سنگ ابتدایی محسوب می

 
1 Hafting 



  من که هستم؟  شود؛ی ها آشکارتر منادانسته 
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ها است. از جمله این تغییرات  اولیه مصادف شده است، گویاي افزایش توانایی شناختی انسان
می گوشت  رفتاري  تهیه  میزان  افزایش  فرزند،  و  مادر  میان  پیوند  افزایش  به  و توان 

اشتراك تاکتیک (مانند  هاي  منابع  انتقال  و  کاال  مبادله  یا همان شیشه    1اُبسیدین گذاري، 
اي، کنترل  هاي پرتابههاي دور، ورود به مرحله شکار با کمک سالحفشانی) به مسافتآتش

هاي سنگی با کمک آتش و افزایش توانایی  آتش و در نتیجه پختن غذا، گرم کردن تیغه
  تطبیق با آب و هواي دشوارتر اشاره کرد. 

  
  دار کردنیک نمونه از ابزار ساده، تهیه شده با کمک تکنیک دسته :19 ریو صت

از حدود   ابزارآالت سنگی  س   200توسعه پیچیدگی  با شروع دوران عصر  هزار  ال پیش و 
سنگ میانی که ظهور تدریجی انسان خردمند قبل از آن رخ داده، شتابی قابل توجه گرفته  

توان در مواردي مانند تولید ابزارآالت نوك تیز  هاي این افزایش پیچیدگی را میاست. نشانه
 2درفش مانندارهاي هاي چوبی و استفاده به عنوان نیزه، تولید ابزبراي بسته شدن به دسته

براي کندن پوست بدن   3لیسه براي سوراخ کردن پوست بدن جانوران، ابداع ابزارهایی مانند  
تر و  جانوران و درختان و همچنین استفاده از تکنیکی مانند داغ کردن لبه ابزار براي نازك

  آن مشاهده کرد.   تربیشتیزترکردن 

هزار سال پیش    50ان عصر سنگ پایانی (هاي سنگی در دورساختهافزایش پیچیدگی دست
می پیدا  ادامه  هم  بعد)  بهبه  مجسمهکند.  تولید  شاهد  تنها  نه  که  اصطالحا    طوري  و 

هاي زیاد هستیم بلکه در کنار سنگ، شاهد حضور  کاريهاي سنگی با جزئیات و ریزهتندیس
ر هستیم. این روند  تهاي پیچیدهساختهمواد خام جدیدي مانند عاج و شاخ براي تولید دست

 
1 Obsidian 
2 Stone Awl 
3 Scrape 



  من که هستم؟  شود؛ی ها آشکارتر منادانسته 
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ها نشان دهنده افزایش توانایی و قدرت فهم و اندیشه انسان  ساختهافزایش پیچیدگی دست
ها تقریبا مصرف خردمند است. موجودي که موفق شده برخالف نیاکانش که بسیاري از آن
روش همان  ترکیب  با  و  زده  خالقیت  به  دست  بودند،  ساده  سادهکنندگانی  که  هاي  اي 

تا آن زمان نظیرش در طبیعت  می  نیاکانش که  کند  تولید  پیچیده  آثاري چنان  دانستد، 
توان اجداد انسان خردمند را به ماشین حسابی تشبیه  وجود نداشته است. از این لحاظ می

کم به توانایی انجام چهار عمل اصلی ضرب، تقسیم، جمع و تفریق رسیده بودند.  کرد که کم
این ابا  انسان خردمند  کمحال،  اما  است  بوده  اعمال  همان  کارش  اولیه  مبناي  کم  گرچه 

تري مانند به توان شود که چطور با کمک همان منطق ساده، محاسبات پیچیدهمتوجه می
رساندن یا جذر یک عدد را محاسبه کند. کاري که اجداد او، نه از انجامش آگاه بودند و  

  توانایی انجامش را داشتند. 

شد که ساخت ابزار تنها مخصوص انسان است تا این  تصور می  میالدي   60تا همین دهه  
ها  شناس برجسته انگلیسی مشاهده کرد که شامپانزهشناس و انساننخستی  1جین گودالکه  

در   2لوئیس لیکی هم توانایی ساخت ابزار را دارند. این یافته به قدري مهم بود که استاد او، 
باید ابزار و انسان را بازتعریف کنیم یا این که  پاسخ به شنیدن چنین خبري گفت «ما یا  

زد کرد  بار دیگر به ما گوشها را به عنوان انسان در نظر بگیریم». این موضوع یکشامپانزه
تر  هاي جدید معموال از پیچیدهها و تواناییکه تغییرات در طبیعت تدریجی است و ویژگی

این که به صورت ناگهانی و دفعی ظاهر  شوند نه  هاي اولیه موجود حاصل میشدن توانایی
  شوند. 

گام با  اند همتوانستهمورد مهم دیگري که می  2ساز سنگی،  در کنار توسعه ابزارآالت دست
هاي خردمند بهبود یافته باشند، یکی  افزایش ظرفیت و توانایی تحلیل و پردازش مغز انسان

ر واحدي وجود ندارد که دقیقا پوشش و دیگري تکلم و زبان بوده است. در مورد پوشش نظ
هاي اند چرا که لباساز چه زمانی یک انسان خردمند یا اجداد او، پوشیدن لباس را آغاز کرده

بوده و خز حیوانات  برگ، علف، پوست  از  احتماال  به لحاظ  اولیه  باالیی  ماندگاري  که  اند 

 
1 Jane Goodall 
2 Louis Leakey 



  من که هستم؟  شود؛ی ها آشکارتر منادانسته 
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انده یا اثر مستقیمی از  توان باقی مشوند. حال که نمیتاریخی ندارند و به سرعت تجزیه می
  توان از شواهد غیرمستقیم بهره جست. خود لباس یافت می

انسانیافته از آن است که اجداد  از حدود یک میلیون سال قبل،  ها حاکی  هاي خردمند 
اند. موضوعی که احتماال همزمان با آن یا پس از آن با  موهاي بدن خود را از دست داده

هاي عرق همراه شده است. دقیقا مشخص نیست که چرا به مرور از تعداد  افزایش تعداد غده
ها،  د انسان کاسته شده اما فرضیاتی مانند رها شدن از شر شپشموهاي سطح بدن اجدا

این   1مَکنده خونها و جانوران موذي و  انگل از فرضیات مهم در  مطرح است. یکی دیگر 
هاي  تر جنگلدار و خنککند زمانی که اجداد انسان خردمند از نواحی سایهزمینه بیان می

زمین به  آفتابیگرمسیري  و  باز  نقهاي  کمتر  کردند،  مکان  دمایی  ل  تنظیم  سیستم  کم 
تري براي بدن خود اتخاذ کردند. افزایش تعداد غدد عرق که بیش از هر پستاندار  مناسب

توانسته به خنک شدن بدن افراد در  شود، میتباران مشاهده میدیگري در خانواده انسان
ش که کشف آن طی دو  زمان شکار روزانه کمک کند. همچنین استفاده از لباس در کنار آت

ها در شب و  ي را براي آن تربیشتوانسته آسایش  میلیون سال گذشته رخ داده است، می
  مخصوصا هواي سرد فراهم کند.  

ود یک میلیون سال  از دست رفتن تدریجی موهاي سطح بدن اجداد انسان خردمند در حد 
مرحله کهنگذشته،  قدمت  است.  لباس  از  استفاده  شروع  مساله  در  توجه  قابل  ترین  اي 

  780شدند به حدود  ابزارآالت به دست آمده که براي کندن پوست حیوانات استفاده می
آمده،  هایی که با کمک این ابزار به دست میگردد. با این حال پوستهزار سال قبل باز می

میبراي   استفاده  پوشاك  عنوان  به  استفاده  جز  به  دیگري  دیگر مقاصد  طرف  از  شدند. 
هایی  هزار سال دارد اما چنین لباس  40استفاده از سوزن در تهیه لباس قدمتی در حدود  

تر باشند. در نتیجه،  توانستند بسیار سادههاي اولیه میشوند و لباسپیچیده محسوب می
  780هزار سال و تا    40ه از لباس، احتماال در دورانی بین  توان گفت که شروع استفادمی

  هزار سال پیش بوده است. 

 
1 Blood Sucker 



  من که هستم؟  شود؛ی ها آشکارتر منادانسته 
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  ها یافته شده است. ترین مناطقی که آثار وجود آتش در آنبرخی از قدیمی :20 ریو صت

ها از یک تحقیق انجام شده توسط محققین دانشگاه فلوریدا پیشنهاد کرده است که انسان
هزار    830اند. این یعنی حدود  هزار سال قبل، شروع به پوشیدن لباس کرده  170حدود  

هزار    130ا به تدریج موهاي بدن خود را از دست دادند و حدود  سال پس از این که اجداد م
انسان تدریجی  پیدایش  از  است.  سال پس  شده  رایج  لباس  پوشیدن  اولیه،  هاي خردمند 

بوده است. موجودي که در کنار    1ِشپش لباس ها بر اساس بررسی  گیري آنمبناي نتیجه
براي زندگی در لباس فرگشت   چنانکم شدن تدریجی موهاي سطح بدن اجداد انسان، آن

با پیدایش لباس در زمان مشابهی رخ داده  توان گفت تقریبا پیدایش آنیافته که می ها 
اند زمان جدایی ژنتیکی  این نوع شپش، موفق شده  2اياندياست. محققین با بررسی توالی  

بیابند و سپس بر اساس آن، به مبنایی براي پیدایش لباس   3شپش سر این گونه را از گونه 
ها  برسند. این یافته عالوه بر اهمیتش در تعیین زمان ورود لباس به سبک زندگی انسان

هزار سال قبل از    70که حداقل    دهد اي که نشان مینکته مهم دیگري را در بردارد. نکته
هاي خردمند مهاجرت از آفریقا را به سمت مناطق سردتر شمالی شروع کنند  این که انسان

 
1 Cloth Lice 
2 DNA 
3 Head Lice 



  من که هستم؟  شود؛ی ها آشکارتر مانسته ناد
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ها  هزار سال پیش رخ داده است)، لباس وارد زندگی روزمره آن  100(اتفاقی که در حدود  
از عوامل مهمی بوده که منجر به تسهیل خروج   انسان  شده بوده است. ورود لباس خود 

خردمند از آفریقا، رفتنش به سمت به نواحی شمالی سردتر و در نتیجه گسترش جمعیتش  
  شده است. 

  اي که اینجا بایستی به آن توجه کرد این است که تمرکز تحقیق فوق بر روي انسان  نکته
این با  است.  بوده  یافتهخردمند  مطابق  گونهحال،  مانند  ها،  انسان  سرده  از  دیگري  هاي 

ها نیز به  و آن  ها قبل از انسان خردمند به مناطق سردتر مهاجرت کردهها سالرتالنئاند
هایی که پوششی از جنس خز حیوانات  هایی اولیه از لباس دست یافته بودند. لباسشکل
بار در طول تاریخ رخ  اند. این بدان معنی است که احتماال ابداع پوشش، بیش از یکبوده

  داده است. 

  
  قایسه انواع شپش سر، بدن و ناحیه تناسلی م :21 ریو صت

هزار سال پیش توسط    72از حدود    1هاي مناسبلباسپیشنهاداتی وجود دارد که اصطالحا  
تر از یک پوشش ساده و تهیه  هایی که پیچیدههاي خردمند استفاده شده است. لباسانسان

ها در هواي گرم هم  اند و حتی امکان پوشیده شدن آنشده از پوست و خز حیوانات بوده
 وجود داشته است. 

 
1 Fitted Clothing 



  من که هستم؟  شود؛ی ها آشکارتر منادانسته 
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انسان خردمند و تعامل   بهتر  تربیشافزایش تدریجی قدرت و فهم یک  با محیط را   وا  و 
ساخته و سبک زندگی او مالحظه کرد. به صورت کلی هرچه بر عمر  در ابزار دست توانمی

زمانی انسان  اند. به طوري که،  تر شدهگونه انسان خردمند گذشته، ابزار و لباسش پیچیده
کم  کرده است اما کمخردمند اولیه از یک سنگ تیز شده ساده به عنوان ابزار استفاده می

شود. این توجه و تغییر نگاه تا جایی ادامه پیدا شکل، نوع و جهت تیزشدگی برایش مهم می
چه صرفا وجود دارد، دست  کند به جاي استفاده از آنکند که انسان خردمند سعی میمی
تا خود آن  به به همین  کار شود  اوضاع  لباس هم  مورد  دارد. در  را بسازد که دوست  چه 

شده مانند برگ و علف  چه در طبیعت یافت مینها زمانی صرفا از آصورت بوده است. انسان
رسد که از حدود  حال، به تدریج کار به جایی میاند. با اینکردهبه عنوان پوشش استفاده می

عنوان پوششی براي بدن که در سطوحی باالتر به ابزاري    باس نه فقط بههزار سال ل  40
  شود. براي انتقال مفاهیم، مضامین و حتی جایگاه اجتماعی تبدیل می

توان در آن رد پاي افزایش ظرفیت و قدرت پردازش مغز یک انسان  مورد دیگري که می
چه در بهبود و توسعه  ابه با آنخردمند را مالحظه کرد، تکلم و زبان است. روندي تقریبا مش

را می زبان نیز مشاهده کرد. سوال «اجداد ما  ابزار و لباس مالحظه کردیم  توان در مورد 
تر از سوال «اجداد  دقیقا از کی صحبت کردن را آغاز کردند؟» پاسخی مشابه و حتی مبهم

طور دقیق  نوز بهما دقیقا از کی لباس پوشیدن را آغاز کردند» دارد و پاسخ این است که ه
این نمی اصلی  از دالیل  تکلم، خود  بخش  به  مربوط  اعضاي  فسیلی  شواهد  فقدان  دانیم. 

هزار سال تا    50حال، تخمین فعلی در مورد زمان شروع تکلم جایی بین  ماجراست. با این
  اي بسیار وسیع است. میلیون سال قبل است که گسترده 2

شود.  لم دارد، بعضا از آن به عنوان جعبه صدا یاد میبه خاطر اهمیت باالیی که حنجره در تک 
است.    1نظریه نزول حنجره یکی از نظریاتی که قبال براي چندین دهه مطرح بود، موسوم به  

از    تر بیشکرد که پائین آمدن موقعیت حنجره در انسان خردمند که  این نظریه بیان می
نخستی است، سایر  نیاکانش  سایر  احتماال  همچنین  و  توانایی    ها  در  کننده  تعیین  عامل 

هاي خردمند بوده است. مطابق این نظریه، موقعیت متفاوت حنجره  صحبت کردن در انسان

 
1 Laryngeal Descent Theory (LDT) 



  من که هستم؟  شود؛ی ها آشکارتر منادانسته 
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ها داده است که برخالف اجداد خود و همچنین هاي خردمند این امکان را به آندر انسان
منشا و  تري تولید کنند و در نتیجه همین موضوع  ها، دامنه صوتی گستردهسایر نخستی

خاستگاهی براي تکلم و در نتیجه زبان شده است. این موضوع به این معنی است که شروع  
انسان تکلم  نمیتدریجی  از  ها  زودتر  قدمت   300توانسته  که  چرا  باشد،  قبل  سال    هزار 

  هاي خردمند هم در همین حدود است. انسان

  
  مقایسه موقعیت حنجره انسان خردمند (راست) و شامپانزه (چپ) :22 ریو صت

کم از ارزش این نظریه کاسته  ، کمتربیشهاي تر و پیدایش یافتهبا انجام تحقیقات گسترده
دارند که می تحقیقاتی وجود  مثال  است.  شکلشده  به بخش  گویند  مربوط  اجزاي  گیري 

یا   1هاواکهرل حرکت که بتوانند موجب تولید  ها، مانند حلق و موتورهاي کنتتکلم در انسان
تر از پیدایش انسان خردمند و در حدود  حروف صدادار مشخص و متفاوت شوند، بسیار قبل

ها هاي خردمند و بابونمیلیون سال پیش رخ داده است. زمانی که جد مشترك انسان  27
  مشغول زیستن بوده است. 

حال، ذکر این نکته ضروري است که اگرچه توسعه ابزار فیزیکی الزم براي صحبت  با این
کردن ضروري است اما این روي سکه همه ماجرا نیست و توانایی مغزي در ساخت اصوات،  

اي که آن ضروري است. دو روي سکه  ها روي دیگر سکه است که وجودپردازش و فهم آن
ها قبل باشند و ما از مدت  ممکن است لزوما در طول فرگشت همزمان با هم توسعه نیافته

از این که از لحاظ مغزي آمادگی صحبت کردن را داشته باشیم، آمادگی فیزیکی را کسب  
 

1 Vowels 
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هد که این  دنشان می  1میمون ماکاك کرده باشیم. بررسی اجزاي مربوط به تکلم در یک  
اما همان  آماده صحبت کردن است  از لحاظ توانایی فیزیکی،  این  طور که میجانور  دانیم 

این مورد  جانور صحبت نمی را ندارد.  آمادگی الزم  از لحاظ مغزي توانایی و  کند چرا که 
گیري احتمالی باشد که براي ایجاد زبان، توسعه مغز یا باید  تواند مثالی براي این نتیجهمی

بل از توسعه قابلیت فیزیکی رخ داده باشد یا حداقل همزمان با آن به وقوع پیوسته باشد.  ق
توانند صداي ها میدانیم که برخی از پرندگان و حتی فیلاز طرف دیگر ما همچنین می

برند. در  انسان را تقلید کنند در حالی که از لحاظ آناتومی در وضعیت متفاوتی به سر می
می دیگر  یافتهمثالی  مطابق  که  کرد  اشاره  بونوبوها  به  تا  توان  را    38ها  مختلف  صداي 

این، آنمی بر  شامپانزهها میتوانند تولید کنند. عالوه  اشاره ساده را  توانند مانند  ها، زبان 
تا   لغاتی  دایره  و  بیاموزند  ارتباط  برقراري  این  2000براي  با  باشند.  به  کلمه داشته  حال، 

ت مغزي کافی، توانایی ایجاد یک رشته تکلم منسجم و یک زبان مدون  خاطر نداشتن ظرفی
  را ندارند. 

  
  مقایسه توانایی انسان، شامپانزه و نوزاد انسان در تولید صوت :23 ریو صت

فرضیه مغز،  اندازه  افزایش  بر  توانایی مغزي یک  عالوه  این که چرا  براي  نیز  هاي دیگري 
است که می تعداد  انسان خردمند در حدي  افزایش  مثال  دارد.  وجود  کند،  تواند صحبت 

که نقشی مهم در    2ايهاي قاعدهعقده یا هستهي ناحیه  پذیراتصاالت سیناپسی و انعطاف

 
1 Macaques 
2 Basal Ganglia 
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که    2ورنیکه و ناحیه    1بروکایادگیري و تکلم دارند و همچنین وجود پل ارتباطی میان ناحیه  
ها دانست. از  توان از جمله آنشود نقشی مهم در تکامل زبان داشته است را میتصور می

نیز می انسانتوان ماجرا را دنبنقطه نظر ژنتیکی  هاي خردمند، نئاندرتال و گونه  ال کرد. 
اند، جهشی که  ودهب  23یپس کاف   همگی شاهد جهشی مشترك در ژنی موسوم به   دنیسووا

ها وجود ندارد. این ژن مسئول تولید پروتئینی با نامی مشابه است که  ساندر سایر نخستی
دهد که ردپاي منشا  مطالعات نشان میکند.  نقشی اساسی در تکلم، زبان و یادگیري ایفا می

را می از  این ژن  ردپایی که در جد    800تا    400توان  کرد.  قبل هم مشاهده  سال  هزار 
  شود. مشترك انسان خردمند و انسان نئاندرتال دیده می

قابل توجه دیگر در بحث زبان این است که اگر زبان را ابزاري براي انتقال مفهوم در    نکته
اي  آید. زبان که وسیلههاي آن به حساب میگاه تکلم یکی از زیرمجموعهآننظر بگیریم،  

توانسته از طریق  ها میابداعی براي انتقال مفهوم و منظور است، پیش از آغاز تکلم در انسان
ها به مقصود خود برسد. به عنوان مثال رقص  اشاره، اعمال فیزیکی یا ترسیم نمادها و سمبل

ها از منبع غذایی به سایر همنوعانشان،  دادن مسیر و میزان فاصله آن  زنبورها، براي نشان
هاي بارز براي انتقال مفهوم است که هنوز هم قابل مشاهده است. از سوي  یکی از نمونه

دهد همان بخشی که در مغز به ساخت و توسعه ابزار مربوط است  دیگر، مطالعات نشان می
تواند مبنایی بر این نظر باشد که توسعه زبان و  وع میبا زبان نیز ارتباط دارد که این موض

اند. اتفاقا فرضیاتی هم در این زمینه  ساخت ابزار در انسان خردمند تقریبا در یک راستا بوده
  اي بوده که به اجداد ما در راستاي ساخت ابزار کمک کرده است. مطرح است که زبان وسیله

خود را فقط در نوع ابزار ساخته شده، لباس و    افزایش توانایی فهم و درك انسان خردمند
ها از جمله مواردي است که  ها و نادانستهدهد. توجه به محدودیتیا قدرت تکلم نشان نمی

ها را در طول  تباران و به ویژه یک انسان خردمند به آنتوان تغییر نگرش گونه انسانمی
زنده، تنها دو نقطه عطف و بسیار    تاریخ مشاهده کرد. اگر قرار باشد در زندگی یک موجود

مهم را برشماریم اولی تولد و دومی مرگ است، دو مرزي که براي یک انسان، بودن و نبودن  

 
1 Broca 
2 Wernicke’s Areas 
3 FOXP2 



  من که هستم؟  شود؛ی ها آشکارتر منادانسته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بوف  نشر آواي                                                         52

خاطر ندارند چرا که هم موضوعی  کنند. موجودات زنده تجربه خود از اولی را بهرا تعریف می
اند. از  ك آن را نداشتهاست که در گذشته رخ داده و هم در زمان وقوع آن، قدرت فهم و در

بینند  کنند و نیازي نمیکنند، تجربه میطرفی دیگر، موجودات زنده، بودن را زندگی می
از خود   دائما  است که موجودات زنده  به همین خاطر  نتیجه،  در  کنند.  اثبات  را  که آن 

منشا آن   ها بودن و وجود داشتن را فارغ از این کهپرسند که آیا وجود دارم یا خیر. آننمی
  اند. فرض و بدون اثبات پذیرفتهصورت پیشچیست و از کجا آمده به

نیستن، همواره   و  نبودن  زنده،  براي موجودات  است.  متفاوتی روبرو  با وضعیت  اما  دومی 
اند. یک  ها بودن و زندگی کردن را تجربه کردهموضوعی آزاردهنده بوده است چرا که آن

شود و برخالف سایر  میرد آشنا میاین موضوع که روزي می  کم باانسان از دوران کودکی کم
حیوانات، تقریبا در تمام طول عمرش فرصت دارد که در مورد آن فکر کند و با آن کنار  

دهد  حال، تلخی نبودن و نیستی به قدري دشوار است که تحقیقات نشان میبیاید. با این
او هم روزي خواهد مُرد. در نتیجه وقتی  ها طوري فرگشت یافته که نپذیرد که  مغز ما انسان

مواجه می به مرگ خود  مربوط  اطالعات  با  با آنمغز  که  ها برخورد میشود، طوري  کند 
افتد. به زبان عامیانه مرگ براي  گویی این موضوع به او مربوط نیست و براي او اتفاق نمی

رد سرنوشت نهایی خود و  بینی در مواست. مغز ما این کار را با متوقف کردن پیش  همسایه
دهد. موضوعی که شاید به  به جاي آن فکر کردن به اطالعات و آینده افراد دیگر انجام می

تر حتی در جانوران دیگر هم وجود داشته باشد. این امید ذاتی که  تر و بدويصورت ساده
ن از زندگی  در روش عملکرد مغز ما نهادینه شده عمال راه را براي ادامه حیات و ناامید نشد 

باز گذاشته و البته شواهد هم حاکی از موفق بودن آن است. هرچند که طبیعی است این  
  درصد موفق نباشد.  100راهکار موثر، 

بزرگ تصویر  در  مغز،  واکنش  از  شکلفارغ  در  طبیعت  پاسختر،  خود  مختلف  هاي  هاي 
ترین  موجود زنده، ساده  متفاوتی در مواجهه با چالشی به نام مرگ ارائه کرده است. براي یک

پاسخ در مقابل مرگ، صرفا یک گریز ناآگاهانه از آن است، موردي که در جانداران ساده  
به عنوان مثال، یک باکتري براي گریز از دشمن طبیعی و   شود.مانند یک باکتري دیده می

می باکتریوفاژ،  یعنی  خودش  جهشمرگبار  طریق  از  ساختار  تواند  در  خودبخودي  هاي 
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ي در سطح خارجی خود در برابر حمله باکتریوفاژ تربیشاي خود در نهایت به مقاومت  ان يد
این طریق موجب بقاي گونه خود شود. در سطحی پیچیده از  تر، پاسخ هم  دست یابد و 

شود به طوري که، پاسخ از یک گریز ناآگاهانه به یک گریز آگاهانه و توجه  تر میپیچیده
توان در موجودات داراي شود. چنین پاسخی را میگ تبدیل میهمیشگی به خطر وقوع مر

و مرکز تخصصی براي پردازش اطالعات مانند یک مورچه دید. به عنوان  تربیشپیچیدگی  
دیگر یک عنکبوت مهاجم را از پاي توانند با کمک و همکاري یکها مییک مثال، مورچه

ی بسیار قدرتمندتري شکل گرفته است،  آورند. در خانواده پستانداران که سیستم پردازش در
تر شود. به طوري که در کنار گریز آگاهانه و توجه همیشگی  تواند باز هم پیچیدهپاسخ می

دردي هم هستیم.  هاي احساسی مانند اندوه و حتی همبه خطر مرگ، شاهد بروز واکنش
، ناراحتی  هاي یک شیر دریایی به خاطر خورده شدن فرزندش توسط یک نهنگ قاتلشیون
  ها از جسد فرزندان مرده خود یا فریاد زدن بچه ها از مرگ فرزندشان، حفاظت فیلدلفین

هاي غم انگیز یک گرگ پس از استشمام  ها پس از آگاهی از کشته شدن مادرشان، زوزهفیل
اش یا افسردگی، سکوت و غذا نخوردن یک شامپانزه براي روزها پس  بوي بدن جفت مرده

ا ما میاز آگاهی  که  مواردي هستند  والدینش، همگی  را در طبیعت  توانیم آنز مرگ  ها 
  دنبال کنیم. 

ها لزوما به معناي تفکري فلسفی و پیچیده نیستند اما به صورت اولیه  اگرچه این سوگواري 
اند. واکنش به این معنی هستند که این حیوانات متوجه ناگوار بودن مرگ و نیستی شده

دهد که وقوع مرگ و رنج و درد ناشی  حیوانات در مقابل مرگ نشان میاین چنین برخی از 
هاي  اند، در شکلاز آن براي موجوداتی که به قدر کافی به قدرت فهم و اندیشه مجهز شده

توانند حتی براي درد و رنجی که براي دیگري  ها میابتدایی خودش روشن شده است. آن
دانند دردي مشترك است. فریاد زدن، عزاداري،  ه میرخ داده هم ابراز ناراحتی کنند، چرا ک

تابی، خودداري از خوردن غذا و حتی حمل و نگهداري جسد توسط نزدیکان قراري و بیبی
ها پس از مرگ فرد، همگی مواردي هستند که در برخی از موجودات به پیچیدگی  براي مدت

  شود. پستانداران دیده می

که برداشت یک حیوان داراي قوه پردازش کافی براي اطالعات، از مرگ و نیستی،    با این
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برداشتی ناگوار و ناراحت کننده است اما این موضوع به این معنی نیست که او درکی از  
علت، نحوه وقوع و حتی ذهنیتی براي پس از مرگ دارد. حتی یک حیوان به پیچیدگی  

ر مشخصی براي بعد از مرگ ندارد و مرگ را عمال پایان نمایش  یک گوریل یا شامپانزه، تصو
گوریلی بود که زبان اشاره را به صورتی اولیه آموخته و داراي   1به عنوان مثال، کوکوداند.  می

از   تا بیش  فعالی  لغات  لغات یک    1000دایره  دایره  اندازه  به  تقریبا  که  لغاتی  دایره  بود. 
ها بعد از مردن به کجا  زمانی که از او پرسیده شد گوریل آید.ساله به حساب می  3کودك  

راحت خداحافظی» می «حفره  گفت:  او  براي  2روند،  پایانی  است،  پایان  مردن  او  نظر  از   .
از مرگ، چیزي را متصور   براي بعد  او دیگر  فهمیدن، درد کشیدن و تجربه رنج زیستن. 

تواند  این سوال انتزاعی را ندارد. او نمینیست چرا که مغزش توانایی الزم براي پاسخ دادن به  
سازي وضعیت  پاسخ سوالی را بدهد که امکان تجربه آن را ندارد و مغز او هم توانایی شبیه

  داند و به نظر برایش کافی است. و ساخت جوابی مناسب را ندارد. او تا همین جایش را می

  ها با مرگ همنوعانان مواجه شدن آنها در زمو فیل هاها، دلفینرفتار شامپانزه  5جدول 
  فیل  دلفین  شامپانزه  نوع عمل  بندي عملطبقه

  مربوط به فرد

        تولید صداهاي غیرمعمول
        جمع شدن و فریاد جمعی 

    -    نشستن در سکوت 
  -  -    بازي و خنده 

  مربوط به اجتماع
        رفتار تهاجمی

  -      منع افراد پایین رتبه
        تر نرها در کنار جسدماندن طوالنی

  مربوط به جسد
  -  -    کشیدن جسد

       بو کردن و بررسی جسد 
  -      تمیز کردن جسد

عالمت از   350بود که در حدود    3واشواي به نام  ، شامپانزهکوکومورد دیگر تقریبا مشابه با  
می و حتی  آموخته  را  اشاره  آنزبان  با  جملهتوانست  متوجه  ها  او  که  زمانی  کند.  سازي 

 
1 Koko 
2 Comfortable Hole Bye 
3 Washoe 
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شکم  می به  اشاره  با  و  شده  نزدیک  او  به  است،  باردار  نزدیکش  مراقبین  از  یکی  شود 
شود  می گوید «بچه». چند هفته بعد، مراقب دچار سقط جنیناش، با زبان اشاره میبرآمده

گذارد. واشو پس از  و موضوع مردن فرزندش را در مالقات بعدي خود، با واشو در میان می
هاي مراقب، دهد و با لمس گونهشنیدن این موضوع با زبان اشاره عالمت «گریه» را نشان می

می کردن سعی  ترك  قصد  مراقب  که  زمانی  دهد. حتی  نشان  را  اشک  شدن    کند جاري 
  . 1کند «لطفا بغل شخصی» د، واشو این چنین اشاره میمحیط کارش را دار 

  
  برخی از لغات زبان اشاره مورد استفاده توسط کوکو :24 ریو صت

ها  ها دیده شده که آنهاي دیگر از سرده انسان مانند نئاندرتالجا مانده از گونهدر آثار به
اند. شواهد به  ها داشتهدر زمان مواجهه با اجساد مردگان خود، رفتارهایی مشابه با شامپانزه

دهد که یکی از این رفتارها، کندن پوست و گوشت جسد بوده است.  دست آمده نشان می
پاي از    رد  تا    500این شواهد  استخوان   1هزار  بر روي  قبل  سال  به  میلیون  متعلق  هاي 

قدیمیگونه اعضاي  اروپا هاي  و  آسیا  آفریقا،  در  که  است  شده  دیده  انسان  سرده  تر 
ها است و حتی  خواري موجود در میان شامپانزهاند. رفتاري که مشابه با همنوعزیستهمی

 
1 Please Person Hug 
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خواري  یه نیز مانند آن را انجام داده باشند. البته جسد هاي خردمند اولممکن است انسان
از روي نیاز غذایی نیست و معموال روشی براي بررسی جسد یا اظهار  شامپانزه ها عمدتا 

است. موضوع دیگر این که کندن پوست و گوشت جسد    آشفتگی احساسی نسبت به آن
است. همچنین علت و میزان خواري نبوده  توسط اعضاي سرده انسان، لزوما به معناي جسد 

این کار در میان آن اما عمومیت داشتن  ها در زمان مواجهه با جسد نیز مشخص نیست 
  توان از ناامیدي و دلسردي شدید به عنوان یکی از دالیل احتمالی انجام آن نام برد.  می

ت  تواند بداند که مرگ پایان کار است اما مشخص نیس سان میبا این تفاسیر یک نخستی
می آیا  اجتنابکه  مرگ  که  رخ  داند  نیز  براي خودش  مرگ  روزي  که  این  و  است  ناپذیر 

چه مشخص است این است که یک انسان خردمند به این موضوع  حال، آندهد. با اینمی
گونه تنها  شاید  و  است  را میآگاه  واقعیت  این  که  باشد  فهم چنین چیزي  اي  زیرا  فهمد 

آید  دارد. اما این که بعد از مرگ چه بر سر یک موجود زنده می توانایی شناختی باالیی نیاز
پرسشی است که قبل از پاسخ دادن به آن بایستی تکلیف برخی از موارد پیش نیاز، مانند  
تعریف «من»، تعریف «وجود» و تعریف «زندگی» را حداقل به صورت ضمنی در نظر داشت.  

به نهایت  در  خود  فرگشت  روند  در  واشو  یا  مرگ    کوکو  مقابل  در  که  رسیدند  جایی 
ها با این که داراي درك  دادند. آننوعانشان کاري بیش از ابراز اندوه و ناراحتی انجام نمیهم

دانستند که «من» دقیقا چیست و در نتیجه براي زمانی که  ضمنی و اولیه بودند اما نمی
  اي نهایتا جز اندوه و ناله نداشتند. «من» در کار نباشد، ایده

ها، در میان اعضاي سرده انسان، داستان گل سرسبد این سرده، یعنی انسان  برخالف آن
خردمند، داستان متفاوتی است. او که به مرور به باالترین سطح فهم و اندیشه در مقایسه  
با تمامی موجودات روي زمین رسیده، روزي چشمانش را باز کرده و خود را در مقابل جسد  

ه است. بعد از لحظاتی در شوك بودن، نهایتا او با این پرسش مواجه  یکی از عزیزانش یافت
رفته آمده است؟ آن همه خاطرات، تجربه، دانش و  شده که چه بر سر این عزیز از دست

نوعان  باره به کجا رفت؟ اگر تمام همها را آموخته بود به یکها آنهایی که او سالمهارت
بر سر خود من خواهد آمد؟ آیا من هم قرار است  روند، پس چه  من، به چنین مسیري می

این فهم   با جسد عزیزان خود روبرو بوده و  او همیشه  البته  چنین مسیري را طی کنم؟ 
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کم اصطالحا به خودش آمده  ناگهانی نبوده اما با افزایش تدریجی قدرت فهمش، از جایی کم
  هایی روبرو شده است. و با چنین پرسش

رین ترس بوده، هست و خواهد بود و انسان حاضر است براي دانستن  تبه نظر، نادانی بزرگ
و داشتن توهم احاطه بر خود و محیط پیرامون، دست به هرکاري بزند. موضوعی که حداقل  

شود. این که یک انسان از مرگ  به این شکل و در این ابعاد، در موجودات دیگر دیده نمی
تواند آن را تجربه  شود و نمیپس از آن چه میداند  ترسد به این خاطر است که او نمیمی

اي آید. او تجربهداند «من» چیست و در نتیجه پس از مرگ چه بر سر آن میکند. او نمی
از «نبودن» ندارد و این نادانی و عدم توانایی در درك «نبودن» و «نیستی»، موجب ترس  

شود  مین ترس است که موجب میبرد. هشود چرا که او را در ابهام و عدم قطعیت فرو میمی
ششم، باز    هاي سوم ویک فرد به هر دري بزند تا پاسخی براي نادانی خود بیابد. در فصل

هم به این موضوع بازخواهیم گشت که چرا انسان و در واقع مغز از نادانی بیزار است و از  
  کند. آن دوري می

نوعان و  و فاقد عکس العمل هم  جان، سرداحتماال زمانی انسان خردمند با دیدن بدن بی
جایی به بعد و با افزایش قدرت فهم  شده است اما از یکنزدیکانش با ترس و اندوه روبرو می

رسد که دوري کردن از مرگ، شیون زدن، گریه کردن  کم به این درك میو اندیشه، او کم
اي درد نیست  شود اما دوو به طور کلی سوگواري اگرچه موجب آرامش ظاهري و موقتی می

بتواند خود را به عمیق او کمو باید راهی بهتر بیابد تا  کم  ترین شکل ممکن تسلی دهد. 
شود، مادر  فهمد که با گریه کردن و اصطالحا «یقه دریدن» فرزند زیبایش زنده نمیمی

بیند و دیگر آغوش گرمی به نام آغوش همسرش را در  دلسوز و مهربانش را مجددا نمی
  یابد. نمی

هایمان توانیم مالحظه کنیم، ما وقتی با نادانستهطور که امروز هم چنین چیزي را میهمان
می نادانستهروبرو  به خصوص  میشویم،  تالش  اول  گام  در  بنیادین،  و  اساسی  کنیم  هاي 

کنیم  پاسخی بیابیم و اگر در یافتن پاسخ مستند و منطبق بر شواهد ناموفق بودیم، سعی می
اند متوسل شویم تا به هر طریق این  بسازیم یا به پاسخی که دیگران ساختهیا خود پاسخی 

بینی،  بینی، کفدرد نادانی را تسکین دهیم. پناه بردن مردمان قرن بیست و یکم به طالع
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سرکتاب باز کردن، توسل به تعبیر خواب، فال حافظ، قهوه، تاروت و مواردي از این دست،  
هایی که همگی مانند مراجعه اهالی  اختن پاسخ است. مثالهایی از تالش ما براي س مثال

هایی بدوي و کودکانه در راه پیدا کردن پاسخی  قبیله، تالش  1شمن یک قبیله باستانی به  
نادانسته پاسخبراي  هستند.  آنهایمان  معموال  که  ساختههایی  ما  براي  دیگران  را  اند،  ها 

پاسخ این  ساختن  نه می  هادیگرانی که حتی در زمان  و  بودند  دیده  را  ما  اند.  شناختهنه 
از آنهایی مانند لباسپاسخ آماده که هرکسی متناسب با سلیقه خودش یکی  ها را  هایی 

  کند. گلچین می

پس از ناتوانی در یافتن پاسخ سواالت خود در محیط پیرامون، یک انسان خردمند اولیه  
  تر بیشي زندگی خود یعنی نیستی و مرگ  ترین نادانستهبراي این که بتواند درباره بزرگ

براي دریافت، ذخیره و پردازش   از یک مغز معمولی که محلی  به چیزي فراتر  باید  بداند 
هاي ورودي به چیزي فکر کند که  هاي ورودي است مجهز شود. او باید بتواند با دادهداده

که هیچ یک از موجودات  وجود ندارد. او باید تفکر انتزاعی داشته باشد تا وارد راهی بشود  
زیسته زمین  روي  بر  که  دیگر  شده  نکردشناخته  طی  را  راه  آن  بتواند  هاند،  باید  او  اند. 

چه که در واقعیت آن را نیافته در ذهن خودش بسازد. نکته  پردازي کند تا بتواند آنخیال
اي هاي قدرتمند به خصوص حافظکلیدي در راه رسیدن به چنین راه حلی، داشتن حافظه

است. موضوعی که صحبت در مورد آن را در فصل بعد    3اينامهزندگیو    2اِپیزودیک از نوع  
  خواهیم گرفت. پی

آورد»، از همین رو انسان خردمند اولیه  ذات دانستن این چنین است که «سوال، سوال می
ود.  ش هاي دیگرش نیز میکم در تالش براي یافتن پاسخی براي مرگ، متوجه نادانستهکم

این سوراخ خرگوش، عمیقکم متوجه میاو کم از آن چیزیست که فکرش را  شود که  تر 
طور کلی خیلی به آن توجهی  کرده است. سواالت مهمی که او و اجدادش، اصال و یا بهمی

جدي نکرده بودند و همواره این سواالت را به صورت پیش فرض پذیرفته بودند. سواالتی  
  ام و در نهایت قرار است چه برسرم بیاید؟ ستم، از کجا آمدهبنیادین مانند «من» چی
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 شود؛ مرگ پلی میان دو زندگی!ها ممکن میناممکن

نمی   هرگز  از  شما  «بعد  که  وعده  این  با  توانید 
نهایت موز و بیها، به تمردنت، در بهشت میمون

  خواهم داد»، یک موز از یک میمون بگیرید.

  انسان خردمند ،  ــ یووال نوح هراري  

خصوص آخرین عضو  ها و بهتباران، سرده انسانانساندر مقایسه با حیوانات و حتی سایر  
انسان گونه  یعنی  امروز،  به  تا  سرده  تواناییاین  داراي  خردمند،  شناختی  هاي  هاي 

کند، به  طور که به اعضاي بدنش نگاه تواند همانتري هستند. انسان خردمند میگسترده
کر کند، به اندیشیدن دیگري  هایش هم نظر بیافکند، به اندیشه خودش ف افکار و دانسته

طور ادامه  تواند همینفکر کند، به اندیشیدن دیگري به خودش فکر کند و این چرخه می
اما چنین توانایی هاي وسیع شناختی بدون وجود یک حافظه قدرتمند، یا داشته باشد. 

یافت. به عنوان اي دست نمیگرفت یا به چنین سطح وسیع و گستردهاساسا شکل نمی
حافظه  ال براي فهم و تولید متوالی به حافظه کاري، براي قواعد صرف و نحو گرامري به  مث

و براي انتقال تجربه شخصی،    2حافظه معنایی ، براي دانش و آگاهی به  1ناآشکار یا ضمنی 
فانتزي به   یا   حافظه رویداديحرکت جلو و عقب در زمان و ساخت داستان و تخیالت 

  نیاز است.  3اِپیزودیک

 
1 Implicit Memory 
2 Semantic Memory 
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مینگا نشان  انسان  یک  حافظه  کلی  ساختار  به  میهی  کلی  صورت  به  که  توان دهد 
حافظه  و    2مدت کوتاه  حافظه،  1حافظه حسی را به سه قسمت تقسیم کرد:    هاي حافظهبخش

. در هر لحظه از زندگی یک جاندار، اطالعات حسی (بینایی، چشایی، بویایی،  3بلندمدت 
ها دریافت و در محل حافظه حسی ذخیره  ) توسط گیرندهاهنیا  دننامشنوایی، المسه و  

ها بتوانند وارد حافظه  اي است که این دادهسازي کوتاه و به اندازهشود. مدت این ذخیرهمی
  مدت شوند. کوتاه

آید داراي ظرفیتی محدود و همچنین مدت طور که از نامش برمیمدت همانحافظه کوتاه
وجود    4حافظه کاري ي ذخیره اطالعات است. نوعی حافظه به نام  زمان ماندگاري کم برا

دانند اما برخی معتقدند  مدت میدارد که اگرچه در خیلی از منابع آن را همان حافظه کوتاه
اساسی در توجه، این حافظه نقشی  استدالل،  کردن نشانه یادگیري، دنبال که  قدرت  ها، 

ي آینده و رفتار دارد. این حافظه برخالف حافظه  ریزي براگیري، برنامهراهنمایی، تصمیم
کوتاهکوتاه به ذخیره  و دستکاري  مدت که صرفا  پردازش  به  است،  مرتبط  اطالعات  مدت 

پردازد. حافظه بلندمدت نیز که براي ذخیره طوالنی و حجم  اطالعات ذخیره شده نیز می
که دسترسی و بازخوانی   شود داده زیاد است، خود به دو بخش آشکار و ناآشکار تقسیم می

خود   5حافظه آشکار  .صورت خودآگاه و از دومی به شکل ناخودآگاه استاطالعات از اولی به
 7اينامهزندگیو    6فضاییهایی مانند حافظه اپیزودیک، معنایی،  تواند داراي زیرمجموعهمی

 باشد. 

به   اپیزودیک  تجربهحافظه  یادآوري  نتیجه  در  و  ثبت  براي  محلی  و  عنوان  هاي شخصی 
هاي متفاوت است. در حالی که حافظه معنایی به دانش  ها و زماناتفاقات روزمره در مکان

است. به عنوان مثال یادآوري این که    ها، مفاهیم و معانی مربوطعمومی، حقایق علمی، ایده
سال پیش، چگونه    20که ظاهرتان در  شب عید سال گذشته چه غذایی خوردید یا تصور این
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سال آینده چگونه خواهد بود، به عهده حافظه اپیزودیک است. آگاهی از این   20بوده یا در 
میوه گِرد و قابل  سی پایتخت آمریکاست یا این که سیب نمادي براي یک  که واشنگتون دي

شود. حافظه فضایی مسئولیت  خوردن است، بخشی از وظایف حافظه معنایی محسوب می
به  مربوط  اطالعات  یادآوري  جهت بازخوانی  دارد.  عهده  به  را  شخص  بدن  فضایی  گیري 

کنید  اطالعاتی مانند مسیر رانندگی به سمت خانه یا موقعیت فروشگاهی که از آن خرید می
شوند. ترکیبی از دو حافظه معنایی و اپیزودیک، به عنوان موارد محسوب میاز جمله این  
ها است و در واقع پلی  مختص انسان  شود. این نوع حافظهاي شناخته مینامهحافظه زندگی

کلیدي میان تجارب شخصی ثبت شده در حافظه اپیزودیک و معنا و مفاهیم ثبت شده در  
تواند تجربیات گذشته  مک حافظه اپیزودیک فرد میشود. با کحافظه معنایی محسوب می

تواند اطالعات مربوط به  اي فرد مینامهخود را به خاطر بیاورد ولی با کمک حافظه زندگی
اپیزودیک) را با معنا و مفاهیم مرتبط با آن رخداد (حافظه   رخدادي در گذشته (حافظه 

هم در  اپیزودمعنایی)  اگر حافظه  دیگر  زبان  به  در  آمیزد.  رخدادي  یادآوري  به  عمال  یک 
خود  گر ارتباط فرد با تجربیاتی است که  اي نمایاننامهگذشته مربوط است، حافظه زندگی

و به این ترتیب این امکان را براي فرد ایجاد   سازداو مرتبط می خود فعلی را با  فرد  گذشته
از خودش در دورهمی او  تگی قابل درکی  ، یک پیوس هاي مختلف زندگیکند که در فهم 

  وجود داشته باشد. 

  
  دیگر ها با یکنمایی ساده از انواع حافظه و رابطه آن :25 ریو صت
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ابعاد بزرگتر مغز انسان خردمند در مقایسه با اجدادش، افزایش میزان حافظه در دسترس  
ها  تر دادهکاري وسیعو همچنین افزایش توانایی بازخوانی اطالعات، پردازش بهتر و دست

تري کاوش  هاي خود به صورت عمیقنادانستهبه مرور به او این امکان را داد که بتواند در  
خود بیافزاید و به مرور    کند. او به تدریج توانست که بر تخیالت و قدرت تولید افکار انتزاعی

ها  تر از همه اینها بسازد. البته مهمتري براي آنهاي معیوبش، جزئیات دقیقبا اصالح پاسخ
  آموخته را به دیگري نیز بیاموزد. چه که از این طریق این بود که او توانست آن

  
  غزنمایش محل هیپوکامپ در م : 26 ریو صت

مغزي که یک انسان خردمند به آن مجهز است، زمانی در اجداد کمی دورترش، به قدري  
هاي  هاي زیادي از آن صرفا مربوط به پردازش دادهکوچک و غیرتخصصی بود که قسمت

کارایی  حال، در طول فرگشت، ابعاد و  ). با این27  ریوصتبینایی، شنوایی و المسه بوده است (
افزایش می این بخشمغز  از فضاي کلی مغز  یابد و سهم  شود. در نتیجه  می  تر کمها نیز 

بخش توانسته  مغز  تحولی،  تخصصیچنین  و  هاي  قدرتمندتر  حافظه  کند.  ایجاد  را  تري 
  تر از جمله این تغییر و تحوالت هستند. همچنین قشر مغز توسعه یافته

ترین نادانسته انسان خردمند، نبودن،  طور که در بخش قبلی به آن اشاره شد، مهمهمان
هاي خردمند اولیه فاقد  جا که انسانتر، مرگ است. متاسفانه از آننیستی و به زبان ساده



  ! یدو زندگ انیم یمرگ پل شود؛یها ممکن مناممکن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بوف نشر آواي                                                         64

ها در مورد  اند، شواهد مستقیمی در این مورد که آنتوانایی در ثبت وقایع و افکارشان بوده
میاندیشیدهمی  مرگ چه اما  نداریم  تقریباند  به  غیرمستقیم  شواهد  کمک  با  هاي توان 

ها با مرگ و به  خوبی در این زمینه دست یافت. یکی از این شواهد، نحوه روبرو شدن آن
  ها با مردگان بوده است. زبانی دیگر، نحوه برخورد آن

  
هاي غیرانسان و داراي جد  تر شدن مغز در گونه روند افزایش اندازه و تخصصی : 27 ریو صت

  مشترك با انسان خردمند 

اند اما  ال بر روي زمین زیستهمیلیون س   6تباران براي بیش از  اعضاي متعلق به تبار انسان
ها در  این دوران در زمان مواجهه با اجساد مردگان، کار خاصی جز رها کردن آن  تر بیشدر 

اینکردهطبیعت نمی با  و  اند.  نچرخیده  پاشنه  در، همیشه روي یک  تاریخ،  گواه  به  حال، 
به جاي این که  کم به این نتیجه رسیدند «ها کمگوید از یک جایی به بعد، آنشواهد می

جا هم بپوسد و خوراك الشخورها  جایی که افتاد و مُرد، همانبگذاریم مادر خانواده همان
ابتدایی شاید در  را دفن کنیم». رفتاري که  ترین حالت خودش شامل پوشاندن  شود، آن 

کم تکامل پیدا کرده و به سمت کندن چاله و دفن کردنی  جسد با برگ یا خاك بوده اما کم
  شناسیم. به دفن کردنی رفته است که می شبیه
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ها  توانسته دالیل ابتدایی زیادي داشته باشد که از جمله آنشروع دفن کردن مردگان می
سد (دالیل بهداشتی)، ندیدن پوسیدن جسد توسط  توان به جلوگیري از انتشار بوي بد ج می

عزیزان و نزدیکان (دالیل عاطفی و احساسی) و یا جلوگیري از خورده شدن توسط حیوانات  
توان انتظار داشت حال، میوحشی (دالیل اجتماعی مانند احترام به فرد) اشاره کرد. با این

ن فهم و اندیشه انسان افزوده شده،  که هرچه به خاطر توسعه و افزایش توانایی مغز، بر میزا
هاي اولیه و بدوي از دفن  تر شده است. اگرچه فرمتر و سمبلیکدفن مردگان نیز پیچیده

مردگان مانند پوشاندن جسد به صورت پراکنده و معدود، توسط برخی از حیوانات مانند  
اینفیل احتماال عملی  حال، دفن کردن آگاهانه مردگان در زمین،  ها دیده شده است، با 

  هاست. است که مختص خانواده انسان

(جد مشترك    1انسان هایدلبرگی شواهدي از دفن اجسادي از سرده انسان و احتماال گونه  
در اسپانیاي امروزي در حدود    2گودال مردگانانسان نئاندرتال و خردمند) در جایی به نام  

حال، این شواهد قطعی نیست و همچنین مشخص  هزار سال قبل وجود دارد. با این  430
بوده  نیست که دفن شدن آن انفعاالت طبیعی  اثر فعل و  یا بر  اتفاقی و  ها آگاهانه، صرفا 

محفظه شدن  پیدا  زمینه  این  در  دیگر  مورد  ب  استخوان،  1550اي حاوي  است.  ه مربوط 
ستاره رو به  به نام انسان ناِلدي در غاري موسوم به    اي منقرض شده از سرده انسان،گونه
معروف    3اوج باستانی  سایت  بشریت در  این   4گهواره  قدمت  است.  جنوبی  آفریقاي  در 

رسد و برخی از محققین معتقدند که با توجه  هزار سال قبل می  335تا    236ها به  استخوان 
ها از سطح  اند مانند عمق زیاد آنها در آن حفظ شدهاین استخوان  به شرایط خاصی که

داري، به احتمال زیاد با دفنی آگاهانه مواجهیم. با  زمین و راه دسترسی دشوار به محل نگه
انسان نالِدي داراي حجم مغزي در  این این موضوع را در نظر بگیریم که  حال، وقتی که 

سوم انسان خردمند) بوده است، پذیرش آگاهانه    متر مکعب (حدود یکسانتی  500حدود  
  شود. بودن دفن، کمی بغرنج می

می تایید  انسانشواهد  سرده  توسط  مردگان  کردن  دفن  که  گونه  کند  مختص  صرفا   ،

 
1 Homo Heidelbergensis 
2 Sima de los Huesos (Pit of Bones) 

3 Rising star Cave 
4 Cradle of Humankind 
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نئاندرتال نیز به    هاي خردمند نبوده و توسط سایر اعضاي این سرده مانند گونه انسانانسان
اي به این معناست که رفتار دفن مردگان موضوعی است  یافتهرسیده است. چنین  انجام می

به صورت مجزا توسط گونه از یک بار و احتماال  ابداع  که بیش  انسان  هاي مختلف سرده 
  شده است. 

هاي خردمند متعلق به بقایاي یافت ترین شاهد بدون چون و چرا درباره دفن انسانقدیمی
در حدود   قدمتی  با  غافظه و    1السخول  غارهاي  هزار سال در   100شده  اسرائیل    2غار  در 

ها است.  دانه اُخرایی بر روي آنهاي یافت شده حاکی از وجود رنگکنونی است. استخوان
ها یافت قطعه گِل اُخرایی حکاکی شده نیز در کنار این استخوان  71عالوه بر این، حدود  

  3رنگ و متشکل از اکسید آهن   شده است. گِل اُخرا یا همان هِماتیت، یک نوع کانی قرمز
هاي خردمند یافت نشده  تر از دفن مردگان توسط انساناست. اگرچه هنوز شواهد قدیمی

هایش براي دفن مردگان از  رسد که یک انسان خردمند در اولین تالشاما بعید به نظر می
هاي حکاکی  قطعهدانه اُخرایی و یا قرار دادن  مفهومی چنان سمبلیک مانند استعمال رنگ

می باشد.  کرده  استفاده  جسد  کنار  در  اُخرایی  گل  از  اینشده  که  توان  بود  متصور  طور 
ها و حتی حیوانات  هاي خردمند که روزي صرفا جسد مردگان خود را مانند سایر انسانانسان

کم تصمیم به اتخاذ رسمی جدید یعنی دفن کردن مردگان گرفتند و از  کردند، کمرها می
شود، تغییرات در  هزار سال قبل در نظر گرفته    100تواند حوالی همان  جایی که مییک  

نوع نگاه و تفکر انسان نسبت به جسد مردگان، روش دفن این اجساد و در نتیجه، فهم خود  
در آینده این اعداد کمی دچار    تربیششود. شاید با گذشت زمان و کشفیات  مرگ، دیده می

  رسد در کلیت ماجرا خللی ایجاد شود. نمیتغییر شوند اما به نظر 

هاي متنوعی از زرد تا ارغوانی تیره را از خود نشان دهد. با  تواند رنگاُخرایی می  دانهرنگ
انسانحال، شواهد نشان میاین انتخاب نوع  دهد که در عصر سنگ، گرایش  ها به سمت 

دهد که سابقه  هاي به دست آمده در کِنیا نشان میبوده است. یافته  تر بیشقرمز رنگ آن  
دانه، تقریبا حداقل به اندازه عمر انسان خردمند است. از این دهی و کار با این رنگشکل

 
1 Es-Skhul Cave 
2 Qafzeh Cave 

3 Fe2O3 
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شده است.  دانه زمانی براي دفع حشرات و محافظت در برابر نور خورشید استفاده میرنگ
دانه وارد مرحله جدیدي  هزار سال قبل، استفاده از این رنگ  100نظر از حدود  حال، بهبا این

شده است. به طوري که احتماال شاهد استفاده از آن به صورت سمبلیک و در نقش ابزاري  
  براي انتقال مفهومی فراتر از یک رنگ معمولی هستیم. 

  
شاپل  الهزار سال (سایت باستانی  60چپ: انسان نئاندرتال با قدمتی در حدود :28 ریو صت

انسان  1او سنت  توسط  دفن کردن مردگان  فرانسه)، راست:  اثر  در  نئاندرتال  امانوئل هاي 
  2رودیر

هاي خردمند نبوده و شواهد کار با آن هرچند به  دانه، مخصوص انساناستفاده از این رنگ
هاي نئاندرتال هم دیده  هزار سال قبل، توسط انسان  250صورت پراکنده و کم، از حدود  

ه صورت  دانه بهزار سال قبل به بعد، استفاده از این رنگ  100حال، از حدود  شود. با اینمی
جا  دانه چطور تا اینشده است. شاید سوال این باشد که این رنگ  تر بیشمشخصی بسیار  

هاي خردمند شد. اولین پاسخی که  ها به خصوص انسانوارد فرهنگ و روش زندگی انسان
 

1 La Chapelle-aux-Saints 2 Emmanuel Roudier 
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توان به آن اشاره کرد، فراوانی و قابلیت دسترسی آسان به آن است. کانی اکسید آهن  می
تواند در  ین مواد معدنی موجود بر روي زمین است که به طور طبیعی میتریکی از فراوان 

رنگسنگتخته سازنده  اصلی  کانی که جز  این  یافت شود.  انواع خاك  از  برخی  و  دانه  ها 
هاي سائیده شده و حتی در غارهایی  ها، صخرهاُخرایی قرمز است در مناطقی مانند لبه دره

  شود. یافت می ها قرار دارند،سنگکه در دل تخته

  
  هاي نالديبه انسانمحفظه اجساد متعلق ساختار غار ستاره رو به اوج و محل  :29 ریو صت

ز  بوده است. رنگی که ا  تربیشپاسخ دوم، رنگ آن است، به خصوص که کار با رنگ قرمز آن  
(قرمز، سبز و آبی)    1سان ما توانایی دید سه رنگی سال قبل که اجداد نخستی میلیون  23حدود  

زمینه سبز محیط پیرامون خود تشخیص  توانستند آن را به خصوص در پسرا پیدا کردند، می
دهند. رنگ قرمز که یادآور خون است، به خاطر قابلیت دیده شدن خوب در محیط زیست اجداد  

هاي تازه  توانسته نشانه رسیدن و آماده بودن یک میوه یا مناسب بودن برگن دوران، میما در آ
دانه، این امکان را فراهم و تُرد براي خوردن باشد. عالوه بر این موارد، کاربرد آسان این نوع رنگ

گذاري استفاده شود.  دهی و عالمتخصوص از رنگ قرمزش براي سیگنالآورده که بتوان به می
توان به مواردي اشاره کرد که حاکی از اثر این رنگ بر فرهنگ و شناخت  در مورد رنگ قرمز می

ها براي توصیف  باشد و شنیدنشان خالی از لطف نیست. به عنوان مثال، برخی از زبانها میانسان
کلمهرنگ زبان هیچ  است یک  و غیرقرمز. حتی ممکن  قرمز  دارند:  کلمه  فقط دو  براي  ها  اي 
یف رنگ نداشته باشد اما رنگ قرمز استثنا است و از طرفی یک زبان ممکن است حتی تا  توص

 
1 Trichromic 
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  چندین کلمه براي توصیف رنگ قرمز داشته باشد. 

  
کنیا:    -1ها یافت شده است.  ندانه اُخرایی در آمناطق مهم باستانی که رنگ  :30  ریو صت

  500آفریقاي جنوبی:    -3هزار سال قبل،    100آفریقاي جنوبی:    -2هزار سال قبل،    307
  40اتیوپی:    -5هزار سال قبل،    266زامبیا:  -4هزار سال قبل (قدمت محل اختالف است)،  

 -6کیلوگرم)،    40دانه اخرایی کشف شده تا کنون:  ترین میزان رنگال قبل (بزرگهزار س
(نئاندرتال   250هلند:   قبل  تا    -7ها)،  هزار سال  قبل،    96آفریقاي جنوبی:    - 8هزار سال 

  هزار سال قبل  65استرالیا: 

سان دیگري با ها در طول فرگشت، عالوه بر افزایش اندازه مغز، بیش از هر نخستیانسان
قشر   اندازه  بوده  1پیشانی پیشافزایش  (شکل  روبرو  می7اند  که  موضوعی  اثر  ).  توانسته 

ریزي داشته باشد. البته توسعه  گیري بر روي توسعه مفاهیم سمبلیک و وظایف برنامهچشم
احتماال در شکل سادهمفاهیم سمبلیک  انسانهاي  در  انسان خردمند هم  تر  از  قبل  هاي 

 
1 Prefrontal Cortex 
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به   است.  شدن صدفوجود داشته  پیدا  شاهد  قدمت  صورتی که  با  سال    500هایی  هزار 
آن روي  بر  که  طرحهستیم  طرحها  است.  شده  ترسیم  زیگزاگی  توسط  هایی  که  هایی 

راستانسان شدههاي  کشیده  تصویر  به  قدیمیقامت  مثالی  در  بتوان اند.  شاید  حتی  تر، 
میلیون سال قبل    4/1ساخته شدن تبرهاي دستی از جنس استخوان اسب آبی در حدود  

هایی اولیه در ذهن اجداد انسان خردمند در نظر  را هم نوعی تفکر سمبلیک یا حداقل نشانه
با توسعه مغز آنگرفت. نشانه ادامه و  به  هایی که در  انسان خردمند، به مرور  ها و ظهور 

  اند. و بدون چون و چراتري از تفکر سمبلیک تبدیل شده ترهاي واضحشکل

  
  پیشانی مغزنمایی از موقعیت قشر پیش :31 ریو صت

ادام انسان خردمند، میدر  پیدایش  تاریخ  مفاهیم سمبلیک در  به کشفیات  ه ظهور  توان 
در آفریقاي جنوبی امروزي اشاره کرد. کشفیاتی    1غار بلومبوس انجام شده در مکانی به نام  

هزار سال است و شامل تعدادي قطعات حکاکی شده از جنس    77ها در حدود  که قدمت آن
هاي تهیه شده از پوسته نوعی  گِل اُخرا و همچنین تعدادي زیورآالت شخصی، مانند مهره

هایی تیز، سوراخ  ز استخوانهایی که به صورت آگاهانه و با استفاده اهستند. مهره  2حلزون 

 
1 Blombos Cave 2 Nassarius Kraussianus 
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هاي دهد  که انساناند. این موضوع نشان میدیگر متصل شدههایی به یکو با کمک رشته
آوري  هایی را جمعهزار سال پیش، تنها چنین صدف 170تا   160خردمندي که در حدود 

از    اند که هزار سال پیش، از لحاظ فکري و ذهنی به جایی رسیده  77کردند، در حدود  می
تولید دستآن براي  که  ساختهها  است  این  از  کنند. شواهد حاکی  استفاده  هاي هدفمند 

اند. به طوري که از  قطعات حکاکی شده از جنس گل اُخرا قبل از حکاکی شدن صاف شده
حکاکی شوند.  حکاکی  قطعات  این  است  قرار  که  بوده  مشخص  کامال  که  قبل،  هایی 

ي از برچسب زدن و اعالم مالکیت باشد. عالوه بر این موارد،  اتوانسته در یک معنا، نشانهمی
هزار سال در    100تا    50هاي حکاکی شده تخم شترمرغ با قدمتی بین  پیدا شدن پوسته

هاي باز هم در آفریقاي جنوبی امروزي و کشف مهره   1کلوف پناهگاه سنگی دیپمحلی به نام  
هزار سال،   82آن هم با قدمتی در حدود ها در مراکش امروزي، حلزونتهیه شده از سبدي

این   هستند.  خردمند  انسان  زندگی  در  سمبلیک  مفاهیم  توسعه  تایید  در  دیگري  موارد 
امروزي دانست.    هاي اولیه رفتارهاي سمبلیک یک انسانگر ریشهتوان نمایان کشفیات را می

ن خردمند از حدود  هاي این فرضیه که رفتار مدرن یک انساتوانند پایهچنین کشفیاتی می
 هزار سال پیش شروع شده را به شدت بلرزانند.  40

توان حداقل در  هزار سال قبل را می 100افزایش توانایی شناختی انسان خردمند از حدود  
ساخته)، تفکر  پیچیدگی تکنولوژي (ابزارهاي دست  چهار شاخص نوع رفتار (سبک زندگی)، 

ریزي به صورت  انتزاعی (اندیشیدن به چیزي فراتر از زمان یا مکان فعلی) و توانایی برنامه
بلندمدت و تعامل اجتماعی) جستجو   فردي و در قالب همکاري با دیگران (قابلیت تفکر 

از آنهایی که مثالکرد. شاخص هاي تاریخی  ها در میان یافته هاي مناسب براي هرکدام 
  شود. یافت می

  100استفاده از رنگ و قرار دادن آثار حکاکی شده در زمان دفن مردگان حداقل از حدود  
اي که عمال موید  تواند به عنوان یک نشانه در نظر گرفته شود. نشانههزار سال پیش می

جدیدي  مرحله  به  خردمند  انسان  شناخت  و  فهم  قدرت  میزان  تاریخ    رسیدن  طول  در 
پیدایش اوست. پیداش استفاده از زیورآالت شخصی، مهاجرت و توانایی زندگی در مناطق  

 
1 Diepkloof Rock Shelter 
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آب و هوایی دشوارتر نیز رخدادهاي دیگري هستند که تقریبا همگی در همین حوالی یا  
از آن رخ داده مواردي که میکمی پس  میزان اند.  تغییري در  کننده چنین  تایید  توانند 

  فهم انسان خردمند در آن دوران محسوب شوند. شناخت و 

  
  هزار سال 82با قدمتی در حدود  1هاحلزونسبديهاي زینتی تهیه شده از مهره :23 ریو صت

خردمند که در میزان   طور که قبال هم اشاره شد، بررسی روند افزایش دانش انسانهمان
پیچیدگی تکنولوژي و ابداعات او قابل پیگیري است، راه مناسبی براي دیدن روند افزایش 

دهد  ها نشان میهزار سال گذشته به بعد است. بررسی  100توانایی شناختی او از حدود  
راستا بوده است. به طوري  خردمند با افزایش سطح تکنولوژي او هم که افزایش فهم انسان 

به ترتیب در حدود   ابداعاتی مانند آکج و تیر (کمان)  هزار سال    60-70و    90که شاهد 
به طور   افزایش سطح تکنولوژي  اگرچه روند کلی  این دوران به بعد هم  از  پیش هستیم. 

رعت قابل توجه یا عمال توقف تقریبی این  کامل از بین نرفته اما شواهد حاکی از کاهش س 
  طوري که براي دیدن تغییرات مهم باید کمی صبر کرد. روند است. به

دانه اُخرایی  قرار دادن آثار حکاکی شده در کنار اجساد در زمان دفن مردگان و اعمال رنگ
کم  دهد که بشر خردمند کمهزار سال قبل به بعد، نشان می  100بر روي اجساد از حدود  

 
1 Nassarius 
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ها حاکی از این است  بر این، یافتهبه توانایی تفکر به پس از مرگ مجهز شده است. عالوه
شویم، رسم مبتنی بر قرار دادن اشیا در قبر مردگان،  تریم میکه هرچه به زمان حال نزدیک

هزار سال قبل شاهد حضور اجناس ارزشمند    30تر شده است. به طوري که در حدود  پیچیده
ر قبر مردگان هستیم. البته ذکر یک نکته قابل توجه است و آن نکته این است  و قیمتی د

هاي خردمند لزوما در همه مناطق کره زمین تر شدن افکار و رفتار انسانکه روند پیچیده
این  هم به طوري که شاهد  به صورت پیوسته نبوده است.  از لحاظ زمانی و مکانی  سو و 

پیچیدههزا  20-160هستیم که در طی مدت   ابزارآالت  فناوري ساخت  سال گذشته،  ،  ر 
از رنگ استفاده  نگار،  و  نقش  نامناسب، حکاکی  و هواي  با آب  تولید  توانایی تطبیق  دانه، 

هاي با جزئیات زیاد و متشکل از استخوان در برخی  ساختهزیورآالت شخصی و ساخت دست
دوباره پس از مدتی در شکل و    شوند و شوند، پس از آن ناپدید میاز مواقع زمانی دیده می

  شوند. فرمی دیگر ظاهر می

هاي  الگوهاي حکاکی شده بر روي گل اخرا یافت شده در غار بلومبوس و پوست: 6جدول 
هزار سال قبل،    100تا    50کلوف با قدمتی بین  شترمرغ کشف شده در پناهگاه سنگی دیپ

شتن حساب و کتاب،  دا گر نوعی روش براي شمارش و نگهتوانسته نمایانها میاین حکاکی
  روشی براي ثبت زمان (نوعی تقویم اولیه) یا اثري هنري و سمبلیک باشد.

  پوسته تخم شترمرغ   گِل اُخرا   مورد

  جسم
  

  

  الگو
  

    

هاي موجود درباره استفاده از اجناس ارزشمند در زمان دفن، کشفیات به دست  یکی از مثال
باستانی   نزدیکی مسکو در روسیه کنونی است. کشفیاتی که    1سونگیر آمده در سایت  در 

 
1 Sungir 
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رسد. در این محل باستانی، یک مرد بالغ در کنار  هزار سال می  30ها به حدود  قدمت آن
اند. بدن  ساله) دفن شده  10-11ساله و یک دختر حدودا    13دو کودك (یک پسر حدودا  

ار مهره تهیه شده از عاج تزئین  هز  13و با اشیایی مانند  هر سه فرد در لباس پوشانده شده
  1ها، زمانی تا حدود  گوید براي ساخت هر کدام از این مهرههاي فعلی میاند. تخمینشده

هزار ساعت کار نیاز    13ها نزدیک به حدود ساعت صرف شده که این یعنی فقط تهیه مهره
از عاج و به دور    دستبند جال داده شده  25داشته است. عالوه بر این، به دور دستان مرد،  

از  آویزي قرار داده شده است. کودك بزرگگردنش، گردن با کمربندي متشکل  تر (پسر) 
گردن  25 و  روباه  کودك  دندان  بدن  کنار  در  است.  شده  تزئین  حیوان،  شکل  به  آویزي 

کوچکتر (دختر) دیسکی از جنس عاج که بر روي آن مشبک کاري پرجزئیاتی انجام شده،  
ها داراي ردیفی از  جنس عاج، دو شاخ گوزن به شکل باتوم که یکی از آنچندین نیزه از  

این، در کنار بدن هر کودك یک عدد عاج ماموت  هاست، دیده میسوراخ شود. عالوه بر 
متري قرار داده شده است. این که در منطقه سردسیري مانند روسیه امروزي،    2حدودا  

ته شده است (چندین هزار ساعت کار با  چنین وقت و انرژي زیادي براي سه جسد گذاش 
دست)، نشان از این دارد که مردگان یا حداقل این موارد مشخص، به اهمیت باالیی در آن  
بازه زمانی در آن منطقه رسیده بودند. نکته دیگر این است که این یافته حاکی از آن است  

اي شده که  وارد مرحلهکه بشر از مرحله گذاشتن اشیا در کنار مردگان هم فراتر رفته و  
  کرده است. ها را به نوعی آرایش و تزئین هم میحاال حتی آن

انسان توسط  مردگان  قبر  در  اجناس  از  عاج، استفاده  از  استفاده  به  صرفا  خردمند  هاي 
هاي تزئینی ختم نشده و شاهد  اکی شده از جنس گل اُخرایی و صدفگردنبند، آثار حک

مجسمه همچون  مواردي  به  حضور  موسوم  ونوستَندیسکهاي  جنس 1هاي  از  مظهري   ،
تندیس مردگان هستیم.  زمان دفن  ابعادي در حدود  مونث، در  با    40تا    3هایی کوچک 

  200ده که تا کنون حداقل  متر و از جنس سنگ، استخوان، عاج و حتی گِل پخته شسانتی
ترین مورد  ها که قدیمیها پیدا شده است. نکته قابل توجه در مورد این تندیسمورد از آن

هزار سال   40تا  35موسوم است و قدمتی در حدود  2ونوس هول ِفلز ها به یافت شده از آن

 
1 Venus Figurine 2 Venus of Hohle Fels 
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و حتی واژن است.  ها  ها مانند ران، پستانهاي آننمایی بخشی از قسمتدارد، اغراق و بزرگ
این تندیسک این است که ممکن است  براي باروري یا فزونی غذا بوده  باور بر  ها نمادي 

  باشند. 

  
تصویر بازسازي شده از چهره پسر (راست) و دختر (چپ) یافت شده در سونگیر    :33  ریو صت

  (روسیه) 

هزار سال گذشته    40تا   20توسعه فناوري در دسترس انسان خردمند در بازه زمانی حدود 
راستا است، باز  که با تغییرات شناختی او درباره مفهوم مرگ و روبرو شدن با مردگان هم 

نشان افزایش  هم  د  تربیشدهنده  و  فهم  میمیزان  که  طوري  به  اوست.  وجود  رك  توان 
هاي غاري، ابداع هاون و  خط، نقاشیترین معدن دنیا در سوئیس، استفاده از چوبقدیمی

  دسته، شروع بافندگی، تولید طناب و سرامیک را تقریبا محصول این بازه زمانی دانست. 

او با مردگان   انسان خردمند به مرگ و نحوه متفاوت برخورد  هاي  که نشانهنگاه متفاوت 
از حدود   از آن،  سال پیش دیده می  100اولیه  از حدود  هزار  هزار سال    40تا    20شود 
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اي که در آن عالوه بر قرار دادن اجناس  تري شده است. مرحلهگذشته وارد مرحله پیچیده
بها و قیمتی، شاهد تزئین مردگان نیز هستیم. مشخص نیست که هدف از استعمال  گران 
هزار    100هاي حکاکی شده در محل دفن مردگان در  ساختهقرار دادن دستدانه یا  رنگ

توانسته در معانی مختلفی همچون حال، این موضوع میسال پیش چه بوده است. با این
گذاري مرده براي تعیین مالکیت و تعلق جسد به گروه مشخص،  نوعی برچسب زدن و نشانه

ابراز محبت و حتی نشانه امیدي کمتزئین جسد،  از  به زنده  اي  بودن جسد یا زنده  رنگ 
هاي چه مسلم است، توجه انسانشدن آن در نظر گرفته شود. فارغ از معناي چنین آدابی، آن

خردمند به جسد آن هم پس از دفن آن است که این خود نشان دهنده ایجاد پتاسیل تفکر  
ن  انتزاعی در اوست. تفکري که در ادامه به او کمک خواهد کرد تا براي زمانی که دیگر بود

  اي بیاندیشد. معنا ندارد، راه چاره

 
تندیسک  :43  ریو صت (راست)،    سه  فلز  هول  ونوس  معروف:  ویلندورفونوس   1ونوس 

  (چپ) به ترتیب یافت شده در آلمان، اتریش و اسلواکی امروزي   2موراوانی (وسط)، و ونوس 

شناسی به خوبی مالحظه کرد.  هاي باستانتوان در یافتهآثار افزایش چنین تفکري را می
  40هایی که حاکی از تغییرات مشخصی در طرز تفکر و رفتار انسان خردمند از حدود  یافته

این دوران، تشواهد فسیلی نشان می  هزار سال گذشته است. قریبا همان زمانی  دهند که 
اند. تغییر رفتار  هاي خردمند امروزي تبدیل شدههاي خردمند اولیه، به انساناست که انسان

 
1 Venus of Willendorf 2 Venus of Moravany 
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شود بلکه  انسان خردمند در این دوران، نه تنها در رفتارهاي مرسوم و روزمره او دیده می
  شود. میترین نقطه زندگی او یعنی زمان مواجهه او با مرگ همنوعان نیز دیده در تاریک

  هزار سال پیش  15هزار سال تا  45جدولی زمانی از تغییر و تحوالت انجام شده از   :7جدول 
قدمت 
  الت شخصی زیورآ  هاابزار و سالح   (سال) 

اجناس دفن 
  شده  

  هنر

45000  -  

هاي سوراخ  دندان
شده حیوانات  

  (بلغارستان) 
هاي صدفی مهره

  (ترکیه، لبنان) 

-  

فلوت از جنس 
استخوان: اولین  
آلت موسیقی  
شناخته شده 

، دیوارنگاره (آلمان)
  (اندونزي) در غار 

40000  

قالب و تور براي 
ماهیگیري در اعماق  

  (اندونزي) 
اولین چراغ شناخته  

  (فرانسه) شده 

هایی از جنس  مهره
پوست تخم شتر مرغ  

  (شرق آفریقا) 
هاي صدفی و مهره

(جمهوري  استخوانی 
  چک) 

احتمال استفاده از  
اجناس در زمان  

(استرالیا و دفن 
  آفریقاي جنوبی) 

هاي تندیسک
شیر، مرد و زن از  

  (آلمان)جنس عاج 
هاي  ترسیم شکل

و (اسپانیا) هندسی 
  (اندونزي) آثار دست 

ترسیم حیوانات  
  (فرانسه و اندونزي) 

35000  

گسترش استفاده از  
ابزارهاي از جنس  

  استخوان 
پیدایش سوزن براي  

دوختن لباس  
  (آمریکا) 

ابزارهاي حکاکی  
شده براي ثبت و  

  (فرانسه)ضبط 
پیدایش طناب و  

  سبد

هاي صدفی مهره
  (یونان) 

هاي تولید ه کارگا 
هاي سنگی و  مهره

عاجی و احتماال داد  
  (فرانسه)  هاو ستد آن

-  -  
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  -  (فرانسه)انداز نیزه  30000

سونگیر: اولین مورد 
 مستند (روسیه)

 1دولنی وِیستونیتسه 
  (جمهوري چک) 

 2گریمالدي غار 
  (ایتالیا)

کار با سنگ (نامیبیا 
  و استرالیا)

اولین تندیسک 
سرامیکی (جمهوري 

  چک)
دیوارنگاره در غار  

  (فرانسه) 

25000  -  

آویز، دستبند،  گردن
بند، و سربندهاي گردن

جنس  ساخته شده از 
عاج، استخوان، صدف، 

شاخ گوزن، دندان 
  حیوانات و انواع سنگ 

  -  (سیبري) 3مالتا

20000  -  

هاي چراغ با دسته
حکاکی شده (فرانسه)، 

توسعه فناوري  
تیروکمان، توسعه 

هاي استفاده از نیزه
تیز، اسکنه، درفش، 

انداز، مته، نیزه
  هاي تزئینیحکاکی 

شیوع زیاد اجناس  
  -  شده دفن 

15000  -  -  -  

ترسیم حیوانات  
  روي سنگ (نامیبیا) 

طراحی تراش  
خورده روي پوست 

تخم شترمرغ 
  (آفریقاي جنوبی)

گوید «اگر باور داشته  می  5پایان ایمانکه در کتاب اثرگذارش به نام    4سم هریس به قول  
دگی، زندگی و حیاتی که به شکل دیگري  میرید، [این جمله] پاسخیست براي زن باشید، نمی

قابل تصور نیست». برگزاري مراسم دفن، انجام آداب مخصوص و قرار دادن اجناس و اشیاي 
 

1 Dolni Vestonice 
2 Grimaldi 
3 Mal’ta 

4 Sam Harris 
5 The End of Faith 
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ها به چندین هزاران ساعت کار با حتی بسیار ارزشمند در کنار جسد که تهیه برخی از آن
ییرات مشخص  هزار سال گذشته از جمله تغ  40تا    20دست نیاز داشته است، در حدود  

رفتار انسان خردمند در این بازه زمانی هستند. رفتاري که موید آن است که در این دوران،  
میرد و چیزي فراتر از او وجود دارد یا کم به این باور رسیده است که او نمینوع بشر کم

  بهتر بگوییم چیزي «باید» وجود داشته باشد. او حاال به سطحی از فهم و درك رسیده است 
هایش  ي را براي پس از مرگ متصور شود و پاسخ نادانستهتربیشتواند جزئیات بسیار  که می

را با چیزي بدهد که دوست دارد حقیقت داشته باشد. این یعنی انسان خردمند در حدود  
هزار سال قبل و در مقایسه با دوران قبل از آن، بیش از هر زمان دیگري قادر یه فکر    40

طور که در ابتداي ک فرد پس از وقوع مرگ بوده است. قابلیتی که همانکردن به سرنوشت ی
اي قدرتمند نیاز  نامهاین بخش به آن اشاره شد به صورت مستقیم به داشتن حافظه زندگی

  شود. اي که مخصوص انسان است و در سایر جانداران دیده نمیدارد. حافظه

  
گذاري روي استخوان  اند با عالمتتوانستههاي اولیه که میخطاي از چوبنمونه  :35  ریو صت

  حیوانات ساخته شوند، ابزاري براي شمارش و ذخیره اطالعات. 

در طول فرگشت موجب شده که امروزه  مغز ما چیزي است که افزایش اندازه و کارایی آن  
هاي  دراز تفاوت مشخصی وجود داشته باشد. یکی از خصلتمیان فهم ما و یک میمون دم

هاي مغز، بیزاري آن از عدم قطعیت و ناتوانی در پیدا کردن ارتباطات مشخص در میان داده
هاي ورودي در  بندي دادهکند تا با پیدا کردن الگوها و دستهورودي است. مغز تالش می

ها  ترین زمان ممکن، مصرف انرژي خود را در زمان دریافت، ذخیره و پردازش دادهسریع
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  بهینه کند. چنین عملکردي مستقیما به بقا نیز مربوط است. 

از مرگ چه مینشانه انسان خردمند با سوال «پس  از مواجهه  اولیه  از حدود  هاي  شود»، 
ترین دوراهی تاریخ  انی که احتماال او در مقابل بزرگشود. زمهزار سال پیش دیده می  100

فهم و اندیشه خود قرار گرفته است. دو مسیري که یک سر آن پایانِ «بودن» و آغازِ «نبودن»  
بوده و سر دیگرش، این امید بوده که براي «بودن» هیچ پایانی در کار نیست. پذیرش اولی  

شده، به معناي فروریختن تمام  هایش روبرو میبراي یک انسان خردمند که تازه با نادانسته
انگیزهارزش از  معنی شدن همههاي زندگی، بیها و  چیز و در نتیجه فرورفتن در دریایی 

نادانی و عدم قطعیتی همیشگی بوده است. علت چنین پیامدي این بوده که او هیچ درکی  
رش دومی اما به معناي ادامه  گاه آن را تجربه نکرده بوده است. پذیاز نبودن نداشته و هیچ

هایی است  یافتن زندگی، به هم نخوردن روال همیشگی زیستن و حفظ شدن همه ارزش
آن به  عمر  تمام  در  خردمند  انسان  یک  بودهکه  پایبند  او    ها  که  است  منطقی  است. 

توانسته در مقابل وسوسه پاسخ دوم خیلی مقاومت کند. جوابی سرراست که او را از  نمی
قطعیت نجات میاین ج و عدم  نادانی  امروزي که هنم  انسان  میلیاردها  وقتی  است.  داده 
کنند، همچنان به درست  هایی با پشتوانه هزاران سال آموزش را با خود حمل میدانسته

  100توان از انسان خرمندي داشت که در حدود  بودن پاسخ دوم باور دارند، چه انتظاري می
هایت دانشش ساختن یک نیزه یا چماغ سنگی بوده است. از  زیسته و نهزار سال پیش می

اما ما  پاسخ دوم است  انسان خردمند همواره متمایل به پذیرش  اگرچه یک  طرف دیگر، 
پذیر بودن  اي، باید شواهدي عملی یا حداقل سرنخی از انجاممعموال براي ممکن بودن ایده

ز پرندگان ما را به سمت ایده پرواز  آن مالحظه کنیم. به عنوان مثال، احتماال دیدن پروا
کردن یا دیدن شنا کردن موجودات آبزي ما را به سمت ممکن بودن غواصی در دریاها برده  
است. مقصود این که ما نیاز به سرنخی در دنیاي خارج از ذهنمان داریم تا بتوانیم بر روي  

  آن، تفکرات مطمئن و قطعی بعدي را استوار کنیم. 

حرکت و  کرده که فرزند بیهزار سال پیش هیچوقت مشاهده نمی 150 یک مادر در حدود
نتیجه هرچند که با تمام   سردش، چند روز بعدد مجددا برخیزد و به زندگی بپردازد. در 
وجودش آرزوي زنده شدن فرزندش را داشته اما همزمان به خاطر رخ ندادن چنین چیزي  
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دیده است. به  ین موهبتی بسیار دور میدر دایره محسوساتش، او خود را از رسیدن به چن
فکر نمی بودن آن هم  به ممکن  شاید حتی  اینطوري که  است.  جاست که دستی  کرده 

آنمی بودن  او ممکن  به  و  او شود  الهام بخش  او نمیتوانسته  که  در زندگی  چه  توانسته 
که در دنیاي   روزمره ببیند را نشان دهد. دست پنهانی که باید آن را نه در دنیاي هوشیاري

  ناهوشیاري جستجو کرد. 

دهد  توانسته همان دست پنهان باشد. دستی که تاریخ نشان میخوابیدن و رویا دیدن می
توانسته  کند. رویا میبه ما در یافتن پاسخ سواالتمان کمک کرده و حتی امروز هم کمک می

تا آن باشد  نیز کمک کرده  ما  اجداد  را آنبه  زندگی  بتوانند  اند  که دوست داشته  طور ها 
هاي شناخته  توانیم مثالطور که واقعا بوده است. با نگاهی اجمالی به تاریخ میببینند، نه آن

ایم  ها بودهها در پی آنایم پاسخ سواالتی که سالها ما توانستهبیم که در آنشده زیادي را بیا
از مثال  1بِنزنافتن ساختار مولکول  هاي بسیار معروف آن یرا در رویاهایمان بیابیم. یکی 

کِکوله توسط   براي حدود    2آگوست  است.  زمان خواب  ترکیب    40در  که  بود   3بنزن سال 
شناخته شده بود اما با توجه به این که علم شیمی مدرن هنوز در ابتداي مسیر خود قرار  

ساختار    چنان توسعه نیافته بود، هاي مربوط به ساختار شیمیایی ترکیبات آنداشت و نظریه
این ترکیب، سوالی بزرگ در جامعه شیمی محسوب می این که آگوست  مولکولی  تا  شد. 

ها افکارش به این موضوع مشغول بود و یافتن ساختار چنین مولکولی به  کِکوله که مدت
او تبدیل شده بود، سرانجام در رویاهایش ماري را دید که دُم    ترین اهداف تحقیقاتیمهم

ه بود. در نتیجه این رویا، او به این نتیجه رسید که ساختار این مولکول  خود را گاز گرفت
ارایه کرد و دنیاي   1865تواند حلقوي باشد و این موضوع را در مقاله خودش در سال  می

  شیمی را تکان داد.  

در مورد نحوه چینش   4دیمیتري مندلیف توان به رویاي هاي دیگر در این زمینه میاز مثال
  6اتو لويرویاي   در مورد اصول روش علمی و  5رنه دکارت رویاي   عناصر در جدول تناوبی،

و نوبل پزشکی  جایزه  پیام  برنده  که  این  مورد  انتقال  فیزیولوژي در  با کمک  هاي عصبی 
 

1 Benzene 
2 August Kekulé 
3 Benzene 

4 Dmitri Mendeleev 
5 René Descartes 
6 Otto Loewi 
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  شوند، اشاره کرد. هاي شیمیایی منتقل میدهنده

  
  ماري که دم خود را گاز گرفته است. .کِکوله ویاير :36 ریو صت

است که تخمین زده می اتفاقی  موارد در    80شود در  رویا دیدن در زمان خواب،  درصد 
اي که در پستانداران و دهد. مرحلهرخ می 1حرکت تند چشم در خواب اي موسوم به مرحله

شود. عالوه بر این مرحله، خواب  گفته می  2رِم شود و به اختصار به آن فاز دگان دیده میپرن
گفته   3غیررِم ها، اصطالحا فاز  داراي سه مرحله دیگر نیز است که در مجموع به همه آن

شوند اما ها بسته میاند از: الف) چشمدهنده فاز غیررِم عبارتشود. سه مرحله تشکیلمی
کشد. ب) فرد وارد خواب سبکی  دقیقه طول می  10تا    5هوشیاري هنوز وجود دارد که  

کند. بدن آماده ورود به خواب  شود و دماي بدن افت میشود. ضربان قلب آهسته میمی
این مرحله خواب عمیق محسوب  دقیقه طول می  25تا    10شود که  عمیق می کشد. ج) 

این مرحله سختمی بیدار شود تا  شود و بیدار شدن در  این مرحله  اگر فرد در  تر است. 
کند. هرچه بر عمر فرد افزوده شود، از میزان خواب عمیقش کاسته  مدتی احساس گیجی می

مرحله)، فرد وارد فاز یا مرحله    3یررِم ( شود. پس از فاز غو بر مدت خواب سبکش افزوده می
یابد. معموال ورود به  شود، فازي که در آن ضربان قلب و سرعت تنفس افزایش می رِم می

دهد و مدت ماندن در آن نیز در مرتبه اول در  دقیقه پس از شروع خوابیدن رخ می  90آن 
مرحله    1ي فاز غیررم و  مرحله برا  3حدود ده دقیقه است. در طول خواب، این چهار مرحله ( 

 
1 Rapid Eye Movement Sleep 
2 REM 

3 NREM 



  ! یدو زندگ انیم یمرگ پل شود؛یها ممکن مناممکن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بوف  نشر آواي                                                         83

شود به تدریج بر  شوند و هرچه این چرخه تکرار میبراي فاز رم) به صورت متوالی تکرار می
شود، ممکن  شود. به طوري که آخرین باري که فرد وارد فاز رِم میمدت فاز رِم افزوده می

  است مدت حضورش در آن تا یک ساعت هم طول بکشد. 

  
  ساعتی معمول  8مراحل مختلف در یک خواب   :37 ریو صت

ها فرد در زمان دیدن رویا، از خواب  از نوع غیرشفاف که در آنرویا دیدن مخصوصا رویاهاي  
اي براي رسیدن ناخودآگاهانه به چیزهایی باشد  تواند وسیلهبودن خودش آگاه نیست، می

ها را بیابیم. به طور کلی و به صورت  توانیم آنکه در واقعیت به دنبالشان هستیم و نمی
م در مقایسه با رویاهاي رخ داده در فاز غیررِم،  متوسط نیز رویاهاي تجربه شده در فاز رِ

البته داستانیتر، احساسیتر، عجیب و غریبتر، فانتزيتر، واضحطوالنی تر  تر و رواییتر و 
ها خم به ابرو بیاوریم و از  توانند بدون این که ما در زمان دیدن آنهستند. رویاهایی که می

  ي را براي ما ممکن نمایند. تر بیشهاي نعجیب و غریب بودن آن تعجب کنیم، ناممک

اندیشد و هربار که دستی  اش میپدري را تصور کنید که شب و روز به فرزند از دست رفته
کند  بیند ابتدا به اشتباه تصور میکند، هربار که کودکی را از دور میکوچک او را لمس می

اي آرامش ندارد و بعضی  فرزند اوست. مادري که از غم از دست دادن همسرش لحظهکه  
می حتی  وقتی  مواقع  ولی  اوست  زدن  صدا  مشغول  همیشه  مثل  همسرش  که  شنود 

ها همگی مستعد دیدن رویاهایی درباره عزیزانشان هستند.  بیند. اینگردد کسی را نمیبرمی
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تواند در  تري دارند میپردازي قويمی قوه خیالخصوص در افرادي که کتفکرات روزانه به
جور  طول شب و زمان خوابیدن نیز به سراغ افراد بیاید. افرادي که واقعیات زندگی را نه آن

آن بلکه  میکه هست  زندگی  آن  با  و  ساخته  خیاالتشان  در  دارند  دوست  که  کنند.  طور 
ه اپیزودیک موثر و البته یک  هایی که براي تجربه کردنشان داشتن یک حافظپردازيخیال

هزار    40اي خوب الزم است. مواردي که به نظر انسان خردمند حداقل از  نامهحافظه زندگی
  ها مجهز بوده است. سال پیش به آن

هاي روزانه در زمان خوابیدن و اصطالحا در زمان دیدن  بافیادامه یافتن تفکرات و خیال 
فرضیه  کنند و تحت عنوان هم از آن حمایت می رویا، موضوعی است که برخی از تحقیقات

کند که رویاهاي ما در زمان خوابیدن شود. این فرضیه بیان میاز آن یاد می   1پیوستگی رویاها
هاي روزمره زیادي  تواند در ادامه یا در نتیجه افکار روزانه ما محسوب شوند. مثالدر واقع می

ایم. اطرافیان یک فرد مرده، رویاهایی ربه کردهاز این فرضیه وجود دارد که همگی آن را تج
می او  با  در  مرتبط  رویایی  هیچ  او  مردن  از  پیش  تا  اطرافیانش  که  فردي  هم  آن  بینند، 

است نمی زوج جوان که چندسال  بودند. یک  ندیده  شوند، رویاي توانند بچهموردش  دار 
  هاي شب یعه در نیمهبینند. یک مسلمان ش داشتنی را میداشتن یک بچه شیرین و دوست

شده   ساخته  و  زیرین  دنیاي  در  (نه جهنمی  گناهکار  شیعیان  مخصوص  رویاي جهنم  از 
بیدار می  2هادِس توسط   باستان،)  یونان  اعدام  خداي مرگ  به  زندانی محکوم  و یک  شود 

ممکن است هرشب کابوس انداخته شدن طناب دار به دور گردن خودش و افتادن چهارپایه  
ببیند.اگ انسانرا  که  نداریم  باورهایی  و  فکر  طرز  به  مستقیمی  دسترسی  ما  هاي  رچه 

در  -شکارچی داشته  40خوراکجو  خود  رویاهاي  مورد  در  قبل  سال  اینهزار  با  حال  اند، 
ها در این زمینه،  توانیم براي پی بردن به طرز فکر یا حداقل نزدیک شدن به باورهاي آنمی

خوراکجویی بپردازیم که سبک زندگی  -هاي شکارچییهبه مطالعه اطالعات ثبت شده از قبل
اند. این رویه به ما  خوراکجوي پیشاتاریخی داشته-هاي شکارچیتقریبا مشابهی با آن گروه

کند تا به تقریبی خوب از جایگاه رویا در سبک زندگی دوران باستان برسیم. به  کمک می
که توسط سازمانی غیرانتفاعی   19و  18فرهنگ مربوط به قرون  295عنوان مثال از میان 

 
1 Continuity Hypothesis of Dreams 2 Hades 
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مورد از    71اند،  توصیف شده  2دانشگاه ییل در    1هاي مربوط به روابط انسانی پروندهبه نام  
ها عمدتا بر اساس شکار،  آیند و سبک زندگی آنخوراکجو به حساب می-ها شکارچیآن

ه از میان این  ها حاکی از این است کگیري بوده است. دادهآوري مواد غذایی و ماهیجمع
اند. در این  مورد به رویا دیدن در زمان خواب توجهی بسیار ویژه داشته  293قبیله،    295

ها به عنوان  ها گاهی از رویا براي پیش بینی آینده استفاده شده و در برخی از آنفرهنگ
مثال   به عنوان  است.  شده  یاد  با درگذشتگان  براي دیدار  نوتکان محلی  اهل  در    3بومیان 

مناطق غربی کانادا دیدن مردگان در خواب را به عنوان شاهدي خوب از وضعیت زندگی  
در نواحی جنوب شرقی ایاالت متحده   4بومیان کریکگیرند.  خوب مردگان خود در نظر می

هایی  سال، هر ماه پیشکشاند و تا یکنمودهمردگان خود را به همراه اشیا و غذا دفن می
اند که روح فرد درگذشته در  ها معتقد بودهاند. آنبردهسر قبر او می  براي فردِ درگذشته، به

بومیان  ها در مورد زندگی توصیه و مشاوره بدهد.  شود تا به آنرویاهاي نزدیکان وارد می
اند زمانی که یک فرد، یکی از درگذشتگان را در گویان بریتانیا، معتقد بوده  5رودخانه براما
می رویا  او  در  و  بیند،  نمرده  که  روحی  است  درگذشته  فرد  روح  دیدن  مشغول  واقع  در 

اند که رویا دیدن  در برزیل معتقد بوده  6بومیان کانال همچنان مشغول زندگی است. همچنین  
در آفریقا این باور را   7راهی براي رفتن به دنیاي مردگان است. اهالی قبیله موبتی پیگمیز

اي از رفتن به دنیاي  انند غرق شدن در توهمات، نتیجهاند که رویا دیدن همکردهدنبال می
قبیله آینو از جزیره  دیگر است و کسب تجربه در رویا همانند کسب تجربه در واقعیت است.  

اند که وقتی افراد مشغول دیدن رویا هستند، جان  در روسیه این باور را داشته  8ساخالین 
  ند در زمان و مکان سفر کنند. توانها میشود و آنها از بدنشان خارج میآن

خوراکجو در -هاي شکارچیمهم بودن رویاهاي تجربه شده در زمان خواب در زندگی گروه
تر از آن، چیز دور از ذهن و عجیبی نیست. بسیاري از ما هزار سال پیش و حتی قبل  40

وي ماه  کنیم، دورانی که در آن موفق شدیم پا بر رنیز که امروز در این دوران زندگی می
ها را بشکافیم، از اتمسفر زمین خارج شویم، مرگ را به تاخیر بیاندازیم و حتی  بگذاریم، اتم

 
1 Human Relations Area Files (HRAF) 
2 Yale University 
3 Nootkan Indians 
4 Creek Indians 

5 Barama River Caribs 
6 Canela Indians 
7 Mbuti Pygmies 
8 Ainu of Sakhalin Island 
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اي نه چندان دور، احتماال مرگ زیستی را به رخدادي تاریخی تبدیل کنیم،  شاید در آینده
گی  دهیم و به دنبال تعبیر و پیدا کردن مفاهیمی فراتر از زند هنوز به رویاهایمان اهمیت می

آن در  گروهمادي  در  چیزي  چنین  چرا  پس  هستیم.  نهایت  ها  که  پیشاتاریخی  هاي 
مجسمه ساخت  گردندستاوردشان  و  سنگی  کوچک  اهمیت  هاي  بوده،  صدفی  آویزهاي 

از جایگاهشان در کیهان داشته افرادي که نه درکی  اند و نه هنوز توانسته  نداشته باشد؟ 
هایشان از ساختهندگی بیرون بیایند، نهایت دستترین شکل ز بودند از عصر سنگ و بدوي

اند که بر روي زمین کروي زندگی  دانستهجنس سنگ، استخوان و صدف بوده و حتی نمی
  کنند. می

ها» در ذهن اجدادمان، توانسته محلی باشد براي کاشتن بذر «ممکن بودن ناممکنرویا می
معنا باشد و تمامی  تواند بیامکان را بدهد که مرگ میهایی از این  ها سرنخمحلی که به آن

توانند در آن پرواز کنند، با عزیزان  هاي زندگی روزمره ممکن شود. دنیایی که میناممکن
ها را حی و حاضر ببینند، بوفالویی را با دستان  از دست داده خود، مجددا مالقات کنند و آن

تر از  هاي خوشمزه زندگی کنند و مهمنوشیدنی خالی شکار کنند، در سرزمینی پر از غذا و
همه دیگر با مانعی به نام مرگ و نیستی روبرو نباشند و «بودن» را بدون مشکل امتداد  

  دهند. 

نداشتهها آنآن  از سازوکار مغز و فرایند خوابیدن  اند که بدانند رویا  قدر آگاهی و دانش 
ها نیست و در واقع محصول  دنیاي ناممکناي براي ورود به سرزمین عجایب آلیس و  دروازه

دانستند  ها نمیدهد. آنفرایند فرگشتی خواب است که حتی در دنیاي حیوانات هم رخ می
از بخش انجام آن که دیدن رویا یکی  هاي فرایندي به مانند خوابیدن است. فرایندي که 

ژي، دفع مواد زائد،  براي مواردي همچون بازیابی توان از دست رفته در طول روز، حفظ انر
ها، تجربه  هاي بدن ضروري است. براي آنهاي عصبی مغز و تعمیر سلولهماهنگی سلول

خواسته بودن  مهمممکن  ناممکنشان،  دستهاي  نحوه  و  روش  از  آنتر  به  است.  یابی  ها 
ها، همین  هاي خردمند امروزي نیز چنین است. براي آنطور که براي خیلی از انسانهمان

تر از آن بوده است  ترین چالش زندگیشان هویدا شده، مهمنخی از ممکن بودن بزرگکه سر
ها نه ابزار الزم براي بررسی این  که بخواهند دنبال علت آن بگردند. مخصوصا این که آن
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  دانستند که باید به دنبال چنین چیزي بگردند. موضوع را داشتند و نه حتی می

ها میسر است» اولین سطح از فهم که «ممکن بودن ناممکنرسیدن انسان خردمند به این 
او در راستاي رسیدن به ساختن است. موضوعی که    1اولین نظریه همه چیز   گام اساسی 

هزار سال گذشته   40توان آن را در تغییرات انجام شده در نحوه دفن مردگان از حدود می
او حاال می کرد.  از حیرتی  مشاهده  شدن  با خارج  انسانتواند  احتماال  تباران در چند  که 

اند، سعی کند افکارش را جمع و جور و فهمش را توسعه  میلیون سال گذشته درگیر آن بوده
هزار سال پیش به ابزاري به نام زبان نیز مجهز شده است،    50دهد. او که احتماال حداقل از  

لزوما به مرگ ختم نشود  تواند  داند که حداقل در ذهن او، انتهاي این مسیر میحاال هم می
داند که بایستی افکار و سواالتش را با دیگران نیز در میان بگذارد. سواالتی از این  و هم می

ها در رویاها زنده  روند؟ اگر آندست که اگر مردن آخر مسیر نیست پس مردگان به کجا می
زندگی روزمره  چه است که در  هستند، پس اکنون کجا هستند؟ آیا «من» چیزي فراتر از آن

شود  با آن سرو کار داریم؟ آیا «من» هویتی نادیدنی است که پس از مرگ، از جسم جدا می
شود همان «من» رها شده پس از مرگ جسم است؟ اگر چنین  چه در رویاها دیده میو آن

توانیم او را در  کند و چرا ما نمیاست، محل سکونت این «من» کجاست؟ چطور زندگی می
  اري ببینیم؟ زمان هوشی

 
1 The First Theory of Everything 
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 شود! کنند؛ انسان خدا میمردگانی که خدایی می
[وسیله  به مذهب  ناآزموده  عقاید  تبدیل  براي]  اي 

تزلزل  و  قطعی  قدرت  حقایق  اعمال  کمک  با  ناپذیر 
  نهادها و گذر زمان است. 

  زــ ریچارد داوکین.

تا   20خوراکجو که معموال -شکارچیهاي کوچک اي و گروهی به صورت گروهزندگی دسته
هزار سال    18رسیدند تا حدود  نفر نمی  100ها به  ترین گروهاند و در شلوغنفره بوده  50

حال، شواهد حاکی از این است که از این دوران به بعد و با  پیش ادامه داشته است. با این
دیگر نزدیک شده  یک  هاي خردمند بههاي مختلفی از انسانکم دستهتر شدن هوا، کمگرم

کم  اند. در این دوران، کمپرداختهو در مواقع مشخصی از سال به شکار گروهی و مشترك می
اند در  دائمی و اولیه بودههاي نیمهگاههایی که به نظر نوعی اقامتگاههایی از سکونتنشانه

در تاریخ است که  فرانسه و اسپانیاي امروزي یافت شده است. احتماال این براي اولین بار  
و در محلی که به منظور   دیگر همکاري کردههاي خردمند با یکهاي زیادي از انساندسته

بار در طول تاریخ حضور  اند. این چنین است که براي اولیناقامت ساخته شده، ساکن شده
که    هاییشود. بارقههایی از شکل گیري اجتماع دیده میانسان خردمند بر روي زمین، بارقه

 1فرهنگ مردمان ناتوفی جانشینی، بایستی به  براي دیدن نتیجه و ثمره آن در شروع یک
شده است و  شناخته می  2شام اي که در گذشته با نام  (منطقه  ساکن شرق دریاي مدیترانه

 
1 Natufian culture 
2 Levant 
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گیرد.) چشم دوخت. عالوه بر  سوریه، لبنان، اردن، اسرائیل و فلسطین امروزي را در برمی
دیدن براي  به    این،  عبادت جمعی  و    1تپه گوبکلیشروع  امروزي  ترکیه  شرقی  در جنوب 

در    2هویوك چتلگذاري زندگی شهري به  ها براي پایههمچنین براي دیدن نخستین تالش
جنوب ترکیه امروزي نگاه انداخت و منتظر اتمام دوران عصر سنگ و شروع تدریجی دوران  

  بود.  3نوسنگی 

  
  منطقه جغرافیایی شام در شرق دریاي مدیترانه :38 ریو صت

ب که  است  این  از  اعضاي گروهشواهد حاکی  تعداد  - هاي شکارچیه صوررت کلی هرچه 
افکار آن  تربیشخوراکجو   ها به  ها و همچنین آداب و رسوم آنبوده، بر میزان پیچیدگی 

شده است. با نزدیک شدن  خصوص در مورد دفن مردگان و زندگی پس از مرگ اضافه می
کم این فرصت پدید  کمها،  جانشین شدن آنهاي خردمند و یکهاي مختلف از انساندسته

 
1 Gobekli Tepe 
2 Çatalhöyük 
3 Neolithic 



  ! شودی انسان خدا م کنند؛ی م ییکه خدا یمردگان 
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هاي کوچک خود  هاي خردمند در مورد مرگ و نیستی در دستهآمد که پاسخی که انسان
ها،  هاي دیگر به اشتراك بگذارند. کنار هم قرار گرفتن این پاسخبه آن رسیده بودند را با گروه

کمک    تري را خلق کنند. تصویري که با ها کمک کرد که بتوانند تصویر بزرگعمال به آن
آن بتوانند به سواالت جدیدي پاسخ دهند. سواالتی که هر گروه و دسته در مسیر یافتن  

  ها رسیده بودند. پاسخی براي مرگ و نیستی، به آن

هاي خردمند  انسانجانشینی  هرچند که پیدا کردن زمان دقیق به عنوان دوران شروع یک
اند. به عنوان مثال،  هایی را ارایه کرده ها در این زمینه تخمیندشوار است اما برخی تالش

هاي صورت پذیرفته بر روي مردمان ناتوفی بوده است.  ها مربوط به بررسییکی از این تالش
  12500تا   9500ها جایی بین هاي شرق مدیترانه که اوج تمدن آنمردمانی اهل سرزمین

ها  سال قبل بوده است. دورانی که تقریبا با شروع دوران نوسنگی همپوشانی داشته است. آن
اي بودند که به اهلی سازي حیواناتی مانند سگ و خوك روي  اولین مردمان شناخته شده

- اند و همچنین ممکن است اولین مردمانی بوده باشند که از سبک زندگی شکارچیآورده
دهد تغییر سبک  اند. شواهد نشان میجانشینی و کشاورزي رفتهیک  خوراکجویی به سمت

و جمعزندگی آن آهو  مانند  شکار حیواناتی  از  میوهها  به  آوري  فندق  و  بلوط  مانند  هایی 
گاه  صورت فصلی، به سمت پرورش گندم و جو ناگهانی نبوده و حتی پس از ساخت سکونت

آن کشاورزي،  محصوالت  پرورش  در و  همچنان  زمان    ها  در  به خصوص  مواقع،  از  برخی 
  اند. رفتهکمبود منابع غذایی، بعضا به سراغ سبک زندگی قبلی خود می

هاي پیدا کردن زمان تقریبی  شاید در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد اما یکی از راه حل
خوراکجوي -هاي شکارچیجانشینی مردمان ناتوفی، به عنوان یکی از اولین گروهشروع یک

هاي یافت شده در این منطقه است، بله درست خواندید  اتاریخی، بررسی دندان موشپیش
موش  اند که اولی یک نوع زیستهدندان موش. در آن دوران دو نوع موش در این منطقه می

اروپاي غربی (  1خانگی  هاي موش(  3دم کوتاه مزرعه ) و دیگري نوعی موش  2موش خانگی 

 
1 Mus musculus domesticus 
2 Western European house mouse 
3 Short-tailed Field Mouse 
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هاي پیدا شده در پنج غار مختلف و همچنین  موش  دندان  سی) بوده است. برر 1ايمقدونیه
سایت سایر  نشاندر  منطقه،  این  در  باستانی  شکل  هاي  در  زیگزاگی  الگوي  یک  دهنده 

هاي ساکن در این منطقه میان ها است که به معنی تناوب نوع موشهاي این موشدندان
  100پیدایش فرهنگ ناتوفی،    هزار سال قبل از  200دو نوع موش ذکر شده است. در حدود  

ها حال، یافتهاست. با این  هاي مزرعه بودههاي آسیاب یافت شده متعلق به موشدرصد دندان
هاي مزرعه  هزار سال پیش، دیگر اثري از دندان موش  15حاکی از آن است که در حدود  

قین این هاي خانگی است. تفسیر محقهاي یافت شده متعلق به موشنیست و تمامی دندان
کم مردمان  این  که  معناست  این  به  تغییري  چنین  که  است  حوالی  بوده  همین  در  کم 

اند، میزان سکونت  جانشینی را آغاز کردهاند یا اگر قبل از آن یککرده  جانشینی را شروعیک
ها در این حوالی، به حدي رسیده که موجب چنین تغییري در شکل و  جانشینی آنو یک

دائمی و دور    هاي نیمهگاهجانشینی، ساختن سکونتها شده است. یکظاهر دندان موش
شده است، از جمله مواردي هستند که در  ها مصرف میریختن مواد غذایی که توسط موش

می زمانی  دوره  موجب  این  غذایی  مواد  گرفتن  قرار  دسترس  در  باشد.  داده  رخ  توانسته 
موشمی جمعیت  بر  که  ش شده  افزوده  خانگی  آنهاي  و  و  ود  کوتاه  دم  رقیب  بتوانند  ها 

از میدان به در کنند. در حدود  مزرعه از    13اي خود را  هزار سال پیش مجددا شواهدي 
شود که این خود با شواهد  هاي مزرعه دیده میها به سمت موشتغییر شکل دندان موش

  تر کمو استفاده    تر از قبلها حاکی از ساخته شدن بناهاي کوچکباستانی تطابق دارد. یافته
  ها است. از آن

شواهد حاکی از این است که مردمان فرهنگ ناتوفی چند هزارسال بین زندگی به سبک  
به سبک یک-شکارچی و زندگی  بودهخوراکجویی  کامل جانشینی در نوسان  انتقال  و  اند 

جانشینی در یک شب به انجام نرسیده است. موضوعی که هم  ها به سمت زندگی یکآن
هاي خانگی و هم با کمک  توان آن را با کمک تغییرات انجام شده در شکل دندان موشمی

خوراکجوي مناطق دیگر مانند آمریکا و  - هاي شکارچیبررسی روند مشاهده شده در قبیله
قبیله این  زندگی  سبک  تغییر  کرد.  مشاهده  زندگی  چین  به  نشینی  کوچ  زندگی  از  ها 

 
1 Mus macedonicus 
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حال،  شود. با اینها دیده میجسته و گریخته در آن  جانشینی یکنواخت نبوده و روند یک
هزار سال پیش و    15جانشینی اولیه که به نظر از حدود  دهد که روند یکالگوها نشان می

گروه  اکثریت  که  است  رسیده  جایی  به  شده،  آغاز  ناتوفی  مردمان  شکارچیاز  - هاي 
جانشینی کامل  مت یکهزار سال پیش به بعد، به س   10خوراکجوي پیشاتاریخی از حدود  

  اند. سکونتی دائمی که بر اساس کشاورزي و تولید غذا بوده است. روي آورده

  
فوقانی گوبکلی39  ریو صت از حلقه: نماي  از یکی  (باال چپ)، نمایی  (پایین چپ)،  تپه  ها 

  ین راست) تپه (پایتپه (باال راست)، نقشه کلی گوبکلیشبیه سازي فرایند ساخت گوبکلی

در    1اورفهشانلیاي در نزدیک شهر  هکتاري است که بر روي تپه  22اي  تپه، منطقهگوبکلی

 
1 Şanlıurfa 
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هزار است،    12تا    10جنوب شرقی ترکیه کنونی واقع است. این مکان که داراي قدمتی بین  
قد  خرسنگیمیحاوي  میترین  شده  شناخته  خرسنگهاي  از    Tهایی  باشد.  که  شکل 

تن   20متر و وزنشان تا   6هاي آهی تهیه شدند و ارتفاعشان تا حدود  تراشیده شدن سنگ
تپه کشف  ها در منطقه گوبکلیمورد از این خرسنگ  200ها، تا  رسد. مطابق آخرین یافتهمی

اند. اما کاربرد این  ساختارهایی حلقه مانند شده شده که با چینش مدور خود موجب ایجاد
 مکان و بناهایی این چنین عظیم آن هم در آن دوران چه بوده است؟ 

هاي دفن زباله یا دیگر  پزي، چالههاي باستان شناسی هیچ گونه خانه، اجاق خوراكیافته
هایی از  ها و جامحال، کاسهاند. با این شواهد مربوط به سکونت دائمی را در این محل نیافته

جنس سنگ در کنار هزاران استخوان گوزن، آهو و خوك در این محل یافت شده است.  
از برگزاري جشن یا آئینی جمعی که شاید حتی قربانی کردن حیوانات را  هایی  چنین یافته

آهکی    هاي یافت شده در شش حوضچهکند. بررسی ته ماندهنیز در برداشته حمایت می
گوبکلی در  شده  یافته  حدود  بزرگ  در  داراي ظرفیتی  هرکدام  که  هستند    160تپه  لیتر 
توان بر اساس آن گفت احتماال  اي که میانهاست. نش  1اُگزاالت حاکی از پیدا شدن ترکیب  

توان در سایر  هاي مشابهی را میشده است. یافتهها آبجو یا مالت تولید میدر این حوضچه
تپه که در جنوب ترکیه امروزي مشاهده کرد. به عنوان عصر با گوبکلیهاي باستانی همسایت

یافته در  مثال،  آمده  دست  به  من  2تپه کُرتیکهاي  شرقی  طقهکه  شمال  در  باستانی  اي 
عصر بوده، حاکی از یافت  تپه همتپه است و تقریبا از لحاظ قدمت زمانی با گوبکلیگوبکلی

که   ترکیبی  است،  شده  پیدا  سنگی  ظروف  در  اسید  تارتاریک  مانند  آلی  ترکیبات  شدن 
  تواند موید حضور شراب باشد. می

 3کالوس اشمیت ها در این محل یافت شده است اما  هاي بسیار کمی از انساناگرچه استخوان 
جا  تپه بوده است آنباستان شناس آلمانی که تقریبا حدود دو دهه مشغول بررسی گوبکلی

توان  س، میداند. بر این اسا را مکانی براي دفن مردگان یا معبدي مقدس براي مردگان می
  ترین معبد دنیا دانست. این مکان را اولین مکان مقدس ساخته شده توسط نوع بشر و قدیمی

 
1 Oxalate 
2 Körtik Tepe 
3 Klaus Schmidt 
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 اُگزاالت  تپه حاوي کلسیم: حوضچه سنگ آهکی یافت شده در گوبکلی40 ریو صت

گوبکلی قدیمیاگرچه  مکانتپه  که  نیست چرا  تنهاترین  اما  است  نوع خود  در  هاي ترین 
تپه  ها نیز شواهدي مشابه با گوبکلیباستانی دیگري نیز در نزدیکی آن وجود دارد که در آن

(قدمت:   2نِوالی چوري سال)،  12000(قدمت:  1هاالن چِمی هایی مانند شود. مکانه میدید 
تپه  سال) که داراي قدمتی تقریبا مشابه با گوبکلی  10500(قدمت:    3چایونو سال) و    10500

و در آن کاسههستند  تعداد زیادي  بعضا  نیز  و    Tهاي سنگی  و ستون  ، مجسمهها  شکل 
  شود. هایی با شکل و شمایل حیوانات دیده میهمچنین مجسمه

هزار   18کم از خوراکجو که اثرات آن کم- هاي شکارچیرسد، نزدیک شدن گروهبه نظر می
هزار سال پیش کار را به جایی    11500شود، حاال و حداقل از حدود  سال پیش دیده می

این گروه که  است  کرسانده  با  مورد  مک یکها  و صحبت در  براي تجمع  را  دیگر محلی 
پاسخ بتوانند  که  بسازند. جایی  طی  مردگان خود  و  مستقل  صورت  به  یک  هر  که  هایی 

رسیده آن  به  گذشته  سال  اثري  چندهزار  نتیجه  در  و  بگذارند  اشتراك  به  هم  با  را  اند 
باورهاي یککننده و همچنین تقویتتایید  اکننده بر  مري که با کمک یک  دیگر بگذارند. 

هایی به اندازه  ها حاکی از آن است که ساخت سازهگروه یا دو گروه میسر نبوده زیرا تخمین

 
1 Hallan Çemi 
2 Nevalı Çori 
3 Çayönü 
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نفر نیاز داشته تا سنگ الزم براي ساخت    500تپه، حداقل به  هاي موجود در گوبکلیسازه
  هاي سنگی را از معادن به این محل جابجا کنند. ستون

خوراکجوي پیشاتاریخی براي اولین بار  - هاي شکارچیگروهتپه موید آن است که  گوبکلی
نوعان خود در محلی مخصوص جمع شوند و افکار  توانستند در کنار همدر تاریخ خود می

توانستند احتماال  ها میدیگر به اشتراك بگذارند. آنخود درباره زندگی بعد از مرگ را با یک
ها آگاه شوند  ن صورت، هم از نظرات سایر گروههایشان را براي هم تعریف کنند و به ایخواب

هاي فعلی که امروزه تقریبا براي هر  درمانی  و هم خود را تسلی دهند. چیزي شبیه به گروه
حال، شواهد احتمالی از حضور آبجو  ها ثبت نام کرد. با اینتوان در یکی از آنموضوعی می

ها عالوه بر گفتگو نه آن باشد که آنهاي سنگی یافت شده شاید بتواند نشاو شراب در ظرف
راهی یافته بودند که بتوانند با کمک آن براي لحظاتی از زندگی روزمره خارج شوند و با 
را به عالمی که   را فراموش کنند و هم خود  ورود به حالتی خلسه مانند هم دردهایشان 

می زندگی  آن  در  نزدیکنیاکانشان  مکنند  احتماال  که  حالتی  کنند.  آن  تر  با  مشابه  وارد 
  شود.  امروزه در مناطق مختلفی مانند بومیان آمریکاي جنوبی دیده می

  
هاي پیدا  شکل یافت شده در نِوالی چوري، مشابه با خرسنگ  )T(یت  : خرسنگ41  ریو صت

  تپه شده در گوبکلی
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 1آیاهواسکا گردان به نام  بومیان آمریکاي جنوبی براي رفتن به چنین حالتی از دَمنوشی روان
نوع گیاه محلی تهیه    2هاي بومی و از حداقل  کنند. دمنوشی که توسط ِشمِناستفاده می

برمی روانرسیشود.  حاوي  دمنوش  این  که  کرده  ثابت  نام  ها  به  قدرتمندي  گردان 
تواند منجر به تجربه مواردي مانند حرکت با سرعت  اي که میاست. ماده  2تریپتامین متیلدي

  نور، خروج از بدن و دیدن روح شود. 

  
تیره (  3سایکوتریا ویریدیسهاي  آیاهواسکا معموال مخلوطی از دو گیاه به نام  :24  ریو صت

	(تیره شمعدانیان) است.  4روناسیان) و بَنیستروپسیس کاپی  	

اند و  تپه در مورد این که درگذشتگانشان نمردهتوانستند در گوبکلیهاي خردمند میانسان
ها را در این محل حاضر  دیگر صحبت کنند و حتی آناند با یکتنها به دنیاي دیگري رفته

تواند این باشد که  تپه میان مانند موجود در گوبکلیهاي انسبدانند. یک تفسیر از مجسمه
اند. نمادي احتماال مادي و  ها نمادي از حضور درگذشتگان در این محل بودهاین مجسمه

نداشته زمینی  دیگر جسمی  که  مردگانی  براي  آنزمینی  بازماندگان  که  مردگانی  ها  اند. 
اند بلکه داراي قدرتی وراي قدرت  ندهها زکم به این نتیجه رسیده بودند که نه تنها آنکم

توانند بدون نیاز به داشتن جسمی فانی، همچنان ها مییک انسان عادي هستند چرا که آن
توانند بدون این  شوند و میترسند، پیر نمیدر قالبی متفاوت زنده باشند. مردگانی که نمی

هزار سال پیش، چنین    12  که دیده شوند، وجود داشته باشند. از دید یک انسان خردمند در
 

1 Ayahuasca 
2 N,N-Dimethyltryptamine 
3 Psychotria viridis 
4 Banisteriopsis caapi 
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نبوده معمولی  انسان  یک  دیگر  آنافرادي  بلکه  فراانساناند  بودهها  نیرومند  اند.  هایی 
اند جسم فانی خود را ترك کنند و در قالب و کالبدي جدید به  فراانسانهایی که موفق شده

  زندگی خود ادامه دهند، کالبدي که دیگر محدود به زمان و مکان نیست. 

مند بوده است وقتی  که در تمام طول عمرش از محبت و حمایت پدر و مادرش بهرهفرزندي  
اند، طبیعی است  هایی تبدیل شدهبه این نتیجه رسیده است که والدینش به چنین فراانسان

ها را داشته باشد. تبدیل تدریجی مردگان و نیاکان که همچنان انتظار کمک از طرف آن
فراانسانها به  دارند،  انسان خردمند  را  انسان  عهده  از  کارهایی خارج  انجام  توانایی  که  یی 

اولین نظریه همه  تواند نشانهمی براي رسیدن به  از برداشته شدن دومین گام اساسی  اي 
ها»، به نظر حاال  چیز باشد. پس از برداشتن گام اساسی اول یعنی «ممکن بودن ناممکن

ها توسط چه کسی؟» هم رسیده  ام ناممکنانسان خردمند به پاسخی اولیه براي پرسش «انج
  است. 

اید و با تبلت خود مشغول خواندن این متن  شاید براي شما که امروز در منزل خود نشسته
  10هستید، این موضوع عجیب به نظر برسد. این که چطور یک انسان خردمند در حدود  

وانند به قدري قدرتمند  تهزار سال قبل به این نتیجه رسیده بوده که درگذشتگانش می  12تا  
باشند که در حل مشکالت به او کمک کنند. به این صورت که مثال موجب نجات فرزند  

هاي بنیادي حال، وقتی به چهارچوببیمار و رو به مرگش یا کشتن دشمنانش شوند. با این
ادي  توانید کمی از تعجبتان بکاهید. افکار و باورهاي اساسی و بنیافکار خود نگاه کنید می

هاي عمیق و تاریخی دارند چیزهایی نیستند که در یک روز،  هایی که ریشهخصوص آنما به
اند و به تدریج بر جزئیات  ها به مرور شکل گرفتهیک هفته و یا یک ماه ایجاد شده باشند. آن

هاي ما نیز صادق است. مثال  ها و افسانهها افزوده شده است. موضوعی که در مورد قصهآن
مروز معتقدیم که مجرم را باید بر اساس قوانین مدنی مجازات کرد و نه هر نوع مجازاتی  ما ا

هزار    10که دلمان بخواهد. چنین طرز فکري در یک روز و یک شب حاصل نشده است. در 
اید، ممکن بوده که به راحتی  رفتهسال پیش اگر شما تهدیدي براي فردي دیگر به شمار می

. موضوعی که از یک جایی به بعد سعی شده که اصالح شود و نتیجه  توسط او به قتل برسید 
می را  حدود  آن  در  حمورابی  قوانین  در  بسیار    3700توان  که  قوانینی  دید.  پیش  سال 
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دانیم  ایم: چشم در برابر چشم، دست در برابر دست و جان در برابر جان. امروز اما میشنیده
و مقابله به مثل، رفتاري در راستاي ایجاد که حتی چنین نوع مجازاتی هم صحیح نیست  

چرخه خشونت است. مجازاتی که نه داراي اثر تنبیهی سازنده بر روي فرد که عمال پاك  
  کردن صورت مساله است. 

- توان این طور متصور شد که یک انسان خردمند در یک گروه خوراکجوبه شکل مشابهی می
کرده که مثال پدربزرگ  محبتش، روزي تنها تصور میشکارچی باستانی، به خاطر عالقه و  

ها،  کم با گذر نسلاش انسان خوبی بوده است. موضوعی که عجیب نبوده اما کمدرگذشته
هاي کند چرا که انساناین طرز فکر به این باور تبدیل شده که این انسان خوب تو را رها نمی

توانسته به  کم میاین طرز فکر کمخوب به فکر دیگران و به خصوص عزیزان خود هستند. 
تواند  کند، در مشکالت هم میاین سمت برود که آن آدم خوب و مهربانی که تو را رها نمی

توان متصور شد، که این  طور الی آخر. روي دیگر این قضیه را هم میکمکت کند و همین
اند  کردهلم و ستم میاند که در دوران زندگی خود به دیگران ظهایی شرور بودهاجداد، انسان

  اند آثاري این چنین بر زندگی بازماندگان بگذارند. توانستهو حاال بعد از مرگ هم می

کند و ببیند که باور  توانسته تا جایی پیش برود که بشر چشم خودش را باز  این موضوع می
توانند زندگی روزمره او را تغییر دهند.  قدر قدرت دارند که میاش آندارد اجداد درگذشته

البته اصال هم برایش عجیب نبوده که چنین باوري از کجا آمده است و او اصال چرا به چنین  
عتقد است. براي تایید چنین باوري کافی بوده چند روز پس از درخواست کمک  باوري م

هاي فرزند به طریقی التیام  هاي کشنده فرزندش، زخمیک مادر از نیاکانش در التیام زخم
او توسط حمله   کرد،  به مرگ  نفرین  را  زنی، همسرش  که  این  از  یا یک هفته پس  یابد 

که این افراد چندین بار و براي چه امور دیگري  حیوانات وحشی کشته شود. مهم نبوده  
ها پاسخی نیامده است.  یک از این درخواستاند و براي هیچ  یا نفرین کرده  درخواست کمک

ها را مجاب کند که این همزمانی و توالی  توانسته آنبار حل شدن موضوع هم میحتی یک
ی هنوز در قرن بیست و یکم هم  میان درخواست و تغییر وضعیت را «اجابت» بنامند. ما حت 

هزار سال پیش اصال عجیب نیست.    12تا   10به چنین طرز فکري مبتالییم و وجود آن در  
هاي متبرکه ها و بقعهزادههزاران بیمار العالج و رو به مرگی که امروزه براي شفا به نزد امام
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میرند و هیچ اجابتی  میها  شوند را در نظر بگیرید. مهم نیست که چند نفر از آنبرده می
ها بهبود پیدا کند تا این بهتر شدن وضعیت  در کار نیست. تنها کافی است که یکی از آن

  فرد پس از درخواست، اصطالحا شفا در نظر گرفته شده و این چرخه مراجعه پایدار بماند. 

اصلی به  توانند بر له یا علیه زندگان عمل کنند از دالیل چنین طرز تفکري که مردگان می
به مردگان اي به نام  وجود آمدن پدیده هاي  اي که مثالشود. پدیدهمحسوب می  1احترام 

خوراکجویی  -توان دید. به عنوان مثال، در قبیله شکارچیزیادي از آن را حتی امروزه هم می
بولیويبه نام   این چنین وجود  که یک قبیله بدوي محسوب می  2سیرونو در  شود، باوري 

رود که نیاکانش  زمانی که یک فرد در شکار خود ناموفق است به سمت محلی میدارد که  
ها براي یافتن و انجام شکاري موفق درخواست کمک کند.  اند تا از آنجا دفن شدهدر آن

  اند. نیاکانی که در زمان حیات خودشان شکارچیان قابلی بوده

پاپوآ  هایی از مردمان بومی ساکن  وههاي بسیار جالب در این باره، مربوط به گریکی از مثال
هزار سال قبل در    40هاي خردمند ساکن آن از حدود  اي که انساناست. منطقه  3گینه نو 

جا حضور داشته و به صورت مستقل از سایر نقاط زمین نیز موفق شدند کشاورزي را در  آن
قدري بوده است که تا  ها به  حال، دورافتادگی آنهزار سال قبل آغاز کنند. با این  10حدود  

سال   آن  1930حدود  به  استرالیایی  این گروهمیالدي که جویندگان طالي  رفتند،  ها جا 
توان از این مردمان به عنوان شاخصی استفاده  کشف نشده باقی مانده بودند. در نتیجه، می

آن بررسی  کمک  با  که  که  کرد  کرد  مالحظه  را  باورهایی  و  ترکمها  اختالط  میزان  ین 
چه جویندگان استرالیایی مالحظه کردند  اند. آنیرپذیري را از جامعه بزرگ جهانی داشتهتاث

اي و کشاورزانی بدوي بوده است که در روستاهایی کوچک زندگی  در واقع یک زندگی قبیله
اند. مردمانی که اگرچه به زندگی پس از مرگ و محترم بودن روح درگذشتگان باور  کردهمی

ها  شده است. آنها دیده نمیثري از اعتقاد به خدا یا خدایی آسمانی در آناند اما اداشته
کردند که  پریده و سفیدپوست روبرو شدند تصور میزمانی که با بیگانگان استرالیایی رنگ

کردند که این  ها تصور میاند. آنها آمدهاند که براي دیدار آنروح نیاکانشان را مالقات کرده
 

1 Ancestor Worshiping 
2 The Siriono Nomads of Bolivia 
3 Papua New Guinea 
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اند.  ها مالقات کردهها در رویاهایشان با آنوارد همان ارواحی هستند که آنهاي تازه غریبه
نمی که  بودند  متعجب شده  قدري  به  قبایل حتی  این  از آسمان  افراد  ارواح  این  دانستند 

  اند یا از زمین! آمده

باور به ارتباط با مردگان حتی در قرن بیست و یکم میالدي هم باور عجیبی نیست و براي  
ترین قبرستان محل سکونت خود بزنید و شاهد رفتار  کافی است سري به نزدیک  دیدنش 

تر و مطابق آمار، اند. در مثالی دقیقافرادي باشید که بر سر قبرهاي عزیزان خود حاضر شده
اند و این اند یا حضور آن را حس کردهاند که یا روح دیدهها ادعا کردهدرصد از آمریکایی  18

درصد رسیده است. حاال   29بحث احساس ارتباط با مردگان مطرح شده، به آمار زمانی که 
در نظر بگیرید اگر یک نظرسنجی مشابه با این، در کشوري اسالمی مانند ایران یا افغانستان  

  انجام شود، چه اعداد و ارقامی به دست خواهد آمد.  

ل مرگ به یک افسانه،  ما در عصري هستیم که به نظر با رسیدن به جاودانگی زیستی و تبدی
این با  نداریم.  آمارهایی نشان میفاصله زیادي  ما هنوز هم ترجیح  حال، چنین  که  دهند 

هایمان را درمان کرده،  هاي مدون و آزموده شده که بیماريدهیم که به جاي آموختهمی
انگیز الالکتریسیته و اینترنت را برایمان به ارمغان آورده و دایره شناختمان را تا جایی خی

اند، همچنان پیرو باورهاي مردمان  مانند لبه جهان قابل مشاهده و حتی فراتر از آن باز کرده
لباس براي  ساده  دکمه  یک  تهیه  از  حتی  که  مردمانی  باشیم.  عاجز  باستان  هم  هایشان 

  اند. این مورد، خود یک مثال دیگر از این واقعیت است که ما همواره در وسط یک دایره بوده
کنیم. در نتیجه فارغ از این  هایمان زندگی میاز نادانسته ا به بیان بهتر یک محیط کرويی

که چقدر سعی کنیم به سطح این کره برسیم و با عبور از آن، از نادانی خارج شویم، هرچه  
شود. به بیان دیگر، اگرچه با افزایش  تر میبر دانشمان افزوده شود، قطر آن کره هم بزرگ

نادانسته  دانشمان، از  میبخشی  دانسته  قبلی  نادانستههاي  اما  هم،  شوند  جدیدي  هاي 
  شوند. همزمان آشکار می

خوراکجو در ابتداي دوران  -هاي شکارچیهاي احترام به مردگان توسط قبیلهاحتماال نشانه
هزار سال پیش) را بتوان در قبایل مشابه امروزي نیز مشاهده کرد. به    12نوسنگی (حدود  
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در کاناداي امروزي مراسمی تحت عنوان «جشن مردگان» دارند    1اُجیبوهن مثال، قبیله  عنوا
هر   طی  می  3تا    2که  برگزار  میسال  فراهم  غذایی  مواد  مردگان  براي  و  شود.  شود 

نیز براي مردگان خود مراسم رقصی براي دعوت روح مردگان   2فوت هاي بلکسرخپوست
  کنند. خود برگزار می

هاي  جانشینی، ساخت اولین معبد و اصطالحا محلی براي برگزاري آئینیک  آغاز تدریجی
هالل  اي به نام  همگی در منطقه  3جمعی، شروع اهلی کردن حیواناتی مانند بز و گوسفند

اي که به عنوان یکی از  ). منطقه6یا داس بارور به وقوع پیوسته است (شکل    4خیز حاصل
خیزي زمین و هم از  از لحاظ آب و هوایی و حاصلشود و هم  مهدهاي تمدن شناخته می

لحاظ موقعیت جغرافیایی به عنوان پلی میان آفریقا و اوراسیا، در موقعیتی بسیار مناسب  
جانشینی و آغاز کشاورزي نیز  خیز حتی قبل از شروع یکبوده است. منطقه هالل حاصل

شواهد به دست آمده در  خوراکجو بوده است به طوري که  -هاي شکارچیمورد توجه قبیله
آوري  هزار سال قبل، مردمان آن منطقه به جمع  19اسرائیل کنونی حاکی از آن است که در  

  اند. پرداختهجو و گندم وحشی و همچنین زیتون، بادام، پسته و انگور وحشی می

سته متوجه این  توانکم میزیسته با کمی دقت کمانسان خردمندي که در این دوران می
آیند که در سال گذشته دانه  هایی به عمل میموضوع شود که گیاهان جدید در همان محل

ها بر روي زمین ریخته شده بود. رسیدن به چنین فهمی به مرور زمان خود عاملی  و بذر آن
هزار سال پیش    12تا    10توان در حدود  براي شروع کشاورزي بوده و نتیجه نهایی آن را می

اسرائیل، شمال سوریه، شمال عراق، جنوب ترکیه و البته رشته کوه زاگرس در مناطق    در
  غربی ایران مالحظه کرد. 

قدیمی منطقه هالل حاصلاگرچه  به  به شروع دوران کشاورزي  مربوط  شواهد  خیز  ترین 
اما این منطقه تنها منطقه  نبوده که مردمان ساکن آن به  مربوط است  اي در طول تاریخ 

 
1 Ojibwe 
2 Blackfoot Indians 

 رسد.هزار سال قبل هم می  32ها قدمتی بسیار زیادي دارد و حتی به حدود  برخی معتقدند که اهلی سازي سگ  3
4 Fertile Crescent 
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اند. شواهد حاکی از این است که در  مستقل موفق به ورود به دوران کشاورزي شدهصورت 
شود. تحولی که  سایر مناطق کره زمین هم چنین تحولی حتی در سالیان بعدتر دیده می

و می آمده  به دست  به عنوان به صورت مستقل  موازي دانست.  تحولی  نوعی  را  توان آن 
دره رودخانه  اهلی شدن و پرورش آگاهانه برنج در    سال پیش، شاهد 8900مثال، در حدود 

در دشت سیالبی    1تسه یانگ ارزن  پرورش  و همچنین  امروزي  در    2رودخانه زرد در چین 
منطقه   8500حدود   مردمان  رسیدن  براي  دیگر  مورد  هستیم.  پیش  صورت  سال  به  اي 

ج  هد پرورش کامستقل به انقالب کشاورزي، به پاپوآ گینه نو مربوط است. جایی که شوا
توان مشاهده کرد. شواهد  هزار سال پیش می  10و نیشکر را از حدود    5یَم ، موز،  4تارو،  3پیچی

تواند در  رسیدن به دوران کشاورزي به صورت مستقل، عالوه بر چین و پاپوآ گینه نو، می
  و جنوب صحراي آفریقا نیز مشاهده شود.  6مناطق دیگري مانند پرو، آمریکاي میانه 

تر  توان به آن اشاره کرد، نزدیکجا میجانشینی که در اینترین نکات شروع یکیکی از مهم
هاي ها بوده است. موقعی که قبایل انسانزندگان به عزیزان از دست رفته آن تر بیششدن 

و سبک شکارچیخردمند زندگ با - ی کوچ نشینی  مواجهه  خوراکجویی داشتند، در زمان 
افتاده است، رها یا دفن جسد یکی از اعضا، معموال آن را در همان حوالی که مرگ اتفاق می 

آنمی که  بوده  این  کاري  چنین  علت  نقل طوالنی  کردند.  و  براي حمل  مناسبی  ابزار  ها 
نداش  این معناست که براي آنتهجسدي که رو به فساد بوده است را  این به  ها عمال  اند. 

جانشینی  حال، با شروع یکمالقات همیشگی محل دفن عزیزان مقدور نبوده است. با این
می رخ  موضوع  این  در  اساسی  مردگان تغییري  بازماندگان،  نظر  از  دوران،  این  در  دهد. 

آنفراانسان بودند.  قدرت  حتی  و  احترام  اهمیت،  داراي  آنقدهایی  براي  که  جایی  ر  ها 
هاي خردمند  جانشینی، انسانتپه ساخته شد. با پیدایش یکمخصوص و عظیم مانند گوبکلی

اي که ین فاصله ممکن با درگذشتگان خود قرار بگیرند. کاهش فاصلهترکمتوانستند در می

 
1 Yangtze River Valley 
2 Yellow River 
3 Pandanus 
4 Taro 
5 Yam 
6 Mesoamerica 
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احترام  توانسته موجب یادآوري دائمی مردگان به بازماندگان و در نتیجه افزایش عزت و  می
  ها شود. آن

  
اي شبیه به کمان و داراي آب و هواي مساعد  خیز، منطقهمنطقه هالل حاصل :43 ریو صت

  براي کشاورزي

کردند  در دوران کشاورزي مردگان معموال در همان زمینی که خود روزي بر روي آن کار می
شدند. شواهد حاکی از این است که در اوایل و در نزدیکی محل سکونت خانواده دفن می

هزار سال قبل، این نزدیکی در برخی موارد    12تا    10شروع دوران کشاورزي و در حدود  
ها، رسم دفن عزیزان در زیر  بوده است. به طوري که مطابق یافته  تربیشاز این هم  حتی  
ها در این دوران رواج داشته است. پایبند بودن به این رسم، به قدري مورد توجه بوده  خانه

که حتی در برخی موارد مشاهده شده که یک فرد خانه خود را بر روي قبر عزیزان خود بنا  
  کرده است. 

این دوران، در داخل قبر مردگان قرار داده می با نگاه شده  ی به اجناس و اشیایی که در 
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هاي خردمند در این دوران را نیز مالحظه کرد.  توان تغییرات در نوع نگرش انساناست، می
هزار سال قبل شروع شده و حاال در این دوران به جایی رسیده    100موضوعی که از حدود 

کند. به طوري که براي  بر اساس نوع جنسیت جسد تغییر می  که اشیاي قرار داده شده، 
تیغه و  داس  مثل  اختصاصی  کامال  اشیایی  حضور  شاهد  اُبسیدین  مردان  جنس  از  هایی 

ها بوده و براي کمک به فرد مرده براي  هستیم. ابزاري که منعکس کننده سبک زندگی آن
. در کنار جسد زنان نیز اشیایی  شده است شروع زندگی بعدي، در کنار جسد او قرار داده می

آویز، دستبند، پابند، کمربندهایی از جنس استخوانی  هاي سنگی و صدفی، گردنمانند مهره
  شود. ها دیده میو زیورآالتی مانند آن

ها خوراکجو به نحوي بوده که آن-هاي شکارچیجانشینی بشر و در نتیجه نزدیکی گروهیک
اند.  نمودهبنا و کار کشاورزي در زمین مجاور خانه خود می  دیگر شروع به ساختدر کنار یک
طور که در ابتداي  کم و در ادامه منجر به تشکیل روستاهاي کوچک شد. همانامري که کم

اي مختصر شد، یکی از مناطقی که بایستی نتیجه همگرایی اولیه  این بخش نیز به آن اشاره
اي هویوك است. منطقهاي به نام چتلمنطقه هاي پیشاتاریخی را در آن مشاهده کرد،گروه

جا  هزار سال که اولین تالش انسان خردمند براي تشکیل شهر در آن 9با قدمتی در حدود 
هاي خوب باستانی براي دیدن موضوع دفن  هویوك یکی از مکانصورت گرفته است. چتل

اي از وجود ك نمونههویومردگان در داخل یا نزدیکی خانه است. بناهاي یافت شده در چتل
هایی فشرده و به هم چسبیده بوده  است که شامل خانه  1روستایی بزرگ یا نوعی شهر اولیه 

خانه بودهاست.  بسته  از هر چهار طرف  که  از آن  هایی  به هر یک  ورود  محل  تنها  ها،  و 
به  اي تعبیه شده در سقف بوده است. راه ورود و خروج هر خانه یکی بوده و دسترسی  حفره

آن، به یک پلکان یا چیزي شبیه به نردبان نیاز داشته است. این راه، عالوه بر ورود و خروج  
را به  در نقش دودکش خانه هم عمل می از پختن غذا در اجاق خانه  کرده تا دود ناشی 

بودن منازل به یک این میبیرون هدایت کند. چسبیده  شده که چیزي به  دیگر منجر به 
و سقف خانهرو در چتلهاسم کوچه یا پیاد باشد  ها تنها راه ممکن  هویوك وجود نداشته 

ها نیز  شده و سقفها با گچ پوشانده میبراي عبور و مرور افراد باشد. دیوارهاي داخلی خانه

 
1 Proto-city 
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اند. موضوعی که موارد مشابه با آن را هنوز هم  شدهداشته میهاي چوبی نگهبا کمک تیرك
  مالحظه کرد. توان در مناطق روستایی می

  
  هویوكها (باال) و ساختار یک خانه منفرد (پایین) در چتلنمایی از مجموعه خانه :44 ریو صت

قبر در بخش کوچکی از   500دهد که بیش از کشفیات انجام شده در این منطقه نشان می
ها  هاند. به طوري که یافتها قرار داشتهاین منطقه پیدا شده است که اکثر قبرها در کف خانه

قبر را در خود جاي داده است. عالوه بر   8صورت متوسط نزدیک به دهد هر خانهنشان می
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دانه اُخرایی  هاي یافت شده در این محل، با رنگاشیاي یافت شده در کنار اجساد، استخوان
رنگرنگ بودند.  براي چنین  دانهآمیزي شده  آن  از  استفاده  قدمت  اي که مطابق شواهد، 

ترین موارد یافت شده در کنار  رسد. یکی از جالبهزار سال پیش می  100ود  کاري به حد 
اي که اولین آیینه شناخته شده  اجساد، نوعی آیینه مُدور و از جنس اُبسیدین است، آیینه

ها حتی به این مورد هم  رسد که بازماندهآید. به نظر میدر طول تاریخ بشر به حساب می
  ز مانند خودشان نیاز به دیدن روي خود دارند.  اند که مردگان نیدقت کرده

توان این بناها را نوعی معابد  اند که به نظر میها حتی بناهاي مخصوصی ساخته بودهآن
نگه زنده  براي  اولیه  مقدس  و  گرفت.  مشخص  نظر  در  درگذشتگان  و خاطره  یاد  داشتن 

ها ساخته شده  درخواست کمک از آنهاي مقدسی که براي احترام به مردگان و حتی  مکان 
از جمله آنبودند. کمک توان به داشتن محصول فراوان، باران خوب، دور  ها میهایی که 

  بودن بیماري و دفع دشمنان اشاره کرد. 

  
  هویوكنه اُبسیدین یافت شده در منطقه چتلنوعی آی :45 ریو صت

به  شروع یک احترام  افزایش  با  که  کشاورزي  سپس  و  ساخت  جانشینی  حتی  و  مردگان 
توانسته منجر به اتفاق بناهاي مخصوص براي ارتباط و احتماال نیایش همراه بوده است، می

مهم دیگري در طول تاریخ بشر خردمند شود. کشاورزي که پس از دعا و درخواست کمک  
از روح جد کشاورزش چندین بار با محصول خوب روبرو شده، پدري که روح مادر مهربانش،  
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است کمکش را پاسخ داده و به او در بهبود حال فرزندش کمک کرده و یک شکارچی  درخو
که روح نیاکانش، شکارچیان قدرتمندي بودند و همواره به او در داشتن شکار خوب کمک  

اند. این افراد که هر کدام به وجود یک  کردهاند، حاال همگی در نزدیکی هم زندگی میکرده
کم  اند، ممکن بوده که کممشخص باور داشته  اراي یک قدرتیا چند فراانسان شخصی و د

ي را در نظر بگیرند.  تربیشهاي  پا را فراتر گذاشته و براي مردگان خود نیروها و توانایی
هایی اختصاصی شود که  توانسته نهایتا منجر به ظهور تدریجی فراانسانچنین روندي می

بوده نیرو  داراي  و توانستهو میاند  هرکدام در چند زمینه  بازماندگان  از مشکالت  گره  اند 
این اجداد نیرومند با یکحتی مردمان قبیله دیگر، موضوعی  هاي دیگر باز کنند. مقایسه 

دیگر بوده  ناپذیر و ناشی از برهمکنش و زندگی اجتماعی مردمان آن دوران با یکاجتناب
ند که یکی بگوید جد کشاورز من  رساتوانسته کار را به این جا  اي میاست. چنین مقایسه

رسانی و اعطاي موهبت از جد کشاورز تو بهتر است یا مثال بگوید در مقایسه با  در کمک
کنند.  سایر اهالی دهکده، روح نیاکان شکارچی من شکارهاي بهتري را براي من فراهم می

یی باشد که  هاتوانسته در هر زمینه منجر به انتخاب فراانساننتیجه چنین طرز فکري می
اند به عنوان مثال  توانستهها را خدایانی مینیاتوري دانست، پیشاخدایانی که میتوان آنمی

آورنده باران، اعطا کننده شجاعت و دالوري، فروفرستنده خشم و بال و مواردي از این دست  
مقایسه نیاکان درگذشته باشند. چنین  این  از  برخی  به  احترام  تقویت  به  منجر    هایی که 

اولین نظریه همهمی برداشته شدن گام سوم در راه ساخته شدن  چیز  شده، عمال معادل 
می پاسخ  یک  آن،  در  که  گامی  است.  با  بوده  مقایسه  در  بهتر  پاسخی  به  تبدیل  خواهد 

  هاي دیگر شود. پاسخ

بوده اجدادي  و  نیاکان  همان  خدایان  که  باور  خدایی  این  به  بازماندگان  توسط  که  اند 
د، موضوع جدیدي نیست و از همان دوران باستان نیز نظرات مشابهی با آن مطرح  ان رسیده

این باور بوده که «خدایان در   1اوهمروس بوده است. به طوري که فیلسوف یونانی     نیز بر 
  اند.» کم توسط رعایا به خدایی رسیدهاند که کمفرمایانی بودهواقع همان حکم

جداد نیرومند یک دهکده از نظر مردمان آن دهکده  مشخص نیست که دقیقا از چه موقع ا
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کم جایگاه،  و  توانایی  لحاظ  شدهاز  تبدیل  امروزي  شبیه خدایان  به چیزي  دو کم  اما  اند 
این که هرچه دهکدهتوان بر روي آنموضوع وجود دارد که می اول  ها و  ها حساب کرد. 

وپا  نیرومندتري براي خود دستاند، طبیعتا اجداد  تر شدهجانشین بزرگاصطالحا قبایل یک
باشند زیرا    اند که اجداد نیرومندتري داشتهاند. به عبارت دیگر، این قبایل مجبور بودهکرده

ها مترادف بوده  درخواست  ترشبی در یک قبیله، عمال با تعداد و تنوع    تربیشتعداد ساکنین  
کرده،  ها درخواست کمکی میسانبر این، هربار که فردي از یک قبیله، از این فرااناست. عالوه

اند. کافی بوده  کردهتر جلوه میحاصل، برخی از این «ارواح باستانی» قوي  بر اساس نتیجه
است یک خانواده متوجه شود که امسال چند درخواستش براي محصول خوب، توسط ارواح  

اي فایده  کند،نیاکانش «اجابت» شده و خانواده دیگري ببیند که هرچه درخواست کمک می
شده که از نظر مردمان ساکن  روند. این باعث میندارد و محصوالتش همچنان از بین می

از سایر نیاکان درگذشته باشد و درنتیجه   تربیشها، توانایی برخی از این نیاکان آن دهکده
  هایی که بازمانده او محسوب ها نیز افزوده شود. احترامی که حتی خانوادهبر مقام و ارج آن

هاي کرده است. از طرف دیگر در گروهکم مجبور به پذیرش آن میاند را نیز کمشدهنمی
نیازها نیز  بزرگ افراد و  ناخواه، اجداد منتخب    بوده است در نتیجه خواه  تر بیشتر تعداد 

اند که در امور نامربوط نیز به اجابت درخواست بپردازند.  شدهبایستی به این توانایی مجهز می
این منظور نیز کافی بوده که یک روح باستانی در یک زمینه غیرتخصصی فقط به یک    براي

هاي متوالی از او  درخواست پاسخ بدهد یا بهتر بگوییم یک اتفاق خوب پس از درخواست
اي را در نظر گرفت که از نظر بازماندگان، داراي توان درگذشتهرخ دهد. به عنوان مثال، می

رو، بازماندگان تا مدتی براي امور  ت کشاورزي بوده است. از همینتوانایی کمک به مشکال 
اند.  کردهمربوط به کشاورزي مانند باروري زمین و محصول خوب و بدون آفت به او رجوع می

توان در  اند که نتیجه مشابهی را میکم مشاهده کردهحال، از یک جایی به بعد کمبا این
همسر    تربیشي طلب باران، درمان بیماري، مهر و محبت  هاي دیگر مانند مراجعه برازمینه

هزار    7تا    12و مواردي از این دست نیز مشاهده کرد. اگرچه ممکن است در جایی بین  
جانشین رسما به عنوان یک خدا هاي یکسال قبل، یکی از این اجداد مورد احترام قبیله

سال پیش و پیدا   6500حدود  شده اما به دلیل فقدان مستندات، مجبوریم تاپرستیده می
شدن مستندات قابل اتکا صبر کنیم. 
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شود؛ خداي قادر مطلق! چیز ساخته میاولین نظریه همه  

زاده  ا ایمان  نام  به  فرزندي  نادانی،  نام  به  مادري  ز 
  شود. می

  ــ جرمی تیلور.

مراسم و آداب  دست آمده حاکی از وجود هزار سال پیش به بعد که شواهد به 40از حدود  
می عمال  است،  مردگان  دفن  زمان  در  زیاد  جزئیات  نشانهداراي  زیاد  توان  آگاهی  هاي 

هاي خردمند از زندگی بعد از مرگ و حتی داشتن برنامه مشخص براي مردگان را  انسان
هاي خردمند در آن دوران، حال، مدرکی وجود ندارد که بدانیم انسانمشاهده کرد. با این

اند  پرستیدهم وجود باالتر و قدرتمندتر از همه چیز مانند خداي آسمانی را میچیزي به نا
  11500اند. شواهد مستندي از این موضوع حتی تا حدود یا حداقل به وجود او باور داشته

شود. در مجموع، اگر خواسته باشیم  تپه بنا شده است هم دیده نمیسال پیش که گوبکلی
توان این نوع نگاه انسان خردمند تا اینجا داشته باشیم می  بندي از درك، فهم ویک جمع

 ترین ناممکنگونه گفت که حاال او به این نتیجه رسیده که مردن پایان کار نیست و مهم
او حاال مطمئن شده که دنیاي دیگري  او تا به آن روز، برایش ممکن شده است.  زندگی 

پسین است. او حتی تقریبا مطمئن شده  وجود دارد و مرگ پلی براي رفتن به این دنیاي  
  تواند مثبت یا منفی باشد. توانند بر روي زندگی او اثر بگذارند، اثري که میکه مردگان می

نشین، تبادل آرا و نظرات، رشد فرهنگ و  هاي کوچجانشینی و اختالط گروهبا شروع یک
ار به جایی رسید که  همچنین افزایش میزان فهم انسان خردمند در چند هزار سال بعد، ک
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توانستند به  مردگان از دید بازماندگان همچون خدایان مینیاتوري شوند. موجوداتی که می
ها بیایند. پیشاخدایانی که  ها در حل مشکالت کمک کنند و در زمان نیاز به یاري آنآن
هاي خردمند  البته انسان کم به خدایانی غیرانسانی و ماورایی تبدیل شوند.اند کمتوانستهمی

چه که قرار است بعدا به آن برسند،  چه به آن باور دارند در مقایسه با آندانستند که آننمی
ها را کم آنحال قرار است که گذر زمان، کمدر چه سطحی از قدرت و توانایی است. با این

  ماجرا کند.  تربیشمتوجه ابعاد  

  
  نمایی تقریبی از منطقه بین النهرین  :46 ریو صت

میان  یا همان    1بین النهرین «خدا»، در هاي نوشته شده در مورد وجودي به نام  اولین نشانه
، جایی حوالی دو رود دجله و فرات در عراق امروزي یافت شده است. خدایی به نام  رودان
شده است. آبی که بارورکننده و  که خدایی مرتبط با آب و زمین در نظر گرفته می  2اِنکی

شده است. ضمنا بد نیست به این نکته نیز اشاره شود که به نظر  شیرین در نظر گرفته می
النهرین، تنها یک کلمه براي اشاره به هر دو مورد «آب» و «مایع منی»  در زبان مردمان بین

 
1 Mesopotamia 2 Enki 
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  وجود داشته است. 
در جنوب عراق کنونی به دست    1اِریدو هاي انجام شده در شهر باستانی  ها از کاوشاین یافته

  6500آمده است و حاکی از وجود معبدي براي چنین خدایی است که قدمت آن به حدود 
  6500گوید که حداقل از حدود  ها به صورت مستند به ما میرسد. این یافتهسال قبل می

ي که  اند، آن اجدادسال پیش، آن ارواح باستانی که در نوع خود خدایانی مینیاتوري بوده
توانستند خیرخواه و کمک کننده یا در نقطه مقابل شرور و کینه توز باشند، حاال وارد می

اند. در این دوره، این پیشاخدایان، این خدایان مینیاتوري حاال  مرحله جدیدي از تحول شده
اند یا حداقل جاي خود را  کم به خدایانی اولیه و در نوع خود منحصر به فرد تبدیل شدهکم
  اند.  چنین خدایانی داده به

افزایش روز به روز و  توان آنخدایانی که می از  نمادي  اولیه نامید که عمال  ها را خدایان 
توسعه باور به وجود ارواح باستانی هستند. باوري که پایبندي چند هزارساله انسان خردمند  

تواند نیرویی فراتر  یبه آن، او را قانع و از لحاظ ذهنی آماده پذیرش این موضوع کرده که م
ها را  از او نیز وجود داشته باشد. حاال در ادامه، کار به جایی رسیده که انسان خردمند آن

انسان، الیق ستایش، پرستش و حتی   از  انسان یا فراانسان که خدایانی کامال متفاوت  نه 
  ساخت معابدي مخصوص بداند. 

انسان نسبت به   افکار  این چنین در  باورها و عالیقش در طول چند هزار  تغییر و تحولی 
ها ذاتا تمایل داریم که در توصیف چیزي سال، اصال موضوع عجیبی نیست چرا که ما انسان

کند  که خیلی دوست داریم، اغراق کنیم. توصیفاتی که هدفمان را به بتی نشکستنی تبدیل  
بت شده نیز به  و حتی ممکن است قوانین طبیعی را هم زیر سوال ببرد. در طول تاریخِ ث

ها دیده شده است که مردگان خود را به مقام خدایی برسانند،  دفعات چنین رفتاري از انسان
توان از ایزدانگاري در طول  هاي زیادي میشود. مثالگفته می  2ایزدانگاريرفتاري که به آن  

ر مصر  هاي درگذشته دتوان به خدا خوانده شدن فرعونها میتاریخ آورد که از جمله آن
باستان، خدا خوانده شدن برخی از مردگان در چین باستان (مانند ژنرالی چینی در دودمان 

 
1 Eridu 2 Apotheosis 
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پس از مرگش)، خدا خوانده شدن مسیح در دین مسیحیت و حتی   2گوان یوبه نام  1مینگ
  اللهیان، اشاره کرد. خدا دانسته شدن علی توسط علی

شود و اوج شکوفایی  آغاز تمدن بشر یاد میاز بین النهرین که معموال به عنوان اولین محل 
توان به عنوان اولین مکانی یاد کرد سال قبل بوده است، می  4300تا  6500آن جایی بین  

به طور مستند می داشتهکه  براي خود خدایی  مردمان ساکنش  به  دانیم که  رسیدن  اند. 
خردم انسان  درك  پیشرفت  و  شناخت  توانایی  افزایش  موید  باوري  توسعه  چنین  در  ند 

توان در زندگی اجتماعی موجود در این محل نیز  باورهایش است. اثر چنین پیشرفتی را می
گوید که مردمان ساکن در این محل، صرفا کشاورزان  مشاهده کرد. به طوري که شواهد می

هایی که  اند و مراتب شغلی مختلفی وجود داشته است. شغلیا شکارچیانی معمولی نبوده
ماهی کشاورزان کارگران،  کارفرمایان،  سربازان،  ،  بازرگانان،  نانوایان،  آبجوسازان،  گیران، 

  شده است. هنرمندان، معماران و البته روحانیون را شامل می

مستندات حاکی از این است که مفهومی به نام اقتصاد وجود داشته و شامل تولید و تجارت  
ازاي  پارچه در  جو  و  کنجد  روغن  چرم،  پشم،  از  بافی،  الجورد  عمان،  از  مس  دریافت 

افغانستان، عقیق از پاکستان، صدف و مردوارید دریایی از هند، چوب از لبنان، اُبسیدین از  
ترکیه و همچنین قلع، نقره، عاج و البته برده از مناطق دیگر بوده است. مردمان این منطقه  

بوده افرادي  گاوآهن، چرخ سفالاولین  از  که  قااند  ارابه،  و  گري،  قانون مدون  بادبانی،  یق 
ها  ها این بوده که آنتر از همه ایناند. مهمکردهها استفاده ها و اندازهاستانداردي براي وزن
توانیم  اند و به همین دلیل است که ما براي اولین بار در طول تاریخ میزبان نوشتاري داشته

یک انسان خردمند آگاه شویم.  به صورت مستند و مستقیم از رفتار و تا حدودي از افکار  
یکی دیگر از دستاوردهاي مردم این منطقه بوده است.    3حماسه گیلگمش بر این، خلق  عالوه

شود.  دستاوردي که از آن به عنوان اولین شعر سروده شده در ادبیات دنیاي کالسیک یاد می
  ود. ش اي که در آن نقش خدایان و همچنین موضوع مرگ به خوبی دیده میمنظومه

به نظر، هر شهر در بین النهرین باستانی، داراي خدایی مخصوص به خود بوده است و هر  

 
1 Ming Dynasty 
2 Guan Yu 

3 The Epic of Gilgamesh 
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ترین و  اند. معابدي که احتماال در هر شهر، بلند کدام از این خدایان معابد مخصوصی داشته
شده و فرض مردمان آن دوران بر این بوده که این خدایان ترین ساختمان محسوب میمهم

  کنند. شان بر روي زمین، در این معابد حضور پیدا میدر زمان حضور

اریدو،  شهر  اِنکی، خداي  میکهن  اگرچه  حساب  به  مستند  خداي  میان  ترین  در  اما  آید 
توان به این مورد برخورد که این خدا نیز خود زاده خدایان هاي مردمان آن زمان میداستان

و پدر این    1اِنلیل ها اِنکی در کنار برادرش  ی که بر اساس آنهایپیشین بوده است. داستان
اند. در حماسه گیلگمش چنین آمده  شدهترین خدایان محسوب می، مهم2(آنو)  آندو یعنی  

الهه تنها  نام  که زمانی  به  و    3نامواي کهن  آنو (خداي آسمان)  که  بود  او  و  وجود داشت 
(الهه زمین) را به دنیا آورد و در ادامه ازدواج آنو و کی بود که منجر به تولد   4کی خواهرش 

ایجاد  والدین خود و در نتیجه  اِنلیل (خداي باد) موجب جدایی  اِنکی شد. وجود  اِنلیل و 
فاصله میان آسمان و زمین شد. به نظر، در شهرهاي مختلف بین النهرین، خدایان مختلفی 

 5اوتو خدایانی مانند آنو خداي شهر اوروك (پدر خدایان انکی و اِنلیل)،  اند،  شدهپرستیده می
الهه شهر اورك و همسرش    7ایشتاریا همان    6اینانا خداي شهر نیپور،    انلیل خداي شهر آرسا،  

خداي شهر الگاش. از    11نینگیرسوخداي شهر اوما و    10شارا خداي شهر اور،    9نانا،  8دومزوي 
، قدرت و توانایی هر یک از این خدایان در یک یا چند زمینه مشخص  نظر مردمان آن دوران

عنوان مثال آنو خداي آسمان، نانا خداي ماه، اوتو خداي خورشید، اخالق و  بوده است. به  
حقیقت، اِنلیل خداي باد، هوا، زمین و طوفان، اینانا خداي عشق، زیبایی، رابطه جنسی و  

  اند.  محصول و اِنکی خداي آب بوده خداي باروري و 12تموز قدرت سیاسی، 

ها در زندگی  و اثرگذاري آن  انسان خردمندي که روزگاري به قدرتمند بودن اجداد درگذشته
ها را به خدایانی  روزمره رسیده بود، حاال وارد مرحله جدیدي شده است. جایی که او آن

ها هایی نیرومند نیستند بلکه موجوداتی متفاوت از انسانتبدیل کرده که دیگر صرفا فراانسان 
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توان در داستانی مالحظه کرد که در  هاي این تبدیل احتمالی را میکی از نشانههستند. ی
مورد تموز، خداي باروري و محصول و همسرش اینانا است. مطابق یکی از باورهاي مردم  

می ناراحت  تموز  توجه  عدم  و  عیاشی  از  ناراحتی  به خاطر  اینانا  النهرین،  به  بین  و  شود 
ببرد. جایی که تموز براي همیشه    2دنیاي زیرین وید که او را به  گمی  1گاال هیوالیی به نام  

اینشود و حتی خدایان هم نمیجا زندانی میدر آن او را بازگردانند. با  اینانا  توانند  حال، 
می پشیمان  مدتی  از  میپس  همسرش  دنبال  به  میشود  پیدا  را  او  و  با  رود  سپس  کند. 

زیرین    3ارشکیگال،  ِکمک دنیاي  بزرگالهه  خواهر  می  که  محسوب  نیز  او اینانا  از  شده، 
توافق میمحافظت می به  اینانا با تموز  بتواند دنیاي  کند.  تا هر سال براي شش ماه  رسد 

ها بپردازد و  زیرین را ترك کند و به زمین بیاد تا در زمان رشد محصوالت به مراقبت از آن
  سپس براي شش ماه بعدي به دنیاي زیرین بازگردد 

ال بر روي دهد. اول این که چنین خدایی قبچنین داستانی حداقل دو موضوع را نشان می
کرده است (مانند اجداد درگذشته که روزي روي زمین  زمین بوده و مانند مردم زندگی می

شود (مانند یک انسان که از نظر  اند) و تنها پس از مرگ توانسته وارد دنیاي دیگر  زیستهمی
از مرگش وارد دنیاي دیگر می توانسته  شود). روندي که میمردمان آن دوران، تنها پس 

ها در نهایت خدایانی غیرانسانی  ي هریک از اجدادِ درگذشته نیز به انجام برسد و از آنبرا
بسازد. مورد دوم این است که این خدا تنها شش ماه بر روي زمین حضور داشته و در زمان  

اثرگذاري نداشته است. موردي که نشان می امکان  اولیهنبودنش نیز  اي که  دهد خدایان 
ن دوران براي خود انتخاب کرده، هنوز خصوصیات انسانی زیادي را با  انسان خردمند در آ

اند. تموز تنها در شش ماهی که کشت و کار برقرار بوده حضور داشته و  کردهخود حمل می
در شش ماه دیگر که بیکار بوده بایستی در جایی به نام دنیاي زیرین منتظر بماند. احتماال  

تا عدم فعالیت تموز در شش ماه دوم و سرد سال که  این داستان براي این ساخته شده  
اند،  رسیده است را توجیه کند. آن را به دنیاي پس از مرگ فرستادهکشاورزي به انجام نمی

اند  آن هم طوري که هیچ خدایی نتواند آن را بازگرداند. با این حال، استثنایی برایش گذاشته
الهه دنیاي زیرین بوده، بتواند در شش ماه  زنی همسر و کمک خواهر همسرش که  تا با چانه

 
1 Galla 
2 Underworld 

3 Ereshkigal 
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دوم که به حضورش نیاز است، روي زمین حاضر باشد. پس از چنین رخدادي است که تموز  
  گیرد.مسئولیت جدید خداوندي دنیاي زیرین را هم به عهده می

  
دهنده برخی از  که نشان 2اَکِداي باستانی و یافت شده در ، استوانه1استوانه آدا  :74 ریو صت

  رسان اِنکی)، اِنکی و اینانا (پیام 3خدایان آن دوره است. از راست به چپ به ترتیب: ایسمود 

شوند اما از نظر نوع عملکرد و جایگاه تاریخی  چنینی خدایانی اگرچه رسما خدا محسوب می
ها هاي بسیار زیادي از رفتارهاي انسانی در آنیانی اولیه هستند. خدایانی که هنوز نشانهخدا

اند.  شود و جز نام و جایگاه، تقریبا تفاوت خیلی خاصی با ارواحی قدرتمند نداشتهدیده می
پاسخشکل ادامه  در  اولیه  این خدایان  انسانگیري  نادانسته  هاي  به  بوده،  خردمند  هایش 

حال، این خدایان اولیه  ها مرگ و نیستی بوده است. با اینترین آنهایی که مهمهنادانست
ها مانند  ها بودند و رفتارهایی مشابه با آنهنوز درگیر مشکالتی مشابه با مشکالت انسان

با خدایان   همکاري  خانوادگی،  نسبت  داشتن  همسر،  داشتن  و خوابیدن،  به خوردن  نیاز 
قدرت و داشتن دستیار و جانشین و داشتن توانایی مشخص و    دیگر، وجود سلسله مراتب

  بعضا محدود را داشتند. 

این که یک انسان آن هم در آن دوره زمانی خدایانش را شبیه به خودش تصور کند چیز  

 
1 The Adda Seal 
2 Akkad 

3 Isimud 
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توان آن را اولین قدم از تصویرسازي خدایان دانست. موضوعی که  دور از ذهنی نیست و می
ها نیازهایی طبیعی داشته باشند که اصوال وظیفه  شده این خدایان همانند انسانباعث می
، فیلسوف یونانی هم به همین  1گزنوفانس کنندگان بوده است.  پرستشها برعهده  تامین آن

گونه اشاره  انگاري و تعابیر انسانها به پوشاندن مفاهیم در قالب انسانموضوع و تمایل انسان
پوشند  شوند، لباس میکنند که خدایان متولد میگوید «افراد فانی تصور میکرده است و می

هایی پهن گویند که خدایانشان داراي دماغمردمان اتیوپی می  و داراي جسم و صدا هستند.
ها چشمانی آبی و موهایی قرمز  معتقدند که خدایان آن  2تراکیانو پوستی سیاه هستند،  

توانستند تصویري از خدایان خود ترسیم  ها و گاوهاي نر هم میحال، اگر اسبدارند. با این
  ان بود.» ها نیز مشابه با خودش کنند، خدایان آن

  
دهد اینانا (ایشتار) در  نمایی از استوانه باستانی یافت شده در اَکِد که نشان می: 48 ریو صت

  3نینشوبورجایگاهش نشسته و پاهایش بر روي یک شیر قرار دارد. در حالی که در مقابلش،  
  که در مرتبه دوم پس از او قرار دارد، مشغول اداي احترام به او است. 

النهرین در آن دوره زمانی، رسما داراي    ساکن بین  ها حاکی از آن است که مردمانیافته
هایی که از وجود مواردي مانند معبد، روحانی، وجود  اند. یافتهنوعی دین سازمان یافته بوده

شمار تا انجام مراسماتی مانند قربانی  قوانین و ساخته شدن بایدها، نبایدها و تابوهاي بی
یش از درگاه خداي معبد و حتی تامین مواد کردن و اعمالی مثل توبه کردن و طلب بخشا

  غذایی به عنوان پیشکش به این خدایان حکایت دارد. 

 
1 Xenophanes 2 Thracians 3 Ninshubur 
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مردمان تمدن بین النهرین معتقد بودند که دنیاي پس از مرگ در زیر ما قرار دارد و آن را  
به  می  1ایرکاال  پذیرفتنش  پا،  مردگان در زمین زیر  دفن  به  با توجه  که  اعتقادي  نامیدند. 

رسد. نکته مهم  ن اولین برداشت این مردمان از محل زندگی بعدي عجیب به نظر نمیعنوا
ها، در این  النهرین به دنیاي پس از مرگ این است که از نظر آندر مورد باور مردمان بین 

ها، در چنین  دنیا، نه خبري از مجازات است و نه خبري از محاکمه و بازپرسی. از نظر آن
دهند. مردگانی که  ها در فرمی مبهم از زندگی به حیات خود ادامه میدنیایی، مردگان تن

هایی  ها در سوراخغذایشان گرد و غبار بوده است و در بعضی مواقع زندگان براي کمک به آن
 2افشانش ریختند. عملی که به آن  کردند برایشان نوشیدنی میها ایجاد می که در قبرهاي آن

هاي متفاوت دید.  توان آن را به صورت مختلف در فرهنگمیشود و حتی هنوز هم  گفته می
اگرچه در مقایسه با مردمان گذشته، اهالی بین النهرین موفق شدند که دنیایی مشخص  
شود.   اضافه  بر داستان  تا  مانده  اما هنوز جزئیات بسیاري  کنند  از مرگ خلق  براي پس 

خردمند   انسان  آگاهی  و  فهم  افزایش  به  نیاز  که  نقصموضوعی  در  درباره  موجود  هاي 
  هاي دیگر مانند مصر جستجو کرد. داستانش دارد و بایستی اثر مشخص آن را در تمدن

این شناس دانشگاه پنسیلوانیا و آگاه به مسایل بیناستاد زبان  3ساموئل کرامر  النهرین در 
ها بودند که انسان  «مردمان آن دوران به صورت راسخی به این باور رسیده  نویسد:باره می

اند و تنها یک هدف دارند و آن هم تامین مواد غذایی، نوشیدنی و پناهگاه از گِل ساخته شده
الهی است». باوري که توسط بشر رها نشد و  براي خدایان در زمان فراغت آن امور  از  ها 

شود. مردمانی  بهی در میان مردمان قرن بیست و یکم دیده میحتی هنوز هم به صورت مشا 
از گِل و در    ها کم و زیاد معتقدند که انسانمیلیارد نفر از آن  4که به گواه آمار، حداقل  

ترین هدف او در زندگی عبادت و پیروي از دستورات  و مهم  جایی به نام بهشت آفریده شده
ان قرن بیست و یکم در مقایسه با داستان مردمان  خدایی واحد است. البته داستان مردم

هاي امروزي دیگر هایی جزئی دارد. از جمله این که انسانحدود پنج هزار سال پیش، تفاوت
معتقد به فراهم کردن غذا براي خدایشان نیستند و این ناشی از رشد فکري انسان خردمند  

او چطودر طول تاریخ خودش است. رشدي که نشان می ر در طول تاریخ، سعی در  دهد 

 
1 Irkallu 2 Libation 3 Samuel Kramer 
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  تر خود داشته است. هاي اولیه و خاماصالح پاسخ

  
  مراسم ریختن نوشیدنی براي مردگان در کشور ساحل عاج: 49 ریو صت

هزار سال پیش در بین النهرین   7تا    6هاي خردمند در حدود  شدن افکار انسانسازمان یافته 
ها، ورود  ترین آنگیري خدایانی اولیه نتایج دیگري هم داشت که یکی از مهمعالوه بر شکل

ا به  خدایان  این  که  تدریجی  بوده  صورت  این  به  ورود  این  بود.  جامعه  اقتصاد  و  جتماع 
شده و  ها اختصاص داده میگردانندگان معابد که تقریبا یک سوم زمین یک شهر به آن

کم به سمت توسعه کار و بار و اصطالحا  اند، کمکردههاي زیادي دریافت میهدایا و پیشکش
شروع به پرورش غالت، سبزیجات، درختان میوه  ها  کاسبی خودشان رفتند. به طوري که آن

اند که حتی به تولید  هاي گاو کردند. بعضی از این معابد به قدري بزرگ بودهو حتی گله
ها  هاي فلزي و چوبی و حتی چرم نیز روي آوردند. ثروت زیاد معابد، آنساختهپارچه، دست

هایی که در  ي وام هم بدهند، وامتوانستند به مردم عادهایی تبدیل کرد که میرا به بانک
توانسته گردانندگان  اند. همین رونق میدرصدي بوده  33اي  برخی موارد حتی داراي بهره

معابد را به این سمت ببرد که از چنین موقعیت و منصبی به هر روشی دفاع و آن را حفظ  
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  کنند. 

  
سال و از نظر برخی، اولین واحد   5000بین النهرین با قدمتی حدود  1شِِکل: 05 ریو صت

  پولی شناخته شده  

سال پیش دانست    5200  تا  6500توان به طور ویژه محدود به  سلطه خدایان بر معابد را می
از لحاظ تاریخی به  دوره اوروكاي که  با شروع تدریجی    2دوره  این حال  معروف است. با 

سال پیش   4350سال تا حدود   5200که پس از دوره اوروك رخ داده و از    3دوران دودمانی 
درت  کند. حاکمان و پادشاهان در هر شهر یا منطقه به ق ادامه داشته است، اوضاع تغییر می

کنند جاي معابد را اشغال کنند.  رسد که سعی میرسند و کار به جایی میي میتربیش
کشی و سود کالن معابد شده بودند به این نتیجه رسیدند که  ها که متوجه بهرهبرخی از آن

آن نبرند؟  بهره  غنیمت  این  از  خودشان  میچرا  خودشان  ها  که  تئوري  این  با  توانستند 
به عهده  نمایندگان خدایان   را  از مسئولیت خدایان  زمین هستند، بخشی  بر روي  معابد 

بگیرند و به این طریق اصطالحا با یک تیر دو نشان بزنند. ابتدا این که جایگاه خود را از  
چه بوده است هم باالتر ببرند و به خود قداست ببخشند. به طوري که چنین کاري عمال  آن

شده است. مورد دوم این  ها مین مخالفت با آنها و کاهش امکاموجب توسعه قدرت آن
این طریق میبوده که آن به  اندوخته میها  بر ثروت و مالی که در معابد  شده،  توانستند 

  نظارت و مالکیت مستقیم داشته باشند. 
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ها براي این منظور حتی احتماال در دستکاري نقش و توصیفات مربوط به خدایان هم  آن
انحصاري  قبال خداي  که  اوتو  که  این هستیم  شاهد  مثال  به طوري که  وارد عمل شدند. 

شود یا نانا که الهه ماه ین دورانی، به خداي عدالت تبدیل میخورشید بوده است بعد از چن
گیرد. در موارد شدیدتر  عهده میها را بهها و گلهشده در ادامه مسئولیت دامدر نظر گرفته می

اند ادعاي خدایی کنند یا خود را نمادي معادل خدا بدانند.  توانستهحتی این پادشاهان می
است   1سین نارامن براي چنین تعییراتی آورد، پادشاهی به نام  تواهایی که مییکی از مثال

سال قبل در اَکد بر تخت نشست و خود را خدا خواند. تایید چنین    4200که در حدود  
او یعنی  چیزي را می مالحظه کرد که در آن در    2اوشومگال-لوگالتوان در مُهر جانشین 

ي قدرتمند شهر اَکد، پادشاه چهارگوشه  سین، خداسین چنین آمده است: «ناراموصف نارام
پادشاهی دیگر بود    4شولگی گزار تو».  ، خدمت3اوشومگال کاتب، حاکم الگاش -دنیا، لوگال

سین و  شد و تقریبا یک قرن پس از ناراممحسوب می  5اور که دومین پادشاه از سلسه سوم  
سال حکومت کرد. او در بیست و سومین سال سلطنتش ادعاي خدایی کرد   48براي مدت  

  شد. عنوان خدا پرستیده و پس از آن، هم در زمان زندگی و هم پس از مرگ به

وط است اما  توسعه تمدن اگرچه در اولین شکل شناخته خودش به منطقه بین النهرین مرب
سطوح   و در  نماند  باقی  منطقه  آن  به  این موضوع محدود  که  است  از آن  شواهد حاکی 

کم پاگرفت. مواردي مختلف در مناطق دیگر، به صورت مستقل یا به تاثیر از بین النهرین کم 
مانند پاکستان، پرو، اروپاي جنوبی و غربی، چین و به خصوص مصر که مدارك ثبت شده  

افکار و رفتار مردمانش در آن بازه زمانی موجود است. فارغ از نوع پیشرفت در  زیادي نیز از 
جانشینی و کشاورزي بوده است که عمال  ها یکهریک از این مناطق، نقطه اشتراك همه آن

  آید. ها به چشم میقبل از دستاوردهاي دیگر آن

تمدن آن دوران یاد   ترینتوان از تمدن مصر به عنوان مهمپس از تمدن بین النهرین، می
هاي مخصوصی از خود به نمایش گذاشت.  کرد که هم به نوشتن مجهز شده بود و هم ایده

تمدنی که با مشاهده ساختار و بافت اجتماعی آن، پی به شباهت زیادش به جامعه مردمان  
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سال پیش و با شروع کشاورزي از کنار    7500بریم. تمدن مصر از حدود  بین النهرین می
 1نارمرسال پیش نیز شاهد حضور اولین فرعون، به نام    5100یل آغاز شد و از حدود  رود ن

شده بود و شامل  منطقه تقسیم    42هستیم. در این زمان جامعه مصر تحت امر فرعون به  
برده مانند  مختلفی  پیشهافراد  کشاورزان،  پزشکان،  ها،  کاتبان،  مدیران،  مهندسان،  وران، 

توان به ساخته  ف زادگان بوده است. از مشخصات دیگر جامعه مصر میروحانیون و البته اشرا
هاي ثابت و همچنین فعالیت  شدن معابد براي عبادت خدایان، وجود اقتصاد متمرکز، قیمت

ها نیز همانند معابد بین النهرین، به خاطر رونق  اقتصادي معابد اشاره کرد. معابدي که آن
بودند. از جمله کاالهایی که مصریان در صادرات خود   کم وارد این مسیر شدهاوضاعشان کم

توان به غالت، کتان، پاپیروس و محصوالت ساخته شده اشاره کرد  کردند میاستفاده می
که در ازاي واردات طال از سودان، برده، عاج و حیوان وحشی از اتیوپی، الوار از لبنان، روغن  

  از افغانستان بوده است.  زیتون از یونان، مس و قلع از ترکیه و الجورد 

در    2هرودوت مصر باستان پر است از خدایان و مراسمات مذهبی به طوري که مورخ یونانی،  
ها مردمانی مذهبی هستند که داراي مراسمات مذهبی پیوسته  گوید « آنمورد مصریان می 

ز  و مفصلی هستند». مصریان خدایان متنوعی براي خود در نظر گرفته بودند که برخی ا
خیزي، کشاورزي، زندگی پس از مرگ، همسرش  خداي حاصل  3اُزیریساند از: ها عبارتآن

این دو،    4ایزیس  فرزند  یاد   5حوروس و  از آن  و سلطنت  به عنوان خداي آسمان  غالبا  که 
خداي صلح، هوا و باد   9شوالهه آسمان،  8خداي آسمان، نوت  7توث خداي ماه،  6رَع شود،  می
  نظمی. طوفان، خشونت و بی خداي 10ِست و 

شود، داشتن ظاهر موارد مشابه زیادي میان خدایان مصر و خدایان بین النهرین دیده می
مشخص، نسبت خانوادگی و تولید مثل، محدود بودن و تخصصی بودن قدرت هر خدا و 

ها است.  ها به مواد غذایی و هدایاي پیشکش شده، از جمله این شباهتموردي مانند نیاز آن
ر در روز غذاهایی مجلل مانند گوشت، میوه، نان، انواع سبزیجات به طوري که حتی تا سه با
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می تقدیم  معابد  در  خدایان  این  پیشگاه  به  شراب  و  آبجو  کیک،  حتی  است.  و  شده 
ها گرفته شود، توسط کاهنان و  هایی که البته با این بهانه که جلوي فاسد شدن آنخوردنی

گر، بعضا دیده شده است که در میان  شده است. از طرف دیگردانندان معابد تصاحب می
هاي  خدایان بین النهرین، ممکن است برخی خدایانی که قدرت مشابهی دارند اما در فرهنگ

مثال در یک  .  شوند دیگر معادل و یکی در نظر گرفته  اند با یکشدهمختلفی پرستیده می
شده و هردو معادل هم   خداي ماه اَکدي یکی تلقی  1مورد آن، نانا الهه ماه سومریان با سین 

اشاره دارند و یکی هستند (ناناگرفتهقرار می این معنی که به یک چیز  به  سین). با  -اند. 
مختلف  این خدایان  ترکیب  نام  به  دیگري  موضوع  شاهد  مصري،  خدایان  میان  در  حال، 

به خداي باروري وجود   هستیم. به عنوان مثال، در میان خدایان مصري، خدایی موسوم 
نامش  داشت که  برهه  2آمونه  بعدا در  که  است  از زمان یکبوده  با  هایی  ، خداي  3مین بار 

با عنوان خداي آمون و  ترکیب  معرفی می-مردانگی  رَع،  مین  با  دیگر هم  بار  و یک  شود 
  شود. رَع معرفی می-خداي خورشید، آمیخته و با عنوان خداي آمون

می گرفتند  النهرین  بین  مردمان  از  مصریان  که  تاثیري  میزان  دادن  نشان  به براي  توان 
ازدواج می ایزیس  با خواهرش  او  کرد.  اشاره  اُزیریس  نام  به  و سپس  داستان خدایی  کند 

ک  شود و بعد از آن است که مجددا با کم توسط برادرش ِست، به خاطر حسادت کشته می
می محسوب  ایزیس  که خداي حاصلخیزي  اُزیریس  بازگردد.  زندگی  به  مدتی  براي  تواند 

ادامه به خداي دنیاي زیرین تبدیل میمی و در زمان کشت محصوالت به  شود، در  شود 
النهرین و در مورد خدایانی به نام  گردد. داستانی تقریبا مشابه با آنچه در بین  زمین بازمی

  شده است. تار) بیان میتموز و اینانا (ایش

به طوري که تا آداب دفن مردگان نیز در مصر باستان به تدریج دچار تغییرات می شود. 
سال قبل تعداد مراسمات دفن و همچنین اشیاي دفن شده در کنار اجساد، افزایش   5500

تا  می بر جزئیات  شدن  افزوده  این  به جایی می  5500یابد.  را  کار  که  سال پیش،  رساند 
کم شود. عالوه بر این، کمزادگان جدا میاسم دفن مردم معمولی از مراسم دفن اشرافمر

اشرافمرسوم می قبر درگذشتگان  روي  بر  که  سنگشود  قرار داده  زاده،  هایی مستطیلی 
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  شود. امري که احتماال به نشانه احترام بوده است. 
  

  
  . باستان  مصربرخی از خدایان شناخته شده در : 51 ریو صت

ها  دهد که آن، نشان میشواهد مربوط به طرز فکر مصریان باستان به زندگی پس از مرگ
اند که زندگی پس از مرگ همانند زندگی مرسوم است اما نوع آن متفاوت و به  باور داشته

شده و دقیقا مشابه با جسم فرد در این  نامیده می  1کَعدو شکل وجود دارد. شکل اول آن  
تفاده از  دنیا بوده است. وجود چنین باوري بوده است که مصریان را بر آن داشت تا با اس 

تکنیک مومیایی کردن اجساد، سعی در حفظ اجساد مردگان کنند. تکنیکی که انجامش تا 
شده زیرا شواهد مومیایی کردن  ها اجرا نمیبرده و فقط هم در مورد انسانروز زمان می  70

یافته در  هم  میحیوانات  دیده  باستان  مصر  به  مربوط  تاریخی  کردن  هاي  مومیایی  شود. 
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ه هم علم و هم هنرش، هر دو در مصر توسعه یافته است و به عنوان نشانی  روشی بوده ک
توان آن  شده و عمال مینامیده می  1بَع شود. شکل دوم  برجسته از تمدن مصر محسوب می

کردند  اي ترسیم میرا معادل روح یا جسمی غیرمادي نامید. مصریان بَع را به صورت پرنده
وده است. در باور مصریان، فرد پس از مرگ، وارد دنیاي که داراي سري مانند سر انسان ب

  بوده که تنها راه دسترسی به آن از طریق قبر بوده است.  2دُوات شده که نامش زیرین می

راهروي شده، در محلی به نام  در ادامه چنین سفري، اُزیریس که خداي مرگ محسوب می
را بر اساس حقیقت،    دش گذاشته و آنترازوي خو  قلب فرد درگذشته را بر روي کفه  3حقیقت

سنجد. اگر فرد مورد نظر قلب سبکی داشته باشد و ترازو  خِرد، درستی و نظم هستی می
تواند به زندگی جاویدان در محلی به نام  شود که میمیزان باشد، به او اطمینان داده می

و به خاطر قلب پر از  حال، اگر ترازبرسد که مقصد نهایی مردگان است. با این  4مزرعه رید
گناه و سنگین فرد، میزان نشود او از این موهبت محروم خواهد شد. در باور مصریان، مزرعه  
رید جایی بوده که در آن خزانی در کار نیست، محصوالت کشاورزي همیشه پربار و بدون  

اطر  چه به خکند، نه دیگر خواهد مرد و تمامی آنآفت هستند، فرد نه دردي را تجربه می
  آورد. مرگ از دست داده بوده را مجددا به دست می

انگیز به نظر گام دیگر مصریان در توسعه باورهاي اولیه توصیف چنین مکانی آرمانی و خیال
و   سرد  از مرگ صرفا جایی  از نظر مصریان دنیاي پس  است.  بوده  النهرین  بین  مردمان 

بوده که در آن  تاریک مانند زیر زمین نبوده است بلکه درگاهی براي ورود به دنیاي پسین 
توانسته به خوشی یا رنج ابدي برسد. ایده وجود مکانی که مصریان فرد بر اساس اعمالش می

از خوشی توصیف کرده از درد و رنج و پر  توانسته پیش  اند در واقع میآن را جایی فارغ 
(یهودیت،  زمینه ابراهیمی  ادیان  مانند  ادیانی  در  بعدا  که  باشد  بهشتی  همان  براي  اي 

 ارایه شده است.  تر بیشیحیت و اسالم) با کمی اصالح و افزودن جزئیات مس

باور مصریان به این که زندگی پس از مرگ عینا مانند زندگی امروزي است، آنان را بر این  
 

1 Ba 
2 Duat 
3 Hall of Truth 
4 Field of Reeds 
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ها  داشته که موارد زیادي را در داخل قبر به همراه مردگان دفن کنند. به صورت کلی آنمی
ها فکر ردند. مورد اول مواد غذایی بوده است زیرا آنکمورد را در کنار مردگان دفن می  3

کردند که جسم مادي فرد یا همان کَع، پس از مرگ نیاز به خوردن و نوشیدن دارد.  می
ممکن    مورد دوم شامل دفن خدمتکاران به همراه افراد درگذشته بوده است. موضوعی که

حال، این رسم اولیه  . با اینحداقل در آن زمان تنها منحصر به تمدن مصر بوده باشد   است
اند که به عنوان  هاي کوچکی بودهشود. اوشابتی تندیساصالح می  1اوشابتی بعدا با جایگزینی  

شدند. باور بر این بوده که بعد از زنده  جایگزین و نماد خدمتکاران در کنار مردگان دفن می
از مرگ، آن فرد پس  فرد درگذشته ها هم زنده میشدن  به  و  اما  کمک می  شوند  کنند. 

 هایی مکتوب براي فردنیز مشهور است، دستورالعمل  2کتاب مردگانسومین مورد، که به  

هایی که به او آموزش دهند چطور تنفس مجدد را آغاز  درگذشته بوده است. دستورالعمل
هایی  کند و چگونه به پاهایش نیرو وارد کند تا بتواند به دنیاي پسین برسد. دستورالعمل

اند که روش ساخت آبجو نیز در آن قید شده  تر بودهچنان پرجزئیاته در برخی موارد، آنک
بوده است. 

 

است که   یتروصبَع، یکی از دو  :  52  ریو صت
مصریان باستان براي زندگی پس از مرگ به 

آن باور  در  داشتند.  اعتقاد  تمامی  آن  ها، 
موجودات زنده، از گیاهان و حیوانات تا حتی 

ا از  خدایان، داراي بَع بودند که نیروي خود ر
کرده  غذاهاي قرار داده شده در قبر تامین می

بَع، شکل کَع باید هر شب با  است. برخالف  
می  برقرار  ارتباط  مرده  فرد  تا  جسم  کرده 

بر   بَع نظارت  بقایش تضمین شود و وظیفه 
شاید    موضوع   نیا   ا یمنشا  حتی َبع  است. 
    . دشابدر ادیان ابراهیمی    روحایده    ش خبماهلا

 
1 Ushabti 
2 Book of the Dead 
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قاضی براي    42روز قضاوت مردگان توسط اُزیریس، اُزیریس نشسته بر تخت،  : 53 ریو صت

  در زیر کفه ترازو، منتظر خوردن قلب افراد ناالیق و گناهکار   1آموتقضاوت و هیوالیی به نام  

بر جزئیات   به صورت مشخصی  باستان  مردمان مصر  النهرین،  بین  مردمان  با  مقایسه  در 
اد «من» و اند. به طوري که دنیاي دیگر را نه صرفا جایی براي امتد افکار خود افزوده بوده

ها براي مردگان  پنداشتند. آن«بودن» که جایی براي حساب و کتاب اعمال آدمیان نیز می
این که میان جسم مادي و غیرمادي خود دستورالعمل مکتوب قرار می دادند و عالوه بر 

تفاوتی مشخص قایل بودند، بر این باور بودند که حتی جسم مادي فرد هم پس از مرگ به 
گردد. میزان فهم و خرد انسان خردمند در تمدن مصري در این دوران به  یزندگی باز م 

حساب و کتاب نیست و هرچه بکارد روزي آن را  جایی رسیده که در نظر او دنیا دیگر بی
درو خواهد کرد، حتی اگر شده این اتفاق در دنیاي دیگري رخ دهد. حاال انسان خردمند  

بیند  هایی که از سوي همنوعانش میها و ظلمعدالتییتوانسته عالوه بر مرگ، پاسخی براي ب
اند و  نیز بیابد. پاسخی که احتماال در میان عامه مردم که قشري مستضعف و مظلوم بوده

  معموال دستشان به جایی بند نبوده، طرفداران مخصوصی داشته است. 

وفایی و رشد  تر اشاره شد، عالوه بر مصر در مناطق دیگر هم شاهد شکطور که پیشهمان
افکار انسان خردمند هستیم. هرچند که سرعت و زمان چنین تحوالتی لزوما با جایی مثل  
بین النهرین که پیشگام چنین موضوعی بوده، همزمان نبوده است. به عنوان مثال، در جایی  

 
1 Ammit 
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کم در جنوب شرق اروپا به خصوص در مناطقی  سال پیش، تمدن کم  7000تا    5500حدود  
هاي  شود. تمدنی که تشکیل روستاها، ساخت خانهستان و رومانی کنونی آغاز میمانند بلغار

ها  هاي حیوانات اهلی مانند گوسفند و خوك در آنهاي حضور گلهدوطبقه روستایی و نشانه
هایی از جنس گِل،  توان به وجود مجسمههاي بارز این تمدن میدیده شده است. از نشانه

  6500اشاره کرد. در قبرهاي یافت شده در این ناحیه در حدود  مرمر، استخوان، مس و طال  
ساخته و از جنس طال نیز یافت سال پیش، عالوه بر اشیاي متداول، تعدادي اشیاي دست

شوند. وضعیت در  هاي از جنس طال در تمام تاریخ محسوب میساختهشده که اولین دست
ا مشابهی به پیش رفته است. به صورتی  به صورت تقریب  تر بیشغرب اروپا هم با فاصله زمانی  

از حدود   این    5که  و تشکیل جوامع بزرگ در  شاهد توسعه کشاورزي  سال پیش،  هزار 
هاي سنگی بزرگی در حوالی این دوره بنا شدند که از  منطقه هستیم. عالوه بر این سازه

ناهایی که به نظر با  اشاره کرد. ب  2اِیوبري یا    1هنج استونتوان به بناهاي  ها میترین آنمهم
  اند. شده اهدافی مذهبی ساخته

از باورهایی بدوي ارواح نیرومند، در طول  توسعه باور به خدایان و عبور  تر مانند اجداد و 
فرهنگ در  باورهایی  توسعه چنین  از  حاکی  شواهد  و  نمانده  ثابت  تمدنتاریخ  و  هاي ها 

می این خدایان  از جمله  است.  به خدایامختلف  مانند  توان  باستان  در چین  اساطیري  ن 
(الهه رحم و مروت)،    4گویانین(خداي قانون، نظم، عدالت و خلقت)،    3تی -شانگیا    ديشانگ

  6زئوس (خداي مرگ و دنیاي پسین) و خدایان اساطیري یونان باستان مانند    5یان وانگ
اشاره    8هادس (خداي دریاها)،    7پوسایدن (خداي آسمان و رعد و برق)،   (خداي مردگان) 

شوند.  هاي مربوط به یونان باستان دیده میسال پیش در اسطوره  2800کرد که از حدود  
(خداي    10ژوپیتر(الهه آتش، خانه و خانواده)،    9وِستابر این، خدایان روم باستان مانند  عالوه

  11کویرینوس براي زئوس بوده است) و    آسمان، خداي رعد و برق، پادشاه خدایان که معادلی

 
1 Stonehenge 
2 Avebury 
3 Shangti 
4 Guanyin 
5 Yan Wang 
6 Zeus 

7 Poseidon 
8 Hades 
9 Vesta 
10 Jupiter 
11 Quirinus 
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سازي شده از خدایان هاي معادلسال پیش که غالبا نمونه  2400(خداي جنگ) در حدود 
(الهه پیشگویی و   2فریگ (خداي جنگ، مرگ، خرد)،    1اودینیونانی بودند و مواردي مانند  

هاي اسطوره  سال پیش در  1200تا    1000(خداي رعد و برق) که از حدود    3ثور دانش) و  
  هایی دیگري از این موضوع هستند. اند، نمونهاسکاندیناوي وجود داشته

هاي متفاوت مورد هاي زمانی مختلف، در مناطق و تمدنفارغ از قدرت خدایانی که در دوره
اند، یک موضوع مسلم است. این که انسان خردمند در هر  گرفتهپرستش و عبادت قرار می

به این سطح از فهم و دانش رسیده که بتواند پاسخ اولیه خود براي ها  کدام از این تمدن
هزار سال    40هاي رسیدن به آن از حدود  ها» که نشانهمرگ یعنی «ممکن بودن ناممکن

شود را به سطحی ارتقا بدهد که حاال بداند پاسخ سوال «ممکن  پیش به طور واضح دیده می
دهد واکنش انسان ی که شواهد نشان میها توسط چه کسی؟» چیست. سوالبودن ناممکن

هایش به مرور بهبود  خردمند به آن، ارایه یک جواب نهایی نبوده است و قرار است جواب
پیدا کند تا در نهایت پاسخی بیابد که بتواند همه چیز را با آن توجیه کند. پاسخی که به  

ن سوال، «اجداد درگذشته»،  چیز منتهی شود. اگر پاسخ اولیه او را به ایاي براي همهنظریه
  11اند، بدانیم، که به نظر در حدود  هایی که نامیرا شده«ارواح نامیرا» و در مجموع فراانسان

هزار سال    7تا    6ها رواج داشته است، حداقل از حدود  هزار سال پیش اعتقاد به آن  12تا  
خدایانی اولیه که اگرچه  کند.  پیش، پاسخ او به پاسخ بهتري به نام «خدایان» ارتقا پیدا می

ها و بهتر بگوییم مانند همان اجداد و نیاکانش ها شبیه همان انساندر بسیاري از مشخصه
حال، این  اند. با اینها دیگر انسان نبودند و وجودي غیرمادي داشتهاند اما از نظر او آنبوده

هتر، باید چند هزار  هاي حتی بشود و براي دیدن پاسخپاسخ هنوز پاسخ نهایی محسوب نمی
  سال دیگر روند تغییر طرز فکر و روش زندگی او را دنبال کنیم. 

اند و عمال خدایانی اولیه  باور به وجود خدایان مختلف که هر کدام در اموري تخصص داشته
بودند براي چند هزار سال توسط بشر خردمند دنبال شده و روز به روز بر ابعاد آن افزوده  

سال پیش    3500سال پیش تا حداقل حدود    6500که تقریبا از حدود  شده است. باوري  
خدایی یا یکتاپرستی اما از طرف دیگر  ها داشته است. تکنقشی عمده در باور و افکار انسان

 
1 Odin 
2 Frigg 

3 Thor 
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کم و از البالي افکار انسان آن دوران سر برآورده است. منطقی بوده است  باوري است که کم
تواند در یک، دو یا سه زمینه توانایی و  اگر یک خدا می  کم به این نتیجه برسد که بشر کم

قدرت داشته باشد، چرا خدایی نباشد که بتواند در همه امور توانا باشد؟ چرا به جاي دنبال  
گرایی که در عامه مردم  کردن خداهاي مختلف، یک خدا را برنگزینیم؟ کمی خصلت کمال

  رایمان هموار کند. توانسته راه چنین مسیري را بشود، میدیده می

هاي مربوط به شروع یکتاپرستی مانند بسیاري از حقایق تاریخی دیگر کامال مشخص  ریشه
ترین نقاط تاریخی که برخی  حال، یکی از مهمنیست و شروع آن موضوعی مبهم است. با این

از آن امپراطوري فرعونی به نام  از مورخین معتقدند یکتاپرستی    1آخِناتون جا آغاز گشته، 
سال پیش بوده، همسر    3374تا    3357است. این فرعون که تاریخ سلطنتش جایی بین  

بوده است. آخناتون چند سال پس از شروع سلطنتش شروع به    2تی نِفرتیاي به نام  ملکه
شده است. او نام خود  کند، سمبلی که نماد خورشید محسوب میمی 3آتون ترویج پرستش  
بود به آخناتون به معناي   4م و به معناي «آمون راضی است»هوتپ چهاررا که قبال آمون

دهد و عالوه بر ترویج خورشیدپرستی شروع به تخریب  تغییر می  5«براي آتون موثر است» 
  کند. می 6رَع-آمونآثار و معابد مربوط به خداي غالب و رایج آن دوره یعنی 

معتقد بوده یا این که   8یک از چندپرستی بوده، به  7یکتاپرست مشخص نیست که آخناتون 
بوده، یعنی اگرچه همزمان به وجود خدایان دیگر باور داشته اما تنها پرستش    9پرست تک

رسد آن هم  حال، یک چیز قابل اتکا به نظر میها را برگزیده بوده است. با اینیکی از آن
هاي پیدایش اولین نوع خداي واحد که توسط  این است که این دوره، زمانی است که نشانه

براي اولین بار در طول تاریخ پیدایش انسان خردمند مشاهده    شود،مییک حکومت تبلیغ 
  شود. می

پرستش خورشید   و  آخناتون  از  شروعش  است  ممکن  یکتاپرستی  به  آوردن  روي  اگرچه 

 
1 Akhenaten 
2 Nefertiti 
3 Aten 
4 Amun is Satisfied 
5 Effective for the Aten 

6 Amon-Ra 
7 Monotheist 
8 Henotheism 
9 Monolatrist 



  قادر مطلق! يخدا  شود؛ی ساخته م  زی چهمه هینظر نیاول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بوف نشر آواي                                                         130

این با  میباشد،  نشانهحال،  شاهد  در  توان  یکتاپرستی  با  مشابه  تفکري  ظهور  از  هایی 
  3000در ایران باستان در حدود    1ورامزدااههاي دیگر مانند آئین زرتشتی در پرستش  تمدن

سال پیش   3500در حدود    2برهمنسال پیش و همچنین آئین هندو در پرستش   3500تا  
ها حال، در این زمینه قطعیتی در کار نیست و برخی معتقدند این آئیندر هند نیز بود. با این

که در دینی مانند زرتشتی،    اند و البته اینپرستی و نه یکتاپرستی مطلق بودههم نوعی تک
  نیز وجود دارد.  3دوگانگی شواهد حاکی از وجود 

  
  دخترانشان در زیر پرتوهاي خورشیدتی در کنار آخناتون و همسرش نفرتی :54 ریو صت

فارغ از این که بخواهیم دقیقا کجا را به عنوان زمان و محل دقیق شروع یکتاپرستی بر روي  
طور به موضوع بیاندیشیم که تاریخ انسان خردمند  توانیم اینتقویممان سنجاق کنیم، می

اي که در  برده است. دورهاي مهم به سر میر سال پیش در دورههزا  5تا    3در بازه حدود  
طور که به  ایم. همانپرستی و سپس یکتاپرستی بودهآن احتماال شاهد ظهور تدریجی تک

مرور بر قدرت فهم و اندیشه انسان افزوده شده است، منطقی بوده که باورهاي او که نتیجه  
یز همین روند افزایش و تکمیل شدن تدریجی را  اند ناش بودهمستقیم قدرت فهم و اندیشه

 
1 Ahura Mazda 
2 Brahman 

3 Duality 
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توانسته بدون یادگیري طی کنند. به زبانی دیگر، انسانی که همواره نشسته بوده است، نمی
 1چندپرستی نحوه راه رفتن، شروع به دویدن کند. اگر پرستش جمعی از خدایان و اصطالحا  

تلقی می امري عادي  سال پیش  پنج هزار  است،  در حدود  به پرستش یک  شده  رسیدن 
پرستی رخ  کوتاه از رایج بودن تک اي هرچند توانسته بدون عبور از دورهخداي واحد نمی
اند اما به  کردهها اگرچه بعضا حضور سایر خدایان را رد نمیاي که انسانداده باشد. دوره

هاي آن  هاند. امري که نشانپرستی رفتهها به سمت تکدالیل مختلف با انتخاب یکی از آن
  هزار سال پیش، در دوران آخناتون و پس از آن مالحظه کرد.  5توان در حدود را می

هاي رسیدن به خدایی واحد بوده است مثل سایر  باوري مانند زرتشتی که یکی از تالش
باورهایی که انسان خردمند براي خود بنا کرده است، شروعی دفعی و ناگهانی نداشته است.  

کهن ایران   دهد که این باور نیز خود ریشه در آئیندین زرتشتی نشان می  هايبررسی ریشه
  باستان دارد. آئینی چندخدایی که در آن معبد و اصطالحا پانتئونی از خدایان وجود داشته 

خدا بوده است. در میان این خدایان، اهورامزدا داراي باالترین مقام بوده و    12که شامل  
خداي دیگر حضور   11ان را بر عهده داشته است. در کنار او،  اصطالحا ریاست معبد خدای

 4آناهیتا(الهه خورشید در حال طلوع) و    3میترا(خداي شر)،  2مَینیوانگرهداشتند که اهریمن یا  
 اند. ها بوده(الهه باروري، آب، سالمتی، بهبودي، خِرد و حتی جنگ) از جمله آن

سال پیش فردي به نام زرتشت با ارایه تفسیري نو از این آئین    3500تا    3000از حدود  
می بنا  را  زرتشتی  آئین  قدرتمند  باستانی،  از خدایان  دیگر خبري  آن  در  که  آئینی  کند. 

کند و خدایان گانگی به دوگانگی تغییر پیدا میتفسیر نو، دوازده  گانه نیست. در ایندوازده
کند. معموال این  ها کاهش پیدا میشوند اما رتبه و دامنه قدرت آنقبلی اگرچه حفظ می
شوند  یاد می  5ایزدشوند، با نام  نیز خوانده می  النوعکه اصطالحا رب  خدایان تضعیف شده

نیت و تفکر  مرتبط با (تجلی  6وهومنهپرستش» است. ایزدانی مانند  که به معناي «شایسته احترام یا

(تجلی مرتبط با آب، کامیابی    8هیوروتات (تجلی مرتبط با کامیابی و نامیرایی) و    7امرتات،  خوب)

 
1 Polytheism 
2 Angra Mainyu 
3 Mithra 
4 Anahita 

5 Yazata 
6 Vohu Manah 
7 Ameretat 
8 Haurvatat 
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و سالمت) که به نظر ایده و الگویی براي حضور موجوداتی به نام فرشته در ادیان بعدي  
اند. از طرفی دیگر، در باور زرتشتی، خود اهورامزدا الم بودهمانند یهودیت، مسیحیت و اس 

  ترین نوعش. ترین و بلندمرتبهشود، آن هم از عالینیز یک ایزد تلقی می

در این دوگانگی ارایه شده در دین زرتشت، اهورامزدا که قبال ریاست معبد خدایان را برعهده  
شود که سازنده عالم و خیر مطلق  ل میهمتا تبدیداشته به خدایی تقریبا قادر مطلق و بی
شود که یک تنه در مقابل  همتا، به اهریمن داده میاست. نقش مقابل او به عنوان شرّي بی

اهورامزدا قد علم کرده است. شري مطلق که خلقتش به دست خود اهورامزدا بوده است.  
اند که از  تبدیل شدهمثبت و منفی    در آئین زرتشتی اهورامزدا و اهریمن عمال به دو قطب

شوند. چنین دوگانگی خیر و شري، با کمی تعدیل  دیگر برابر محسوب میلحاظ قدرت با یک
اي براي ظهور یکتاپرستی متداول در دینی مانند یهودیت  توانسته خود پایهقدرت شر، می

در  توان مورد دیگري نیز یافت که و پس از آن مسیحیت و اسالم شود. در باور زرتشتی می
نوع خود جدید است. این مورد عبارت است از حضور فردي به نام زرتشت بر روي زمین که  

می مردم  هدایت  به  شده،  معرفی  طرف خداي  از  نمایندگی  آموزهبه  و  افکار  هاي  پردازد. 
زرتشت در ابتدا یک   شود. گردآوري می  1اوستا زرتشت بعدا به صورت مدون در کتابی به نام  

گذاري مکتب زرتشتی به مقام پیامبري ارتقا ذهبی بوده است اما با بنیانروحانی و مروج م 
کند. کاهنی که دیگر نه یک کاهن معمولی و یا حتی اعظم که نماینده مستقیم  پیدا می

  فرامین اهورامزدا، بر روي زمین بوده است. 

مرگش چه در مصر باستان وجود داشته، فرد پس از  مطابق باورهاي زرتشتی و همانند آن
رود. روند کار  بر اساس سنجش اعمال و رفتاري که در زندگی داشته به بهشت یا جهنم می
زرتشتی   آئین  در  که  فرد  روح  که  شده  گرفته  نظر  در  این صورت  به  نامیده    2اورواننیز 

شود، پس از مرگ فرد، تا سه روز در کنار جسد منتظر بررسی اعمال فرد توسط خدا می
عبور کند که پلی میان   3پل چینودارم، اوروان بایستی از روي پلی به نام  ماند. در روز چهمی

که جوهر    4فروهرتواند به  دنیاي زندگان و مردگان است. اوروان پس از عبور از این پل می

 
1 Avesta 
2 Urvan 

3 Chinvat Bridge 
4 Fravashi 



  قادر مطلق! يخدا  شود؛ی ساخته م  زی چهمه هینظر نیاول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بوف نشر آواي                                                         133

  شود، ملحق شده تا به زندگی ابدي برسد. حیات نامیده می

ن خدایی  است،  هرچیزي  خالق  اهورامزدا  زرتشتیان،  باور  برخالف  در  و  جاویدان  ادیدنی، 
است.   داشته  که همیشه وجود  نشده  و مصري، خدایی خلق  النهرینی  بین  اولیه  خدایان 

تواند چیزي را متصور شود که عامل پیدایش چنین باوري به این معناست که بشر حاال می
و  چیز که دیگر نیازي به نشان داده شدن  چیز است، عاملی نادیدنی و علت العلل همههمه

هایش نداشته باشد. خدایانی که در دوران گذشته به صورت خدایان اولیه  هویدا شدن ضعف
آن وجود  براي  خردمند  انسان  و  داشتند  داستانوجود  میها  ارایه  متعددي  کرد،  هاي 

ضعفضعف داشتند.  فراوانی  آنهاي  از  بسیاري  که  میهایی  را  شدن  ها  تبدیل  با  توان 
رفع شده دانست. به عنوان مثال، در میان خدایان مصري، خدایی  اهورامزدا به خدایی واحد  

وجود داشته که بر اساس باور مصریان از هیچ کسی متولد نشده بوده و خود،    1آتوم به نام  
خودش را خلق کرده بوده است. در نتیجه مصریان با چنین باوري، عمال مشکل خلق شدن  

ال، مطابق باور مردمان مصر، این خدا بسیار  حخدا توسط دیگري را حل کرده بودند. با این
گیري جهان هستی هم نتیجه خودارضایی او بوده است.  کرده و حتی شکلخودارضایی می

در مجموع این که اگرچه به نظر، مشکل خلق شدن خدا با اختراع چنین خدایی رفع شده  
بوده است.  وارگی همچنان سرجاي خودش باقیاما مشکالت دیگر مانند خصوصیات انسان

تواند منشا انسانی  کم به این مرحله گام نهاد که اگر خدایی میبا رشد فهم انسان خردمند، او کم
ها دیده شود،  و زمینی نداشته باشد و بتواند هرکاري بکند، پس چه نیازي دارد که همانند انسان

باشد. اصال چه نیازي دارد که نقطه شروعی  زاده شود، ازدواج کند و نسبت خانوادگی داشته  
داشته باشد، چرا که نیاز به نقطه شروع ناشی از ضعف اوست. او در مسیر کامل کردن نظراتش 

چیز  شود» شروع شد و حاال به سوال «علت العلل همهکه ابتدا از سوال «پس از مرگ چه می
هرچه   که  است  بوده  مجبور  رسیده،  ان  تربیشچیست؟»  مواردي خصوصیات  مخصوصا  سانی 

  مانند زادن و زاییده شدن را از این نظریه جدیدش بزداید. 

چیز است عمال به معناي آن است که او  در نظر گرفتن نقطه شروع براي خدایی که عامل همه
هزار سال پیش و با تبدیل شدن اهورامزدا   4تا    3قبل از آن وجود نداشته است. به نظر از حدود  

 
1 Atum 



  قادر مطلق! يخدا  شود؛ی ساخته م  زی چهمه هینظر نیاول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بوف نشر آواي                                                         134

اش نباید جاي خالی  انسان خردمند به چنین مهمی رسیده است که در نظریهبه خالقی واحد، 
وجود داشته باشد و خداي او باید وجودي همیشگی و دائمی باشد. نظریه او که شامل عاملی 

شده، دیگر به خدایانی اولیه و داراي ها محسوب میالعلل همه پدیدهها و علتبراي تمامی علت
داشته و در عوض به خدایی همه فن حریف نیاز داشته است. خدایی  هایی محدود نیاز ن قدرت

آید و به طور خالصه ممکن کننده  چیز است، هرکاري از دستش برمیکه عامل و سازنده همه
توان با  چیز در نظر گرفت. میاي براي همهتوان وجود او را نظریههاست. خدایی که میناممکن

هاي سهمگین را توجیه کرد. با  ها و طوفان لرزهك، زمینهاي ترسناکمک او علت وقوع صاعقه
وجود چنین عامل نیرومندي، امکان توجیه هرچیزي وجود دارد، از خورشیدگرفتی تا مرگ یک  

بیماري از  روزه،  چند  انسان نوزاد  رسیدن  با  گرسنگی.  و  قحطی  تا  العالج  و  ناشناخته  هاي 
مال براي اولین بار در طول تاریخ پیدایشش،  خردمند با یکتاپرستی و پرستش خداي واحد، او ع

  عنوان منشا و مبدا هر اتفاقی در دنیا رسید. به یک پاسخ واحد به

ها از توسعه اندیشه و افکار خود در راه  ها، شواهد حاکی از این است که انسانبا همه این حرف
ود در این مسیر  هاي خبا ضعف  تربیشچیز دست نکشیدند و هرچه  رسیدن به اولین نظریه همه

تالش کردند تا به مرور باز هم به اصالح این خداي قادر مطلق بپردازند چرا   تربیشآشنا شدند، 
توان گفت این نظریه اولیه با وجود مفهومی مانند  که هنوز جاي کار داشت. به طوري که می

به نظر آخرین  ها تالش کردند که به مرور این  لنگید. انساندوگانگی خیر و شر مطلق هنوز می
ها منطقی نبوده است که  کنند. از نظر آن  رنگمانع، یعنی برابري قدرت شر با خیر را هم کم

چیز یعنی خداي قادر مطلق را داشته باشد. برابري  العلل همههیچ قدرتی یاراي مقابله با علت
آید.  یقدرت شر با قدرت خیر به معناي ناتوانی خیر و ضعف در قدرت مطلق او به حساب م

هاي  یهودیت و دنبال شدن آن در آئین کم در توان کمنقطه ضعفی که پیدایش راه حل آن را می
  ابراهیمی دیگر یعنی مسیحیت و اسالم مالحظه کرد. 

یاد می واقعی  یکتاپرستی  اولین  به عنوان  آن  از  که بسیاري  تقریبا مییهودیت  را  توان کنند 
هزار سال قبل)، باوري    4تا    3گرفت (ظهور هر دو، در حدود  دوره با آئین زرتشتی در نظر  هم

رسد. آئینی  هزار سال قبل هم می  4هاي اولیه آن، حتی به حدود هاي مربوط به ریشهکه نشانه
را ملت برگزیده می نیروي  که مردمان باورمند به آن، خود  از  دانستند و در آن دیگر خبري 
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با خدا باشد. در این راه حل جدید، هرچند نیروي شر و   تراز اهریمنی نبود که داراي قدرتی هم
آید اما در مقایسه با او، داراي نیروي پلیدي همچنان مخلوق خداي قادر مطلق به حساب می

 ي است. تربسیار ضعیف

بود. خدایی   1یهوه چیز معرفی کردند نامش خدایی که یهودیان آن را به عنوان عاملی براي همه
ل مشخص و داراي قدرت و دانش مطلق که برخالف خداي زرتشتیان، دنیا جاویدان، بدون شک

را نه براي به دام انداختن اهریمن که به خاطر زندگی انسان، آن هم در شش روز از یک هفته  
هفت روزه خلق کرده است. هفت روزه بودن یک هفته هم از جمله قراردادهایی است که مردمان  

 آن بودند. گذاران بین النهرین از بنیان

نشانهشکل او گیري چنین داستانی، خود  است.  انسان خردمند  از خودمرکزبینی  اي مشخص 
می گیتی  آفرینش  علت  و  مرکزي  ستون  را  خودش  که  یافته  دست  شناختی  به  داند.  حاال 

موضوعی که با این شدت و مقدار در تاریخ پیدایش او سابقه نداشته است. مطابق باور یهودیان،  
وز اول، نور و ظلمت، در روز دوم، آسمان، در روز سوم، زمین، گیاهان و درختان، در  خدا در ر

ها  روز چهارم، خورشید، ماه و ستارگان، در روز پنجم، ماهیان و پرندگان و در روز ششم، انسان
  و حیوانات را خلق کرده و نهایتا در روز هفتم به استراحت پرداخته است. 

توان به نظرات فیلسوفان  تري از خداي مورد پرستش یهودیان می براي رسیدن به توصیف دقیق
اند.  زیستهها پس از ظهور اولیه این آئین میها قرنیهودي مراجعه کرد، هرچند که بسیاري از آن

زیسته، در  میالدي می  13و    12هاي  به عنوان مثال، ابن میمون فیلسوف یهودي که در قرن
  مورد خداي یهود این چنین گفته است: 

چیز، یکی است. این «یکی بودن» به معناي یکی در یک مجموعه نیست و همچنین  خدا، علت همه
هاي مختلفی داشته باشد) هم نیست. یکی بودن خدا به معناي  تواند شکلبه معناي یک گونه (که می

دیگري اجزاي  از  که خود  که خود   یکی  معناي یک جزیی  به  همچنین  و  نیست  هم  شده  ساخته 
ها، خدا هویتی واحد و یگانه است  تواند به اجزاي دیگري تقسیم شود هم نیست. به جاي همه آنمی

  اصل ایمان  13کتاب -که متفاوت از هرنوع وحدت و یگانگی دیگر است. 

 
1 Jehovah (Yəhōwā) 
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  جهان به دست یهوه در آئین یهود  مراحل ساخته شدن :55 ریو صت

حال یک ویژگی  ن خدایی، با اینتر کردن چنیعیبهاي انجام شده براي بیبا وجود همه تالش
شود. خدایی  یا همان خصوصیات انسانی در آن دیده می  1انگاريانسانوارگی،  مهم به اسم شخص

گري  دهد، حیلهشود، کینه توزي به خرج میشود، خشمگین میکند، خسته میکه صحبت می
دارد، جنس مرد را بر زن  هایی با ظاهر و ادبیاتی مردانه دهد، صحبتکند، مهربانی نشان میمی

تواند ببیند و بشنود. موضوعی که در خداي معرفی شده در سایر  دهد و همچنین میبرتري می
هایی که شود. فارغ از چنین ویژگیادیان همین خانواده، یعنی مسیحیت و اسالم هم دیده می

مواردي مانند تثلیث   ها نداشته وبه نظر، انسان خردمند در ابتدا راه حلی براي جلوگیري از آن
القدس) تجلی داده شده است، به  در مسیحیت که خداي واحد در سه وجود (پدر، پسر و روح 

توان خداي معرفی شده در سه دین ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسالم) را  صورت کلی می
رد، باید و  همتا که هیچ نیرویی یاراي مقابله با او را ندایکی در نظر گرفت. خدایی مطلق و بی

نبایدهاي معلوم، کتاب و همچنین نماینده مشخص بر روي زمین دارد. البته هیچ کدام از این  
این خدا  کتاب ادیان و مستقیما به دست مدعیان نمایندگی  این  ابتداي پیدایش  ها دقیقا در 

 
1 Anthropomorphism 
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  نوشته نشدند و همگی به مرور و در ادامه پیدایش این ادیان تهیه شدند. 

این که از  ادیان، خود ساده لوحانی بودهآیا بنیان  فارغ  این  اند که تحت تاثیر میلشان گذاران 
اند که بر نادانی مردم  اند یا صرفا شیادانی بودهبافی کردهبراي به رسیدن به حقیقت، داستان

اند، یک چیز مسلم  اند بافتهسوار شدند و در این مسیر، مطابق امیال شخصیشان هرچه خواسته
  تر بیشها با مسیر نیاز انسان خردمند به دانش  رسد. این که مسیر کلی راهکارهاي آنبه نظر می

ها نیز دانسته یا نادانسته در همین مسیر گام برداشتند.  در مورد زندگی همسو بوده است و آن
اند و پس از گذشت مدتی نه  احتماال به همین خاطر بوده که چنین ادیانی تا امروز باقی مانده

ا پیروان آنتنها  و  معتقدین  بر جمعیت  که  نرفتند  بین  که  ز  ادیانی  است.  شده  اضافه  نیز  ها 
را به دیگران  معموال یا پایه بنیاد نهادند یا در زمان توسعه و ترویج، خود  هاي خود را با زور 

  اند. دیکته کرده

سیحی در  میلیارد م  5/2میلیارد مسلمان یا حدود    2از طرفی دیگر، این که امروز نزدیک به  
چه به  کنند به این معنی نیست که تک تک این افراد از تمامی آنسراسر نقاط دنیا زندگی می

ها با کمک  ها دالیلی منطقی و عقالنی دارند. در واقع، آنآن باور دارند مطمئن و براي همه آن
د اما پاسخ همه  دانن اند که باور کنند، اگرچه همه چیزها را نمیاین اعتقادات به این نقطه رسیده

به آناي براي همهها نظریهها خداست. آنآن نادانسته گویند. خدایی  خدا می  چیز دارند که 
ازلی و ابدي با قدرت و دانش مطلق که هیچ چیزي از دایره قدرتش بیرون نیست. همان خداي 

گ درخت  ، که در دوران اوج خودش چند صد میلیون نفر را مانند بر 1مرگ سیاه عامل بیماري 
)  1961-1959به روي زمین ریخت. خداي عامل قحطی چین که فقط طی دو تا سه سال (

بین   از    15موجب مرگ جمعیتی  میلیون نفر شد. خدایی که مهم نیست چقدر    55تا بیش 
چیز بودنش وجود دارد، معتقدین  اي براي همهتناقض و مشکل در وجودش و همچنین نظریه

سنگی به زمین بخورد و  طوري که حتی اگر امروز شهابمصرند. بهبه او همچنان بر پاسخ خود 
انسان هاي روي زمین را هم محو کند، چنین رخدادي را همچنان مطابق با  تمامی جمعیت 

  کنند. دانند و آن را مشیت الهی قلمداد مینظریه خود می

 
1 Black Death 
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چیز، اگرچه اولین تالش  اي براي همهخصوص خداي واحد، به عنوان نظریهظاهر شدن خدا و به
بشر براي پاسخ به سواالت بنیادینش در مورد زندگی و هستی بوده است اما آخرین هم نبوده  

ها و مشکالتش هم  اي که هرچه بر عمرش افزوده شده، بر شکافو احتماال نخواهد بود. نظریه
شد شکاف  هاضافه  قرناست.  زیادي  مذهبی  متفکرین  هرچند  که  مشغول  هایی  که  هاست 

هایی به نظر  رسند. شکافها اساسا تعمیرنشدنی به نظر میترمیمشان هستند اما برخی از آن
  ها را پر کند. هایی هستند که اساسا این نظریه قرار بود آنتر از شکافپرنشدنی که حتی عمیق
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 ها! هترین نظریه نشد؛ هویدا شدن شکافاي که باولین نظریه

ترسند؛  ها از هیچ چیز روي زمین به اندازه تفکر نمینسانا
بیشتر از نابودي، حتی بیشتر از مرگ. تفکر، واژگون کننده 
امتیازات،   به  نسبت  و  هولناك  و  مهیب  انقالبی،  و 

عادت و  موجود  آسایشساختارهاي  بیهاي  رحم  بخش، 
تفاوت و در قید و بند، نسبت به قدرت بیبیاست. تفکر،  

اند عاقالنه باشند، هاي کهن که تالش کردهمقابل اندیشه
میبی سَرك  جهنم  قعر  به  تفکر  است.  و توجه  کشد 

آزاد، روشنایینمی و  تفکر، عظیم، چابک  دنیا و    هراسد. 
  شکوه بشر است. 

  ــ برتراند راسل  

شما چقدر جامع و درست است، همیشه هستند    تجربه نشان داده است که مهم نیست نظر
اي محدود بتواند  افرادي که با آن مخالف باشند. حتی اگر طرز فکري در کوتاه مدت و در منطقه

درصد افراد را با خود همراه کند، با گذشت زمان و همچنین با انتقال آن طرز فکر به    د صنظر  
اي هرچند  توان آورد که عدههاي زیادي میلشود. مثاها هویدا میکم مخالفتدیگر مناطق، کم

ها کافی است  اندك، مخالف باوري عمومی و بسیار پذیرفته شده باشند که براي آشنا شدن با آن
تئوري به  باور سري  تا  آمریکا،  روساي جمهور  دانستن  سوسمار  از  بزنید،  موجود  توطئه  هاي 

توان  تر از چنین طرز فکرهایی، میدههاي شناخته شبه عنوان یک مثال  ! نداشتن به وجود ماه
گرایان اشاره کرد که با وجود زندگی در قرن بیست و یکم، بر این باورند که زمین  به زمین تخت

توان این موضوع را به صورت وارونه هم در نظر گرفت، فارغ از این که  تخت است. همچنین می
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شوند که از آن دفاع کنند و با آن  دا مینظر شما چقدر ناکامل و اشتباه باشد، باز هم افرادي پی
اي براي توان در سیر پیدایش مفهوم خدا و نظریهموافق باشند، موضوعی که ردپاي آن را می

  چیز بودنش به خوبی مشاهده کرد. همه

از حداقل  می انتظار داشت  گام  100توان  از  سال پیش که شواهد حاکی  هاي تدریجی  هزار 
اند  اي وجود داشتهباور بوده است که مرگ پایان ماجرا نیست، عده  انسان خردمند به سمت این

که مخالف آن باشند و این ایده را پوچ و ساختگی بدانند. متاسفانه با توجه به مکتوب نبودن  
براي دیدن شواهد محکم    ، هجیتن  رداز چند و چون آن نداریم.   يدایز اطالعما    ،وقایع آن دوران

  شدن وقایع صبر کنیم. از آن باید حداقل تا مستند  

ها بعد از هزاران سال آموزش و تعلیم، هنوز توان برخورد کامال منطقی با افکار مخالف ما انسان 
در   مثال  که  کنید  تصور  بیاید  حاال  نداریم.  را  قبیله    30خودمان  یک  در  و  پیش  سال  هزار 

ثال قرار دادن  نشین، یک نفر قصد داشته که با آداب متداول دفن جسد مخالفت کند و مکوچ
از ما دلمان بخواهد که    کیکنم هیچ  اي بداند. فکر نمیرا کار احمقانهزیورآالت در کنار جسد  

توان مطمئن بود که برخورد دیگر اعضا با فردي که با  جاي آن فرد باشیم چرا که واقعا نمی
هنوز خبري از قانون    چیست. آن هم زمانی که نه   ها به زندگی مخالفت کرده زیباترین پاسخ آن

که به    ه د ی س ریمرسمی بوده، نه پلیسی در کار بوده و نه حتی فهم انسان خردمند به آن جا  
چیزي به نام دموکراسی و تحمل عقاید مخالف باور داشته باشد. حتی امروز هم که قرن حاکمیت 

اشتن باوري مخالف  ها صرفا به خاطر دقانون و دموکراسی است، هنوز شاهد کشته شدن انسان
  با باور عمومی هستیم.  

توهین، بینمی از چه زمانی، مخالفت با باور گروه و دسته،  ایمانی و در  توان مطمئن بود که 
رسد،  چه به نظر منطقی میحال، آنشده است. با اینحالت شدیدتر انکار و نوعی ارتداد تلقی می

مري ناگهانی نبوده و احتماال روندي افزایشی  ناپسند بودن مخالفت با باورهاي گروه و جامعه ا
تري مانند  هاي جديتوان واکنشی اولیه مانند ناراحتی، تا واکنش داشته است. به طوري که می

با    . ها دانستآمیز دانستن و پاسخ دادن، طرد کردن و حتی اعمال مجازات را از جمله آنتوهین
  ا هنآ ین هذ به خصوص روز به روز بر استحکامافزایش پایبندي انسان خردمند به باورهایی که 

یافته است.  داري نیز افزایش می، طبیعتا هزینه مخالفت با چنین باورهاي ریشهشدهافزوده می
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 امش  هداوناخ ياضعااگر در خانواده خودتان با موضوعات بنیادین و مقدساتی مخالفت کنید که 
ما برنجند و در موارد شدیدتر حتی شما را  شاید در ابتدا از ش  اهنآاند،  ها زیستهها با آنسال

طرد کنند. چنین رفتاري اما در یک جامعه داراي قانون سفت و سخت درباره مقدسات، صرفا 
منتهی نمی شدن  و  به طرد  براي مجازات  امش شود  را  کنید،  هاي سختباید خود  آماده  تري 

توان انتظار  می  ،اساس  نیمه. بر  دوشمردن شما را هم شامل    ی تح  دناوتیم ی که  یاهمجازات
گیري تدریجی جوامع و رایج شدن  جانشین شدن انسان خردمند، شکلداشت که از زمان یک

قانون، هزینه مخالفت با باورهاي عمومی هم وارد مرحله کامال متفاوتی در مقایسه با زندگی  
  خوراکجو شده است. - قبایل بدوي شکارچی

صا موضوعی که مثالی عینی و مستند  ها با موضوعی موافق نباشند، مخصواین که همه انسان
حال، همه افراد توان ابراز مخالفت، حداقل شود، موضوعی طبیعی است. با اینبراي آن یافت نمی

تواند مثال ناشی از ترس در ابراز عقیده، ناتوانی در  به صورت آشکار و صریح را ندارند که این می
. فردي را تصور کنید که در میان مردمان  استدالل یا اهمیت ندادن فرد به آراي دیگران باشد 

النهرین در حدود   از دادن پیشکش و هدایا  6بین  به معابد    لواد تم  يهزار سال پیش، صرفا 
کم به خاطر داشتن قدرت اقتصادي باال ورزیده است. آن هم معابدي که کمخدایان امتنا می 

توانسته  رند. این فرد به راحتی میبگذا  ر ثااند بر روي تصمیمات مدنی و قوانین جامعه  توانستهمی
توسط همسایگان کمی فضول یا بدخواهش به کاهنان معابد گزارش شود و پس از آن توسط  

هایی  و در درجه باالتر به توهین به خدایان متهم شود. جرم  کفرگویی،  ایمانیبیکاهنان متهم به  
ادامه و در صورت تکرار رفتاري مشابهه، حتی ممکن بو انکار خدایان نیز تبدیل  که در  ده به 

د. با توجه به قدرت معابد و البته طرز فکر کلی جامعه در حمایت از معابد، اتهاماتی این ن شو
توانسته عواقب تنبیهی بسیار بدي را براي خود فرد و حتی اطرافیانش در پی داشته  چنین می

  باشد. 

اولین نظریه همههمان انسان خردمند در حال  طور که  هاي خود بوده  محکم کردن پایهچیز 
شده است. قداستی به این معنا که پاسخی بهتر از آن  کم بر قداست آن نیز افزوده  است، کم

وجود ندارد و کسی که با چنین پاسخی مخالفت کند عمال در تضاد با عقل سلیم جمعی است.  
اي مختلف به آن پایبند بوده و  هبه شکل  تس ا   لاس   نارازهاز نظر انسان خردمند پاسخی که  
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تواند اشتباه باشد. از نظر او کسی که با چنین  تقریبا همواره تایید اکثریت را داشته است، نمی
اکثریت در جنگ باشد یا غیرعامدانه چنین می با عقل سلیم  کند یا  پاسخی مخالفت کند و 

است.   او خطرناك  دوم  مورد  در  و  مجنون  او  اول  مورد  در  انسان  عامدانه.  هرچه  که  خطري 
نظریه خودش مطمئن  تر بیشخردمند    شنکاو  ه تبلا  و  رطخ  نیا  زا  وا  سر ت  سا سحا  دش   از 

  . تفای شیازفا مه نآ هب وا لباقتم

توان از جنبه دیگري نیز به این موضوع پرداخت که چرا مخالفت با باورهایی که مورد پذیرش  می
وعی که حتی هنوز هم تقریبا هایی روبرو شود. موضتوانسته با چنین هزینهعامه مردم بوده، می

ترین حالت خودش همان دریافت اطالعات از محیط پیرامون  چنین است. دانستن که در ابتدایی
از اساسیاست را می هاي هر موجود زنده در نظر گرفت. هرگونه تهدید یا ترین فعالیتتوان 

تلف فهم و درك،  تواند براي یک موجود زنده، در سطوح مخهاي ورودي میاختاللی در داده
کند. در نتیجه، به صورت  ناگوار تلقی شود زیرا به ارتباط او با واقعیت خارجی ضربه وارد می

کند به نحوي از آن دوري همواره سعی می  هد نز  مستقیم بر بقاي او موثر است و یک موجود
ده است، از  چه ما را، ما کرعنوان آن  طور که قبال نیز به آن اشاره شد، مغز نیز بهگزیند. همان

ندانستن و ابهام بیزار است. به طوري که تحقیقات هم نشان داده است که میزان استرس عینی  
ین میزان خودش  تربیشدرصدي روبرو هستیم، به    50و ذهنی، در زمانی که با عدم قطعیتی  

میان دادهمی الگو در  یافتن  به  بسیاري  تمایل  مغز  که  است  به همین دلیل  شاید  هاي  رسد. 
توانند در  ها با اشتباه نیز همراه است اما میودي دارد. الگوهایی که اگرچه بعضا تشخیص آنور

انرژي  هاي ورودي، به مغز کمک  بندي دادهکنار دسته از  ترکمکنند که  ي مصرف کند. یکی 
است    1آپوفنیا اي موسوم به  توان به آن اشاره کرد، پدیدههاي مرتبطی که در این باره میمثال

ربط است. موضوعی  دار حتی میان چیزهاي بیحاکی از تمایل مغز در ایجاد ارتباطات معنی  که
دار دانستن  شود و به معناي معنیشناخته می  2پاریدولی هاي آن با نام  که یکی از زیرمجموعه

نام اهللا بر روي  درز  هلش تصاویر و صداهاي تصادفی است. دیدن پنجه دست فاطمه بر روي    ،
  هایی از این موضوع هستند. ا دیدن چهره مسیح بر روي نان، همگی مثالبادمجان ی

 
1 Apophenia 
2 Pareidolia 
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شود، طبیعی  با توجه به این که انرژي، عامل بسیار مهمی در بقاي موجودات زنده محسوب می
راهکارهایی قطعی   باشد. آن هم  ترکماست که مغز همواره به دنبال راهکارهاي با مصرف انرژي  

هایی  هایمان باشد. مغز و در نتیجه ما، تمایل داریم که همیشه پاسخفعالیتکه مبنایی براي سایر  
تواند خود پاسخ مورد نظر ما باشد. باورهاي قطعی و مشخص داشته باشیم و چنین روندي می

ین باورهاي پذیرفته شده توسط عامه مردم حتی  ترکمعامه مخصوصا نظریه وجود خدا از مح
اند و دارند با چنین  کم است. در نتیجه، افرادي که قصد داشتهدر قرنی مانند قرن بیست و ی

بپردازند و پاسخ ابهام مانند «شاید»، «نمیباوري به مخالفت  دانم» و  هایی با عدم قطعیت و 
«علم هنوز پاسخی براي آن ندارد» را به جاي پاسخی قطعی مانند «خدا» تحویل دهند، قطعا 

  باید هزینه زیادي بپردازند. 

  
؛ آزمونی که در  1تست رورشاخهاي آزمونی شناخته شده به نام  ترین پاسخمتداول  :65  ریو صت

از آن  2بالتاینکهایی موسوم به  آن به داوطلبان کارت شود  ها خواسته مینشان داده شده و 
  منبع مختلف است.  3ها برگرفته از بینند. پاسخبگویند چه می

 
1 Rorschach Test 
2 Inkblot 
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کم به  دهد که آثار مربوط به ناپسند بودن مخالفت با خدایان که کمَسرَکی در تاریخ نشان می
ري که در  شود. به طو، حداقل از دوران مصر باستان دیده میتس ا  ه د شیک اتهام و جرم تبدیل  

اعترافاتی که فرد مرده باید در   از  این هستیم که یکی  کتاب مردگان مصریان باستان شاهد 
اعتراف به عدم کفرورزي و بی انجام دهد،  اُزیریس  به  مقابل خداي مرگ یعنی  ایمانی نسبت 

سال پیش برقرار    4500خدایان است. در حکومت آشوریان در بین النهرین نیز که از حدود  
شوند. قوانینی  دهاي آشوري شناخته میقوانینی وجود داشته است که با عنوان قوانین یا کُبوده،  

شده است. در یک نمونه از این  ها کفرگویی جرمی جدي محسوب میکه به طور ضمنی در آن
 نامتس د   ه بسال پیش   3500امپراطوري آشور میانه در حدود    ه ب  ب ستنمهاي  لوح  ازقوانین که  

چه زنی مرتکب کفرگویی شود، او به تنهایی مجازات  خوریم که چنانقانون برمی  ، به اینهد ی س ر
نتیجهمی این  که  موضوعی  ماند.  امان خواهند  در  تنبیه  از  فرزندانش  و  همسر  و  گیري شود 

ذهن   به  را  نمی  که   د ن اس ریمترسناك  مرتکب کفرگویی ختم  فرد  به  فقط  تنبیه  و  قبال  شده 
  اند. گرفته و حاال با چنین قانونی اعضاي خانواده فرد مستثنی شدهیز در برمیاطرافیان او را ن

آمده است. مردي    2نبوث ، داستانی درباره فردي به نام  1تَنَخ در یکی از کتب عهد قدیم به نام  
، هفتمین پادشاه اسرائیل 3اَهَبکه داراي مزرعه تاکی بوده که در نزدیکی خانه پادشاهی به نام 

اش آن را به زور تصرف  قصد داشته به بهانه نزدیکی این تاکستان به خانه  اَهَباشته است.  قرار د
گوید: «خداوند قدغن  حال، نبوث میدهد. با اینکند و به نبوث پیشنهاد پول و مانند آن را می

که او   اَهَبرا به تو واگذار کنم». در ادامه، همسر    مد وخ  کرده است که من زمین آبا و اجدادي
شود چند نفر مانند همسرش موافق تبدیل تاکستان به باغ بوده است، با دسیسه موفق می  نیز

اتهام کفرگویی نبوث به    ،تروص  نیا  هباز اوباش را براي شهادت به کفرگویی نبوث مهیا کند.  
  شود. محکوم به سنگسار شده و کشته می

با  براي کفرگویی یا اقداماتی معادل    هاي دیگر نیز شاهد وجود مجازاتها و تمدندر فرهنگ
کفرگویی و توهین به مقدسات هستیم. به عنوان مثال، در یونان باستان نیز کفرگویی شامل  

ایمانی و  هرگونه صحبت نادرست درباره خدایان و برهم زدن آرامش و صلح بوده و در کنار بی
 

1 Tanakh 
2 Naboth 
3 Ahab 
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می محسوب  جرم  رسما  خدایان،  مانتمسخر  زیادي  افراد  است.  (پدر    1آیسخولوس ند  شده 
هایی این چنین متهم  (فیلسوف پیشاسقراطی) به جرم  2آناکساگوراس نویسی یونان) و  تراژدي

توان به ماجراي ترین مثال این دوران، میحال به عنوان مهمشدند که از آن تبرئه شدند. با این
به او نسبت  سال پیش اشاره کرد. اتهامی که  2400محکومیت و کشته شدن سقراط در حدود 

  ایمانی بود. داده شد، گمراه کردن جوانان و بی

  
  تاکستانش   رانکنقاشی قرن چهاردهم میالدي از سنگسار نبوث در  :57 ریو صت

اي از تصمیم خدایان و موید  تواند نشانهاند که رفتار پرندگان میرومیان باستان بر این باور بوده
شناخته    3مرغان مقدسند که با عنوان  هایی مخصوص داشتغمر  اهنآسرنوشت خوب یا بد باشد.  

ه  چو چنان  د شیم   هددادانه    اهغمر  اینها و در ابتداي صبح، به  شدند. قبل از شروع جنگمی
ها اظهار  و اگر نسبت به دانه  خوردند، موید فال نیک و اقبال نیکو بودها با اشتیاق دانه میمرغ
هاي  جنگکردند، به معناي سرنوشت بد و بدشگونی بوده است. در جنگ سوم از  میلی میبی

 
1 Aeschylus 
2 Anaxagoras 
3 Sacred Chickens 
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ها  که مسئولیت دادن دانه به مرغ  2پوالریوس پس از میالد، فردي به نام    293در سال    1سامنیت
خورند. او دچار ترس  ها دانه نمیشود که مرغها را به عهده داشت، متوجه میو گزارش رفتار آن

گوید  به دروغ می ،شود که چنین خبر هولناکی را به لشکر آماده حمله روم بدهد. در نتیجهمی
یعنی مرغکه جنگ خوش که  است  دانهیُمن  را خوردهها  او شک  ها  به  اند. همکاران دیگرش 

شود که  نتیجه این می  . دهند را پیش از شروع جنگ به مقامات شورا می  وا  گزارش   و   کنند می
دهد اما مطابق دستور شورا و بر روي خود پوالریوس. او به خاطر  سرنوشت شوم واقعا رخ می

البته دروغبی به شکل دردناکی  ایمانی نسبت به خواست خدایان و  گویی، در جلوي سربازان 
  شود. کشته می

  
  )1866( 3لوئیس فیگور نمایشی از کشته شدن هیپاتیا توسط مزدوران مسیحی، اثر  :85 ریو صت

دان مستند  دان نوافالطونی و نخستین زن ریاضی، فیلسوف، منجم، ریاضی4هیپاتیاکشته شدن 
ته شدن فردي  اي از کشمیالدي در شهر اسکندریه، مثال شناخته شده 415در تاریخ، در سال 

، 5سقراط بیزانسی به خاطر افکار «کفرآمیز» به دست مسیحیان آن شهر است. مطابق روایت  
 

1 Samnite Wars 
2 Pullarius 
3 Louis Figuier 
4 Hypatia 
5 Socrates Scholasticus 
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اي اوباش، تحت امر معلمی مسیحی به نام پیتر، به کالسکه حامل هیپاتیا که در حال حرکت  عده
است حمله می بوده  خانه  نام  به سمت  به  معبدي  به  و  بیرون کشیده  را  او   1ن کایساریوبرند. 

شد و حاال به کلیساي مسیحیان تبدیل  جایی که زمانی معبد کافران محسوب میبرند. همانمی
و به شکلی فجیع به   2سفالینهایی هاي هیپاتیا را برکنده و او را با تکه جا لباسشده بود. در آن

یپاتیا را جان هرسانند. این مزدوران به این هم راضی نشده و در ادامه چشمان پیکر بیقتل می
 3سیناریوناش را کِشان کِشان به محلی به نام  آورند. سپس بدن تکه تکه شدهاز حدقه در می

  کشند. جا به آتش میبرده و در آن

  
  نژاو ،ناهد  ردشود در قرون وسطی  یکی از ابزارهایی است که گفته می  4گالبی اندوه  :95  ریو صت
  .تسا هدش یمو سپس باز  هتفرگقرار  ناراکو لواط ناراک، زناناکفرگوی دعقم ای

واکنش  همهچنین  نظریه  اولین  با  مخالفت  مقابل  در  انسانهایی  هیچچیز  خردمند،  گاه هاي 
دستگیري،  شوند. از تعقیب،متوقف نشده و حتی هم مشاهده میصورت کامل  ها بهتوسط آن

اند (که اوجش در  شکنجه و کشتن افرادي که هرگونه مخالفتی با کلیسا و خداي واحد داشته
قرون وسطی و سلطه هزار ساله کلیسا در اروپا بود) تا مجازاتی مانند، ترور، گردن زدن و اعدام  

 
1 Kaisarion 
2 Ostracon 
3 Cinarion 
4 Pear of Anguish 
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توان اخبار شده و همچنان هم میاي اسالمی انجام میهمنتقدین و مخالفین که در سرزمین
  ها را مالحظه کرد. آن

فارغ از این که مخالفت با نظریه وجود خدا در طول تاریخ چه پیامدها و عواقبی داشته است، 
ها را از همان توان آنهایی که میهمواره وجود شکاف در این نظریه هویدا بوده است. شکاف

تاز در دوران  اي یکهی به زندگی بعد از مرگ تا زمان رسیدن آن به نظریهزمان پیدایش کورسوی
قدر عمیق، که بعد از چندین هزار سال هنوز  هایی بعضا آنادیان ابراهیمی مشاهده کرد. شکاف

اي از تاریخ، نه به معناي مستند بودن  تازي این نظریه در برههاند. البته مقصود از یکهپرنشده
هاي حاکم بوده  مردم و قدرتاي غیرقابل مخالفت بودن و داشتن حمایت عامه  آن، که به معن

  است. 

  
اساسی آن60  ریو صت قانون  در  دین،  از  براي خروج  اعدام  مجازات  که  کشوري  ده  دیده :  ها 

  شود. می

فرض منطقی ما این است که «بار اثبات چیزي به دوش مدعی آن  از طرفی دیگر، اگرچه پیش
ت کرده باشند، موفق  ، بدون این که آن را اثباشاست» اما خدا یکی از مواردي است که مدعیان

آنشده این،  بر  عالوه  بنشانند.  کرسی  به  را  حرف خود  توانستهاند  که  ها  قدرتی  کمک  با  اند 
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بر کرسی نگهداشته را براي هزاران سال همچنان  به طوري که حتی  اند باورهاي خود  دارند. 
ر که تاریخ نشان  طوحال، هماناي بهتر را در سر نپروراند. با این کسی جرات مطرح کردن نظریه

ترین دوران بشر نیز روشنایی سپیده دم بوده است. نگاهی به آماري  داده، حتی سرانجام تاریک
دهد که با گذشت زمان، افزایش دانش عمومی و در که بعدا به آن خواهیم پرداخت نشان می

ایان این دوران هایی از پتر شدن تدریجی افکار انعطاف ناپذیر عامه مردم، نشانهنتیجه آن، رقیق
  کم در حال آشکار شدن است. هم کم

  ی صاصتخا  الماک  اضعب  مشکالتیچیز داراي مشکالت زیادي است.  خدا به عنوان اولین نظریه همه
 ناعذا  دیاب  هتبلا  .ت س ا  هتش ا د ن  یهاگآ   اهنآ  دوجو   زا  ايپیش از مطرح شدن چنین نظریه  ر شبکه  

هاي مربوط به منطقی بودن مفهومی به نام خدا همانند خود این مفهوم در  استدالل  هک  درک
انسان خردمند در طول حداقل سه هزار  گذر زمان دچار تکامل و بهبود شده اند. تکاملی که 

چیز خودش  ک آن، از این اولین نظریه همهسال گذشته تالش بسیاري کرده است که تا با کم
توانسته به این دفاع کند. به عنوان مثال، زمانی در بین النهرین باستانی استدالل یک نفر می

بار پس از دعایش به درگاه خداي باران، باران باریده و محصولش از  صورت باشد که چون یک
توانسته چنین  استدالل دیگر میخشک شدن نجات پیدا کرده، پس خداي باران وجود دارد.  

کنم باید چیزي به مانند خدا وجود داشته باشد و قلب من با او آرام  باشد که چون من حس می
شود، پس حتما وجود دارد. ممکن است عجیب باشد اما همین استدالل دوم، هنوز هم در میان 

و رشد فهم انسان خردمند،    شود. در اثر گذر زمانها معتقد در قرن بیست و یکم دیده میمیلیون
این استداللمی کیفیت  بر  که آنتوانسته چنان  افزوده شود  استداللها  به  و ها  فلسفی  هایی 

پیچیده برهانبراهینی  مثل  اینتر  مانند  و  وجوب  و  امکان  نظم،  تبدیل شوند.  هاي علیت،  ها 
ن ادیان و به تدریج تهیه  هایی که غالبا نه توسط آورندگان ادیان بلکه توسط پیروان ایاستدالل

  براي اشکاالت منکرین این نظریه باشند.  شدند تا پاسخی 

چیز است، داراي قدرتی نامتناهی است  نظریه وجود خدایی واحد که سازنده و علت العلل همه
هاي متعددي  و در تمامی صفات دیگر هم داراي صفاتی نامتناهی و مطلق است داراي شکاف

این نظریه  هایی که بعضا آنشکافاست.   اندازه عمر خود  قدر عمیق هستند که قدمتشان به 
توان حداقل از دو جنبه مورد بررسی قرار  ها را میها و ضعفاست. به صورت کلی این شکاف
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بوف نشر آواي                                                         150

 هاي پشتوانه نظریه و ب) تعریف و منطق نظریه. داد: الف) شواهد و نشانه

  ظریه هاي پشتوانه ن الف) شواهد و نشانه
گیرد با این هاي مربوط به عدم وجود شواهد مستند و قابل اتکا قرار میدر دسته اول که ضعف

که اساسا انسان خردمند چطور به وجود چیزي به نام خدا پی برده است؟    میتسه  سوال روبرو
را  ها  هاي طبیعی بوده تا آنآیا از ابتدا از وجودش مطمئن بوده و تنها در ادامه به دنبال نشانه

) یا این 1استدالل استنتاجی دار کند (چیز را معنیهمهبه خداي خود نسبت بدهد و این نظریه 
هایی از وجود قدرتی باالتر از خودش و تمام طبیعت را در زندگی روزمره و  که شواهد و نشانه

ود داشته  ها عاملی به نام خدا وجطبیعت پیرامون دیده است و نتیجه گرفته که بایستی براي آن
  ). 2استدالل استقراییباشد (

  مهم استدالل روش 3مقایسه : 8جدول 
  3ربایشی  استقرایی استنتاجی

   ها فانی هستند.همه انسان   سقراط انسان است.   ها فانی هستند.همه انسان
   سقراط فانی است.   سقراط فانی است.   سقراط انسان است. 

  شاید سقراط انسان باشد.  ها فانی هستند.انسانهمه   سقراط فانی است. 

هاي پیشین به آن اشاره شد، باور به وجود خدا، باوري خوشبینانه بوده  طور که در فصلهمان
توان آن را  که احتماال آغاز آن ناشی از امید به زندگی پس از مرگ بوده است. به شکلی که می

تند. انسان خردمند از زمانی که به «ناممکن  اي ذهنی دانست تا واقعیتی عینی و مسخواسته
کم به سمت پیدا کردن عامل آن برود و در نهایت توانسته کمها» پی برده است، میبودن ممکن

توان آن را حداقل  چیز برسد. روندي که میبه پاسخی به نام خدا، به عنوان پاسخی براي همه
  در شش مرحله خالصه کرد: 

  . درگذشتگان زنده هستند  -1
  ها نه انسان که فراانسان هستند. آن -2
  توانند بر زندگی ما اثرگذار باشند. ها میآن -3

 
1 Deductive Reasoning 
2 Inductive Reasoning 
3 Abductive Reasoning 
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  توانند به افراد غریبه هم کمک کنند. ها میآن -4
  ها خدایانی هستند که توانایی کمک کردن در یک یا چند زمینه را دارند. آن -5
  کنند. جلی پیدا میدیگر تجمیع و در یک خداي واحد تخدایان مختلف با یک -6

چه تاکنون فارغ از این که نوع استدالل به کار رفته در توسعه مفهوم خدا را چه به نامیم، آن
نشانهمی نه  و  است  ماورایی  عاملی  وجود  از  حاکی  مستند  شواهد  نه  که  است  این  اي  دانیم 

  شود. مستقیم و موثق از وجود این عامل ماورایی در طبیعت دیده می

طور که اشاره شد، هرچه بر میزان عمر پیدایش مفهومی به نام خدا افزوده شد، بر میزان همان
اند نیز افزوده شده  هاي خردمند براي توجیه آن ارائه کردههایی که انسانپیچیدگی استدالل

ترین موارد  شود در ادامه برخی از مهمها بسیار زیاد است اما سعی میاست. تعداد این برهان
هایی تغییر داده شده از برهان ها را شکلتوان آنهایی که غالبا میشود. استداللها آورده  آن

  علیت به حساب آورد. 

  هر معلولی علتی دارد و چون دور و تسلسل باطل است، علت العلل وجود دارد. برهان علیت:  

تواند  توان بر برهان علیت وارد کرد این است که این برهان نمییکی از ایراداتی که می  نقد:
توان براي این دنیا  وجود ماوراي ماده را توجیه کند. با کمک این برهان، در بهترین حالت می

تر این برهان را  علتی مادي و از جنس خودش در نظر گرفت. به عبارتی دیگر، صورت صحیح
ین گونه بیان کرد: «هر معلولی که ما از وجودش مطمئنیم، علتی مادي دارد». از طرف  توان امی

توانیم  گیري بر اساس مشاهدات محدود ما از اجزاي جهان هستی است و ما نمیدیگر، این نتیجه
با قطعیت مطمئن باشیم که خود جهان هستی نیز مانند اجزایش باید معلول علتی وراي خود  

چنین باشد و جهان هستی نیز معلول علتی مانند خدا باشد، این استدالل اثبات  باشد. حتی اگر  
کند که چرا آن علت یعنی خدا، نباید معلول علت دیگري باشد. آیا صرفا براي این که برهان  نمی

جا که دوست داریم آن را قطع  ایم، درست دربیاید، آنما براي جوابی که از پیش آماده داشته
باشیم؟ برهان علیت یعنی ما   م خدا را داشته باشیم و هم تسلسل را حل کردهکنیم؟ تا همی

دانیم تسلسل را چطور حل کنیم و  ایم. چرا که ما نمیعمال خدا را جاي نادانی خود گذاشته
دانم»، کلمه «خدا» را به جاي آن استفاده  فقط به جاي اعتراف به نادانی و استفاده از کلمه «نمی
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  مشابهی مانند محرك اول آورد.  توان براي برهانهاي مشابهی را نیز میخایم. پاسکرده

  برهان حدوث:
  ) جهان متغیر و متحول است. 1
  چه متغیر و متحول است، حادث است. ) آن2

  ) جهان حادث است. 1
  پدیدآورنده نیاز دارد. ) هرچه حادث است، به 2

این برهان هم به نوعی شکل تغییر یافته از برهان علیت است و ایرادات مشابهی با    نقد:
  العلل علتو   معلول دو واژه    اج نیا  ر د ،توان به آن وارد ساخت. در واقعبرهان علیت را می

  دانیم این است که احتماال چه ما می. آندناجایگزین شده  پدیدآورندهو    حادثبا دو واژه  
اجزاي سازنده جهان هستی داراي تغییر و تحول و در نتیجه حادث هستند که حتی خود  

است و قطعیت ندارد زیرا ما از تمامی اجزاي موجود در هستی  چنین استداللی هم تعمیم  
از حادث بودن خود جهان مطمئن باشیم چون  ما نمی  ،آگاهی نداریم. در نتیجه توانیم 

انیم جهان متناهی است یا نامتناهی، چه برسد به این که بخواهیم داساسا حتی هنوز نمی
شناختی کلی از آن داشته باشیم. همچنین مانند مورد علیت، هرچیزي که حادث است  
علتی مادي دارد و حتی اگر جهان هم حادث باشد، مطابق استدالل و مشاهدات ما باید  

  ی. علتی مادي داشته باشد، نه خدایی غیرمادي و ماورای

حقیقتِ وجود یا واجب است و یا مستلزم واجب. چیزي که ذاتا واجب باشد  برهان صدیقین:  
  وجود دارد و این همان است که در پی اثبات آن هستیم. 

ضرورتی ندارد، جز  ، استفاده از کلماتی همچون «حقیقت»  فارغ از نام طعنه آمیز برهان  نقد: 
است. این برهان به زبان    هناربد م  و  عمیق   یلی خ  یاین برهان، برهاناین که به خواننده القا کند  

انند  نیاز از دیگري است. همگوید: هرچیزي که وجود دارد یا نیازمند دیگري و یا بیتر میساده
و    معلول، از دو واژه  مستلزم واجب و واجبجا نیز کافی است به جاي  مورد برهان علیت، این

استفاده کنیم تا بتوان همان ایرادات را اقامه کرد. اساسا چنین فرضی که هرچیزي    العللعلت
قاطع  که وجود دارد یا واجب است یا مستلزم واجب، نیاز به اثبات دارد. با استناد به کدام مثال

 پس جهان حادث است.   

 پس جهان داراي پدیدآورنده است.  
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که به چیز دیگري  تواند وجود داشته باشد، بدون اینو کامل، نتیجه گرفته شده که چیزي می
آل  یک ایده  تربیشکه براي رفع مشکل تسلسل اقامه شده،    استداللی  نینچنیاز داشته باشد؟  

  ذهنی است تا استداللی بر اساس شواهد موجود و مستند. 

هستند و ممکن آن است که وجود و    جهان، ممکن  همه موجوداتبرهان امکان و وجوب:  
عدم براي او ضروري نیست و ترجیح یکی از این دو طرف براي او ذاتا محال است. ممکن براي 
وجود یافتن، نیازمند واجب است تا به سوي وجود یا عدم ترجیح یابد و از حال تساوي میان 

  .وجود و عدم بیرون آید 

نیازي و نیازمندي  مبنا بر دو حالت بی  ط قف  و  م ینیبیمن  ي د ی د ج  زیچدر این برهان هم    نقد: 
ي به برهان  تربیشتنها با لفاظی سعی شده است که پر و بال    ،عقاو  رد   .قرار داده شده است 

می برهان  خالصه  شود.  است:  داده  ممکن  صورت  دو  به  کال  داشتن،  وجود  و  هستی  گوید، 
و  و  درونش)  اجزاي  و  با عنوان ممکن (همه هستی  نیازمند  با عنوان جودي بیموجودي  نیاز 

  العلل علتو    معلول، با دو واژه  واجبو    ممکندو عبارت  توان با جایگزینی  واجب (خدا). باز هم می
  همان ایرادات اقامه شده درباره برهان علیت را مطرح کرد. 

  برهان وجودي: 
  تر از او قابل تصور نیست. ) خدا وجودي است که کامل1
باشد  2 داشته  وجود  هم  ذهن  از  خارج  در  وجود  این  اگر   (

  تر از آن است که فقط در ذهن باشد. کامل 
) اگر این وجود در خارج از ذهن موجود نباشد، یعنی خدا 3

او  کامل  از  و  نیست  است  تصور  قابل  که  موجودي  ترین 
  ان تصور کرد و این خُلف است. توتر نیز میکامل 

توانم در ذهنم چیزي را تصور کنم،  خالصه این برهان چنین است که چون من می  نقد: 
پس باید در واقعیت هم وجود داشته باشد. البته که حتی ادعاي متصور شدن درکی از  

نهایت در  خدایی مطلق مانند بی  روصتخداي مطلق در ذهن ادعاي پوچی است، چرا که  

پس خدا باید در خارج  
از ذهن ما موجود باشد  
تعریف   برخالف  وگرنه 

 ما خواهد بود. 
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واقع  نکممریغ  ریاضی در  بتوا  ،است.  به  اگر  را  آن  یعنی  کرد،  تصور  را  مطلق  وجود  ن 
ایم. در این صورت آن وجود متصور شده دیگر مطلق نیست  چهارچوب ذهن محدود کرده

بخواهیم شکل صحیح اولین فرض و مقدمه  و یک انگاره نادرست از وجود مطلق است. اگر  
سل ما مجبوریم  این برهان را بازنویسی کنیم خواهیم داشت: «[براي جلوگیري از ایجاد تسل 

توان تصور کرد». حاال که چنین  تر از او را نمیفرض کنیم که] خدا وجودي است که کامل
  شود! ایم پس باید خدا هم وجود داشته باشد وگرنه فرضمان خراب میفرضی کرده

  ب) تعریف و منطق نظریه 
تعاریف و توصیفاتی  گیرند. ها، تعاریف و توصیفات مربوط به خدا قرار میاما در دسته دوم ضعف

هایی که انسان  که نشان دهنده فهم انسان خردمند از مفهومی به نام خدا است. از اولین ضعف
، انسان انگاري و دادن خصوصیات انسانی  هدو ب وربور نآ ابدر زمان تعریف خدا   هراومهخردمند 

داشتن  به او مانند خوشحال شدن، کار کردن، خشمگین شدن، تالفی کردن، اجابت کردن دعا،  
قرار بوده است که مثال وراي جهان   الثم  است. البته چنین خدایی   اهنیا  دننامجا و مکان و  

اند  مادي و فاقد خصوصیات مشاهده شده در طبیعت باشد. اگرچه برخی از فیلسوفان سعی کرده
  ها کمی از شدت فاجعه بکاهند اما باز هم اصل ماجرا باقیست. با استعاري خواندن این توصیف

ها را به  توان آنتعریف خدا است. در سه دین یهودیت، مسیحیت و اسالم که میمشکل دیگر  
را   تثلیث در مسیحیت  مانند  مناقشه  موارد محل  اگر  نظر گرفت،  یکتاپرستی در  نماد  عنوان 

توان هرسه تعریف را در راستاي یک  متضاد وحدت و یکتا بودن وجود چنین خدایی ندانیم، می
شود. انسان خردمند به  گرفت اما مشکل دقیقا از همین جا آغاز میخداي کامال مطلق در نظر 

تر شدن  تر و قدرتمندتر تصور کند بازهم جا براي کامل مرور دریافته که هرچه خدایش را کامل 
وجود دارد زیرا به تجربه او حدي براي کمال وجود ندارد. او به این نتیجه    نآ  تر شدنو قدرتمند 

چهارچوب مشخصی محدود باشد، حتی اگر این چهارچوب یک  رسیده که خدایش نباید در  
شود و  تعریف نظري باشد چون هر محدودیتی براي وجودي مطلق و نامتناهی، نقص تلقی می

چیز، نباید هیچ نقصی داشته باشد. در نتیجه او سعی  خداي او یا بهتر بگوئیم پاسخ او براي همه
است که کم او رکرده  تنها  تعریف،  به جاي  بر  کم  به مشکل  اینجا هم  در  که  کند  ا توصیف 

  افتد. خورد و در واقع از چاله درآمده، به چاه میمی
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ببینیم  حال بیایید نگاهی اجمالی به صفاتی بیاندازیم که به چنین خدایی نسبت داده شده تا  
بهتر  چیز، دقیقا با چه مشکالتی روبرو است. ابتدا  این خداي مطلق و اصطالحا اولین نظریه همه

است به تعریف مطلق بپردازیم. مفهوم مطلق در هر صفتی به معنی این است که هیچ صفت  
رسد. اگر خواسته باشیم  دیگري فارغ از کیفیت و کمیتش، به گرد پاي صفت مورد نظر نمی

بگیریم،  نظر  در  کمّی  صورت  به  را  را    ، مدرک  هر اش ا  البق  ه ک  روطنامه  موضوع  چنین چیزي 
نهایت در  میان بی  هک  دوش   هجو ت  د ی اب  هتبلات.  در نظر گرف  نهایت در ریاضیاتتوان شبیه بیمی

نهایت در فیزیک امري دست یافتنی است  نهایت در ریاضی تفاوت وجود دارد. بیفیزیک و بی
بقیه اعداد،   ، یضایر تیاهنیب لباقم  رد  نهایت در ریاضیات انتزاعی و دست نیافتنی است.اما بی

آیند. با توجه به این که چنین خدایی قرار  حتی به حساب هم نمیفارغ از بزرگی یا کوچکی،  
تر و گونه نقص، وابستگی یا نیازي نداشته باشد، همین که در توصیفش، آن را بزرگاست هیچ

از است زیرا این خدا براي مطلق  ي خود به معناي نیچیز» بنامیم، چنین چیزتر از «همهکامل 
«همه با  شدن  مقایسه  و  سنجش  به  نیاز  شدن،  او خوانده  بگوییم  اگر  حتی  دارد.  چیز» 

شود چرا که سازوکار فهم ما براي تعیین جایگاه چیزي ترین» است هم مشکل حل نمی«کامل
مثال اگر هاي عالی هم نیاز دارند با چیزي مقایسه شوند.  بر اساس قیاس است و حتی صفت

ایم و او را به صورت لفظی با شخص  بگوییم آرش بهترین بازیکن است، صفت عالی به کار برده
نکرده مقایسه  مشخصی  اشخاص  آنیا  (برخالف  میایم  رخ  تفضیلی  در صفت  آرش  چه  دهد: 

مقایسه به صورت ضمنی    موهفمحال،  بازیکن بهتري در مقایسه با نیکی و آزاده است.). با این
مفهوم ضمنی جمله به این    ،و همچنان ظرف مقایسه واضح است. به عبارت دیگراعمال شده  

  ت یعضو  ابصورت است که «در میان تمامی بازیکنان، آرش بهترین است». در مورد خدا هم  
کامل  .م یتسه  وربور  یهباشم توصیف  از  یا  استفاده  «همه چیزها»  میان  در  یعنی  همه ترین، 

او کامل ممکن از لفظ «همهترین است،  ها  چیز» استفاده نشود. ممکن است گفته هرچند که 
چنین   کمک  با  تا  است  خردمند  انسان  ناکامل  درك  نیازمندي  خاطر  به  توصیف  این  شود 

اما واقعیت این است که خدایی مطلق، اساسا نیازي  مقایسه اي بتواند خدا را بهتر درك کند 
بت باید  موجودي  هر  و  ندارد  هم  شدن  توصیف  به  را حتی  آن  وجود  مستقل،  به صورت  واند 

شود که بخواهیم چیزي  مستقیما و بدون واسطه احساس کند. توصیف کردن وقتی استفاده می
را براي کسی توصیف کنیم که او اطالعی از موصوف مورد نظر ندارد. اگر خدایی مطلق وجود  



  ها! شدن شکاف  داینشد؛ هو هینظر نیکه بهتر ياه ینظر نیاول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بوف نشر آواي                                                         156

افل مانده باشد  داشته باشد نباید حداقل هیچ موجود داراي قوه تعقل، از تشخیص وجودش غ
زیرا اگر چنین باشد، چنین خدایی که امکان تشخیص او توسط برخی از موجودات به صورت  
توسط   و  جا  همه  در  وجودش  که  خدایی  نیست.  مطلق  اساسا  ندارد،  وجود  کامل  یا  جزیی 

  تواند مطلق باشد. واسطه قابل درك نیست، نمیچیز، به شکل بیهمه

قدر از شما  ، او آن1حتی عدد گراهامباشید یا   1000باشید،    1ا  کند شمنهایت فرق نمیبراي بی
اي یکسان با همه شما  معنی است و خود را در فاصلههاي شما براي او بیباالتر است که تفاوت

رو، در دسترس بودنش نیز به همین صورت براي همه مقدور است به طوري  بیند. از همینمی
می ناممکن  وجودش  انکار  اساسا  همانکه  دیگر  زبان  به  خدا  شود.  وجود  مروجین  که  طور 

توان تفسیر  معتقدند خدا خارج از زمان است و گذشته و حال و آینده برایش فرقی ندارد، می
  ه ک  ت رو ص  نیا  ه ب  مشابهی را براي خدا در مورد فهم و درك متفاوت موجودات نیز به کار برد. 

 امش   يارب  وا  دو جو  ،د یتسه  لقعمک  ای  نادان  رد ق چ  امش   هک  دراد ن   یقرف  ،قلطم  ياد خ  کی  يارب
    .تس ا  نکممان نآ  در و صیخشت  لباق هراومه

براي خداي مطلق تفاوتی ندارد که در مقابلش یک سوسک حمام قرار دارد یا یک انسان خردمند  
بایستی براي همه موجودات، در سطوح مختلف   و قرن بیست و یکمی، تجلی چنین خدایی 

واه بینیم چنین نیست زیرا به گدرك و فهم، قابل تشخیص و غیرقابل انکار باشد. البته که می
درصد جمعیت دنیا    16، حداقل  2015در سال    2پیو آمار ارایه شده توسط موسسه تحقیقاتی  

. این به این معناست  3گرا، خداناباور) دین، ندانماند (بیدانستهخود را به هیچ دینی وابسته نمی
ین صورت  به اچیز، حداقل  میلیارد نفر از جمعیت دنیا به این اولین نظریه همه 2/1که حداقل 

). البته که آمار واقعی باالتر از این مقدار است چرا که به عنوان  61  ریوصتمتداولش باور ندارند ( 
نتیجه  دینی میابراز بی  ،مثال در کشورهاي مسلمان منجر به مرگ فرد شود. در  تواند حتی 

ور  توان در چنین کشورهایی به شمارش دقیق افرادي پرداخت که اعتقادي به دین رایج کشنمی
  مورد نظر ندارند. 

 
1 Graham's Number 
2 Pew 
3 Unaffiliated 
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هاي ذاتی ماده، این خدا را به  معضل دیگر این است که انسان خردمند براي فرار از محدودیت
حال، مشکل این است که ما هیچ مثال و  صفاتی ماورایی و غیرمادي مجهز کرده است. با این

نداریم. اصوال اگر ما  اي از وجود داشتن چیزي فراتر از ماده یا اصطالحا غیرمادي سراغ  نمونه
بتوانیم خود یک چیز یا اثر آن را مشاهده، درك یا شناسایی کنیم، آن چیز هم بخشی از طبیعت  

مادي محسوب می و  این مساله مطرح میاست  باز  اگر هیچ نشانهشود.  که  از وجود شود  اي 
دازي و رویا  صرفا یک خیال پر   غیرمادهتا کنون ثبت نشده است، پس وجود داشتن    غیرماده

نکردن چیزي    1ایم وجود داشته باشد. البته درست است که مشاهده است که ما دوست داشته
اما آیا می  این تفکر زندگی کنیم که «شاید  لزوما به معنی وجود نداشتن آن نیست  توانیم با 

اید  خوار وجود داشته باشد و زمانی که شما خواب هستید از ظرف میوه بیرون بیگوشت پرتقال
فارغ از    ه ک  ت س ا  نیا  ام  ض ر ف  شیپ  یقطنم  ت رو ص  ه بو گوشت بدنتان را بخورد»؟ خیر، چرا که 

خودش یا اثرش مشاهده نشود، ناموجود تلقی    يچیز، تا  یعوضوم  هب  ام  هقالع  ای  سرت  نازیم
ایم که  پیدا کردن چیزي بودهاي به دنبال شود. اگرچه ما در طول تاریخ به صورت ملتمسانهمی

اي ما باشد اما نباید چنین وسوسه  ن یتسخن  علتخود نیازي به علت نداشته باشد و اصطالحا  
را بر آن دارد که قبل از این که شواهد مستند را بیابیم، پاسخی براي این موضوع بسازیم. کاري  

  . میت سه نآ  ماجنا لوغش م ه ک تس ا لاس  نارازه اممتاسفانه که 

دنیا و زندگی روزمره لزوما آن طور نیست که    ه ک  کنند به ما یادآوري میهاي بسیار زیادي  مثال
  ت یعقاودهند هایی که نشان میایم. مثالما آن را با درك و فهم فرگشتی خودمان تجربه کرده

م  یج راخ نبوده  ما  روزمره  و زندگی  نیاز  مقیاسمخصوصا در جاهایی که در حیطه  هاي انند 
تر  تواند عمیقهاي بسیار بزرگ (ابعاد کهکشانی) میبسیار کوچک (دنیاي کوانتوم) و یا مقیاس

از درك فعلی ما باشد. مخصوصا درکی که ما امروزه از ناممکن بودن موردي مانند تسلسل در  
لیم (ضمیمه  هاي منطقی، مخالف شهود و عقل س قانون علیت داریم. از انواع و اقسام پارادوکس

ایم، مانند  ها شدههایی که با کمک علم موفق به کشف آنها و یافتهالف) گرفته تا درك واقعیت
نتایج غیرشهودي و عجیب و غریب به دست آمده در آزمایش دو شکاف یانگ (وجود یک ذره  

  ذره در -در آن واحد در دو مکان یا حرکت ظاهري ذره به زمان گذشته)، پدیده دوگانگی موج
 

د دیده شدن، ثبت شدن و شناسایی شدن به صورت قابل  تري ماننجا لزوما به معناي دیدن نیست و معناي گسترده مشاهده در این  1
 گیرد.  اثبات را در برمی 
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، سقفی به نام سرعت نور براي افزایش 1هیچ ذراتی مانند الکترون و فوتون، تولید ذرات مجازي از  
هاي مختلف  سرعت ماده، نسبی بودن زمان و متفاوت بودن گذر زمان براي دو فرد داراي سرعت

  و امثالهم. 

  
  2015ی پیو در سال  جمعیت ادیان مختلف دنیا، مطابق آمار موسسه تحقیقات :61 ریو صت

پارادوکس  توان به  هاي معروفی که امروزه شناخته شده است میبه عنوان یک مثال از پارادوکس
شود یک کُره را طوري برش زد که پس از  میپارادوکس  نیا قباطماشاره کرد.  2تارسکی -باناخ

با کره اول   کره کامال مشابه و هم اندازه 2دست آمده، آن بتوان با کنار هم قرار دادن قطعات به
  ! داشت

است، ساختاري هندسی    3شیپور گابریلدنیاي ریاضیات، پارادوکسی موسوم به  مثال دیگر در  
این معنی که چنین ساختاري  که داراي مساحت سطح بی اما حجم محدود است. به  نهایت 

 
1 Quantum Vacuum State 
2 Banach–Tarski Paradox 
3 Gabriel's Horn 
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اگرچه داراي سطحی نامحدود است اما حجم آن محدود و مشخص است. براي درك بهتر این 
مثال قرار است داخل این را شیپور با رنگ پر شود. حال اگرچه حجم    هک  د ینک  ضرفارادوکس،  پ

دانیم که بایستی چه مقدار رنگ براي پرکردن آن مصرف کرد اما  است و ما میشیپور مشخص 
سطح خارجی نامحدود است)    این میزان رنگ براي پوشاندن سطح داخلی این شیپور (که مانند 

  ! کافی نخواهد بود 

  
  تارسکی: تقسیم یک کره به دو کره عینا مشابه با کره اول-پارادوکس باناخ :62 ریو صت

 
  نمایشی از شیپور گابریل  :63 ریو صت

تواند  ها میها روبرو هستیم و دانستن آنهایی که در حال حاضر با آنعالوه بر چنین نادانسته
هاي زیادي در پیش روي ماست هاي فعلی را زیر و رو کند، ناشناختهمکنفهممان درباره نام

ها نیز اثري مشابه و حتی باالتر بر روي فهممان داشته باشد. براي  که ممکن است دانستن آن
از کیهان نگاهی بیاندازید. مطابق آخرین داده ، 1نیو هورایزنز هاي تلسکوپ  مثال، به دانشمان 

میلیارد سال نوري) وجود دارد    39(قطر:   2جهان قابل مشاهده شان در  میلیارد کهک  200حدود  
این مقدار برابر    .ایمها شدهمیلیون مورد از آن  3برداري از  تنها موفق به انجام نقشه  نونکاتکه  
  3کیهانهاي موجود در جهان قابل مشاهده است. مسلما خود  درصد کل کهکشان  0015/0با  

 
1 New Horizons 
2 Observable Universe 
3 Universe 
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تر از جهان قابل مشاهده است به طوري که مطابق یک برآورد، کیهان (جهان قابل بسیار بزرگ
تریلیون سال نوري است. این یعنی    23مشاهده+جهان غیرقابل مشاهده) داراي قطري حدود  

میلیون برابر    15برابر و از لحاظ حجم، حداقل    250ممکن است کیهان از لحاظ ابعاد، حداقل  
گذاري، ثبت  ها تنها به معناي نامبرداري کهکشانبر این، نقشهشاهده باشد. عالوهجهان قابل م

تک  ها است و اطالعات مربوط به وجود حیات، وضعیت تکموقعیت و مشخصات ظاهري آن
شود. ما حتی هنوز به طور دقیق مطمئن  ها و سایر جزئیات را شامل نمیسیارات موجود در آن

تعد  که    ین اشکهک  .اد ستاره و سیاره در کهکشان راه شیري وجود دارد نیستیم که دقیقا چه 
  است.  ناهیک ر د دو جوم میلیارد کهکشان 200یکی از   اهنت ش خود

از سوي دیگر، حتی اگر سرمان را از فضاي خارجی به محیط پیرامونمان هم بچرخانیم، اگرچه  
شناخته    1کنیم. یک چهارم تمامی زنبورهاي قدري که فکرش را میشود اما نه آناوضاع بهتر می

درصد سطح زمین را تشکیل   70ها حدود  اند. اقیانوسسال گذشته شناسایی شده 30شده، در  
اند. موضوع حتی در  ها هنوز مورد کاوش قرار نگرفتهدرصد اقیانوس  80حال،  دهند. با اینمی

بغرنجی و حتی   با همین  است، به طوري ما هنوز به تعریف  تربیشبدن خودمان هم  ، روبرو 
ایم. ما حتی در مورد ساختمان بدن و اجزاي آن  و جامعی از حیات یا خودآگاهی نرسیدهدقیق 

به طوري که  هم به اطمینان کامل نرسیده باکتري  99ایم  انسان،  درصد  هاي موجود در بدن 
  30به حدود    نآ  هاي سازندهدانیم تعداد سلولهنوز براي علم ناشناخته هستند. بدنی که ما می

  رسد. تریلیون مورد می  38هاي موجود در آن به  باکتري  داد عت رسد، در حالی که  میتریلیون عدد  

نادانسته امیدوار بود که  ها، میهایمان تقریبا در همه زمینهبا توجه به حجم بسیار زیاد  توان 
و در ادامه با توسعه دامنه نگاهمان، دچار تحول    تربیشدرك امروزي ما با کاوش و کشفیات  

هایی مبتنی بر  هایی منطقی بیابیم، پاسخد و بتوانیم براي مشکالت امروزي خودمان پاسخشو
هایی که اگرچه امروزه رسیدن به برخی  حلهاي باستانی. راهشواهد نه بر اساس آرزوها و آرمان

نظر غیرممکن میاز آن به  اما همانها  از سال  رسد  آبله  که  شد،  رسما ریشه  1980طور  کن 
اي که فقط در قرن بیستم موجب  ها نیز امیدوار بود. آبلهغیرممکن  به رسیدن به آن  توانمی

  رسید. میلیون نفر شده بود و روزگاري درمانش محال به نظر می 300مرگ 
 

1 Bee 
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به بررسی سایر مشکالت مربوط به صفات خداي قادر مطلق بازگردیم. مشکل دیگر،   تس ا رتهب
اي انسانی دارند و براي  صفاتی که سرچشمهنوع صفاتی است که به او نسبت داده شده است.  

روند. از این نیز که  توصیف موجودي مادي و نه وجودي غیرمادي و غیرقابل تعریف به کار می
دارند. به عنوان مثال، صفتی مانند علم  بگذریم، خود این صفات مطلق نیز مشکالتی را در پی

نش مطلق از گذشته و آینده از همان  مطلق عمال در تضاد با اراده آزاد است. خداي داراي دا
خواهد   ب اتکدانسته که روزي فردي به نام بلوجَک مشغول نوشتن این ابتداي ساختن دنیا می

اگرچه بلوجَک تصور می این معنی است که  این به  این  شد.  کند با میل و اختیار خودش به 
رك، این عملش اجباري  تر از واقعیت متداول و قابل د هاي عمیقسمت رفته است اما در الیه

او تحمیل  بوده   الهی بر  انحراف میان خود و دانش  ایجاد  از  که جهان هستی براي جلوگیري 
خبر است. جهانی که وظیفه کوك کردنش از همان روز اول  کرده است و او هم کامال از آن بی

بیشکل است.  بوده  برعهده خداي توصیف شده  آزاد، خود  گیري،  اراده  به  معنی شدن  منجر 
  شود. معنی شدن پاداش و جزا هم میبی

می  که  دیگري  ایرادات  به  از  که  است  صفاتی  کرد،  مالحظه  خدا  این  صفات  میان  در  توان 
هاي او مربوط است. آیا غیرممکنی براي خدا وجود دارد؟ مطابق تعریف قدرت مطلق،  توانایی

. در نتیجه او باید بتواند چیزي  هیچ غیرممکنی در مقابل چنین خدایی نباید وجود داشته باشد 
بیافریند که نتواند تغییرش دهد، باید بتواند خودش را نابود کند یا اجماع نقیضین (مثل بودن  

اند با تقسیم موارد محال،  و نبودن همزمان) را ممکن کند. البته برخی از متفکرین سعی کرده
ل است مانند جمع نقیضین) و محال  ها عقال و همواره محابه محال ذاتی (مواردي که انجام آن

ها در زمان حال محال است اما شاید در آینده ممکن شود مانند  وقوعی (مواردي که انجام آن
حرکت دادن منظومه شمسی) بگویند که محال ذاتی، اساسا ممکن نیست و این سواالت هم  

که باز هم قدرت    حال، مشکل اساسی چنین استداللی این است نوعی محال ذاتی هستند. با این
انسانی محدود کرده برایش محال ذاتی و وقوعی تعریف    مطلق خدا را در چهارچوب عقل  و 

است که کرده براي خدا هم محال  است  انسان محال ذاتی  براي  که  کاري  یعنی هر  این  اند. 
نقض چیزي  نمیچنین  فرق  است.  خدا  مطلق  قدرت  و  بودن  نامحدود  این  کننده  که  کند 

هاي یک  ذاتی باشد یا وقوعی، وجودي مطلق و غیرمادي نباید درگیر محدودیت  هامحدودیت
  موجود مادي باشد. 
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شود،  عالوه بر مشکالت موجود درباره نوع، حد و اندازه صفاتی که به خداي مطلق نسبت داده می
خود این صفات نیز با هم همخوانی ندارند. مثال صفت دانش مطلق و قدرت مطلق با هم در یک  

از قبل می این ناقص داند، نمیراستا نیستند. خدایی که آینده را  تواند آن را تغییر بدهد که 
دهد و حتی اگر بتواند هم، ناقص بودن دانشش از آینده را نشان  ودن توانایی او را نشان میب

توان مثال زد تضاد صفت خیرخواهی و مهربانی مطلق با صفت  دهد. مورد دیگري که میمی
قدرت مطلق است. براي دیدن این تضاد هم کافی است نگاهی به دنیاي پیرامون خود بیاندازید.  

هاي ژنتیکی که حتی به بیش از شش هزار  ها و نقصودکان، انواع و اقسام بیماريتجاوز به ک
، برابر  1990(عددي که در سال   سال  5میلیون کودك زیر   5رسند، مرگ سالیانه مورد نیز می

امروز به این مقدار کاهش یافته  ،میلیون نفر بود و تنها به لطف دانش پزشکی و بهداشت 6/12
خشک قحطی،  گوشهس است)،  تنها  مرگبار،  طبیعی  عوامل  سایر  و  زلزله  سیل،  از  الی،  هایی 

ها روبرو است. البته میزان تلفات در گذشته بسیار  هایی هستند که انسان خردمند با آنمصیبت
بوده و به لطف علم و تکنولوژي بوده که بشر توانسته موجب تخفیف تلفات ناشی از این   تربیش

  ها شود. مصیبت

رخواه مطلق است نباید بگذارد چنین اتفاقی حداقل براي کودکانی که هیچ نقشی  خدایی که خی
تواند جلوي چنین رخدادهایی را بگیرد، اند، بیافتد و اگر نمیدر بدتر شدن این زندگی نداشته

آن را  2اپیکوراست که  1مساله شر رود. چنین استداللی موسوم به قدرت مطلقش زیر سوال می
که کامال  ال پیش مطرح کرده و هنوز هم جوابی درست به آن داده نشده  س   2300در حدود  

سال سعی شده که توجیهاتی به عنوان پاسخ به آن داده    2300طبیعی است. البته در طول این  
و ما قادر به  شود مانند این که این شر، خیر و الطافی است که خدا براي بندگانش فراهم کرده 

حال، واقعیت این است که متولد شدن کودکی فاقد دهان، مقعد  م. با ایندرك حکمت آن نیستی
توان خیر و لطف دانست. مخصوصا که برخی از این الطاف یا بهتر بگوییم  یا حتی صورت را نمی

ها است، منجر به مرگ  روند به نورونکه آسیبی پیش 3بیماري کاناوانهاي ژنتیکی مانند نقص
داند زندگی، درست و غلط  ر مرگ کودکی وجود دارد که حتی نمیشود. چه خیري د کودك می

 
1 Problem of Evil 
2 Epicurus 
3 Canavan Disease 
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  و حتی مردن به چه معناست. 

  فهرست پنج نقص ژنتیکی رایج : 9جدول 
  امید به زندگی   برخی از عالیم   علت  نام

نشانگان 
  داون

تعداد اضافی از 
  21کروموزوم 

ها، اختالل  ناهنجاري در اندام
در فهم و یادگیري و تاخیر در  
رشد، ضریب هوشی به اندازه  

  )≈50ساله ( 9-8یک کودك 

  سال  12:  1912سال 
  سال  50-60امروز: 

  تاالسمی
اي و ان جهش در دي 

اختالل در تولید  
  هموگلوبین 

  (ارثی)

خونی و کاهش تولید کم
  هموگلوبین 

 نرمال
 ) سال 30(در برخی موارد 

فیبروز 
  سیستیک

نقص در ژن موثر بر 
جابجایی آب و نمک  

 بیرون از سلولبه 
  (ارثی)

سختی در تنفس و عفونت ریه،  
تاخیر در رشد و ناباروري 

 مردان 

44  
هایی که به بلوغ (آن

  رسند)می 

-بیماري تِی
  1سَکس

نقص در کروموزوم 
15  

  (ارثی)

هاي عصبی مغز تخریب سلول 
  و طناب نخاعی، 

صرع، از دست رفتن شنوایی و  
  ناتوانی در حرکت کردن

  سال  3-5

خونی  کم
  داسی شکل 

تغییر شکل  
هموگلوبین به شکل  

S  
 (ارثی)

خونی، عفونت باکتریایی،  کم
 سکته مغزي 

  سال  40-60

به صفات   مربوط  میان مشکالت  و منطق نظریه، در  تعریف  مورد در بخش  به عنوان آخرین 
توان به مثبت یا منفی بودن صفات اشاره کرد. خدایی که  نسبت داده شده به خداي مطلق، می

است باید همه صفات ممکن را داشته باشد، چرا که نداشتن یک صفت به    شود کاملادعا می
معناي نقص است. در نتیجه، این خدا عالوه بر تمام صفات ممکن مثبت، باید تمامی صفات  

رحم  قدر که مهربان است، باید دقیقا همان اندازه هم بیممکن منفی را هم داشته باشد. همان
زیباست که  مقدار  به همان  زبان دیگر،    باشد.  به  باشد.  و ترسناك  کریه  مقدار  به همان  باید 

 
1 Tay-Sachs Disease 
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تر  توان صفتی را متصور شد که این خدا از آن محروم شده باشد و این خود مشکالتی عمیقنمی
کند. مثال خدایی که زاده نشدن از صفات اوست بایستی زاده شدن هم از صفاتش را ایجاد می

متکثر    دیابشود،  بودن از صفات بارزش محسوب می  باشد تا ناقص نباشد یا خدایی که یگانه
هایش داراي خللی نباشد. نسبت دادن  در برگیرد تا کلکسیون صفت بودن و یگانه نبودن را هم

، تمامی صفات، آن هم به صورت مطلق به خدا که راهکاري براي پرهیز از تعریف کردن او بوده
مشکالت جدیدتهمان شد،  اشاره  قبال  که  مهمطور  که  مشکالتی  است.  کرده  ایجاد  ترین  ري 

ها این است که چنین خدایی در واقع خود جمع نقیضین و خالف عقل سلیم محسوب  نتیجه آن
  دیگر است.  شود زیرا به صورت همزمان داراي صفات متضاد و مخالف یکمی

  
سال گذشته در مناطق مختلف    70سال، در طول    5و میر کودکان زیر  درصد مرگ    :64  ریو صت

  دنیا

اوایل پیدایش تدریجی  توان گفت که انسان خردمند در  در مجموع و به عنوان سخنان پایانی می
حال، گذشت زمان گذاشته است. با این  اپدر آن  خودش، خیلی متوجه مسیر جدیدي نبوده که  

ترین سوال زندگی خودش  کم با مهمکم و افزایش توانایی فهم و شناخت، به او کمک کرده که



  ها! شدن شکاف  داینشد؛ هو هینظر نیکه بهتر ياه ینظر نیاول
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مرگ چه    یعنی مرگ روبرو شود. او که دوران سختی را براي یافتن پاسخی براي سوال «پس از 
بودهبر سر من می بعد، کم  کی از    ،آید»، سپري کرده  به  کند پاسخی که  کم سعی میجایی 

بخش که هرچه بر  ست را در ذهن خود بسازد. پاسخی آرامشاگاه آن را در طبیعت نیافته هیچ
. پاسخی که اثرات  دشآن هم اضافه   هد ننک هیجو ت ياهعمر آن افزوده شد، بر فلسفه و استدالل

  100هاي سوراخ شده در حدود دانه اًخرایی و استفاده از صدفوان در استعمال رنگتآن را می
هاي پرجزئیات در  ساختهها و دستتر مانند تندیسکهزار سال پیش تا دفن اشیایی پیچیده

تپه  و در گوبکلی  جا متوقف نشد هزار سال قبل مالحظه کرد. روندي که در همین  40تا    20حدود  
دانیم  کند. ما امروز میپس از آن در بین النهرین و مصر به خوبی ادامه پیدا میهویوك و  و چتل

اي، ظهور و پیدایش هزاران خدا در گوشه و کنار دنیا بوده است که هر یک  نتیجه چنین توسعه
  اند که پاسخ خودشان بهترین پاسخ ممکن است. کردهتصور می ،خدایان نیابه   نیمعتقد از 

که بتواند برخالف    هزار سال قبل به حدي از شناخت رسید   100انسان خردمند که از حدود  
که    د یس ر اجدادش، به مرگ و نبودن، واکنشی قابل توجه نشان دهد، در ادامه کارش به جایی  

اي مبتنی بر خدایی واحد و قدرتمندتر از  همه چیز را بنا کند. نظریهاولین نظریه ت سناوتحتی  
هاي امروزي ارزشمند است اما از مشکالتی  هرچیز که اگرچه هنوز هم براي تعداد زیادي از انسان

برد. مشکالتی که اگرچه روز به روز بر تعداد افرادي که از آن آگاه  افکن رنج میاساسی و بنیان
ت از  شود اما همچنان تعداد قابل توجهی از مردم دنیا مایل نیستند که دس شوند افزوده میمی

این باور بکشند. این موضوع به این خاطر است که تقریبا تمام زندگی اجتماعی و حتی هویت  
  ها آن، حول محور خدا شکل گرفته است. خدا براي سال نارازهها در طول و معناي زندگی آن

  . د رک  د شر و  شاخه نازك تاکی به دور آن پیچید شقن رد که انسان خردمند    ت س اهمانند قیّمی  
چه او را  کند که آنترسد که چنین قیمی را رها کند زیرا هنوز فکر میحال، او هنوز میبا این

است اما با توجه به مرام  گوید: «خدا مرده  داشته این قیم است. به قول نیچه که میسرپا نگه
داده  ها نمایش  بشر، ممکن است براي هزاران سال غارهایی وجود داشته باشد که سایه او در آن

  شود و ما هنوز هم باید سایه او را محو کنیم». 

چیز، آیا روزي از بین خواهد رفت یا نه اما مشخص نیست که باور به خدا، این اولین نظریه همه
چه مسلم این است که راه درازي است که در پیش داریم تا اکثریت مردم از این باور عبور  آن



  ها! شدن شکاف  داینشد؛ هو هینظر نیکه بهتر ياه ینظر نیاول
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خصوص در این سالیان و با افزایش آگاهی جمعی    هاي طی شدن آن بهکنند. راهی که نشانه
  شود. به لطف اینترنت و سایر وسایل ارتباطی به خوبی دیده می
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  م یا مض
 مهم   الف: چند پارادوکسضمیمه  

 گر (راسل) پارادوکس آرایش

را کوتاه میدر شهري فقط یک آرایش او فقط موي کسانی  کند که خودشان  گر وجود دارد. 
گر در مورد موي خود چه باید بکند؟ اگر او  کنند. حال خود آرایشنمیموي خودشان را کوتاه  

کنند که نباید چنین کند و نباید موي  از جمله افرادي است که موي خود را خودشان کوتاه می
او نباید موي کسانی را کوتاه کند که   را کوتاه کند (چون شرط مساله چنین است که  خود 

کنند). اگر هم از جمله این افراد نیست و معتقد است کوتاه خودشان موي خودشان را کوتاه می
گر دارد، پس باید خودش موي خودش را کوتاه کند که باز مانند قبل و  کردن مو نیاز به آرایش

  کند). گري است که چنین کاري نمیبه خاطر شرط مساله نباید چنین کند (چون او آرایش

  1پارادوکس گراند هتل هیلبرت 
نهایت (از نوع مجموعه شمارا یا اصطالحا قابل  را در نظر بگیرید که داراي تعداد بی هتلی فرضی

اتاق2شمارش  اتاق است و همه  به هتل می)  آید، با  ها نیز پر هستند. حاال یک مهمان جدید 
توان  ها، لزوما نباید اتاق خالی وجود داشته باشد اما با کمک تکنیکی میتوجه به پر بودن اتاق

توان به  آید را میدر هتل جا داد. البته نه فقط او بلکه هر تعداد مهمان جدیدي که می  او را
همین روش در هتل جا داد. روش جا دادن مهمان جدید هم به این صورت است که به مهمان  

 
1 Hilbert's Paradox of the Grand Hotel 
2 Countably Infinite 



  میضما
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برود و الی آخر    3شود به اتاق  گفته می  2برود، به مهمان اتاق    2شود به اتاق  گفته می  1اتاق  
خالی شده و مهمان   1منتقل کنیم). به این صورت اتاق    n+1را به اتاق    nن اتاق  (هر مهما

  شود. جدید در آن جا اسکان داده می

  

  1پارادوکس مانتی هال 
تصور کنید پیش روي شما سه در وجود دارد. در پشت یکی از این درها جایزه و در پشت دو  

کنید، به عنوان مثال، در شماره  درها را انتخاب میدر دیگر هیچ چیزي قرار ندارد. شما یکی از 
این3 این در شماره  . با  از  را باز    1اندرکاران در شماره  را برایتان باز کنند، دست  3حال قبل 

گویند که  دهند که چیزي در پشت آن وجود ندارد و به شما میکنند و به شما نشان میمی
را انتخاب کنید) یا روي همان در   2نی در شماره  توانید انتخابتان را عوض کنید (یعشما می
 50بمانید. شما باید چکار کنید؟ شانس انتخاب در صحیح، از بین دو در باقی مانده،  3شماره 

کنیم (نباید فرقی داشته  است، پس نباید فرقی داشته باشد که کدام در را انتخاب می  درصد 
اما مطابق این پارادوکس شما باید انتخاب خودتان باشد که انتخابمان را تغییر بدهیم یا ندهیم).  

  . ي براي برنده شدن داشته باشید تربیشرا انتخاب کنید تا شانس   2را تغییر دهید و در شماره  

  پارادوکس بازي تنیس 
نفره را تصور کنید. پسر خانواده با پدر و مادرش قرار گذاشته که یک مسابقه    3یک خانواده  

  3مسابقه از    2مسابقه شرکت کند و اگر    3کند. او قرار است که در    تنیس خانوادگی برگزار
مسابقه را بدون تکرار رقیب و به صورت متوالی ببرد، به تیم تنیس مدرسه دعوت شود. او براي 

مادر. با توجه به  -پدر-پدر یا ب) مادر-مادر-انتخاب رقیب، با دو انتخاب روبرو است: الف) پدر

 
1 Monty Hall Paradox 



  میضما
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ي تنیس پدرش به مراتب بهتر از مادرش است پس منطقی است که او داند بازاین که پسر می
تصمیم بگیرد گزینه ب را انتخاب کند تا شانس برنده شدنش باالتر برود، اما در واقع باید انتخاب  

  اي انجام دهد و گزینه الف را برگزیند. وارونه

  

و در مقابل مادر   Fرا    براي فهم این پارادوکس کافی است احتمال برنده شدن پسر در مقابل پدر
حساب    خواهد بود. با این  M>Fپدر در نتیجه    تربیشدر نظر بگیریم. با توجه به مهارت    Mرا  

بازي اول را ببرد احتمالش    2چه او  پدر)، چنان-مادر-پسر دو انتخاب دارد. در انتخاب اولش (پدر
بود:   را ببرد با چنین احتو چنان  M×Fچنین خواهد  :  مالی روبرو خواهد بود چه دو بازي آخر 

F×M:در مجموع احتمال نهایی برد دو مسابقه متوالی براي پسر در انتخاب اول چنین است . 

FM+MF-FMF    عبارت از  که    FMF(منظور  است  اول  انتخاب  در  مسابقه  سه  هر  متوالی  برد 
توان براي  میاستدالل مشابهی را    بایستی از مجموع احتماالت کم شود، چون مطلوب نیست).

مادر) در نظر گرفت که نتیجه نهایی احتمال آن انتخاب هم چنین  -پدر-انتخاب دیگر پسر (مادر



  میضما
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به بزرگMF+FM-MFM  است: ، نتیجه چنین است که  Fدر مقایسه با    Mتر مقدار  . با توجه 
است و پسر بایستی به سراغ انتخاب    MF+FM-MFM  تر از عبارتبزرگ  FM+MF-FMF  عبارت

  پدر) برود. -مادر-راول (پد

  مساله طناب به دور زمین 
هزار کیلومتر دارد. حال تصور کنید طنابی فرضی به طول    40کره زمین محیطی حدودا برابر با  

اي با زمین نداشته باشد، به دور  کیلومتر را به صورت محکم و به شکلی که هیچ فاصله  40000
کنیم و دوباره  ر به طول آن اضافه میبندیم. سپس طناب را باز کرده و یک متکره زمین می

هزار کیلومتري   40متري در طول طناب    1کنیم. آیا این افزایش  دوسر طناب را به هم متصل می
به قدري هست که باعث شود طناب کمی شل شود؟ در نگاه اول جواب خیر است چرا که بنا  

ناچیز می  40متر بر    1بر تصور ما تقسیم     25(برابر با اضافه شدن    شود هزار کیلومتر بسیار 
متري، کل    1کیلومتر). اما در حقیقت، به خاطر همین افزایش    1به طول طناب در هر   1نانومتر

توان چند کتاب ضخیم را  گیرد و میسانتی متري از سطح زمین قرار می  16طناب در فاصله  
  روي هم قرار داده و از زیر آن عبور داد. 

 
ارتباط آن با قطر برمیاین مساله به فهم   از محیط دایره/کره و  به  شهودي ما  با توجه  گردد. 

) رابطه مستقیم دارد. درنتیجه،  2r) با قطر آن (C)، محیط دایره (C=2πrفرمول محیط دایره (
 

  اي ان برابر قطر یک رشته دي 10حدود  1



  میضما
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ابعاد دایره نیز اضافه می افزوده شود، بر مقدار قطر و در نتیجه  شود.  هر چه بر مقدار محیط 
از افزایشی که با یک ت افزایش قطر براي دایره حاصل  ناسب ساده قابل محاسبه است. مقدار 

  شود. متر میسانتی 16یا حدود  π2/1)، برابر با R-rطناب (

 مساله مورچه بر روي طناب 

متر برثانیه، بر روي طنابی الستیکی و کشسان  سانتی  1اي را متصور شوید که با سرعت مورچه
متر برثانیه نسبت به  سانتی  1دن است. سرعت مورچه  کیلومتر مشغول حرکت کر  1به طول  

شود.  طناب است. همزمان با شروع حرکت مورچه، در هر ثانیه و به تدریج، طناب کشیده می
شود. به این صورت که طول  به طوري که در هر ثانیه، یک کیلومتر بر طول طناب افزوده می

دوم،   ثانیه  ثانیه سوم،    2طناب در  در  این روند همینکی  3کیلومتر،  و  پیدا  لومتر  ادامه  طور 
کند. آیا این مورچه شانسی براي رسیدن به انتهاي چنین طنابی دارد؟ در نگاه اول و مرسوم،  می

به نظر مورچه هیچ شانسی ندارد و هیچوقت به انتهاي چنین طنابی نخواهد رسید اما در واقع  
طناب برسد، هرچند که باید زمانی در    شود به انتهاياین نگاه ناصحیح است و مورچه موفق می

عدد صفر جلوي آن!) را سپري کند. فارغ از این   43422و    1(یعنی یک    1سال 4342110حدود  
که اختالف سرعت مورچه و سرعت افزایش طول طناب چقدر است و همچنین فارغ از این که  

ایت به انتهاي چنین  طول اولیه طناب چند متر است، اگر زمان کافی داده شود، مورچه در نه
  طنابی خواهد رسید زیرا نسبت سرعت مورچه به سرعت افزایش طول طناب ثابت است. 

  

طور به موضوع نگاه کنید که وقتی طناب الستیکی  ، اینیسی ون  لومرفبراي فهم مساله بدون  
کند، طناب هم در جلو و هم در پشت مورچه شروع به افزایش طول  شروع به کشیده شدن می

شود، نه تنها نسبتی از طناب که توسط مورچه طی  کند. در نتیجه این موضوع موجب میمی
بلکه به خاطر حرکت مورچه، بر آن افزوده هم بشود. بنابراین، هر چه مورچه    شده حفظ شود

شود. به زبان دیگر، اگر در اولین می ترکم  د س ر ب  رخآ   بهجلوتر برود، مسافتی که باید طی کند تا  

 
 است مقایسه کنید.  910براي فهم ابعاد این زمان، کافی است آن را با عمر کیهان که از مرتبه  1
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درصد مسیر وجود داشته باشد (مسیر آبی)، در ادامه و با حرکت   100لحظه در جلوي مورچه  
درصد نخواهد بود و هر لحظه از مقدار آن (و نسبت آن از    100ر مسیر باقیمانده  مورچه دیگ

  کند. شود زیرا مورچه حرکت میمی ترکمکل) 

  
  پارادوکس ابهام 

مثال از  پارادوکسیکی  قبیل  این  معروف  ما   1پارادوکس سوریتس ها،  هاي  کنید  است. فرض 
هاي تشکیل دهنده این کوه را برداریم، آیا همچنان . اگر یک سنگ از سنگکوهی سنگی داریم 

قدر تکرار کنیم که دیگر اصال  شود؟ حاال اگر قرار باشد همین کار را آناین کوه، کوه نامیده می
توانیم بگوییم که دیگر کوهی در کار نیست؟ به بیان دیگر،  کوهی باقی نماند، دقیقا از کجا می 

ندمین سنگ است که کوه ما تبدیل به تپه یا تلی از سنگ شده است؟ تفاوت  با برداشتن چ
  تپه، تل و کوه چیست؟ 

  
 

1 Sorites Paradox 
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  ن اراب تانسانضمیمه ب: مقایسه مشخصات برخی از 

 

  گونه
دوره  
 زندگی

حجم مغز 
)3cm (  

  وزن
)kg(  

 قد 

)cm (  
استفاده 

  از ابزار 
خویشتن 

  آگاهی
تفکر 

  انتزاعی

  انسان ماهر 
  1/ 5تا  1/2

  م.س.ق 
510-650 33-55  110-140        

        160  60  700  م.س.ق   9/1  انسان رودولفی 

 انسان گاتنگی 
  800م. تا   8/1

   -  -  100  -  -  ه.س.ق 

  قامت انسان راست
  140م. تا   9/1

  ه.س.ق 
850-1100  60  180       

  انسان کارورز
  1/ 3تا  8/1

  م.س.ق 
700-850  52-63  190   -    

  گام انسان پیش 
   800تا م   2/1

  ه.س.ق 
1000  90  175        

  انسان هایدلبرگی 
  300تا  600

  ه.س.ق 
1100-
1400 

90 180        

انسان 
  سیسسِپرانن 

        -  -  1000  ه.س.ق  450 ~

        - -  1300  ه.س.ق  300~  انسان رودزیایی 

  انسان نالدي 
هزار   300~

  سال قبل 
450  150 45        

  انسان نئاندرتال 
  40ه. تا  430

  ه.س.ق 
1200-
1900  

55-70 170       

  انسان خردمند 
ه.س.ق تا   300

  امروز 
950-1800  50-100 150-190        

  انسان فلورسی
  50تا  190

  ه.س.ق 
400  16-36 110        

        151-142 -  -  ه.س.ق  67  انسان لوزونی 
  احتماال      - -  -  ه.س.ق  40  دنیسووا  انسان 

مردمان غار رد 
  دیر

  12تا   15
  ه.س.ق 

-  50 -      احتماال  

  ** م.س.ق: میلیون سال قبل ،  * ه.س.ق: هزار سال قبل
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  شمار حیات روي زمین و فرگشت انسانضمیمه ج: گاه

  آغاز حیات روي زمین و فرگشت موجودات ماقبل انسان 
 رخداد  (قبل)زمان 

سلولی پروکاریوت هاي حیات بر روي زمین: باستانیان تکاولین نشانه  میلیارد سال    2/4
  هایی فاقد هسته مشخص) (سلول 

  فوتوسنتزکننده هاي پیدایش باکتري میلیارد سال    5/3
  هاي حضور اکسیژن در اتمسفر در مقادیر کم اولین نشانه  میلیارد سال    4/3
  شروع فوتوسنتز  تجمع اکسیژن، از نتایج  میلیارد سال    5/2
  پیدایش اولین حیات چندسلولی و داراي ارتباط هماهنگ بین سلولی   میلیارد سال    1/2
  هایی با هسته مشخص) (سلول پیدایش اولین جانداران یوکاریوت   میلیارد سال  1/ 45

  و عروس دریایی  سلولی مانند کرمپیدایش اولین جانوران چند    میلیون سال  800

داران  و شکاف(نوتوکورد) مازه دار مانند پشتپیدایش اولین جانوران طناب  میلیون سال  540
  1آبششی حلقی

داران: موجودات آبزي با دار در میان طنابپیدایش اولین جانوران مهره  میلیون سال  480
  هاي معدنی، فلس و پوستهاستخوان

میلیون سال: حذف سه   1اولین انقراض وسیع موجودات در دو فاز طی   میلیون سال  445
  فشانیهاي آتشها به دالیل مرتبط با فعالیتچهارم تمامی گونه

ها جایگزین باله داران: مفصلپیدایش اولین چهارپایان در میان مهره  میلیون سال  394
  اند اما موجود همچنان آبزي است. شده

هاي اولیه: افزایش میزان اکسیژن و کاهش مقدار کربن پیدایش جنگل  میلیون سال  385
  اکسیددي

میلیون سال:   20دومین انقراض وسیع موجودات طی چندین فاز در طول   میلیون سال  375
  ها به دالیل مرتبط با سرد شدن آب و هوا حذف دو سوم تمامی گونه

  آبزي هاي چهارپاي نیمهداران زمینی: دوزیستمهرهپیدایش اولین   میلیون سال  350

داران پردهدار کامال زمینی موسوم به آبپیدایش اولین چهارپایان مهره  میلیون سال  340
  گذار)(تخم 

  میلیون سال   9/251
هزار  60ترین انقراض موجودات در تمام دوران در طول سومین و بزرگ

دالیل مرتبط با انتشار گاز کربن  ها بهدرصد تمامی گونه 90سال: حذف 
  هافشاناکسید داغ و اسیدي کننده توسط آتشدي

هاي جانوري و گیاهی سپیده دم دنیاي مدرن: گسترش وسیع تنوع گونه  میلیون سال  233
 

1 Pharyngeal Gill Slits 
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(اجداد اولیه کمانان مانند مخروطیان، حشرات، دایناسورها، خزندگان و هم
  پستانداران) 

  میلیون سال  3/201
ها به دالیل چهارمین انقراض وسیع موجودات: حذف دو سوم تمامی گونه

  فشانیآتشاکسید مرتبط با انتشار گاز کربن دي

  میلیون سال  178
داران زمینی: پیدایش دار واقعی در میان مهرهپیدایش اولین جانور پستان

  خز و مکانیزم حفظ دماي داخلی بدن 
  افشاندار و حشرات گردهپیدایش وسیع گیاهان گل  میلیون سال  135

  میلیون سال  66
ها: توسعه انقراض ناگهانی دایناسورها به همراه سه چهارم تمامی گونه

  وسیع تنوع پستانداران  
  ها در میان پستانداران مانند بازوپیمایانسانپیدایش اولین نخستی  میلیون سال   55

ها: دید رنگی، انگشت سانهاي جدید در میان نخستیپیدایش ویژگی  میلیون سال   44
  گیري اجتماعشدن و شکلشصت قابل بسته 

 میلیون سال   2/25
تر هاي اولیه: مغز بزرگ ها) در میان نخستیواران (کَپیپیدایش اولین انسان

  و فاقد دُم 

تر،  هاي آسیا: بدن بزرگهاي بزرگ) در میان گیبونپیدایش انسانیان (کَپی  میلیون سال   8/16
  دلسوزي دودیسی جنسی، ساخت آشیانه، بازي کردن و 

پیدایش پیروالپیتکوس (نوعی کَپی بزرگ) در اسپانیا: جد احتمالی    میلیون سال   13
  ها تباران و انسانانسان

  میلیون سال   7
مردم چادي و سپس  به نام ساحل تباران پیدایش اولین نوع از انسان

تر، کوچککپی و اررین توگنی در میان انسانیان آفریقا: دندان نیش آردي
  زندگی درختی و توانایی راه رفتن روي دوپا 

  کپی در آفریقا: راه رفتن کامل روي دو پا جایگزینی انسانیان اولیه با جنوبی میلیون سال   2/4
  اولین آثار کار با سنگ در کنیا   میلیون سال   3/3

  هافرگشت انسان
  رخداد  (قبل)زمان 

کپی از سرده انسان در اتیوپی: چانه گرد، مانند جنوبیپیدایش اولین عضو   میلیون سال   8/2
  شود. چه بعدا در انسان ماهر دیده میتر مانند آنتر و باریکعفاري اما کوتاه 

  پیدایش گونه پرامردم در شرق آفریقا: همزمان با حضور سرده انسان  میلیون سال   7/2

  میلیون سال   6/2
ط سرده انسان در اتیوپی: شروع دوره اولین آثار ابزار سنگی تولید شده توس

اُلدوایی، ابزاري براي بریدن گوشت، شکستن استخوان و جدا کردن پوست 
  درختان 

  شروع دوره زمین شناسی فعلی یخبندان کواترنري   میلیون سال   588/2
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کردن پیدایش گونه انسان ماهر در آفریقا: استفاده از ابزار سنگی براي جدا    میلیون سال   4/2
  گوشت از استخوان 

تبارانی در جنوب شرق  اولین حضور سرده انسان در خارج از آفریقا: انسان  میلیون سال   2/ 12
  اند.کردهچین که از ابزار استفاده می

  میلیون سال   2
پیدایش گونه انسان راست قامت، جد مستقیم انسان خردمند و زیست 

تر و کپی و پرامردم: مغز بزرگ جنوبیتبار همزمان با دو گونه انسان
  ترهاي کوچکدندان

  میلیون سال   8/1
قامت از آفریقا به اوراسیا (به گرجستان، سپس در مهاجرت انسان راست

میلیون سال پیش   1/ 5میلیون سال بعد به شمال چین و در نهایت در  6/1
  به جاوه در اندونزي) 

  میلیون سال   7/1
تبرهاي دستی در تانزانیا: شروع دوره آشولی، وجود ابزار پیدایش اولین 

مناسب براي قصابی، بریدن، جدا کردن گوشت، کوبیدن و سوراخ کردن و  
  همچنین وجود جمعیت متحرك و غیرساکن

  میلیون سال   4/1
پیدایش اولین ابزار تهیه شده از مواد آلی: اولین تبردستی تهیه شده از 

  پی استخوان اسب آبی در اتیو
  قامت در آفریقاجایگزینی انسان ماهر با انسان راست  میلیون سال   4/1

  میلیون سال   1
تبار خواهر انسان  تبار پرامردم: آخرین گونه انسانانقراض گونه انسان

  خردمند

  میلیون سال   1
قامت در آفریقاي  پیدایش شواهد اولیه از مهار آتش توسط انسان راست

  هاي منحصر به فردیتجنوبی: انسانی با قابل

  هزار سال 900
گام در غرب اروپا (اسپانیا): خویشاوند نزدیک جد پیدایش انسان پیش

  خردمند   ، دنیسوا و انسانهاي نئاندرتال مشترك گونه 

  هزار سال 900
گام در اسپانیا: مناسب تراشیده شدن سنگ چخماق توسط انسان پیش

  براي جدا کردن پوست حیوانات  

  هزار سال 700
پیدایش انسان فلورسی در جزیره فلورس در اندونزي: از نوادگان احتمالی 

  قامتانسان راست

  هزار سال  600
پیدایش انسان هایدلبرگی در آفریقا و اروپا: جد احتمالی مشترك 

  هاي نئاندرتال و خردمندانسان

  هزار سال 500
هاي ساخت مفهومی انتزاعی: حکاکی زیگزاگ بر روي پوسته  اولین نشانه

  هاقامت در اندونزي: خصلتی مختص انسانتوسط انسان راست

  هزار سال 500
هاي سر سنگی توسط انسان هایدلبرگی هاي استفاده از نیزهاولین نشانه

  اي جنوبی براي شکار در آفریق



  میضما
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  پیدایش انسان نئاندرتال در اروپا  هزار سال 450

 هزار سال 430
آخرین جدایی به وقوع پیوسته میان انسان دنیسوا و گونه خواهر آن انسان 

  نئاندرتال 
  پیدایش انسان خردمند   هزار سال 315

از مقاصد ورود انسان خردمند به اوراسیا (یونان)، احتماال به عنوان یکی   هزار سال 210
  گسترش چندگانه انسان خردمند به خارج از آفریقا

  
  



  میضما
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  ضمیمه د: فهرست برخی از خدایان 

  برخی از خدایان بین النهرین
  توضیحات   وظیفه و توانایی  نام

  خداي خدایان، خداي آسمان   آن (آنو) 
خداي مهم و پدر انلیل و   3یکی از  

 انکی 
  خداي مهم  3یکی از    هوا، زمین و طوفانخداي باد،   اِنلیل

  خداي مهم  3یکی از    خداي آب   ) اي ( اِنکی
  برادر اینانا و اِرشیگال   خداي خورشید  اوتو

  نانا و سین هردو خداي ماه بودند.   الهه ماه-خدا  سین-نانا
  همسر اِرشیگال   خداي جنگ و سپس دنیاي زیرین نِرگال 

  فرزند اِنکی  بابلیان خداي ملی  خداي آفرینش، مردوك
  فرزند مردوك   خداي کاتبان و کتابت کردن و نوشتن   نَبو

الهه عشق، زیبایی، رابطه جنسی، عدالت،    اینانا (ایشتار) 
  قدرت سیاسی و جنگ 

 ترین الهه بین النهرین مهم

  فرزند اِنلیل  خداي کشاورزي، و درمان و بهبودي   نینورتا

 تموز 
خیزي و  حاصلخداي کشاورزي، باروري، 

  سپس دنیاي زیرین 
  همسر اینانا

  خواهر اینانا   الهه دنیاي زیرین  اِرشیگال 
  همسر آن -خواهر  الهه زمین و عامل تولیدکننده گیاهان  کی
  مادر اَن، کی و اِنکی   الهه نخستین   نامو

  خواهر تموز  الهه کشاورزي و بعضا تعبیر رویا  گِشتینانا
  پسر آن   باران خداي طوفان و    ایشکور (حداد) 

  فرزند اِنلیل  خداي دانه و غالت  اَشنان 

  الماستو 
اي ترسناك و شرور و تهدیدي براي  الهه

 زنان در زمان وضع حمل 
  دختر آن 

  برخی از خدایان مصر باستان
  توضیحات   وظیفه و توانایی  نام
  ترکیبی از آمون و رع  خداي خورشید  رع-آمون

  موت
کند اما خود  میاي که به زایش کمک الهه

  زاده نشده است.
 همسر آمون



  میضما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  اُزیریس
خداي باروري، کشاورزي، مرگ و دنیاي  

 پسین
  پسر گِب و نوت

 آتوم
اولین خدا و خدایی که خودش خود را  

 خلق کرده است.
کرده و جهان  بسیار خودارضایی می

  ناشی از خودارضایی اوست! 

  الهه رطوبت، شبنم و باران   تِفنوت 
همسر شو و همچنین مادر -خواهر

  گِب و نوت

  خداي زمین   گِب
باور بر این بوده خنده او موجب  

 شود. زمین لرزه می
  دختر شو و تِفنوت   الهه آسمان   نوت

  همسر اُزیریس و مادر حوروس   الهه مرتبط با مراسم دفن و جادو   ایزیس

  الهه مرتبط با مراسم دفن و جادو  نفتیس 
خواهر ایزیس و  دختر گِب و نوت، 

  همسر سِت-خواهر

  سِت
نظمی، خشونت و  صحرا، طوفان، بی

  هاخارجی
 پسر دختر گِب و نوت 

  پسر اُزیریس و ایزیس  خداي پادشاهی و آسمان   حوروس
  شود. بعدا با رع ترکیب می خداي باروري و خلقت  آمون 
  شود. بعدا با آمون ترکیب می  خداي خورشید  رع 

  داراي سري مانند گربه   محافظت (در برابر شر)  الهه  باستِت 

  حاثور 
الهه عشق، زیبایی، خوبی، موسیقی و  

  رقص 
  همسر حوروس و رع

  آنوبیس 
خداي مرگ، کفن و دفن، مومیایی کردن  

  و دنیاي زیرین 
  داراي سري مانند شغال

  همسر آنوبیس   الهه همتا با آنوبیس   پوتآن
  برخی از خدایان یونان باستان 

  توضیحات   وظیفه و توانایی  نام
  نشین دوازده ایزد اُلمپ

خداي تندر، خداي خدایان و فرمانرواي    زئوس
  کوه المپیا

 فرزند کرونوس و رئا 

  همسر زئوس-خواهر  الهه زنان، خانواده، ازدواج و زایمان   هِرا
 فرزند کرونوس و رئا   هاخداي دریا، طوفان، زلزله و اسب  پوزئیدون

  فرزند زئوس و متیس   افزارخِرد، صنایع دستی و جنگالهه   آتنا



  میضما
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گویی،  خداي تیراندازي، حقیقت، پیش  آپولون
  بهبودي و ناخوشی 

  فرزند زئوس و لتو

  آرتمیس 
الهه شکار، حیات وحش، حیوانات وحشی،  

  دامنی ماه و پاك
فرزند زئوس و لتو و خواهر دوقلوي 

  آپولون

  شور و زایش الهه عشق، زیبایی، لذت،   آفرودیته
معادل اینانا الهه زیبایی بین  

  النهرین 
  فرزند زئوس و هرا  خداي شجاعت و جنگ   آرس

  فرزند کرونوس و رئا   الهه درو و کشاورزي  دِمِتِر

  هِفائستوس
وري،  آهنگري، نجاري، پیشه

  گري و آتش سازي، ریختهمجسمه
  فرزند زئوس و هرا

  هِرمس
ها،  خبررسانخبررسان خدایان و محافظ  

  وران مسافرین، دزدها، بازرگانان و سخن
  فرزند زئوس و مایا

  دختر رئا و کرونوس   الهه باکره اجاق   هِسیتا

 دیونیسوس
خداي چیدن انگور، ساخت شراب، باروري  

درختان میوه و سبزیجات،دیوانگی و از  
  خود بیخود شدن 

  فرزند زئوس و سِمِله

  نشین تر از دوازده ایزد اُلمپها: موجواداتی کهنبرخی از تایتان

  کرونوس
ترین فرد از نسل اول  رهبر و جوان

تر از خدایان ها (موجوداتی کهنتایتان
  نشین) اُلمپ

همسر  -پسر گایا و اورانوس و برادر
  رئا

  رِئا
مادر تمام خدایان و الهگان به جز الهگان  

  نشین اُلمپ
-دختر گایا و اورانوس، خواهر

  همسر کرونوس
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