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این مجموعه ،نوشتههایی است
از چیزهای اندکی که میدانستم ،آموختم و خواستم با شما در میان بگذارم.
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با توجه به عدم امکان چاپ در ایران و همچنین وجود مشکالت امنیتی ،تنها راه انتشار
این اثر که حتما هم اثر بینقصی نیست ،به صورت الکترونیکی و رایگان بوده است.
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درباره طرح جلد:
چند نکته در طراحی جلد اعمال شده است .یکی از آنها که به راحتی دیده میشود ،حضور
خدایان یگانه ادیان ابراهیمی در هالهای واضح است .مورد دیگر که آن هم گویا است ،وجود
یکی از دستساختههای بشر اولیه در عنوان است .نیزهای آغشته به خون که میتوان آن
را نمادی سمبلیک برای نمایش خونهای ریخته شده در راه شکلگیری و توسعه مفهوم
خدا دانست .همچنین خط بریل به کار رفته روی جلد ،به خدایی به نام هود (هودر) 1اشاره
دارد که خدایی نابینا و فرزند اودین بوده است.
با اینحال ،مهمترین نکته موجود در طرح جلد این اثر ،وجود خط مورسی است که تالش
شده در چهار طرف طرح قرار بگیرد .ساموئل مورس در  ۲۴ماه مه سال  1۸۴۴در اولین
پیام تلگراف تاریخ از عبارت « »What Hath God Wroughtاستفاده کرد .عبارتی برگرفته
از کتاب «سفر اعداد» که چهارمین کتاب تورات یهودیان است و ترجمه آن میشود« :آنچه
خدا ساخته است» .در پیام مورسی که بر روی جلد این کتاب قرار گرفته شده است ،واژه
« »Godبا « »Manیا همان انسان جایگزین شده است تا پیام این کتاب را در خالصهترین
شکل ممکن ارایه کند .پیامی که عبارت است از « »What Hath Man Wroughtو یعنی
«آنچه انسان ساخته است» .نکته دیگر این که این عبارت در دور تا دور جلد به کار رفته
تا تمام خدایان ذکر شده در جلد را شامل شود .برای آسانتر شدن طرز خواندن آن هم
سعی شده که از اندازه فونت کلمات این عبارت به مرور کاسته شود ،به طوری که اولین
کلمه (باال) بزرگترین اندازه و آخرین کلمه (چپ) کوچکترین اندازه را داشته باشد.
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انسان خردمند برمیخیزد؛ من آمدم!
از منظر کیهانی ،هر یک از ما ارزشمندیم .اگر
دیگری با تو مخالف است ،بگذار زندگی کند .در
این میلیاردها کهکشان ،دیگر مانندش را
نخواهی یافت.

ــ کارل ساگان ،کیهان

بیایید با هم همسفر شویم ،سفری به حدود  ۳۰۰هزار سال قبل و زمانی که مطابق آخرین
یافتهها ،نشانههایی از حضور تدریجی انسان هوموساپینس 1یا همان انسان خردمند دیده
شده است .زیرمجموعهای از خانواده انسان تباران 2که دارای جدی مشترک با شامپانزههای
امروزی در حدود  ۶تا  7میلیون سال قبل است .دو گونهای که در ابتدای جدایی خود،
آنچنان به یکدیگر شبیه بودهاند که هر یک دیگری را مانند خود میدیده و این تغییر
تدریجی احتماال به گونهای بوده است که هیچکدام از آنها حتی متوجه آن هم نشدند .از
همین رو برخالف بسیاری از باورهای سنتی و محلی متداول ،انسان خردمند ،خرگوشی
نبوده که به ناگهان از کاله شعبدهبازی هستی به بیرون پریده باشد و ما حداقل برای حدود
 1۶۰سال است که به طور مستند میدانیم تغییر و تحول او همچون سایر موجودات زنده،
رخدادی تدریجی و زمانبر بوده است ،نه دفعی و ناگهانی.
موجودات زنده از والد یا والدینی شبیه به خود به وجود میآیند و بر همین اساس نمیتوان
گفت که چیزی به اسم اولین گربه یا اولین انسان دقیقا از فالن لحظه تاریخی به ناگهان
موجودیت پیدا کرده است .با اینحال ،عجیب نیست که هزاران سال آموزش نادرست،
موجب شود که حتی یک دانشآموخته دانشگاهی امروزی نیز همچنان به دنبال یافتن
دنبال «اولین»ها در نظریه فرگشت ۳باشد .در پس ذهن او ،مانند همه داستانهایی که از
زمان کودکی درباره آفرینش موجودات شنیده است ،همیشه یک نقطه شروع مشخصی
مانند آدم و حوا باید وجود داشته باشد تا یک جای کار نلنگد.
1

Homo Sapiens
Hominini
3
Theory of Evolution
2
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تصویر  :۱کهنترین فسیلهای یافته شده از سرده 1انسان

اگرچه نظریه فرگشت بر اساس سازوکار انتخاب طبیعی با کارهای داروین و واالس از حوالی
سال  18۵۹به صورت مستند درآمد اما کلیت ایده شکلگیری موجودات بهخصوص انسان
آن هم بر اثر تغییر و تحول تدریجی از موجودات دیگر ،موضوعی بوده که از هزاران سال

قبل و از دوران یونان و چین باستان نیز مطرح بوده است .به عنوان مثال ،آناکسیماندروس

2

از فیلسوفان یونان باستان معتقد بوده است که حیوانات اولیه در آب میزیستهاند و به مرور
برخی از آنها به خشکی آمدهاند .او معتقد بوده که انسان نیز ناشی از تغییر و تحول تدریجی
همین حیواناتی بوده است که به خشکی پا نهاده بودند.
باور اشتباه دیگری که در مورد فرگشت انسان و سایر موجودات به ویژه در گفتگوهای روزانه
و افکار مردم کوچه و خیابان دیده میشود طرز فکر و نگاه اصطالحا خطی یا یک بعدی به
فرگشت است .یکی از دالیل وجود چنین باوری ،وفور تصاویری مانند تصویر ( 2شکل چپ)
در رسانهها ،شبکههای اجتماعی و حتی منابع آموزشی بهعنوان نمادی برای فرگشت است.
اگرچه مفهوم تصاویری به این شکل ،موید خطی بودن فرگشت نیست و هدف آنها نشان
Genus
Anaximander
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دادن روند تغییرات صورت پذیرفته است اما تصاویری این چنین ،موجب میشود بیننده
ناآگاه ،تصور کند که بهعنوان مثال شامپانزهها اجداد انسانها محسوب میشوند .موضوعی
که در میان افراد مذهبی به وفور دیده میشود ،چرا که دانش آنها از فرگشت معموال در
حدود همین تصاویر اینترنتی است .از پیامدهای چنین طرز فکر ناگواری این میشود که
خواننده با خود کلنجار برود که اگر مثال انسانها از نسل شامپانزهها هستند پس چرا امروز
هردوی آنها وجود دارند؟ به زبان دیگر این افراد دچار این اشتباه میشوند که هیچ کدام از
گونههای به نمایش درآمده در یک نمایش خطی از فرگشت نباید با هم و در یک زمان
حضور داشته باشند .با اینحال ،در واقعیت برخی از آنها مانند انسانهای خردمند و
شامپانزهها با هم ،هم دوره بوده و هستند .یافتهها نیز حاکی از آن است که در حدود ۳۰۰

هزار سال پیش ،چندین گونه 1از سرده انسان ،مانند گونه انسان خردمند ،نئاندرتال ،راست
قامت ،2فلورسی ۳و نالِدی 4با یکدیگر همعصر بودهاند ،گونههایی که امروز به جز یکی ،همگی
منقرض شدهاند.

تصویر  :۲فرگشت انسانها در نمایش درختی (راست) و خطی (چپ)

به سراغ داستان انسان خردمند برگردیم .اگرچه ممکن است در آینده و با کشفیات بیشتر
مشخص شود که طول عمر بشر امروزی حتی از این هم کهنتر باشد اما بیایید فعال به
آخرین یافتهها قناعت کنیم و تقویممان را بر همین اساس بنویسیم.
1

Species
Homo Erectus
3
Homo Floresiensis
4
Homo Naledi
2
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اگر ابتدای تشکیل حیات بر روی زمین را  ۳/۵میلیارد سال 1در نظر بگیریم و از آن موقع
تا امروز را معادل یک سال  ۳۶۵روزی در نظر بگیریم ،پیدایش تدریجی حیات بر روی
زمین در اولین ثانیه از اولین روز فروردین ماه و پیدایش تدریجی انسان خردمند در حوالی
ساعت  2۳و  1۵دقیقه شب در آخرین روز اسفندماه به وقوع پیوسته است .یعنی در این
تقویم ،ما فقط  4۵دقیقه است که بر روی زمین مشغول زیستن هستیم .به زبان دیگر،
گستره  ۳۰۰هزارساله ظهور انسان خردمند در مجموع کمتر از  ۰/۰۰1درصد از کل زمانی
است که حیات بر روی زمین شکل گرفته است .در مقام مقایسه این عدد برای دایناسورها
که حدود  1۶۵میلیون سال (بیش از  ۵۵۰برابر کل مدت حضور بشر خردمند) بر روی
زمین میزیستهاند ،برابر با  4/7درصد است .دایناسورهایی که مطابق تقویم ما از ساعت 22
دقیقه پس از بامداد روز  ۵اسفند به صورت تدریجی پا به عرصه حیات گذاشتند و تا ساعت
 2۰و  2دقیقه از روز  12اسفند در تقویم ما ،یعنی حدود  7روز ،بر روی زمین زیستهاند.
یکی از فرضیاتی که برای انقراض دایناسورها مطرح است برخورد شهابسنگی است که در
خلیج مکزیک فرود آمده ،شهابسنگی که اگر حدود  ۳۰ثانیه تاخیر داشت با اقیانوس
برخورد میکرد ،بیشتر انرژی آن جذب میشد ،فرمانروایی دایناسورها ادامه مییافت و
احتماال دیگر پستانداران فرصتی برای خودنمایی و نمو پیدا نمیکردند و امروز نه نویسنده
و نه خواننده این متن ،هیچکدام وجود نداشتند.
تغییرات تدریجی در اجداد انسان که در نهایت منجر به شکلگیری انسانهای خردمند
شده است را میتوان همانند رشد و نمو یک انسان امروزی از زمان تولد تا زمان بلوغ و پس
از آن در نظر گرفت .میتوان این طور به موضوع نگاه کرد که ما همواره حواسمان به افزایش
عمر و تغییرات تدریجی خودمان نیست و به جز لحظاتی خاص و معدود که به گذر عمر
میاندیشیم ،در کل به آن توجهی نمیکنیم .همانطور که ما به یاد نداریم دقیقا چه موقعی
از دوره کودکی وارد نوجوانی و کی از نوجوانی وارد بزرگسالی شدیم و اصطالحا وقتی چشم
باز کردیم متوجه شدیم مثال در میانسالی به سر میبریم ،به احتمال فراوان اجداد انسانهای
 1برخی از دادههای فسیلی اخیر موید این هستند که ممکن است قدمت شروع حیات بر روی زمین حتی به حدود 4/2
میلیارد سال قبل نیز برسد.
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امروزی نیز چنین بودهاند .مثال یک انسان راست قامت نمیدانسته از کی دارای چنین
ابروهای برجسته و پیشانی صافی شده چرا که تا آنجا که خاطرش است این خصیصه کم و
بیش در والدینش و همچنین سایر همنوعانش نیز وجود داشته است.

تصویر  :۳نمایشی از میزان حضور و پراکندگی جغرافیایی انسان خردمند در بازههای زمانی مختلف

این موضوع که یک گونه توانایی درک تغییرات تدریجی و بلند مدت به وقوع پیوسته را
ندارد و اصطالحا فاقد حافظه تاریخی است ،مختص اجداد انسانهای خردمند نبوده و
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1

میتوان آن را به تمام موجودات دیگر نیز تعمیم داد .با این حال انسان خردمند امروزی

تنها مورد نقض این موضوع است ،موجودی که میتواند بداند چه بر سر خودش و گذشتگان
خودش آمده است .البته خیلی وقت نیست پتانسیل چنین قابلیتی ایجاد شده و اگر خط
ابداع و ثبت تاریخ مرسوم نمیگشت ،احتماال او نیز مانند اقوام کمی قدیمیتر خودش یعنی
انسانهای خردمند اولیه ،2همچنان در ناآگاهی از گذشته و نیاکان خود به سر میبرد.
پیدایش تدریجی انسانهای خردمند را میتوان در واقع معادل با ورود تدریجی حیات به
سطحی جدید در نظر گرفت ،اتفاقی که در تاریخ حداقل  ۳/۵میلیارد ساله حیات بر روی
زمین نظیر نداشته است .سطحی که قرار است روزی ورق بازی را برگرداند .حاال حیات
تشکیل شده بر روی زمین حداقل در یک شکل خودش یعنی در قالب یک انسان خردمند
به قدری توسعه یافته است که به زودی میتواند بیشتر از هر شکل دیگری از حیات موجود
بر روی زمین ،بداند و بداند که میداند و مهمتر از این دو ،بداند که چرا میداند و بداند که
چه کار کند تا بیشتر بداند .اگرچه این شکل جدید حیات هنوز جای کمی کار و اصطالحا
ریزهکاری دارد و تا دیدن تفاوتهای عمیقتر آن با اجدادش ،بایستی حدود  2۰۰هزار سال
دیگر صبر کنیم اما کلیت کار به انجام رسیده است و میتوان گفت که حیات در
پیشرفتهترین حالت خودش بر روی زمین ،به زودی میتواند به خود و چیستیاش بیاندیشد.
رسیدن به این نقطه بسیار شگفت انگیز و شگرف است ،نقطهای که در آن مجموعهای از
مولکولهای چنداتمی فاق ِد فهم و احساس که تنها کارشان واکنش نشان دادن به نیروهای
بین اتمی و بین مولکولی است ،در کنار هم نهایتا به چنان آرایش و ساختار پیچیدهای
رسیدهاند که به زودی میتوانند به هستی خود بیاندیشند ،الکتریسیته را اختراع کنند ،به
دورترین نقاط کیهان خیره شوند و یا سرتان را به خاطر توهین به اعتقاداتشان ببرند .البته
اگر خود و ادراکمان را تافتهای جدا بافته از طبیعت ندانسته و مطابق داستانهای محلی،
خود را «آسمانی» ندانیم ،احتماال حتی پیچیدهترین اعمال و افکار ما نیز قابلیت تقلیل داده
شدن به برهمکنشهای بین مولکولی را دارا هستند .در تصویر کمی بزرگتر ،این مولکولها
Modern Homo Sapiens
Early Homo Sapiens

12
www.AtheistIran.com

1
2

فصل اول :انسان خردمند برمیخیزد؛ من آمدم!

نیز همگی ناشی از سادهترین اتمهای سازنده عالم یعنی هیدروژن و هلیومی هستند که
خود در حدود  1۳/8میلیارد سال پیش تولید شدهاند ،همان اتمهایی که سازنده ستارگانی
مانند خورشید خودمان هستند .اتمهایی که امروزه به جایی رسیدهاند که میتوانند بدانند
چه سرگذشتی را در  1۳/8میلیارد قبل تجربه کردهاند.
مفهومی که در پاراگراف قبل ارائه شد در فلسفه علم با عنوان برآمدگی 1شناخته میشود و
در زمینههای مختلف میتوان نمونههایی از آن را مشاهده کرد .مطابق تعریف ،مقصود از
برآمدگی ،خاصیت یا توانایی انجام کاری است که در یک مجموعه وجود دارد اما خبری از
این خاصیت و توانایی در تکتک اجزای سازنده آن مجموعه نیست .به زبان سادهتر،
برآمدگی را میتوان نوعی پیچیدگی حاصل از تجمع سادگی دانست .هرچند از نظر برخی،
برآمدگی را میتوان به دستههای مختلفی مانند ضعیف ،معمولی ،قوی و موارد دیگر تقسیم
کرد اما بهتر است به جای پرداختن به آنها با چند مثال کمی به کلیت موضوع بپردازیم.
یک مثال ساده از این مفهوم خورشید است ،ستارهای غالبا متشکل از هیدروژن و هلیوم که
در حال همجوشی هستهای و تولید هستههای اتمی جدید ،نور ،گرما ،طوفانها و شرارههای
خورشیدی است .ما میدانیم که هیچ کدام از این خواص در یک اتم منفرد هیدروژن یا
هلیوم دیده نمیشود.
یک ترانزیستور را در نظر بگیرید که صرفا عبور جریان ( )1یا عدم عبور آن ( )۰را نشان
میدهد که عمال میتوان آن را مانند یک بله یا خیر در نظر گرفت اما در کنار هم قرار
گرفتن همین صفر و یکها این امکان را به یک کامپیوتر میدهد که پیچیدهترین محاسبات
یا تولید محتوایی مانند ساخت یک انیمیشن را انجام بدهد ،موضوعی که امکان انجام آنها
با کمک یک ترانزیستور ساده ممکن نیست .جامعه ،فرهنگ ،اقتصاد و ترافیک ،مثالهایی
اجتماعی از برآمدگی هستند که همگی در گرو مشارکت مجموعهای از انسانها میباشند،
چرا که یک انسان به تنهایی نمیتواند سازنده جامعه یا مثال ترافیک شود و در نتیجه این
موارد نوعی برآمدگی به حساب میآیند .خودآگاهی مغز یک انسان خردمند نیز خود
میتواند بهعنوان مثالی دیگر از برآمدگی در نظر گرفته شود .موضوعی که در نورونهای
Emergence
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سازنده مغز او دیده نمیشود چرا که هریک از آنها صرفا واحدهای انتقال پیامهای الکتریکی
هستند و درکی از خود ندارند اما وقتی در کنار یکدیگر به دریافت و پردازش اطالعات
میپردازند ،میتوانند منجر به چنین چیز شگرفی به نام خودآگاهی شوند .در تصویری
بزرگتر ،پدیده «آگاهی» و «فهم» که لزوما مختص انسانها نیست و در سطوح مختلف در
جانداران دیگر نیز وجود دارد و همچنین حیات که مفهومی بسیار کلیتر است را هم
میتوان نوعی برآمدگی به حساب آورد که حاصل از کنار هم قرار گرفتن اجزای ساده
موجود در طبیعت هستند .طبیعتی که فارغ از آن که سادهترین اجزای آن را چه بدانید،
اتمها و مولکولها ،ذرات زیراتمی مانند کوارکها و فرمیونها یا حتی اجزایی مانند
رشتههایی یک بعدی که برخی تصور میکنند سنگ بنای هرچیزی هستند که در طبیعت
وجود دارد ،هیچکدام دارای توانایی فهم ،درک و زندگی نیستند ،حداقل نه به آن شکلی
که ما تعریف کردهایم.

تصویر  :۴یک مولکول منفرد آب ،نه دارای کشش سطحی است ،نه به جوش میآید ،نه یخ میزند ،نه
حجمش کاهش یا افزایش مییابد و نه میتواند به عنوان یک حالل چیزی را در خود حل کند اما همه
این ویژگیها در یک لیوان آب که حاوی مجموعهای از مولکولهای آب است ،دیده میشود.
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با دانستن این که انسان خردمند از کِی پا به عرصه هستی گذاشته است ،سوالی که مطرح
میشود این است که چطور شد که چیزی به اسم انسان خردمند شکل گرفت؟ تفاوت اصلی
ما با اجدادمان در مغز کاراتر و توانمندترمان است اما چرا اجداد انسان خردمند پا در مسیری
گذاشتند که مغزشان تنها طی  2تا  ۳میلیون سال گذشته چنان دچار افزایش اندازه و
کارایی شود که منجر به ظهور انسان خردمند گردد؟ پستانداران برای حدود  2۰۰میلیون
سال و نخستیسانها 1که انسانها ،میمونها و کَپیها 2زیرمجموعه آنها بهحساب میآیند،
حداقل برای  ۵۰میلیون سال بر روی زمین زیستهاند اما چرا فقط مغز اجداد انسانهای
خردمند که زیرمجموعهای از آنها هستند ،رشدی این چنین سریع کرد ،آن هم فقط طی
 2تا  ۳میلیون سال؟ چرا اجداد انسانهای خردمند مانند سایر گونههای هم رده خود ،همان
روند افزایش آهسته اندازه مغز را طی نکردند تا امروز به جای ما ،گونهای مانند گونه منقرض
شده جنوبیکَپی ۳وجود داشته باشد که دارای حجم مغزی به اندازه یک نوزاد تازه متولد
شده انسان خردمند بوده است؟

تصویر  :۵یک بازسازی هایپررئال از چهره جنوبیکپی آفریقایی بر اساس جمجمههای موجود
1

Primates
Apes
33
Australopithecus
2
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ما هنوز به صورت دقیق علت وقوع چنین رخدادی را نمیدانیم و شاید هیچ وقت هم ندانیم،
چون احتماال چیزی به نام آخرین «چرا» وجود ندارد و مسیر دانستن به نظر بیپایان است.
به همین علت است که ما در مسیر دانستن ،بیشتر به دنبال «چطور»ها هستیم تا «چرا»ها،
با اینحال ،برخی از فرضیات مطرح درباره علت افزایش اندازه مغز اجداد انسان امروزی
عبارتاند از  )1دالیل زیست محیطی :تغییرات آب و هوایی و چالشهای محیطی مانند
یافتن غذا و به خاطر آوردن محل منابع غذایی )2 ،دالیل اجتماعی :افزایش اندازه مغز برای
داشتن زندگی اجتماعی و گروهی بهتر و  )۳دالیل فرهنگی :مغز بزرگتر برای آموزش و
انتقال بهتر دانش ،دانشی مانند نحوه شکار کردن ،تشخیص مواد غذایی سالم از ناسالم و
دوری جستن از خطرات.
شاید رویه بهتر این باشد که دنبال یک علت واحد نباشیم و مجموعهای از این عوامل و
عوامل ممکن دیگر را در نظر بگیریم .در کنار موارد فوق احتماال یکی از دالیل دیگر یا
حداقل یکی از دالیلی که ممکن است در این موضوع دخیل بوده باشد ،روی آوردن اجداد
انسان امروزی به خوردن گوشت است .فراموش نکنیم که مغز گرانقیمتترین و پرخرجترین
بخش بدن انسان از لحاظ مصرف انرژی است .مغز یک انسان  2درصد از جرم بدن را تشکیل
میدهد اما  2۰-2۵درصد از انرژی بدن را مصرف میکند .این در حالی است که میزان
مصرف انرژی توسط مغز برای سایر نخستیسان حدود  8-1۰درصد و برای پستانداران
غیرنخستی حدود  ۳-۵درصد است.
خوردن گوشت و مغز استخوان که شروع آن به حدود  2/۶میلیون سال پیش برمیگردد
میتوانسته عمال راه رسیدن به حجم زیاد انرژی در برابر مقدار بسیار کمتری از غذا را فراهم
کند .دیگر الزم نبوده که اجداد انسان امروزی مانند شامپانزههای امروزی ،با صرف انرژی
زیاد برای جویدن ،ساعتها مشغول خوردن حجم زیادی از برگ ،ریشه ،دانه و میوه باشند
چرا که مقدار بسیار کمتری گوشت میتوانسته بهره انرژی زیادی تولید کند .تحقیقات بر
روی اجداد انسان خردمند که بین  ۳میلیون تا  ۳۰۰هزار سال قبل میزیستهاند ،نشان
داده است که اگر رژیم غذایی آنها تنها حاوی  ۳۰درصد گوشت بوده باشد دفعات جویدن
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به میزان  2میلیون مرتبه در سال ( 1۳درصد) و میزان نیروی وارد شده برای جویدن ،به
مقدار  1۵درصد کاهش مییافته است.

تصویر  :۶تغییر حجم مغز اجداد انسان خردمند در گذر زمان

برای داشتن یک تصویر بهتر در مورد میزانی از انرژی که میتوانسته بر اثر مصرف گوشت
در دسترس اجداد انسان خردمند قرار گیرد ،میتوان یک مثال فرضی را درباره مقایسه
مصرف میوه و گوشت در نظر گرفت .فرض کنید که به عنوان مثال یک سیب کوچک
امروزی (حدود  1۰۰گرم) ،تقریبا  ۵۰کالری انرژی فراهم میکند و انرژی ناشی از مصرف
 1۰۰گرم برگ یا پوست درخت بسیار کمتر از آن است در حالی که مصرف  1۰۰گرم
گوشت گاو میتواند حدود  2۵۰کالری و حتی بیشتر را فراهم کند .کاهش چندین برابری
انرژی مصرفی الزم برای انجام عمل جویدن با آن آروارههای بزرگ و از طرف دیگر افزایش
چندین برابری انرژی دریافتی ،برای اولین بار در طول تاریخ ،فرصتی بیهمتا در اختیار یک
گونه قرار میداده که بتواند انرژی بیشتری را به مغز اختصاص دهد .نکته مهمی که اینجا
باید به آن دقت کرد این موضوع است که عدد اشاره شده برای کالری سیب ،همانطور که
اشاره شد بر اساس عدد گزارش شده برای سیبهای امروزی است و تعمیم آن به میوههای
17
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باستانی سیب مانند ،احتماال عددی خوشبینانه و دست باال است چرا که میوهها در گذشته
به این صورت نبودهاند .یک سیب بزرگ ،خوشمزه ،شیرین و پرکالری امروزی ناشی از
زادگیری گزینشی 1از گونه سیب وحشی مالوس سیورسی 2است که احتماال جایی بین 4
تا  1۰هزار سال گذشته حاصل شده است .محصولی که مانند سایر میوههای اهلی شده،
ناشی از آغاز یکجانشینی و شروع کشاورزی است .از همین رو مقدار کالری یک میوه نرم و
شبیه به یک سیب در دو میلیون سال پیش ،با فرض این که اصال چنین میوهای در آن بازه
زمانی و آن منطقه (مناطق جنوبی صحرای بزرگ آفریقا )۳وجود داشته است ،احتماال کمتر
از مقدار اشاره شده بوده است.
تصویر  :۷سیبی که امروزه شما میخورید
(راست) ،نوعی سیب باستانی از گونه مالوس
سیورسی (چپ) که در برخی از داستانهای
محلی ادعا میشود انسان خردمند با دیدن شکل
و ظاهری شبیه به آن ،وسوسه و به خاطر
خوردنش از بهشت اخراج شده است!

هرچند پختن مواد غذایی قبل از خوردن هم میتوانسته از عوامل اثرگذار دیگر باشد و
نشانههای اولیه از پختن مواد غذایی حتی به حدود  2میلیون سال پیش نیز باز میگردد.
با اینحال ،این موضوع از حدود  ۵۰۰هزار سال پیش در میان اجداد انسان خردمند عمومیت
یافته است و شواهد حاکی از این است که حجم مغز آنها حتی قبل از عمومیت یافتن پختن
مواد غذایی تا حد بسیار زیادی افزایش یافته بوده است .با این حال پختن مواد غذایی پیش
از خوردن میتوانسته موجب شکسته شدن بافت مواد غذایی و در دسترس قرار گرفتن بهتر
و بیشتر مواد مغذی شود که هضم و جذب راحتتری دارند و در نتیجه انرژی در دسترس
بیشتری به این طریق فراهم میشود ،موضوعی که تحقیقات هم از آن حمایت میکند.
بهعنوان مثال ،آزمایشی بر روی موشها نشان داده است موشهایی که با گوشت پخته
تغذیه شدهاند 2۹ ،درصد وزن بیشتری در مقایسه با آنهایی که گوشت خام مصرف کردهاند،
کسب کردهاند.
1

Artificial Selection
Malus Sieversii
3
Sub-Saharan Africa
2
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با در نظر گرفتن فرضیه اثر گوشتخواری بر روی افزایش اندازه مغز ،میتوان اینطور بیان
کرد که افزایش انرژی در دسترس و عدم نیاز به جویدنهای طوالنی مدت ،عمال موجب دو
تغییر مهم و تدریجی در ظاهر اجداد انسان امروزی شده است .تغییراتی که هر دو در
راستای یکدیگر بودهاند و اثرات اولیه آن را میتوان در اولین گونه از سرده انسان یعنی
انسان ماهر 1مالحظه کرد.
نیکالس هامفری ،2فیزیولوژیست بریتانیایی در توصیف انسان ماهر اینطور میگوید:
روزی روزگاری ،حیوانی وجود داشت ،حیوانی فاقد آگاهی که از اجداد انسان به حساب میآمد.
البته این به آن معنی نیست که انسان ماهر فاقد مغز بوده است .شکی در این نیست که آنها
بافهم ،باهوش ،به شدت با انگیزه و دارای بسیاری از مکانیزمهای درونی کنترل مانند ما بودهاند،
با این حال آنها آنقدر توانا نبودند که از چنین مکانیزمهایی آگاه باشند .اگرچه مغز آنها
اطالعات حسی و حرکتی را دریافت و پردازش میکرده است با این حال آنها از چنین نقل و
انتقاالتی آگاهی نداشتهاند .مغز آنها تحت تاثیر گرسنگی یا ترس تحریک میشده است و
کارهای داوطلبانه انجام میداده است ،با اینحال همه این اعمال فارغ از آگاهی [از نحوه انجام
این اعمال] بوده است .بر همین اساس این اجداد حیوانی اگرچه زنده بودند و زندگی میکردند
اما عمیقا نسبت به آنچه در پس پرده رفتارشان میگذشته است ،ناآگاه بودهاند.

افزایش اندازه مغز نیاز به افزایش حجم جمجمه داشته که این افزایش با کاهش ابعاد فک
و فضای دهانی تامین شده است .زمانی فک و دهان اجداد ما به قدری بزرگ بوده که
جمجمه آنها عمال مساوی یک فک و دهان بوده است اما امروز این موضوع برعکس شده
است .طعنه ظریفی که میتوان در این جا دید ،این است که طبیعت ما را به سمتی برده
که فضای کمتری به دهانمان و در عوض فضای بیشتری به مغزمان اختصاص داشته باشد.
پستاندارن برای میلیونها سال اگرچه شاهد افزایش تدریجی و آهسته اندازه مغز خود
بودهاند اما این روند آنقدرها سریع نبوده ،بهطوری که تا همین حدودا  ۳میلیون سال قبل،
حجم مغز اجداد انسانهای امروزی تنها به حدود  ۵۰۰سانتیمتر مکعب میرسیده است.
در مقام مقایسه ،نوزاد یک انسان امروزی در بدو تولد دارای مغزی با حجمی در حدود ۳7۰

Homo Habilis
Nicholas Humphrey
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سانتیمتر مکعب است که پس از یک ساله شدن به حدود  ۹۶۰سانتیمتر مکعب افزایش
مییابد .اگر قرار بود همان روند معمول افزایش حجم مغز در میان اجداد انسان امروزی
ادامه پیدا کند ،حجم مغز نوادگانشان که طبیعتا دیگر ما نبودیم ،امروز در نهایت کمی
بیشتر از  ۵۰۰سانتیمتر مکعب بود ،یعنی تقریبا به اندازه یک کودک  ۳ماهه .در مقام
مقایسه ،یک شامپانزه یا اورانگوتان امروزی دارای حجم مغزی در حدود 4۰۰-۵۰۰
سانتیمتر مکعب است.

تصویر  :۸مقایسه تغییر حجم مغز انسان خردمند ،انسانتباران اولیه و شامپانزه از قبل از تولد تا بلوغ

در صورت دنبال شدن همان روند مرسوم افزایش اندازه مغز در میان انسانها ،دیگر نه
خبری از افزایش چشمگیر و چند برابری حجم مغز انسانها بود و نه دیگر موجود منحصر
به فردی مانند شما وجود داشت که مشغول خواندن این متن باشد .خوشبختانه شدت
گرفتن خارج از عرف و شدید روند رشد مغز اجداد انسان در حدود  2تا  ۳میلیون سال
گذشته کار را به جایی رساند که حجم مغز انسان امروزی در حدود  1۵۰۰سانتیمتر مکعب
باشد ،یعنی چیزی حدود  ۳برابر حجم مغز اجداد خودش در حدود  ۳میلیون سال قبل.
الزم به ذکر است که دادههای این چنینی در مورد حجم مغز اجداد انسان خردمند در واقع
از بررسی جمجمههای یافت شده به دست آمده است .در واقع مغز مانند سایر بافتهای
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نرم بدن موجودات زنده در گذر زمان تخریب میشود و این موضوع عمال امکان ایجاد فسیل
مناسب از آن را بسیار دشوار میکند .همچنین نامناسب بودن بافت مغز برای تشکیل فسیل،
عمال سبب شده است که اطالعات ما در مورد شکل ظاهری و مثال میزان چین خوردگیهای
مغز اجدادمان نیز بیشتر نوعی تقریب و تخمین باشد.
موضوع مهمی که باید به آن دقت کرد این است که اگرچه افزایش اندازه مغز در اجداد
انسان خردمند نکتهای کلیدی در شکلگیری انسانهای خردمند بوده است اما همه ماجرا
نیست .انسان نئاندرتال که از عموزادگان انسانهای خردمند به حساب میآید و دارای جدی
مشترک به نام انسان هایدلبرگی 1با او بوده است ،در این مسیر حتی موفقتر از او عمل
کرده است .یافتهها نشان میدهد که افزایش حجم مغز آنها بیشتر از افزایش صورت پذیرفته
در انسانهای خردمند بوده است ،چیزی در حدود  1۵۰۰تا  17۰۰سانتیمتر مکعب .در
میان سایر حیوانات هم گونههایی وجود دارند که مغزی چندین برابر یک انسان امروزی
دارند مانند فیل با حجم مغزی  ۳88۰سانتیمتر مکعب یا نهنگ عنبر با مغزی با حجم
 8۰۰۰سانتیمتر مکعب .در نتیجه ،نمیتوان وجود هوش و درک و فهم بیشتر انسان
خردمند را صرفا به اندازه مغز او مرتبط دانست.

تصویر  :۹مقایسه نسبت حجم مغز به جرم بدن در میان برخی از اعضای خانواده

انسانیان2

Homo Heidelbergensis
Hominid
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برای این که بدانیم چرا انسان خردمند توانسته اصطالحا خردمند شود ،شایسته است در
کنار افزایش حجم مغز به چند مورد دیگر نیز اشاره کرد .مورد اول که در مقایسه با موارد
دیگر از اهمیت کمتری برخوردار است ،نسبت جرم مغز به جرم بدن است که عدد آن برای
انسان امروزی 1حدود  1در مقابل  ۵۰است (جدول  .)1به این معنی که به ازای هر ۵۰
کیلوگرم از بدن انسان 1 ،کیلوگرم مغز وجود دارد .در این مقیاس هرچه دو عدد به هم
نزدیکتر باشد نشان دهنده سهم بیشتر جرم مغز است .اگرچه یک انسان در مقایسه با
نهنگ یا فیل در جایگاه بهتری به سر میبرد و نسبت جرم مغز به جرم بدن بزرگتری دارد
اما هنوز در مقایسه با برخی از حیوانات دیگر مانند موش و مورچه در جایگاه پائینتری
است .ما میدانیم که از یک مورچه یا موش بسیار باهوشتر هستیم ،برای همین است که
بایستی به سراغ بررسی عوامل دیگر برویم.
جدول  :۱نسبت جرم مغز به جرم بدن برخی از حیوانات
اسب آبی

کوسه

فیل

انسان

موش

مورچه

28۰۰: 1

2۵۰۰: 1

۵۶۰: 1

۵۰: 1

4۰: 1

7:1

مورد دوم ،ضریب مغزی 2است .این ضریب بیانگر نسبت جرم مغز اندازهگیری شده به جرم
مورد انتظار برای یک موجود با اندازه مشخص است .مقدار عددی این ضریب نشان میدهد
که مغز یک حیوان در مقایسه با اندازه مغز مورد انتظار برای این حیوان که از بررسی سایر
جاندارن هم اندازه با او به دست آمده در چه وضعیتی بهسر میبرد .به این معنی که اگر
عدد از  1کوچکتر باشد مغز حیوان مورد نظر در مقایسه با سایر حیوانات هم اندازه خودش،
کوچکتر و اگر از  1بزرگتر باشد ،یعنی اندازه مغز حیوان بیشتر از حد انتظار است .برای
انسان این عدد دارای باالترین مقدار در میان تمامی موجودات و چیزی بین  7/4تا 7/8
است .به این معنی که انسان خردمند در مقایسه با سایر موجودات هم اندازه خودش دارای
مغز بسیار بزرگی است.
جدول  :۲مقایسه ضریب مغزی انسان با برخی از حیوانات
انسان

دلفین (پوزه بطری)

میمون رزوس

فیل

گربه

اسب آبی

7/4-7/8

4/14

2/1

1/7۵-2/۳۵

1

۰/۳7

 1با جرم میانگین  7۰کیلوگرم
Encephalization Quotient

22
www.AtheistIran.com

2

فصل اول :انسان خردمند برمیخیزد؛ من آمدم!

مورد سوم تعداد نورونهای مغزی به ویژه تعداد نورونهای قشر مغز است .به لحاظ داشتن
تعداد نورون در سرتاسر مغز ،یک فیل با داشتن بیش از  2۵۰میلیارد نورون که بیش از ۳
برابر یک انسان خردمند امروزی است ،بسیار جلوتر از او است .با اینحال وقتی تعداد
نورونهای موجود در قشر مغز که نقشی اساسی در توجه ،درک ،آگاهی ،تفکر ،زبان و
خودآگاهی بازی میکنند را برشماریم به زودی در مییابیم که انسان خردمند از این لحاظ
با داشتن بیش از  1۶میلیارد نورون با اختالف در جایگاه نخست به سر میبرد .جایگاه دوم
در این رده بندی به گوریل تعلق دارد که تعداد نورونهای قشر مغزش کمی بیشتر از نصف
تعداد نورونهای قشر مغز یک انسان امروزی است .فیل که تعداد مجموع نورونهای مغزی
او  ۳برابر انسان است ،تعداد نورونهای قشر مغزش در حدود یک سوم تعداد نورونهای
قشر مغز یک انسان خردمند امروزی است.
جدول  :۳مقایسه تعداد نورونهای مغز برخی از حیوانات (بر حسب میلیارد)
تعداد نورونهای مغز
فیل

انسان

گوریل

شامپانزه

میمون رزوس

مامورست

2۵1

8۶

۳۳

22

۶

۰/۶۳4

تعداد نورونهای قشر مغز
انسان

گوریل

شامپانزه

فیل

میمون رزوس

مامورست

1۶/۳

۹/1

۶

۵/ ۶

1/7

۰/24۵

نکته دیگری که درباره نورونهای سازنده مغز بایستی به آن دقت کنیم ،کیفیت و میزان
ارتباط آنها با یکدیگر است .چنانچه نورونهای سازنده مغز یک انسان خردمند امروزی
هرکدام به صورت مجزا عمل میکردند و هرکدام به عنوان مثال مسئولیت ذخیره یک
خاطره را به عهده داشتند ،در طول فرگشت با مشکلی به نام حافظه روبرو میشدیم و با
توجه به اهمیت حافظه در فرگشت و بقا ،احتماال امروز انسانی این چنین خردمند مشغول
زیستن نبود .ما میدانیم که نورونهای سازنده مغزمان میتوانند در همکاری با یکدیگر
در حفظ تعداد زیادی از خاطرات مشارکت کنند .هر نورون میتواند تا  1۰هزار ارتباط با
نورونهای دیگر برقرار کند که با توجه به تعداد حدود  1۰۰میلیارد نورون در ساختار مغز،
تعداد این اتصاالت به عدد مبهوت کننده  1کوادریلیون 1۰۰۰( 1تریلیون) میرسد .این
)Quadrillion (1015
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موضوع عمال توانایی ذخیره اطالعات مغز ما را به صورت شگفت انگیزی افزایش میدهد.
به طوری که میتوان ظرفیت معادل ذخیره اطالعات را برای آن تا  2/۵پتابایت ( 2/۵میلیون
گیگابایت) در نظر گرفت .در مقام مقایسه ،این میزان از ظرفیت ذخیرهسازی ،به قدری
است که میتوان آن را معادل ذخیره  ۳میلیون ساعت از یک برنامه تلویزیونی در نظر
گرفت ،برنامهای که پخش آن بیش از  ۳۰۰سال طول میکشد.
مورد چهارم ،ضخامت ،میزان چین خوردگی و همچنین نسبت جرم قشر مغز 1به جرم مغز
است .اگر مغز انسان خردمند را پادشاه فرگشت بدانیم ،کورتکس یا همان قشر مغز ،بیشک
تاج پادشاهی و نئوکورتکس 2که به فارسی قشرنو خوانده میشود ،الماس درخشان و بیبدیل
این تاج خواهد بود.
قشر مغز که به الیه خارجی مغز اطالق میشود در انسانهای خردمند امروزی اگر چه
ضخامتی در حدود  2تا  4میلیمتر دارد اما به خاطر میزان بسیار باالی چین خوردگی و
در نتیجه مساحت سطح باال ،بین  7۵تا  8۵درصد جرم مغز را تشکیل میدهد .همانطور
که قبال هم اشاره شد ،قشر مغز نقشی کلیدی در مواردی مانند تفکر و اندیشه ،زبان و
خودآگاهی دارد .این بخش از مغز که به این میزان در سایر موجودات توسعه نیافته ،در
طول فرگشت در پستانداران به خصوص در انسانها توسعه یافته و به ضخامت آن اضافه
شده است .هرچند گفته میشود این بخش از مغز ،تنها در پستانداران دیده میشود اما
مطالعات اخیر شواهدی از حضور شکلهایی اولیه از این بخش در مغز برخی از موجودات
دیگر مانند پرندگان ارائه دادهاند.
قشر مغز یا همان کورتکس در یک انسان خردمند امروزی ،خود شامل بخشی به نام
نئوکورتکس است که ساختاری شش الیه دارد و  ۹۰درصد ساختار قشر مغز به آن تعلق
دارد 1۰ .درصد دیگر آن تحت عنوان آلوکورتکس ۳شناخته میشود ،ساختاری سه تا چهار
الیهای که بیشتر به سیستم بویایی و هیپوکامپ مربوط است .هیپوکامپ قسمتی از مغز

1

Cerebral cortex
Neocortex
3
Allocortex
2
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است که نقشی مهم در تثبیت حافظه ،حافظه کوتاه مدت ،حفظه بلند مدت و حافظه فضایی
دارد.
نئوکورتکس که مهمترین بخش قشر مغز است و مسئولیت پیچیدهترین اعمال پستانداران
و همچنین انسانها را برعهده دارد ،همانطور که از نام آن هم بر میآید ،جوانترین عضو
مغز در طول فرگشت است .این بخش از مغز در انسانها از لحاظ ساختاری به چهار لوب
یا منطقه (گیجگاهی ،آهیانه ،پسسری و پیشانی) تقسیم میشود و به طور کلی در
پستانداران مسئولیت فعالیتهای حیاتی را به عهده دارد.

تصویر  :۱۰لوبهای مغز انسان (حجمی از قشر مغز که به آنها اختصاص دارد).

با توجه به افزایش تدریجی میزان چین خوردگیهای مغز انسانها در طول فرگشت که
چنین افزایشی موجب افزایش سطح مغز نیز شده است و همچنین افزایش ضخامت قشر
مغز ،میتوان انتظار داشت که انسان خردمند در مقایسه با اجداد خود در وضعیت بهتری
از این جهت قرار داشته باشد .شواهدی وجود دارد که ارتباط میان ضخامت بیشتر قشر مغز
و هوش بیشتر را تایید میکند .عالوهبر این ،یافتههایی ارائه شدهاند که از وجود رابطه مثبت
میان چین خوردگیهای قشر مغز با سرعت پردازش اطالعات شناختی پشتیبانی میکند.
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با مقایسه مواردی که اشاره شد و همچنین یافتههای موجود از پیشرفت اجداد انسان در
سبک زندگی (جدول  ،)4تقریبا میتوان به توجیهی مناسب برای هوش باالتر انسان خردمند
در مقایسه سایر موجودات زنده و همچنین اجدادش رسید .در مجموع این که داشتن مغز
بزرگتر ،لزوما منجر به هوش بیشتر نمیشود و برای توجیح هوش باالتر یک موجود ،باید به
عوامل دیگری مانند تعداد نورونها ،اتصاالت میان آنها و همچنین قشر مغز نیز توجه کرد.
با وجود توضیحات ارائه شده ،یک موضوع همچنان جای سوال است و آن هم این است که
در مقایسه با یک انسان خردمند ،چرا یک انسان نئاندرتال که دارای حجم مغز بزرگتری
بوده است ،مسیر خردمند شدن را طی نکرده است؟ چه عاملی سبب شد که آنها نئاندرتال
باشند و حدود  4۰هزار سال قبل نیز منقرض شوند اما انسان خردمند با وجود داشتن مغز
کوچکتر ،خردمند در نظر گرفته شود و تا امروز هم باقی مانده باشد؟ نئاندرتالها هیچوقت
خط را اختراع نکردند ،کشاورزی را توسعه ندادند ،ابداع جدیدی نداشتند ،با وجود بیش از
 2۰۰هزار سال سابقه در شکار حیوانات ،هیچگاه آکج ،1تیر و کمان و یا سایر سالحها را
اختراع نکرده و عمال هیچگاه نتوانستند از عصر سنگ 2بیرون بیایند ،اما چرا؟ سوالی که
میتوانسته از سال  18۶4مطرح باشد یعنی همان سالی که برای اولین بار بقایای مربوط
به یک انسان نئاندرتال کشف شد .هرچند هنوز این سوال وجود دارد اما به نظر جوابهایی
برای آن داریم.

تصویر  :۱۱مقایسه شکل جمجمه یک انسان نئاندرتال (راست) و یک انسان خردمند (چپ)
Harpoon
Stone Age
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جدول  :4مقایسه تواناییهای مغزی برخی از اعضای سرده انسان
گونه

انسان ماهر

انسان
کارورز

انسان
راستقامت

انسان
هایدلبرگی

انسان
نئاندرتال

انسان
خردمند

مشخصه رفتار

تواناییهای شخصی
واکنش آگاهانه به محرکهای فیزیکی

✓✓✓

واکنش آگاهانه به همنوعان

✓✓✓

آگاه به گذشت زمان (تفکر به گذشته و آینده)

✓✓

احساس ،اندیشه و نیت
تفکر انتزاعی و سمبلیک

✓
خیر

واکنش آگاهانه به محرکهای فیزیکی

✓✓✓

واکنش آگاهانه به همنوعان

✓✓✓

آگاه به گذشت زمان (تفکر به گذشته و آینده)

✓✓

احساس ،اندیشه و نیت
تفکر انتزاعی و سمبلیک

✓
خیر

واکنش آگاهانه به محرکهای فیزیکی

✓✓✓

واکنش آگاهانه به همنوعان

✓✓✓

آگاه به گذشت زمان (تفکر به گذشته و آینده)

✓✓

احساس ،اندیشه و نیت
تفکر انتزاعی و سمبلیک

✓✓
خیر

واکنش آگاهانه به محرکهای فیزیکی

✓✓✓

واکنش آگاهانه به همنوعان

✓✓✓

آگاه به گذشت زمان (تفکر به گذشته و آینده)

✓✓

احساس ،اندیشه و نیت
تفکر انتزاعی و سمبلیک

✓✓
خیر

واکنش آگاهانه به محرکهای فیزیکی

✓✓✓

واکنش آگاهانه به همنوعان

✓✓✓

آگاه به گذشت زمان (تفکر به گذشته و آینده)

✓✓✓

احساس ،اندیشه و نیت
تفکر انتزاعی و سمبلیک

✓✓
خیر

لباس و پوشش اولیه،
مراقبت از
سالخوردگان ،ابزار
سنگی بهبود یافتهتر از
گونههای قبلی

واکنش آگاهانه به محرکهای فیزیکی

✓✓✓

واکنش آگاهانه به همنوعان

✓✓✓

آگاه به گذشت زمان (تفکر به گذشته و آینده)

✓✓✓

احساس ،اندیشه و نیت

✓✓✓

تفکر انتزاعی و سمبلیک

✓✓✓

ساخت ابزار تخصصی،
فرهنگ ،هنر،
موسیقی ،یکجانشینی،
ساخت قایق و انجام
مراسم کفن و دفن

ساخت ابزار سنگی
اولیه و حمل ابزار

ساخت ابزار سنگی
پیچیدهتر از انسان
ماهر
مهار آتش ،شکار
گروهی ،پراکندگی
گسترده ،ساخت ابزار
سنگی بهتر از انسان
کارورز
تغییر رفتار اندک در
مقایسه با گونههای
قبلی

✓اولیه و بدوی✓✓ ،کمی توسعه یافته همراه با محدودیت✓✓✓ ،تقریبا برابر با انسان خردمند
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همانطور که قبال اشاره شد مغز بافتی نرم است و به تدریج از میان میرود .همین موضوع
سبب شده که ما نتوانیم به فسیل مغز یک انسان نئاندرتال دسترسی داشته باشیم و تنها
بتوانیم با اندازهگیری جمجمههای باقیمانده از یک انسان نئاندرتال و بررسی شکل آنها،
حجم مغز و کیفیت ظاهری و عملکردی آن را تخمین بزنیم.

تصویر  :۱۲مقایسه شکل مغز یک انسان نئاندرتال (راست) و یک انسان خردمند (چپ)

بررسیها میگوید که اگرچه اندازه مغز نئاندرتالها بزرگتر بوده اما در مقایسه با یک انسان
خردمند ،بخش بیشتری از مغز یک نئاندرتال به بینایی و کنترل اعضای ضخیمتر و پهنتر
بدنشان اختصاص داشته ،در نتیجه بخش کمتری برای تفکر و تعامل با محیط و اجتماع
باقی میمانده است .با این حساب اگرچه احتماال نئاندرتالها بینایی بهتری در مقایسه با
عموزادگان خردمند خود داشتهاند اما در داشتن بهره هوشی بیشتر و درنتیجه آن مهارت
اجتماعی باالتر ناموفق بودهاند .امری که شاید از عوامل اصلی انقراض آنها باشد .فرضیههای
زیادی در مورد علت انقراض نئاندرتالها مطرح شده است که از جمله آنها میتوان به نزاع
احتمالی آنها با انسان خردمند ،انگلها و عوامل بیماریزا ،تغییرات آب و هوایی و ناتوانی
در تطبیق با محیط اشاره کرد.
فارغ از این که دالیل انقراض آنها چه بوده ،آنچه اکنون میدانیم این است که آنها در همان
عصر سنگ ماندند و منقرض شدند اما اجداد ما توانستند از عصر سنگ بیرون آیند و پا به
دوران مس ،برنز ،آهن و نهایتا سیلیکون بگذارند .در واقع آنچه اکنون اهمیت دارد فهم این
است که تا به امروز و بر روی زمین ،ما بهترین گلولهای بودهایم که طبیعت فاقد فهم و
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شعور به سمت سیبل هستی شلیک کرده است ،تیراندازی که نه میبیند ،نه میشنود و نه
حتی میداند که تفنگی در دست دارد و سیبلی وجود دارد که مشغول تیراندازی به آن
است.
در نگاهی دقیقتر و صحیحتر در واقع ما نه محصول طبیعت که خود طبیعتیم و از این
لحاظ فرقی میان ما و یک قلوه سنگ یا یک باکتری نیست .همه چیزهایی که میبینیم و
حتی نمیبینیم ،همه چیزهایی که وجود دارند «انگشتانی از دست طبیعت» هستند،
انگشتانی که اگرچه در ظاهر و عملکرد متفاوت به نظر میرسند اما اگر چند قدم به عقبتر
برویم و تصویر بزرگتر را ببینیم ،متوجه میشویم همگی بخشهای مختلفی از طبیعت
هستند .با این حساب ،عمال تفاوتی میان یک موجود جاندار و بیجان ،هوشمند یا فاقد
هوش ،آلی یا معدنی ،ماده یا انرژی و امثالهم وجود ندارد و این کلمات تنها صفاتی هستند
که ما برای تمایز بخشهای مختلف طبیعت بر اساس نوع عملکرد و رفتار آنها ابداع کردهایم.
ما میان یک قلوه سنگ ،باکتری ،گربه و خودمان تفاوت قائلیم چرا که صرف نظر از
تفاوتهای ظاهری و ساختاری ،هرکدام از آنها واکنش متفاوت و مخصوصی در برابر سایر
بخشهای طبیعت دارند .بهعنوان مثال وقتی شما به عنوان یک بخش از طبیعت ،به یک
قلوه سنگ به عنوان بخشی دیگر از طبیعت میگویید دوستت دارم ،واکنش قلوه سنگ در
مقابل این عمل شما چه خواهد بود؟ ارتعاشات صوتی تولید شده توسط حنجره شما پس
از دست دادن بخشی از انرژی خود با انتقال از طریق مولکولهای هوای به ساختار مولکولی
آن قلوه سنگ میرسد و توسط ساختار مولکولی سنگ جذب میشود .این انرژی آن قدر
نیست که تغییر محسوسی در ساختار اتمی و مولکولی سنگ ایجاد کند و از نظر ما سنگ
بدون هیچ واکنش خاصی همچنان سر جای خودش باقی میماند .حال اگر همین کار را با
یک باکتری انجام دهیم ،ارتعاشات ناشی از گفته ما میتواند منجر به جابجا شدن موقعیت
باکتری شود .به زبان دیگر صحبت کردن ما برای یک باکتری صرف نظر از اینکه به او ابراز
عشق میکنید یا بر سرش فریاد میزنید ،به معنای یک نیروی رانشی و در حالتی پیچیدهتر
در دسترس قرار گرفتن مواد آلی خواهد بود که در قطرات ریز آبی است که از دهانمان
خارج میشود.
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ساختار باکتری یا سنگ آنقدر پیچیده نیست که بتواند واکنش پیچیدهتری به چنین
رخدادی نشان دهد اما در بخشهای پیچیدهتر طبیعت انجام چنین کاری با پیامدهای
بیشتری روبروست چرا که هرچه یک بخش از طبیعت پیچیدهتر میشود ،به واسطه داشتن
واحدهای تخصصیتر ،توانایی برهمکنش آن بخش با محیط پیرامون نیز افزایش مییابد.
توانایی بیشتری که میتوان آن را نشات گرفته از پدیدهای مانند برآمدگی در نظر گرفت
که در نتیجه آن ،کنار هم قرار گرفتن چرخدندههای ساده میتواند منجر به شکلگیری
ماشینی پیچیده شود که کارهایی فراتر از چند چرخدنده ساده انجام میدهد.
یک سنگ یا باکتری نه گوشی برای شنیدن دارند و نه واحدی به نام مغز که بتوانند با
کمک آن به پردازش دادههای ورودی بپردازند .با اینحال ،یک مورچه اگرچه گوش ندارد
اما مغز دارد که همین سبب میشود در مقابل ارتعاشات واکنش پیچیدهتری از خود بروز
دهد .یک گربه برای دریافت امواج صوتی اگرچه گوش دارد اما توانایی پردازش مغز او آنقدر
نیست که بتواند واکنشی به پیچیدگی یک انسان را از خود بروز دهد .در نتیجه وقتی به
آنها بگویید دوستت دارم ،احتماال یک مورچه آن را نویزی 1آزاردهنده یا خطرناک تلقی
میکند و از شما دور میشود ،یک گربه آن را وقت خوردن غذا در نظر میگیرد و با میومیو
کردن به سمتتان میآید و دوست دختر/پسرتان بسته به موقعیتش ممکن است خوشحال
شود و شما را از فرط خوشحالی در آغوش بکشد یا ناراحت شود و حتی شماره شما را در
شبکههای اجتماعی مسدود کند!
در این نوع نگاه ،ما انسانها در واقع پیچیدهترین بخش طبیعت موجود بر روی زمین
محسوب میشویم ،بخشی از طبیعت که میتواند بیش از هر قسمت دیگر از طبیعت روی
زمین ،منشا اثرگذاری روی سایر بخشهای طبیعت باشد« .ما» مطمئنیم که طبیعت حداقل
یکبار و آن هم بر روی زمین موفق به رسیدن به چنین مرحلهای از سیر تحول خود شده
که بتواند فهمد یا حداقل اینطور گمان کند که میفهمد «خودش چیست؟»« ،چه برسرش
آمده؟» و احتماال «در آینده چه در انتظارش است؟» و منظور از «ما» هم همان طبیعت
است .در نتیجه اگر بخواهیم جمله قبل را به زبان دقیقتر بازنویسی کنیم اینطور میشود:
Noise
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طبیعت مطمئن است که حداقل یکبار و آن هم بر روی زمین موفق شده به سطحی برسد
که بداند خودش چیست ،چگونه به این سطح رسیده و سرنوشت احتمالی او در آینده
چیست!
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نادانستهها آشکارتر میشود؛ من که هستم؟
حیرت ،آغاز خِرَد است.

ــ ارسطو
از حدود  3۰۰هزار سال قبل ،حضور انسان خردمند دیده میشود اما هنوز میان او که یک
انسان خردمند اولیه محسوب میشود و آن فردی که در کوچه و خیابان میبینید و انسان
خردمند امروزی به حساب میآید فاصله بسیاری وجود دارد ،فاصلهای که بیشتر به فهم و
درک مربوط است تا شکل و ظاهر فیزیکی .اگر یک انسان خردمند اولیه ،امروز با لباسی
امروزی و یک کوله پشتی مشغول قدم زدن در خیابان باشد ،شاید کمی ابروهای برجستهاش
نظرتان را جلب کند اما در کل میان او و یک انسان خردمند امروزی آنچنان تفاوتی دیده
نمیشود.
انسان خردمند اولیه ،هنوز در ابتدای راهی طوالنی و احتماال بیپایان از نادانستهها حضور
دارد .او در این راه قرار است کمکم بداند که چه چیزهایی را نمیداند و در ادامه سعی کند
برای آنها جوابی بیابد ،خواه این جوابها با واقعیت مطابقت داشته باشند و خواه صرفا
خیالپردازی و ایدهآلهایی ذهنی باشند که نوع بشر دوست داشته واقعیت داشته باشند.

شکل  :۱کرویتر شدن شکل جمجمه انسان خردمند در گذر زمان
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اگرچه انسان خردمند اولیه از زمان شکلگیری تدریجی ،دارای مغزی بزرگ و احتماال کاراتر
از تمامی گونههای سرده انسان بوده که همزمان یا پیش از او میزیستهاند ،با اینحال ،در
آن روزگار ،هنوز یک انسان خردمند اولیه در روش زندگی تقریبا فرق چشمگیری با سایر
گونههای سرده انسان نداشته و مانند آنها سبک زندگی شکارچی-خوراکجویی 1داشته
است .سبکی مشتمل بر گروههایی کوچک که به طور معمول بین  ۲۰تا  ۵۰عضو داشتهاند
و در گروههای بزرگتر ،بیشترین میزان اعضای آنها از  1۰۰نفر تجاوز نمیکرده است .با
اینحال ،ریشههای مربوط به پیمایش مسیر و راهی جدید در سبک زندگی ،توسط انسان
خردمند را میتوان از مدتها قبل از پیدایش او دنبال کرد .تقریبا از همان دورانی که مغز
اجداد انسان خردمند ،مسیری غیرمعمول در افزایش اندازه را شروع کرده بود.
هرچه از پیداش انسان خردمند گذشته است ،به تدریج عالوه بر تغییرات در شکل و ظاهر
مغز ،بر قدرت فهم و درکش نیز افزوده شده و فاصلهاش در فهم و اندیشه روز به روز از
اجدادش بیشتر گردید .این تفاوت به حدی است که از نظر یک انسان امروزی ،بسیار عجیب
است که بداند زمانی اجدادش موجوداتی بدوی بودند که میزان فهمشان در حد یک کودک
تازه متولد شده بوده است .این موضوع در نگاه اول شاید عجیب باشد اما اگر نگاهی دقیقتر
به سازوکار هستی بیافکنیم تعجبمان به تحسین بدل میشود .تحسین این حقیقت که
امروز بشر میتواند دستساخته خودش ۲را از فاصله  ۲۲میلیارد کیلومتری و در جایی خارج
از منظومه شمسی کنترل کند یا در آزمایشگاه حیات را به صورت مصنوعی خلق کند ،در
حالی که تنها حدود  3میلیون سال قبل ،تقریبا مانند یک شامپانزه بر روی یک درخت
مشغول جویدن برگ یا در حال نزاع بر سر پیدا کردن جفت بوده است.
در نبود مغزهای فسیل شده و حفظ شده ،شبیهسازیهای انجام شده بر اساس جمجمههای
کشف شده نشان میدهد که صرف نظر از تغییرات جزئی در شکل و ظاهر ،حجم جمجمه
در یک انسان خردمند اولیه و یک انسان خردمند امروزی تقریبا مشابه بوده است ،با اینحال

1

Hunter-gatherer
 ۲وویجر  1اولین دستساخته بشر است که موفق شده است از مرزهای هلیوسفر عبور و به فضای بین ستارهای وارد شود .این
کاوشگر اکنون در فاصلهای در حدود  ۲۲میلیارد کیلومتر از زمین قرار دارد.

34

www.AtheistIran.com

فصل دوم :نادانستهها آشکارتر میشود؛ من که هستم؟

هرچه زمان سپری شد ،شکل جمجمه انسان خردمند اولیه از حالتی کشیده به سمت
کرویتر شدن و اصطالحا شکلی گردتر رفته است .این گرد شدگی را به خصوص در محل
لوبهای آهیانه و مخچه میتوان مشاهده نمود .لوب آهیانه بخشی از کورتکس مغز است
که وظایفی همچون جهتگیری ،توجه ،درک محرک ،تحوالت حسی و حرکتی ،تجسم
فضایی ،خودآگاهی ،حافظه کاری و بلند مدت ،پردازش عددی و استفاده از ابزار را برعهده
دارد و مخچه نیز به اموری همچون حرکت و تعادل ،پردازش جهتگیری فضایی ،حافظه
کاری ،زبان و پردازش فرایندهای مربوط به شناخت اجتماعی و احساسات مربوط است.

شکل  :۲مقایسه شکل جمجمه و مغز انسان خردمند امروزی (راست) و انسان خردمند اولیه (چپ)

مطابق اندازهگیریها ،شکل جمجمه انسانهای خردمند اولیه از  1۰۰هزار سال قبل به
شبیهترین میزان خود به انسانهای خردمند امروزی رسیده و این روند احتماال تا  3۵هزار
سال پیش ادامه داشته است .بهطوری که انسانهایی با عمری کمتر از  3۵هزار سال ،از
این لحاظ تفاوت خاصی با انسان امروزی نداشتهاند .به عبارت دیگر میتوان گفت عمر انسان
خردمند امروزی حدود  3۵هزار سال است .این شباهت نه تنها در شکل مغز که در رفتار
انسانهای این دوره نیز دیده میشود ،مواردی مانند استفاده از سوزن ،تهیه پشم از موی
بز و الیاف گیاهی از کتان ،رنگ کردن آنها ،تهیه طناب ،تور ،سبد و پارچه برای لباس
مطابق اندازه بدن فرد (کودک ،بالغ ،بزرگسال) ،شروع استفاده از چراغ 1و اولین نشانههای
پیدایش هنر (نقاشی ،مجسمهسازی و ساخت ادوات موسیقی) تقریبا در این حوالی یعنی
در حدود  3۵تا  ۴۰هزار سال گذشته رخ دادهاند.
 1سنگهایی دارای فرورفتگی طبیعی که در داخل آنها از گلسنگ ،خزه ،دانههای کاج و سرو کوهی به عنوان فتیله استفاده
میشده است.
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شکل  :۳نگاره یک خوک وحشی 1،قدیمیترین دیوار نگاره ثبت شده در یک غار با قدمتی در حدود
 ۴۵۵۰۰هزار سال در جزیره سوالوسی ۲در اندونزی کنونی

امروز که نه انسانی از آن دوران باقی مانده و نه مغزی فسیل شده در دست داریم ،میتوانیم
برای دیدن روند افزایش فهم و هوش انسان خردمند اولیه ،نگاهی به سیر تغییرات در
فعالیتهای انسان خردمند بیاندازیم ،فعالیتهایی مانند نوع دستساختهها ،نوع پوشش،
نوع و توانایی تکلم و زبان ،هنر ،زیورآالت و نوع آداب و رفتار.
تحوالت رخ داده در ابزارآالت سنگی ساخته شده در عصر سنگ که شروعش از حدود ۲/۶
میلیون سال قبل بوده و بهطور کلی َسرده انسان 3را نیز شامل میشده است ،میتواند یکی
از شاخصهای مناسب برای بررسی روند افزایش فهم و درک انسان خردمند باشد .البته
ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که کار کردن با ابزار لزوما مختص انسان خردمند و
حتی سرده انسان نیست و در سایر موجودات هم دیده میشود .به عنوان مثال برخی از
پرندگان مانند کالغ از چوب برای شکار حشرات استفاده میکنند یا در مثالی دیگر،
کرکسهای مصری از تکنیک رها کردن سنگ از ارتفاع برای برای شکستن تخم شترمرغ
 1دادههای مربوط به این یافته برای اولینبار در ماه ژانویه سال  ۲۰۲1منتشر شده است.
Sulawesi
Homo
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استفاده میکنند .همچنین دیده شده که میمونها از چوب برای کشتن مارها و همچنین
از سنگ برای باز کردن پوسته صدف استفاده میکنند و شامپانزهها از سنگ برای شکستن
فندقیجات بهره میبرند.
قدیمیترین شواهد تاریخی غیرمستقیم یافت شده نشان میدهد که از حدود  3/۴میلیون
سال پیش ،کار با سنگ در میان انسانتباران کم و زیاد رواج داشته است .این شواهد که
هم قدیمیترین شواهد مربوط به استفاده از ابزار سنگی برای بریدن و شکستن استخوان
به حساب میآیند و هم عمال قدیمیترین شواهد مربوط به گوشتخواری در نظر گرفته
میشوند ،در ناحیه دیکیکا 1واقع در اتیوپی امروزی یافت شدهاند .آثار و عالیم موجود بر
روی استخوانهای یافت شده در این منطقه نشان میدهند که انسانتباران در حدود 3/۴
میلیون سال قبل از سنگهای تراش خورده برای شکستن استخوان و خارج کردن محتوای
مغز استخوان استفاده میکردهاند .مشخص نیست که سنگهای مورد استفاده ،قبل از
استفاده ،تراش داده شدهاند یا صرفا سنگهای شکسته شده موجود در طبیعت بودهاند اما
آنچه مشخص است ،آثار باقیمانده از این ابزار سنگی ،بر روی استخوانهای به دست آمده
است .مطابق شواهد تنها یک عضو از انسانتباران در آن دوره زمانی در این منطقه حضور

داشته و آن هم جنوبیکپی عفاری ۲بوده است ،گونهای که معروفترین عضو آن لوسی

3

است .عضوی که تا پیش از این تصور میشد موجودی صرفا گیاهخوار بوده است.

شکل  :۴دو استخوان یافت شده در دیکیکا که آثار بریدن و ضربه خوردن بر روی آنها مشهود است.
1

Dikika
Australopitecus Africanus
3
Lucy
2
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در کنار شواهد غیرمستقیم یافت شده در دیکیکا ،دستساختههای سنگی یافت شده در
محل دریاچه تورکانا 1در کنیای امروزی نیز حاکی از استفاده از ابزار سنگی در حدود 3/3
میلیون سال قبل است .هرچند به طور قطعی مشخص نیست که این ابزار توسط چه
گونههایی ساخته شدهاند اما به احتمال زیاد آنها کار یکی از گروههای اولیه انسانتباران
یعنی جنوبیکپی عفاری بوده است .قدیمیترین شواهد تایید شده و بدون حرف و حدیث
درباره ساخت آگاهانه و با هدف ابزار سنگی و استفاده از آنها توسط سرده انسان به حدود
 ۲/۶میلیون سال قبل باز میگردد .دورانی که به دوران ُالدوایی ۲شناخته میشود و در
آغازش ،اجدادمان در سادهترین و بدویترین راه ممکن ،با کوبیدن یک سنگ در نقش
چکش به سنگی دیگر در نقش سنگ پایه ،تراشههایی با لبههایی تیز تولید میکردهاند.
تراشههایی که بعدا برای بریدن سایر اجسام استفاده میشدهاند .فعالیتی که برای انجامش
توجه بصری و توانایی کنترل حرکتی مناسبی الزم است که کمترین مقدار الزم برای آن،
در یک نخستیسان مانند 3نیز وجود دارد.
طی تحقیقی برای بررسی امکان ساخته شدن ابزار سنگی توسط شامپانزهها و بونوبوها،
سعی شد که با دادن جایزه آنها را تشویق به ساختن هدفمند ابزار سنگی کنند .امری که
اگرچه در نهایت منجر به ساخته شدن ابزار سنگی شد اما ابزار ساخته شده از لحاظ
پیچیدگی سادهتر از آن چیزی بود که تخمین زده میشود توسط گونهای مانند انسان ماهر
در دوره اُلدوایی ساخته میشده است .این به آن معناست که ابزار ساخته شده ،سادهتر از
سادهترین دستساختههای اعضای سرده انسان بودهاند ،موضوعی که در راستای تایید ابعاد
و ظرفیت یک مغز شامپانزه یا بونوبو است.
در دوران آشولی ۴شاهد افزایش توانایی در ساخت ابزارهای سنگی پیچیدهتر هستیم ابزاری
همچون تبر دستی ۵که از این دوران باقی مانده است ،توسط دو گونه منقرض شده انسان
راست قامت و انسان هایدلبرگی تولید میشده است .انسان راست قامت به صورت مشخصی
1

Lake Turkana
Oldowan
3
Ape-like
4
Acheulean
5
Hand Axe
2
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باهوشتر از گونه انسان ماهر بوده است به طوری که میتوان حتی آن را گونهای دارای
خویشتن آگاهی 1دانست .خویشتن آگاهی میتواند به معنای آگاه بودن از داشتن آگاهی
(از خود و محیط پیرامون) در نظر گرفته شود .خصلتی که به او امکان انجام کارهای
مشارکتی با دیگران مانند برقرار نگه داشتن آتش در طول شب یا شکار حیوانات بزرگ به
صورت دسته جمعی را میداده است .تصور بر این است که انسان راست قامت اولین عضو
از خانواده انسانها بوده است که موفق به کنترل آتش در حدود  1میلیون تا  ۸۰۰هزار
سال قبل شده است.

شکل  :۵فرایند ساخت ابزار سنگی در دوره اُلدوایی (راست) که شامل تولید تراشههای ساده و استفاده
از آنها بوده و دوره آشولی (چپ) که با کار بیشتر بر روی همان تراشهها ،ساختارهایی تراش خوردهتر و
پیچیدهتر ساخته میشده است.

همانطور که قبال نیز اشاره شد یکی از نشانههای پیگیری روند افزایش میزان قدرت
شناختی اجداد انسان خردمند بررسی روند پیچیدگی و کیفیت ابزارهای دستساخته او
بوده است .ساخت تبرهای دستی کامال متقارن که پیدایش آن از حدود  1/۵میلیون سال
قبل دیده میشود یکی از نقاط عطف در تاریخ فرگشت اجداد انسان محسوب میشود.
موضوعی که در حدود  ۸۰۰هزار سال پیش یعنی در میانههای دوره آشولی بسیار رایج
شده است .رسیدن تدریجی اجداد انسان خردمند به این میزان از توانایی شناختی که
Self-awareness
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بتوانند مفهوم تقارن را درک کنند ،به این معنی است که آنها کمکم آماده مجهز شدن به
توانایی فهم کاملتری از مفاهیمی متقارن در زندگی روزمره میشدهاند .مفاهیمی مانند
من/تو ،فرد/جمع ،مرد/زن ،شب/روز و موارد مهمتری مانند بودن/نبودن ،زندگی/مرگ و حتی
ماده/غیرماده که با پیدایش انسان خردمند توانایی درک عمیق این سه مورد اخیر ،قرار
است نقشی اساسی در فهم او از زندگی بازی کنند.

شکل  :۶تکامل و تحول دستساختههای سنگی گونه انسانتباران در طول  ۲/۵میلیون سال گذشته
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از اتفاقات مهمی که در انتهای دوره آشولی دیده میشود ،پیدایش تکنیکی موسوم به
دستهدار کردن 1ابزار سنگی بوده است .تکنیکی که با کمک آن امکان تولید تبر ،تیشه،
چکش ،درفش ،تیر (کمان) ،نیزه و حتی بیل مقدور میشده است .دستهدار کردن
میتوانسته در شکلهای اولیه با کمک بستن ریسمان یا فرو کردن سنگ در شیار چوب،
به انجام برسد .تکنیکی که شاید از نظر انسان امروزی ساده به نظر برسد اما چنین تحولی
نشان دهنده گامی مهم در استفاده از ابزار توسط انسانهای ماقبل از انسان خردمند بوده
است .گامی که نه تنها ورود به سطح باالتری از توانایی شناختی را نشان میدهد ،بلکه موید
آن است که پس از رسیدن به چنین دستاوردی آنها قادر خواهند بود برای انجام کارهایی
مانند شکار یا شکستن چوب و حتی سنگ ،انرژی و مشقت کمتری مصرف نمایند .آنها
حاال عمال میتوانستند با کمک چنین تکنیکی که اولین نوع اهرمهای ساخته شده هم به
حساب میآید ،به زودی با صرف انرژی کمتری ببرند ،بکوبند و بشکنند.

شکل  :۷یک نمونه از ابزار ساده ،تهیه شده با کمک تکنیک دستهدار کردن

تغییرات رفتاری در اجداد انسان خردمند در حدود  ۸۰۰تا  ۲۰۰هزار سال قبل که انتهای
مرحله عصر سنگ ابتدایی محسوب میشود و انتهای آن با حضور تدریجی انسان خردمند
اولیه مصادف میشود ،گویای افزایش توانایی شناختی انسانها است .از جمله این تغییرات
رفتاری میتوان به افزایش پیوند میان مادر و فرزند ،افزایش میزان تهیه گوشت و
تاکتیکهای اشتراکگذاری ،مبادله کاال و انتقال منابع (مانند اُبسیدین ۲یا همان شیشه
آتش فشانی) به مسافتهای دور ،ورود به مرحله شکار با کمک سالحهای پرتابهای ،کنترل
آتش و در نتیجه پختن غذا ،گرم کردن تیغههای سنگی با کمک آتش و افزایش توانایی
تطبیق با آب و هوای دشوارتر اشاره کرد.
Hafting
Obsidian
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توسعه پیچیدگی ابزارآالت سنگی از حدود  ۲۰۰هزار سال پیش و با شروع دوران عصر
سنگ میانی که ظهور تدریجی انسان خردمند قبل از آن رخ داده است ،شتابی قابل توجه
گرفته است .نشانههای این افزایش پیچیدگی را میتوان در مواردی مانند تولید ابزارآالت
نوک تیز برای بسته شدن به دستههای چوبی و استفاده به عنوان نیزه ،تولید ابزارهای
درفش مانند 1برای سوراخ کردن پوست بدن جانوران ،ابداع ابزارهایی مانند لیسه ۲برای
کندن پوست بدن جانوران و درختان و همچنین استفاده از تکنیکی مانند داغ کردن لبه
ابزار برای نازکتر و تیزترکردن بیشتر آن مشاهده کرد.
افزایش پیچیدگی دستساختههای سنگی در دوران عصر سنگ پایانی ( ۵۰هزار سال پیش
به بعد) هم ادامه پیدا میکند بهطوری که نه تنها شاهد تولید مجسمه و اصطالحا
تندیسهای سنگی با جزئیات و ریزهکاریهای زیاد هستیم بلکه در کنار سنگ ،شاهد حضور
مواد خام جدید مانند عاج و شاخ برای تولید دستساختههای پیچیدهتر هستیم .این روند
افزایش پیچیدگی دستساختهها نشان دهنده افزایش توانایی و قدرت فهم و اندیشه انسان
خردمند است .موجودی که موفق شده برخالف نیاکانش که بسیاری از آنها تقریبا مصرف
کنندگانی ساده بودند ،دست به خالقیت بزند و با ترکیب همان روشهای سادهای که
نیاکانش میدانستد آثاری چنان پیچیده تولید کند که تا آن زمان نظیرش در طبیعت وجود
نداشته است .از این لحاظ میتوان اجداد انسان خردمند را به ماشین حسابی تشبیه کرد
که کمکم به توانایی انجام چهار عمل اصلی ضرب ،تقسیم ،جمع و تفریق رسیده بودند .با
اینحال ،انسان خردمند اگرچه مبنای اولیه کارش همان اعمال بوده است اما کمکم متوجه
میشود که چطور با کمک همان منطق ساده ،محاسبات پیچیدهتری مانند به توان رساندن
یا جذر یک عدد را محاسبه کند .کاری که اجداد او ،نه از انجامش آگاه بودند و توانایی
انجامش را داشتند.
تا همین دهه  ۶۰میالدی تصور میشد که ساخت ابزار تنها مخصوص انسان است تا این
که جین گودال 3نخستیشناس و انسانشناس برجسته انگلیسی مشاهده کرد که شامپانزهها
1
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Scrape
3
Jane Goodall
2

42

www.AtheistIran.com

فصل دوم :نادانستهها آشکارتر میشود؛ من که هستم؟

هم توانایی ساخت ابزار را دارند .این یافته به قدری مهم بود که استاد او ،لوئیس لیکی 1در
پاسخ به شنیدن چنین خبری گفت «ما یا باید ابزار و انسان را بازتعریف کنیم یا این که
شامپانزهها را به عنوان انسان در نظر بگیریم» .این موضوع یکبار دیگر به ما گوشزد کرد
که تغییرات در طبیعت تدریجی است و ویژگیها و تواناییهای جدید معموال از پیچیدهتر
شدن تواناییهای اولیه موجود حاصل میشوند نه این که به صورت ناگهانی و دفعی ظاهر
شوند.
در کنار توسعه ابزارآالت دستساز سنگی ،دو مورد مهم دیگری که میتوانستهاند همگام با
افزایش ظرفیت و توانایی تحلیل و پردازش مغز انسانهای خردمند بهبود یافته باشند یکی
پوشش و دیگری تکلم و زبان است .در مورد پوشش نظر واحدی وجود ندارد که دقیقا از
چه زمانی یک انسان خردمند یا اجداد او لباس پوشیدن را آغاز کردهاند چرا که لباسهای
اولیه احتماال از برگ ،علف ،پوست و خز حیوانات بودهاند که ماندگاری باالیی به لحاظ
تاریخی ندارند و به سرعت تجزیه میشوند .حال که نمیتوان باقی مانده یا اثر مستقیمی از
خود لباس یافت میتوان از شواهد غیرمستقیم بهره جست.
یافتهها حاکی از آن است که اجداد انسانهای خردمند از حدود یک میلیون سال قبل
موهای بدن خود را از دست دادهاند ،موضوعی که احتماال همزمان یا پس از آن با افزایش
تعداد غدههای عرق همراه شده است .دقیقا مشخص نیست که چرا به مرور از تعداد موهای
سطح بدن اجداد انسان کاسته شده اما فرضیاتی مانند رها شدن از شر شپشها ،انگلها و
جانوران موذی و مَکنده خون ۲مطرح است .یکی دیگر از فرضیات مهم در این زمینه بیان
میکند زمانی که اجداد انسان خردمند از نواحی سایهدار و خنکتر جنگلهای گرمسیری
به زمینهای باز و آفتابیتر نقل مکان کردند کمکم سیستم تنظیم دمایی مناسبتری برای
بدن خود اتخاذ کردهاند .افزایش تعداد غدد عرق که بیش از هر پستاندار دیگری در خانواده
انسانتباران مشاهده میشود ،میتوانسته به خنک شدن بدن افراد در زمان شکار روزانه
کمک کند و همچنین استفاده از لباس در کنار آتش که کشف آن طی دو میلیون سال
گذشته رخ داده ،میتوانسته راحتی مناسبی در زمان شب را برای آنها فراهم آورد.
Louis Leakey
Blood Sucker
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شکل  :۸برخی از قدیمیترین مناطقی که آثار وجود آتش در آنها یافته شده است.

از دست رفتن تدریجی موهای سطح بدن اجداد انسان خردمند در حدود یک میلیون سال
گذشته ،مرحلهای قابل توجه در مساله شروع استفاده از لباس برای پوشاندن بدن انسان
است .قدمت کهنترین ابزارآالت به دست آمده که برای کندن پوست حیوانات استفاده
میشدند به حدود  ۷۸۰هزار سال قبل باز میگردد .با این حال پوستی که با کمک این
ابزار به دست میآمده برای مقاصد دیگری به جز استفاده به عنوان پوشاک استفاده
میشدند .از طرف دیگر استفاده از سوزن در تهیه لباس قدمتی در حدود  ۴۰هزار سال
دارد اما چنین لباسهایی پیچیده محسوب میشوند و لباسهای اولیه میتوانستند بسیار
سادهتر باشند .در نتیجه قدمت چنین لباسهایی احتماال بیشتر از  ۴۰هزار سال و کمتر
از  ۷۸۰هزار سال است.
یک تحقیق انجام شده توسط محققین دانشگاه فلوریدا پیشنهاد کرده است که انسانها از
حدود  1۷۰هزار سال قبل شروع به پوشیدن لباس نمودهاند ،یعنی حدود  ۸3۰هزار سال
پس از این که به تدریج موهای بدن خود را از دست دادند و حدود  13۰هزار سال پس از

پیدایش تدریجی انسانهای خردمند اولیه .مبنای نتیجهگیری آنها بر اساس بررسی ِشپش
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لباس 1بوده است .موجودی که در کنار کم شدن تدریجی موهای سطح بدن اجداد انسان،
آنچنان برای زندگی در لباس فرگشت یافته که میتوان گفت پیدایش آنها با پیدایش
لباس تقریبا در زمان مشابهی رخ داده است .محققین با بررسی توالی دیانای ۲این نوع
شپش ،موفق شدهاند زمان جدایی ژنتیکی آن از گونه شپش سر 3که روی سر انسان زندگی
میکند را بیابند و سپس بر اساس آن مبنایی برای پیدایش لباس برگزینند .این یافته عالوه
بر اهمیتش در تعیین زمان ورود لباس به سبک زندگی انسان خردمند نکته مهم دیگری
را در بردارد .نکتهای که نشان میدهد که حداقل  ۷۰هزار سال قبل از این که انسانهای
خردمند در  1۰۰هزار سال پیش مهاجرت از آفریقا را به سمت مناطق سردتر شمالی شروع
کنند ،لباس وارد زندگی روزمره آنها شده است .ورود لباس خود از عوامل مهمی بوده که
منجر به تسهیل خروج انسان خردمند از آفریقا ،رفتنش به سمت به نواحی شمالی سردتر
و در نتیجه گسترش جمعیتش شده است.

شکل  :۹مقایسه انواع شپش سر ،بدن و ناحیه تناسلی

نکتهای که اینجا بایستی به آن توجه کرد این است که تمرکز تحقیق فوق بر روی انسان
خردمند بوده است .با اینحال ،مطابق یافتهها ،گونههای دیگری از سرده انسان مانند
نئاندرتالها سالها قبل از انسان خردمند به مناطق سردتر مهاجرت کرده و آنها نیز به
شکلهایی اولیه از لباس دست یافته بودند ،لباسهایی که پوششی از جنس خز حیوانات
1
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بوده است .این بدان معنی است که احتماال ابداع پوشش ،بیش از یکبار در طول تاریخ رخ
داده است.
پیشنهاداتی وجود دارد که اصطالحا لباسهای مناسب 1از حدود  ۷۲هزار سال پیش توسط
انسانهای خردمند استفاده شده است .لباسهایی که پیچیدهتر از یک پوشش ساده و تهیه
شده از پوست و خز حیوانات بودهاند و حتی امکان پوشیده شدن آنها در هوای گرم هم
وجود داشته است.
افزایش تدریجی قدرت و فهم یک انسان خردمند و تعامل بیشتر و بهترش با محیط را
میتوان در ابزار دستساخته و سبک زندگی او مالحظه کرد .به صورت کلی هرچه بر عمر
گونه انسان خردمند گذشته ،ابزار و لباسش پیچیدهتر شدهاند به طوری که زمانی انسان
خردمند اولیه از یک سنگ تیز شده ساده به عنوان ابزار استفاده میکرده است اما کمکم
شکل ،نوع و جهت تیزشدگی برایش مهم میشود .این توجه و تغییر نگاه تا جایی ادامه پیدا
میکند که انسان خردمند سعی میکند به جای استفاده از آنچه صرفا وجود دارد ،دست به
کار شود تا آنچه را بهتر میداند ،خود بسازد .در مورد لباس هم اوضاع به همین صورت بوده
است .زمانی صرفا از آنچه در طبیعت یافت میشده مانند برگ و علف به عنوان پوشش
استفاده میکرده تا این که کار به جایی میرسد که از حدود  ۴۰هزار سال پیش از لباس
نه تنها برای پوششی برای گرم شدن که فراتر از آن ،برای انتقال مفاهیم و مضامین و حتی
جایگاه اجتماعی استفاده میکرده است.
مورد دیگری که میتوان در آن رد پای افزایش ظرفیت و قدرت پردازش مغز یک انسان
خردمند را مالحظه کرد تکلم و زبان است .روندی تقریبا مشابه با آنچه در بهبود و توسعه
ابزار و لباس مالحظه کردیم را میتوان در مورد زبان نیز مشاهده کرد .سوال «اجداد ما
دقیقا از کی صحبت کردن را آغاز کردند؟» پاسخی مشابه و حتی مبهمتر از سوال «اجداد
ما دقیقا از کی لباس پوشیدن را آغاز کردند» دارد و پاسخ این است که هنوز بهطور دقیق
نمیدانیم .فقدان شواهد فسیلی اعضای مربوط به بخش تکلم ،خود از دالیل اصلی این

Fitted Clothing
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ماجراست .با اینحال ،تخمین فعلی در مورد زمان شروع تکلم جایی بین  ۵۰هزار سال تا
 ۲میلیون سال قبل است که گستردهای بسیار وسیع است.
به خاطر اهمیت باالیش در تکلم ،بعضا از حنجره به عنوان جعبه صدا یاد میشود .یکی از
نظریاتی که قبال برای چندین دهه مطرح بود ،موسوم به نظریه نزول حنجره 1است .این
نظریه بیان میکرد که پائین آمدن موقعیت حنجره در انسان خردمند که بیشتر از سایر
نخستیها و همچنین احتماال سایر نیاکانش است ،عامل تعیین کننده در توانایی صحبت
کردن در انسانهای خردمند بوده است .مطابق این نظریه ،موقعیت متفاوت حنجره در
انسانهای خردمند این امکان را به آنها داده است که برخالف اجداد خود و همچنین سایر
نخستیها ،دامنه صوتی گستردهتری تولید کنند و در نتیجه همین موضوع منشا و
خاستگاهی برای تکلم و در نتیجه زبان شده است .این موضوع به این معنی است که شروع
تدریجی تکلم نمیتوانسته زودتر از  3۰۰هزار سال قبل باشد ،چرا که قدمت انسانهای
خردمند هم در همین حدود است.

شکل  :۱۰مقایسه موقعیت حنجره انسان خردمند (راست) و شامپانزه (چپ)

با انجام تحقیقات گستردهتر و پیدایش یافتههای بیشتر ،کمکم از ارزش این نظریه کاسته
شده است .مثال تحقیقاتی وجود دارند که میگویند شکلگیری اجزای مربوط به بخش
تکلم در انسانها ،مانند حلق و موتورهای کنترل حرکت که بتوانند موجب تولید واکهها ۲یا
)Laryngeal Descent Theory (LDT
Vowels
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حروف صدادار مشخص و متفاوت شوند ،بسیار قبلتر از پیدایش انسان خردمند و در حدود
 ۲۷میلیون سال پیش رخ داده است .زمانی که جد مشترک انسانهای خردمند و بابونها
مشغول زیستن بوده است.

شکل  :۱۱مقایسه توانایی انسان ،شامپانزه و نوزاد انسان در تولید صوت

با اینحال ،ذکر این نکته ضروری است که اگرچه توسعه ابزار فیزیکی الزم برای صحبت
کردن ضروری است اما همه ماجرا نیست و توانایی مغزی در ساخت اصوات ،پردازش و فهم
آنها روی دیگر سکه است که وجود آن ضروری است .دو روی سکهای که ممکن است
لزوما در طول فرگشت همزمان با هم توسعه نیافته باشند و ما از مدتها قبل از این که از
لحاظ مغزی آمادگی صحبت کردن را داشته باشیم ،آمادگی فیزیکی را کسب کرده باشیم.
بررسی اجزای مربوط به تکلم در یک میمون ماکاک 1نشان میدهد که این جانور از لحاظ
توانایی فیزیکی ،آماده صحبت کردن است اما همانطور که میدانیم این جانور صحبت
نمیکند چرا که از لحاظ مغزی توانایی و آمادگی الزم را ندارد .این مورد میتواند مثالی
برای این نتیجهگیری احتمالی باشد که برای ایجاد زبان ،توسعه توانایی مغز یا باید قبل از
توسعه قابلیت فیزیکی رخ داده باشد یا حداقل همزمان با آن به وقوع پیوسته باشد .از طرف
دیگر ما همچنین میدانیم که برخی از پرندگان و حتی فیلها میتوانند صدای انسان را
تقلید کنند در حالی که از لحاظ آناتومی در وضعیت متفاوتی به سر میبرند .در مثالی دیگر
میتوان به بونوبوها اشاره کرد که مطابق یافتهها تا  3۸صدای مختلف را میتوانند تولید
Macaques
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کنند .عالوه بر این ،آنها میتوانند مانند شامپانزهها ،زبان اشاره ساده را برای برقراری
ارتباط بیاموزند و دایره لغاتی تا  ۲۰۰۰کلمه داشته باشند با اینحال ،به خاطر نداشتن
ظرفیت مغزی کافی ،توانایی ایجاد یک رشته تکلم منسجم و یک زبان مدون را ندارند.
عالوه بر افزایش اندازه مغز ،فرضیههای دیگری نیز برای این که چرا توانایی مغزی یک
انسان خردمند در حدی است که میتواند صحبت کند ،وجود دارد .مثال افزایش تعداد
اتصاالت سیناپسی و انعطافپذیری ناحیه عقده یا هستههای قاعدهای 1که نقشی مهم در
یادگیری و تکلم دارند و همچنین وجود پل ارتباطی میان ناحیه بروکا ۲و ناحیه ورنیکه 3که
تصور میشود نقشی مهم در تکامل زبان داشته است را میتوان از جمله آنها دانست .از
نقطه نظر ژنتیکی نیز میتوان ماجرا را دنبال کرد .انسانهای خردمند ،نئاندرتال و گونه
دنیسووا ۴همگی شاهد جهشی مشترک در ژنی موسوم به  FOXP25بودهاند ،جهشی که در
سایر نخستیسانها وجود ندارد .این ژن مسئول تولید پروتئینی با نامی مشابه است که
نقشی اساسی در تکلم ،زبان و یادگیری ایفا میکند .مطالعات نشان میدهد که ردپای منشا
این ژن را میتوان از  ۴۰۰تا  ۸۰۰هزار سال قبل هم مشاهده کرد ،ردپایی که در جد
مشترک انسان خردمند و انسان نئاندرتال دیده میشود.
نکته قابل توجه دیگر در بحث زبان این است که اگر زبان را ابزاری برای انتقال مفهوم در
نظر بگیریم آنگاه تکلم یکی از زیرمجموعههای آن به حساب میآید .زبان که وسیلهای
ابداعی برای انتقال مفهوم و منظور است ،پیش از آغاز تکلم در انسانها میتوانسته از طریق
اشاره ،اعمال فیزیکی یا ترسیم نمادها و سمبلها به مقصود خود برسد .به عنوان مثال رقص
زنبورها ،برای نشان دادن مسیر و میزان فاصله آنها از منبع غذایی به دیگر زنبورها یکی از
نمونههای بارز برای انتقال مفهوم است که هنوز هم قابل مشاهده است .از سوی دیگر،
مطالعات نشان میدهد همان بخشی که در مغز به ساخت و توسعه ابزار مربوط است با زبان
نیز ارتباط دارد که این موضوع میتواند مبنایی بر این نظر باشد که توسعه زبان و ساخت
1

Basal Ganglia
Broca
3
Wernicke’s Areas
4
Denisovan
5
Forkhead Box Protein P2
2
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ابزار در انسان خردمند تقریبا در یک راستا بودهاند .اتفاقا فرضیاتی هم در این زمینه مطرح
است که زبان وسیلهای بوده که به اجداد ما در راستای ساخت ابزار کمک کرده است.
افزایش توانایی فهم و درک انسان خردمند خود را فقط در نوع ابزار ساخته شده ،لباس و
یا قدرت تکلم نشان نمیدهد .توجه به محدودیتها و نادانستهها از جمله مواردی است که
میتوان تغییر نگرش گونه انسانتباران و به ویژه یک انسان خردمند به آنها را در طول
تاریخ مشاهده کرد .اگر قرار باشد در زندگی یک موجود زنده ،تنها دو نقطه عطف و بسیار
مهم را برشماریم اولی تولد و دومی مرگ است ،دو مرزی که برای یک انسان ،بودن و نبودن
را تعریف میکنند .موجودات زنده تجربه خود از اولی را بهخاطر ندارند چرا که هم موضوعی
است که در گذشته رخ داده است و هم در زمان وقوع آن ،قدرت فهم و درک آن را
نداشتهاند .از طرفی دیگر موجودات زنده ،بودن را زندگی میکنند ،تجربه میکنند و نیازی
نمیبینند آن را اثبات کنند و به همین خاطر است که موجودات زنده دائما از خود
نمیپرسند که آیا وجود دارم یا خیر .آنها بودن و وجود داشتن را فارغ از این که منشا آن
چیست و از کجا آمده بهصورت پیشفرض و بدون اثبات پذیرفتهاند.
دومی اما با وضعیت متفاوتی روبرو است .برای موجودات زنده ،نبودن و نیستن ،همواره
موضوعی آزاردهنده بوده است چرا که آنها بودن و زندگی کردن را تجربه کردهاند .یک
انسان از دوران کودکی کمکم با این موضوع که روزی میمیرد آشنا میشود و برخالف سایر
حیوانات ،تقریبا در تمام طول عمرش فرصت دارد که در مورد آن فکر کند و با آن کنار
بیاید .با اینحال ،تلخی نبودن و مردن به قدری دشوار بوده است که تحقیقات نشان میدهد
مغز ما انسانها طوری فرگشت یافته که نپذیرد که او هم روزی خواهد مرد .در نتیجه وقتی
با اطالعات مربوط به مرگ خود مواجه میشود ،طوری با آنها برخورد میکند که گویی
این موضوع به او مربوط نیست و برای او اتفاق نمیافتد .به زبان عامیانه مرگ برای همسایه
است .مغز ما این کار را با متوقف کردن پیشبینی در مورد سرنوشت نهایی خود و به جای
آن فکر کردن به اطالعات و آینده افراد دیگر انجام میدهد .موضوعی که شاید به صورت
سادهتر و بدویتر حتی در جانوران دیگر هم وجود داشته باشد .این امید ذاتی که در روش
عملکرد مغز ما نهادینه شده عمال راه را برای ادامه حیات و ناامید نشدن از زندگی باز
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گذاشته و البته شواهد هم حاکی از موفق بودن آن است ،هرچند که طبیعی است این
موفقیت  1۰۰درصد نباشد.
فارغ از واکنش مغز ،در تصویر بزرگتر ،طبیعت در شکلهای مختلف خود پاسخهای
متفاوتی در برابر مواجهه با چالشی به نام مرگ ارائه کرده است .برای یک موجود زنده،
سادهترین پاسخ در مقابل مرگ ،صرفا یک گریز ناآگاهانه از آن است ،موردی که در جانداران
ساده مانند یک باکتری دیده میشود .به عنوان مثال ،یک باکتری برای گریز از دشمن
طبیعی و مرگبار خودش یعنی باکتریوفاژ ،میتواند از طریق جهشهای خودبخودی در
ساختار دیانای خود در نهایت به مقاومت بیشتری در سطح خارجی خود در برابر حمله
باکتریوفاژ دست یابد و از این طریق موجب بقای گونه خود شود .در سطحی پیچیدهتر،
پاسخ هم پیچیدهتر میشود به طوری که ،پاسخ از یک گریز ناآگاهانه به یک گریز آگاهانه
و توجه همیشگی به خطر وقوع مرگ تبدیل میشود .چنین پاسخی را میتوان در موجودات
دارای پیچیدگی بیشتر و مرکز تخصصی برای پردازش اطالعات مانند یک مورچه دید .به
عنوان یک مثال ،مورچهها میتوانند با کمک و همکاری یکدیگر یک عنکبوت مهاجم را از
پای درآورند .در خانواده پستانداران که سیستم پردازشی بسیار قدرتمندتری شکل گرفته
است ،پاسخ میتواند باز هم پیچیدهتر شود به طوری که در کنار گریز آگاهانه و توجه
همیشگی به خطر مرگ ،شاهد بروز واکنشهای احساسی مانند اندوه و حتی همدردی هم
هستیم .شیونهای یک شیر دریایی به خاطر خورده شدن فرزندش توسط یک نهنگ قاتل،
ناراحتی دلفینها از مرگ فرزندشان ،حفاظت فیلها از جسد فرزندان مرده خود یا فریاد
زدن بچه فیلها پس از آگاهی از کشته شدن مادر ،زوزههای غم انگیز یک گرگ پس از
استشمام بوی بدن جفت مردهاش یا افسردگی ،سکوت و غذا نخوردن یک شامپانزه برای
مدتها پس از آگاهی از مرگ والدینش ،همگی مواردی است که ما آنها را میتوانیم در
طبیعت هم دنبال کنیم.
اگرچه این سوگواریها لزوما به معنای تفکری فلسفی و پیچیده نیست اما به صورت اولیه
به این معنی است که آنها متوجه ناگوار بودن مرگ و نیستی شدهاند .واکنش این چنین
برخی از حیوانات در مقابل مرگ نشان میدهد که وقوع مرگ و رنج و درد ناشی از آن برای
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موجوداتی که به قدر کافی به قدرت فهم و اندیشه مجهز شدهاند ،در شکلهای ابتدایی
خودش روشن شده است .آنها میتوانند حتی برای درد و رنجی که برای دیگری رخ داده
هم ابراز ناراحتی کنند ،چرا که میدانند دردی مشترک است .فریاد زدن ،عزاداری ،بیقراری
و بیتابی ،خودداری از خوردن غذا و حتی حمل و نگهداری جسد مدتها پس از مرگ فرد
توسط نزدیکان ،همگی مواردی هستند که در برخی از موجودات به پیچیدگی پستانداران
دیده میشود.
جدول  :۱رفتار شامپانزهها ،دلفینها و فیلها در زمان مواجه شدن آنها با مرگ همنوعان
طبقهبندی عمل

مربوط به فرد

مربوط به اجتماع

مربوط به جسد

نوع عمل

شامپانزه

دلفین

فیل

تولید صداهای غیرمعمول

✓

✓

✓

جمع شدن و فریاد جمعی

✓

✓

✓

نشستن در سکوت

✓

بازی و خنده

✓

رفتار تهاجمی

✓

منع افراد پایین رتبه

✓

ماندن طوالنیتر نرها در کنار جسد

✓

کشیدن جسد

✓

بو کردن و بررسی جسد

✓

✓

تمیز کردن جسد

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

با این که برداشت یک حیوان دارای قوه پردازش کافی برای اطالعات ،از مرگ و نیستی،
برداشتی ناگوار و ناراحت کننده است اما این موضوع به این معنی نیست که او درکی از
علت ،نحوه وقوع و حتی ذهنیتی برای پس از مرگ دارد .حتی یک حیوان به پیچیدگی
یک گوریل یا شامپانزه تصور مشخصی برای بعد از مرگ ندارد و مرگ را عمال پایان نمایش
میداند .به عنوان مثال ،کوکو 1گوریلی است که زبان اشاره را به صورتی اولیه آموخته و
دارای دایره لغات فعالی تا بیش از  1۰۰۰بود .دایره لغاتی که تقریبا به اندازه دایره لغات
یک کودک  3ساله به حساب میآید .زمانی که از او پرسیده میشود گوریلها بعد از مردن

Koko
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به کجا میروند میگوید« :حفره راحت خداحافظی» .1از نظر او مردن پایان است ،پایانی
برای فهمیدن ،درد کشیدن و تجربه رنج زیستن .او دیگر برای بعد از مرگ ،چیزی را متصور
نیست چرا که مغزش توانایی الزم برای پاسخ دادن به چنین سوال انتزاعی را ندارد .او
نمیتواند پاسخ سوالی را بدهد که امکان تجربه آن را ندارد و مغز او هم توانایی شبیهسازی
وضعیت و ساخت جوابی مناسب را ندارد .او تا همین جایش را میداند و به نظر برایش
کافی است.

شکل  :۱۲برخی از لغات زبان اشاره مورد استفاده توسط کوکو

مورد دیگر تقریبا مشابه با کوکو ،شامپانزهای به نام واشو ۲است که در حدود  3۵۰عالمت
از زبان اشاره را آموخته بود و حتی میتوانست با آنها جملهسازی کند .زمانی که او متوجه
میشود یکی از مراقبین نزدیکش باردار است به او نزدیک میشود و با اشاره به شکم
برآمدهاش ،با زبان اشاره میگوید «بچه» .چند هفته بعد مراقب دچار سقط جنین میشود
و موضوع مردن فرزندش را در مالقات بعدی خود ،با واشو در میان میگذارد .واشو پس از
Comfortable Hole Bye
Washoe
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شنیدن این موضوع با زبان اشاره به «گریه» اشاره میکند و با لمس گونههای مراقب ،سعی
میکند جاری شدن اشک را نشان دهد .حتی زمانی که مراقب قصد ترک کردن محیط
کارش را دارد ،واشو این چنین اشاره میکند «لطفا بغل شخصی».1
در رفتار گونههای دیگر از سرده انسان که قدمتی بیش از انسان خردمند دارند مانند
نئاندرتالها ،در زمان مواجهه با اجساد مردگان ،شباهتهای رفتاری با آنچه که توسط سایر
نخستیسانها مانند شامپانزهها انجام میشود ،دیده شده است .شواهد به دست آمده نشان
میدهد که یکی از این رفتارها ،کندن پوست و گوشت آنها بوده است و رد پای این شواهد
از  ۵۰۰هزار تا  1میلیون سال قبل بر روی استخوانهای متعلق به گونههای عضو سرده
انسان که پیش از انسان خردمند در آفریقا ،آسیا و اروپا میزیستهاند ،دیده شده است.
رفتاری که مشابه با همنوعخواری موجود در میان شامپانزهها است و حتی ممکن است
انسانهای خردمند اولیه نیز مانند آن را انجام داده باشند .البته جسدخواری شامپانزهها
عمدتا از روی نیاز غذایی نیست و معموال روشی برای بررسی جسد یا اظهار آشفتگی
احساسی نسبت به آنهاست .موضوع دیگر این که کندن پوست و گوشت جسد همنوعان
توسط اعضای سرده انسان نیز لزوما به معنای جسدخواری نبوده است .همچنین علت و
میزان عمومیت داشتن این کار در میان آنها در زمان مواجهه با جسد نیز مشخص نیست
اما میتوان از ناامیدی و دلسردی شدید به عنوان یکی از دالیل احتمالی نام برد.
با این تفاسیر یک نخستیسان میتواند بداند که مرگ پایان کار است اما مشخص نیست
که آیا میداند که مرگ اجتناب ناپذیر است و این که روزی مرگ برای خودش نیز رخ
میدهد .با اینحال ،آنچه مشخص است این است که یک انسان خردمند به این موضوع
آگاه است و شاید تنها گونهای باشد که این چنین است ،چرا که فهم چنین چیزی توانایی
شناختی باالیی نیاز دارد .اما این که بعد از مرگ چه بر سر یک موجود زنده میآید پرسشی
است که قبل از پاسخ دادن به آن بایستی تکلیف برخی از موارد پیش نیاز همچون تعریف
«من» ،تعریف «وجود» و تعریف «زندگی» را حداقل به صورت ضمنی در نظر داشت .کوکو

Please Person Hug
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یا واشو در روند فرگشت خود در نهایت به جایی رسیدهاند که در مقابل مرگ همنوعانشان
کاری بیش از ابراز اندوه و ناراحتی انجام نمیدهند .آنها با این که دارای درک ضمنی و
اولیه هستند ،با اینحال نمیدانند «من» دقیقا چیست و در نتیجه برای زمانی که «من»
در کار نباشد ،ایدهای نهایتا جز اندوه و ناله ندارند.
برخالف آنها ،در میان اعضای سرده انسان ،داستان گل سرسبد این سرده ،یعنی انسان
خردمند داستان متفاوتی است .او که به مرور به باالترین سطح فهم و اندیشه در مقایسه با
تمامی موجودات روی زمین رسیده است ،روزی چشمانش را باز کرده و خود را در مقابل
جسد یکی از عزیزانش یافته و بعد از لحظاتی در شوک بودن با این پرسش مواجه شده که
چه بر سر او آمد؟ آن همه خاطرات ،تجربه ،دانش و مهارتهایی که او سالها آنها را
آموخته بود کجا رفت؟ اگر تمام همنوعان من ،به چنین مسیری میروند ،پس چه بر سر
خود من خواهد آمد؟ آیا من هم قرار است چنین مسیری را طی کنم؟ البته او همیشه با
جسد عزیزان خود روبرو بوده و این فهم ناگهانی نبوده اما با افزایش تدریجی قدرت فهمش،
از جایی کمکم اصطالحا به خودش آمده و با چنین پرسشهایی روبرو شده است.
به نظر ،نادانی بزرگترین ترس بوده ،هست و خواهد بود و انسان حاضر است برای دانستن
و داشتن توهم احاطه بر خود و محیط پیرامون دست به هرکاری بزند ،موضوعی که در
موجودات دیگر دیده نمیشود .این که یک انسان از مرگ میترسد به این خاطر است که
او نه میداند پس از آن چه میشود و نه حتی میتواند آن را تجربه کند .او نمیداند «من»
چیست و در نتیجه پس از مرگ چه بر سر آن میآید .او تجربهای از «نبودن» ندارد و این
نادانی و عدم توانایی در درک «نبودن» و «نیستی» ،موجب ترس میشود چرا که او را در
ابهام و عدم قطعیت فرو میبرد .همین ترس است که موجب میشود یک فرد به هر دری
بزند تا پاسخی برای نادانی خود بیابد .در فصلهای سوم و ششم ،باز هم به این موضوع
بازخواهیم گشت که چرا انسان و در واقع مغز از نادانی بیزار است و از آن دوری میکند.
انسان خردمند که قبال با دیدن بدن بیجان ،سرد و فاقد عکس العمل همنوعان و نزدیکانش
با ترس و اندوه روبرو میشد ،افزایش قدرت فهمش او را کمکم به این درک رساند که دوری
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کردن از مرگ ،شیون زدن ،گریه کردن و به طور کلی سوگواری اگرچه موجب آرامش
ظاهری و موقتی میشود اما دوای درد نیست و باید راهی بهتر بیابد تا بتواند خود را به
عمیقترین شکل ممکن تسلی دهد .او کمکم فهمید که با گریه کردن و اصطالحا «یقه
دریدن» فرزند زیبایش زنده نمیشود ،مادر دلسوز و مهربانش را مجددا نمیبیند و دیگر
آغوش گرمی به نام آغوش همسرش را در نمییابد.
همانطور که امروز هم چنین چیزی را میتوانیم مالحظه کنیم ،ما وقتی با نادانستههایمان
روبرو میشویم به خصوص نادانستههای اساسی و بنیادین ،در گام اول تالش میکنیم
پاسخی بیابیم و اگر در یافتن پاسخ مستند و منطبق بر شواهد ناموفق بودیم ،سعی میکنیم
یا خود پاسخی بسازیم یا به پاسخی که دیگران ساختهاند متوسل شویم تا به هر طریق این
درد نادانی را تسکین دهیم .پناه بردن مردمان قرن بیست و یکم به طالعبینی ،کفبینی،
سرکتاب باز کردن ،توسل به تعبیر خواب ،فال حافظ ،قهوه ،تاروت و مواردی از این دست،
مثالهایی از تالش ما برای ساختن پاسخ است .مثالهایی که همگی مانند مراجعه اهالی
یک قبیله باستانی به شمن 1قبیله ،تالشهایی بدوی و کودکانه در راه پیدا کردن پاسخی
برای نادانستهها است .پاسخهایی که معموال آنها را دیگران برای ما ساختهاند ،دیگرانی که
حتی در زمان ساختن این پاسخها نه ما را دیده بودند و نه میشناختهاند .پاسخهایی مانند
لباسهایی آماده که هرکسی متناسب با سلیقه خودش یکی از آنها را گلچین میکند.
پس از عدم توفیق در یافتن محیط پیرامون ،یک انسان خردمند اولیه برای این که بتواند
پاسخی مناسب برای بزرگترین نادانستهی زندگی خود یعنی مرگ بسازد باید به چیزی
فراتر از محلی صرفا برای دریافت ،ذخیره و پردازش دادههای ورودی مجهز شود .او باید
بتواند با دادههای ورودی به چیزی فکر کند که وجود ندارد .او باید تفکر انتزاعی داشته
باشد تا وارد راهی بشود که هیچ یک از موجودات شناخته شده دیگر که بر روی زمین
زیستهاند ،آن راه را طی نکرده باشند .او باید بتواند خیال پردازی کند تا بتواند آنچه که در
واقعیت آن را نیافته در ذهن خودش بسازد .نکته کلیدی در راه رسیدن به چنین راه حلی،

Shaman
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داشتن حافظهای قدرتمند به خصوص حافظهای از نوع اِپیزودیک 1و زندگینامهای ۲است،
موضوعی که صحبت در مورد آن را در فصل بعد پی خواهیم گرفت.
ذات دانستن این چنین است که «سوال ،سوال میآورد» ،از همین رو انسان خردمند اولیه
کمکم در تالش برای یافتن پاسخی برای مرگ ،متوجه نادانستههای دیگرش نیز میشود،
کمکم متوجه میشود که این سوراخ خرگوش ،عمیقتر از آن چیزی است که فکرش را
میکرده است .سواالت مهمی که او و اجدادش ،اصال و یا خیلی به آن توجه جدی نکرده
بودند و همواره آنها را به صورت پیش فرض پذیرفته بودند .سواالتی بنیادین مانند «من»
چیستم ،از کجا آمدهام و در نهایت قرار است چه برسرم بیاید؟

Episodic Memory
Autobiographical Memory
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شما هرگز نمیتوانید با این وعده که «بعد از
مردنت ،در بهشت میمونها ،به تو بینهایت موز
خواهم داد» ،یک موز از یک میمون بگیرید.

ــ یووال نوح هراری ،انسان خردمند

در مقایسه با حیوانات و حتی سایر اعضای تبار 1انسانتباران ،سرده انسانها و بهخصوص
آخرین عضو این سرده تا به امروز ،یعنی گونه انسانهای خردمند ،دارای تواناییهای
شناختی گستردهتری هستند .انسان خردمند میتواند همانطور که به اعضای بدنش نگاه
کند ،به افکار و دانستههایش هم نظر بیافکند ،به اندیشه خودش فکر کند ،به اندیشیدن
دیگری فکر کند ،به اندیشیدن دیگری به خودش فکر کند و این چرخه میتواند همینطور
ادامه داشته باشد .اما چنین تواناییهای وسیع شناختی بدون وجود یک حافظه قدرتمند،
یا اساسا شکل نمیگرفت یا به چنین سطح وسیع و گستردهای دست نمییافت .به عنوان

مثال برای فهم و تولید متوالی به حافظه کاری ،برای قواعد صرف و نحو گرامری به حافظه
ناآشکار یا ضمنی ،2برای دانش و آگاهی به حافظه معنایی 3و برای انتقال تجربه شخصی،

حرکت جلو و عقب در زمان و ساخت داستان و تخیالت فانتزی به حافظه رویدادی یا
اِپیزودیک نیاز است.
نگاهی به ساختار کلی حافظه یک انسان نشان میدهد که به صورت کلی میتوان
بخشهای حافظه را به سه قسمت تقسیم کرد :حافظه حسی ،4حافظه کوتاهمدت 5و
حافظه بلندمدت .6در هر لحظه از زندگی یک جاندار ،اطالعات حسی (بینایی ،چشایی،
بویایی ،شنوایی ،المسه و  )...توسط گیرندهها دریافت و در محل حافظه حسی ذخیره
میشود .مدت این ذخیرهسازی کوتاه و به اندازهای است که این دادهها بتوانند وارد حافظه
کوتاهمدت شوند.
4
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Tribe
Implicit Memory
3
Semantic Memory

Sensory Memory
Short-term Memory
6
Long-term Memory
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حافظه کوتاهمدت همانطور که از نامش برمیآید دارای ظرفیتی محدود و همچنین مدت
زمان ماندگاری کم برای ذخیره اطالعات است .نوعی حافظه به نام حافظه کاری 1وجود
دارد که که اگرچه در خیلی از منابع آن را همان حافظه کوتاهمدت میدانند اما برخی
معتقدند که این حافظه نقشی اساسی در توجه ،یادگیری ،دنبال کردن نشانهها ،قدرت
استدالل ،راهنمایی ،تصمیمگیری ،برنامهریزی برای آینده و رفتار دارد .این حافظه برخالف
حافظه کوتاهمدت که صرفا به ذخیره کوتاهمدت اطالعات مرتبط است ،به پردازش و
دستکاری اطالعات ذخیره شده نیز میپردازد .حافظه بلندمدت نیز که برای ذخیره طوالنی
و حجم داده زیاد است خود به دو بخش آشکار و ناآشکار تقسیم میشود که دسترسی و

بازخوانی اطالعات از اولی بهصورت خودآگاه و از دومی به شکل ناخودآگاه است .حافظه
آشکار 2خود میتواند دارای زیرمجموعههایی مانند حافظه اپیزودیک ،معنایی ،فضایی 3و
زندگینامهای باشد.

شکل  :۱نمایی ساده از انواع حافظه و رابطه آنها با یکدیگر

حافظه اپیزودیک به عنوان محلی برای ثبت و در نتیجه یادآوری تجربههای شخصی و
اتفاقات روزمره در مکانها و زمانهای متفاوت است .در حالی که حافظه معنایی به دانش
عمومی ،حقایق علمی ،ایدهها ،مفاهیم و معانی مربوط است .به عنوان مثال یادآوری این که
1

Working Memory
Explicit Memory
3
Spatial Memory
2

60

www.AtheistIran.com

فصل سوم :ناممکنها ممکن میشود؛ مرگ پلی میان دو زندگی!

شب عید سال گذشته چه غذایی خوردید یا تصور اینکه ظاهرتان در  2۰سال پیش چگونه
بوده یا در  2۰سال آینده چگونه خواهد بود ،به عهده حافظه اپیزودیک است .آگاهی از این
که واشنگتون دیسی پایتخت آمریکاست یا این که سیب نمادی برای یک میوه گِرد و قابل
خوردن است ،بخشی از وظایف حافظه معنایی محسوب میشود .حافظه فضایی مسئولیت
بازخوانی اطالعات مربوط به جهتگیری فضایی شخص را به عهده دارد .یادآوری اطالعاتی
مانند مسیر رانندگی به سمت خانه یا موقعیت فروشگاهی که از آن خرید میکنید از جمله
این موارد محسوب میشوند .ترکیبی از دو حافظه معنایی و اپیزودیک ،به عنوان حافظه
زندگینامهای شناخته میشود .این نوع حافظه مختص انسانها است و در واقع پلی کلیدی
میان تجارب شخصی ثبت شده در حافظه اپیزودیک و معنا و مفاهیم ثبت شده در حافظه
معنایی محسوب میشود .با کمک حافظه اپیزودیک فرد میتواند تجربیات گذشته خود را
به خاطر بیاورد ولی با کمک حافظه زندگینامهای فرد میتواند اطالعات مربوط به رخدادی
در گذشته (حافظه اپیزودیک) را با معنا و مفاهیم مرتبط با آن رخداد (حافظه معنایی) در
هم آمیزد .به زبان دیگر اگر حافظه اپیزودیک عمال به یادآوری رخدادی در گذشته مربوط
است ،حافظه زندگینامهای نمایانگر ارتباط فرد با تجربیاتی است که خود گذشته فرد را با
خود فعلی او مرتبط میسازد و به این ترتیب این امکان را برای فرد ایجاد میکند که در
فهم فرد از خودش در دورههای مختلف زندگی ،یک پیوستگی قابل درکی وجود داشته
باشد.
ابعاد بزرگ مغز انسان خردمند در مقایسه با اجداد خود ،افزایش میزان حافظه در دسترس
و همچنین افزایش توانایی بازخوانی اطالعات ،پردازش باالتر و دستکاری وسیعتر دادهها
به مرور به او این امکان را داد که بتواند در نادانستههای خود به صورت عمیقتری کاوش
کند .او به تدریج توانست که بر تخیالت و قدرت تولید افکار انتزاعی خود بیافزاید و به مرور
با اصالح پاسخهای معیوبش ،جزئیات دقیقتری برای آنها بسازد .البته مهمتر از همه اینها
این بود که او توانست آنچه که از این طریق آموخته بود را به دیگری نیز بیاموزد.
مغزی که یک انسان خردمند به آن مجهز است ،زمانی در اجداد کمی دورترش ،به قدری
کوچک و غیرتخصصی بود که قسمتهای زیادی از آن صرفا مربوط به پردازش دادههای
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بینایی ،شنوایی و المسه بوده است (شکل  .)3با اینحال ،در طول فرگشت ،ابعاد و کارایی
مغز افزایش مییابد و سهم این بخشها نیز از فضای مغز کمتر میشود .در نتیجه مغز
توانسته بخشهای تخصصیتری را ایجاد کند که توسعه حافظه تخصصیتر و قدرتمندتر و
همچنین توسعه قشر مغز از جمله آنها هستند.

شکل  :۲نمایش محل هیپوکامپ در مغز

همانطور که در بخش قبلی به آن اشاره شد ،مهمترین نادانسته انسان خردمند ،نبودن،
نیستی و به زبان سادهتر ،مرگ بوده است .متاسفانه از آنجا که انسانهای خردمند اولیه
فاقد توانایی در ثبت و ضبط وقایع و افکارشان بودهاند ،شاهد مستقیمی در این مورد که
آنها در مورد مرگ چه میاندیشیدهاند نداریم اما میتوان با کمک شواهد غیرمستقیم به
تقریبهای خوبی در این زمینه دست یافت .یکی از این شواهد غیرمستقیم ،نحوه روبرو
شدن آنها با مرگ و به زبانی دیگر نحوه برخورد آنها با مردگان بوده است.
اعضای متعلق به تبار انسانتباران برای بیش از  6میلیون سال بوده که میزیستهاند و در
بیشتر این دوران در مواجهه با اجساد مردگان ،کار خاصی جز رها کردن آنها در طبیعت
نمیکردند .با اینحال ،به گواه تاریخ ،در ،همیشه روی یک پاشنه نچرخیده و شواهد میگوید

از یک جایی به بعد ،آنها کمکم به این نتیجه رسیدند «به جای این که بگذاریم مادر
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خانواده همانجایی که افتاد و مُرد ،همانجا هم بپوسد و خوراک الشخورها شود ،آن را دفن
کنیم» .رفتاری که شاید در ابتداییترین حالت خودش شامل پوشاندن جسد با برگ یا
خاک بوده است اما کمکم تکامل پیدا کرده و به سمت کندن چاله و دفن کردنی شبیه به
دفن کردن امروزی رفته است.

شکل  :۳روند افزایش اندازه و تخصصیتر شدن مغز در گونههای غیرانسان و دارای جد
مشترک با انسان خردمند

شروع دفن کردن مردگان میتوانسته دالیل ابتدایی زیادی داشته باشد دالیلی مانند
جلوگیری از انتشار بوی بد جسد (دالیل بهداشتی) ،ندیدن پوسیدن جسد توسط عزیزان و
نزدیکان (دالیل عاطفی و احساسی) و یا جلوگیری از خورده شدن توسط حیوانات وحشی
(دالیل اجتماعی مانند احترام به فرد) .با این حال میتوان انتظار داشت که هرچه به خاطر
توسعه مغز ،بر میزان فهم و اندیشه انسان افزوده شده ،دفن مردگان نیز پیچیدهتر و
سمبلیکتر شده است .اگرچه فرمهای اولیه و بدوی از دفن مردگان مانند پوشاندن جسد
به صورت پراکنده و معدود توسط برخی از حیوانات مانند فیلها دیده شده است با این
حال دفن کردن آگاهانه مردگان در زمین ،احتماال عملی است که مختص خانواده
انسانهاست.
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شواهدی از دفن مردگانی از سرده انسان و احتماال گونه انسان هایدلبرگی( 1جد مشترک
انسان نئاندرتال و خردمند) در جایی به نام گودال مردگان 2در اسپانیای امروزی در حدود
 43۰هزار سال قبل وجود دارد اما این شواهد قطعی نیست و همچنین مشخص نیست دفن
شدن آنها آگاهانه ،صرفا اتفاقی و یا بر اثر فعل و انفعاالت طبیعی بوده است .مورد دیگر
در این زمینه پیدا شدن محفظهای حاوی  155۰استخوان ،مربوط به گونهای منقرض شده
از سرده انسان ،به نام انسان ناِلدی در غاری موسوم به ستاره رو به اوج 3در سایت باستانی
معروف گهواره بشریت 4در آفریقای جنوبی است .قدمت این استخوانها به  236تا 335
هزار سال قبل میرسد و برخی از محققین معتقدند که با توجه به شرایط خاصی که این
استخوانها در آن حفظ شدهاند مانند عمق زیاد آنها از سطح زمین و راه دسترسی دشوار
به محل ،به احتمال زیاد دفنی آگاهانه بوده است .با اینحال ،وقتی که این موضوع را در
نظر بگیریم که انسان نالِدی دارای حجم مغزی در حدود  5۰۰سانتیمتر مکعب (حدود یک
سوم انسان خردمند) بوده است ،پذیرش آگاهانه بودن دفن ،کمی بغرنج میشود.
شواهد تایید میکند که دفن کردن مردگان توسط سرده انسان ،صرفا مختص گونه
انسانهای خردمند نبوده و توسط سایر اعضای این سرده مانند گونه انسان نئاندرتال نیز به
انجام میرسیده است .چنین یافتهای به این معناست که رفتار دفن مردگان موضوعی است
که بیش از یک بار توسط سرده انسان و احتماال به صورت مجزا ابداع شده است.
قدیمیترین شاهد بدون چون و چرا درباره دفن انسانهای خردمند متعلق به بقایای یافت
شده با قدمتی در حدود  1۰۰هزار سال در غارهای السخول 5و غار غافظه 6در اسرائیل
کنونی است .استخوانهای یافت شده حاکی از وجود رنگدانه اُخرایی بر روی آنها است.
عالوه بر این ،حدود  ۷1قطعه گِل اُخرایی حکاکی شده نیز در کنار این استخوانها یافت
شده است .گِل اُخرا یا همان هِماتیت ،یک نوع کانی قرمز رنگ و متشکل از اکسید آهن
1

Homo Heidelbergensis
)Sima de los Huesos (Pit of Bones
3
Rising star Cave:
4
Cradle of Humankind
5
Es-Skhul Cave
6
Qafzeh Cave
2
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( )Fe2O3است .اگرچه هنوز شواهد قدیمیتر از دفن مردگان توسط انسانهای خردمند
یافت نشده اما بعید به نظر میرسد که یک انسان خردمند در اولین تالشهایش برای دفن
مردگان از مفهومی چنان سمبلیک مانند استعمال رنگدانه اُخرایی و یا قرار دادن قطعههای
حکاکی شده از گل اُخرایی در کنار جسد استفاده کرده باشد .میتوان اینطور متصور بود
که انسانهای خردمند که روزی صرفا جسد مردگان خود را مانند سایر گونههای خانواده
انسانها رها میکردند ،کمکم تصمیم به اتخاذ رسمی جدید یعنی دفن کردن مردگان
گرفتند و از یک جایی که میتواند حوالی همان  1۰۰هزار سال قبل در نظر گرفته شود،
تغییرات در نوع تفکر انسان به جسد مردگان ،روش دفن و در نتیجه خود مرگ ،دیده
میشود .شاید با گذشت زمان و کشفیات بیشتر در آینده این اعداد کمی دچار تغییر شوند
اما به نظر نمیرسد در کلیت ماجرا خللی ایجاد شود.

شکل  :۴چپ :انسان نئاندرتال با قدمتی در حدود 6۰هزار سال (سایت باستانی به نام ال شاپل
او سنت 1در فرانسه) ،راست :دفن کردن مردگان توسط انسانهای نئاندرتال اثر امانوئل

رودیر2

رنگدانه اُخرایی میتواند رنگهای متنوعی از زرد تا ارغوانی تیره را از خود نشان دهد .با
اینحال ،شواهد نشان میدهد که در عصر سنگ گرایش انسانها به سمت انتخاب نوع قرمز
La Chapelle-aux-Saints
Emmanuel Roudier
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رنگ آن بیشتر بوده است .یافتههای به دست آمده در کِنیا نشان میدهد که سابقه
شکلدهی و کار با این رنگدانه ،تقریبا حداقل به اندازه عمر انسان خردمند است .از این
رنگدانه زمانی برای دفع حشرات و محافظت در برابر نور خورشید استفاده میشده است.
با اینحال ،بهنظر استفاده از این رنگدانه از حدود  1۰۰هزار سال قبل وارد مرحله جدیدی
میشود .به طوری که احتماال شاهد استفاده از آن به صورت سمبلیک و دارای مفهومی
فراتر از یک رنگ معمولی هستیم.

شکل  :۵ساختار غار ستاره رو به اوج و محل قرارگیری محفظه اجساد متعلق به انسانهای نالدی

استفاده از این رنگدانه مخصوص گونه انسانهای خردمند نبوده و شواهد کار با آن هرچند
به صورت پراکنده و کم از حدود  25۰هزار سال قبل توسط انسانهای نئاندرتال هم دیده
میشود .با اینحال استفاده از این رنگدانه از حدود  1۰۰هزار سال قبل به بعد به صورت
مشخصی بسیار بیشتر میشود .با اینحال ،شاید سوال این باشد که این رنگدانه چطور تا
اینجا وارد فرهنگ و روش زندگی انسانها به خصوص انسانهای خردمند شد که البته
میتواند دالیل مختلفی داشته باشد .اولین پاسخی که میتوان به آن اشاره کرد ،فراوانی و
قابلیت دسترسی آسان به آن است .کانی اکسید آهن یکی از فراوانترین مواد معدنی موجود
بر روی زمین است که به طور طبیعی میتواند در تختهسنگها و برخی از انواع خاک یافت
شود .این کانی که جز اصلی سازنده رنگدانه اُخرایی قرمز است در مناطقی مانند لبه درهها،
صخرههای سائیده شده و حتی در غارهایی که در دل تختهسنگها قرار دارند ،یافت میشود.
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پاسخ دوم ،رنگ آن است ،به خصوص که کار با رنگ قرمز آن بیشتر بوده است .رنگی که از
حدود  23میلیون سال قبل که اجداد نخستیسان ما توانایی دید سه رنگی( 1قرمز ،سبز و
آبی) را پیدا کردند ،میتوانستند آن را به خصوص در پسزمینه سبز محیط پیرامون خود
تشخیص دهند .رنگ قرمز که یادآور خون است ،به خاطر قابلیت دیده شدن خوبش در
محیط زیست اجداد ما در آن دوران ،میتوانسته نشانه رسیدن و آماده بودن یک میوه یا
مناسب بودن برگهای تازه و تُرد برای خوردن باشد .عالوه بر این موارد ،کاربرد آسان این
نوع رنگدانه ،این امکان را فراهم میآورده که بتوان به خصوص از رنگ قرمزش برای
سیگنالدهی و عالمتگذاری استفاده کرد .در مورد رنگ قرمز میتوان به مواردی اشاره
کرد که حاکی از اثر این رنگ بر فرهنگ و شناخت انسانها میباشد و شنیدنشان خالی از
لطف نیست .به عنوان مثال ،برخی از زبانها برای توصیف رنگها فقط دو کلمه دارند :قرمز
و غیرقرمز .حتی ممکن است یک زبان هیچ کلمهای برای توصیف رنگ نداشته باشد اما
رنگ قرمز استثنا است و از طرفی یک زبان ممکن است حتی تا چندین کلمه برای توصیف
رنگ قرمز داشته باشد.
شکل  :۶مناطق مهم باستانی که

 ۹6هزار سال قبل -۸ ،استرالیا 65 :هزار سال قبل

رنگدانه اُخرایی در آنها یافت شده
است -1 .کنیا 3۰۷ :هزار سال قبل،
 -2آفریقای جنوبی 1۰۰ :هزار سال
قبل -3 ،آفریقای جنوبی 5۰۰ :هزار
سال قبل (قدمت محل اختالف
است)-4 ،زامبیا 266 :هزار سال
قبل -5 ،اتیوپی 4۰ :هزار سال قبل
(بزرگترین میزان رنگدانه اخرایی
کشف شده تا کنون 4۰ :کیلوگرم)،
 -6هلند 25۰ :هزار سال قبل
(نئاندرتالها) -۷ ،آفریقای جنوبی :تا

Trichromic
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انسانها در طول فرگشت ،عالوه بر افزایش اندازه مغز ،بیش از هر نخستیسان دیگری با افزایش
اندازه قشر پیشپیشانی 1روبرو بودهاند .موضوعی که میتوانسته اثر چشمگیری بر روی توسعه
مفاهیم سمبلیک و وظایف برنامهریزی داشته باشد .البته توسعه مفاهیم سمبلیک احتماال در
شکلهای سادهتر در انسانهای قبل از انسان خردمند هم وجود داشته است .به صورتی که
شاهد پیدا شدن صدفهایی با قدمت  5۰۰هزار سال هستیم که بر روی آنها طرحهایی زیگزاگی
ترسیم شده است ،طرحهایی که توسط انسان راستقامت به تصویر کشیده شدهاند .در مثالی
قدیمیتر ،حتی شاید بتوان ساخته شدن تبرهای دستی از جنس استخوان اسب آبی در حدود
 1/4میلیون سال قبل را هم نوعی تفکر سمبلیک یا حداقل نشانههایی اولیه در ذهن اجداد
انسان خردمند در نظر گرفت .نشانههایی که در ادامه و با توسعه مغز آنها و ظهور انسان
خردمند ،به نشانههای واضح و بدون چون و چراتری از تفکر سمبلیک تبدیل شدهاند.

شکل  :۷نمایی از موقعیت قشر پیشپیشانی مغز

در ادامه ظهور مفاهیم سمبلیک در تاریخ انسان خردمند میتوان به کشفیات انجام شده
در مکانی به نام غار بلومبوس 2در آفریقای جنوبی امروزی اشاره کرد .کشفیاتی که قدمت
آنها در حدود  ۷۷هزار سال است و شامل تعدادی قطعات حکاکی شده از جنس گِل اُخرا
و همچنین تعدادی زیورآالت شخصی مانند مهرههای تهیه شده از پوسته نوعی حلزون

3

Prefrontal Cortex

1

Nassarius Kraussianus

3

Blombos Cave

2
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هستند .مهرههایی که به صورت آگاهانه و با استفاده از استخوانهایی تیز ،سوراخ و با کمک
رشتههایی به یکدیگر متصل شدهاند .صدفهایی که در  16۰تا  1۷۰هزار سال پیش تنها
جمعآوری میشدهاند ،حاال نشانههایی از استفاده از آنها برای تولید دستساختهای
هدفمند وجود دارد .شواهد حاکی از این است که قطعات حکاکی شده از جنس گل اُخرا
قبل از حکاکی شدن صاف شدهاند ،به طوری که از قبل کامال مشخص بوده که قرار است
این قطعات حکاکی شوند .حکاکیهایی که میتوانسته در یک معنا ،نشانهای از برچسب
زدن و اعالم مالکیت باشد .عالوه بر این موارد ،پیدا شدن پوستههای حکاکی شده تخم
شترمرغ با قدمتی بین  5۰تا  1۰۰هزار سال در محلی به نام پناهگاه سنگی دیپکلوف 1باز
هم در آفریقای جنوبی امروزی و کشف مهرههای تهیه شده از سبدیحلزونها در مراکش
امروزی آن هم با قدمتی در حدود  ۸2هزار سال ،موارد دیگری در تایید توسعه مفاهیم
سمبلیک در زندگی انسان خردمند هستند .این کشفیات را میتوان نمایانگر ریشههای
اولیه رفتارهای سمبلیک یک انسان امروزی دانست .کشفیاتی این چنین میتوانند پایههای
این فرضیه که رفتار مدرن یک انسان خردمند از حدود  4۰هزار سال پیش شروع شده را
به شدت بلرزانند.

شکل  :۸مهرههای زینتی تهیه شده از سبدیحلزونها 2با قدمتی در حدود  ۸2هزار سال

افزایش توانایی شناختی انسان خردمند از حدود  1۰۰هزار سال قبل را میتوان حداقل در
چهار شاخص جستجو کرد ،نوع رفتار (سبک زندگی) ،پیچیدگی تکنولوژی (ابزارهای
Nassarius

2
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دست ساخته) ،تفکر انتزاعی (اندیشیدن به چیزی فراتر از زمان یا مکان فعلی) و توانایی
برنامهریزی به صورت فردی و در قالب همکاری با دیگران (قابلیت تفکر بلندمدت و تعامل
اجتماعی) ،شاخصهایی که مثالهای مناسب برای هرکدام از آنها یافت میشود.
استفاده از رنگ و قرار دادن آثار حکاکی شده در زمان دفن مردگان حداقل از حدود 1۰۰
هزار سال پیش میتواند به عنوان یک نشانه در نظر گرفته شود .نشانهای که عمال موید
رسیدن حد توانایی شناختی انسان خردمند به مرحله جدیدی در طول تاریخ پیدایش
اوست .پیداش استفاده از زیورآالت شخصی ،مهاجرت و توانایی زندگی در مناطق آب و
هوایی دشوارتر نیز رخدادهای دیگری هستند که تقریبا همگی در همین حوالی یا کمی
پس از آن رخ دادهاند .مواردی که میتوانند تایید کننده چنین تغییری در میزان شناخت
انسان خردمند در آن دوران محسوب شوند.
جدول  :۱الگوهای حکاکی شده بر روی گل اخرا یافت شده در غار بلومبوس و پوستهای شترمرغ
کشف شده در پناهگاه سنگی دیپکلوف با قدمتی بین  5۰تا  1۰۰هزار سال قبل ،این حکاکیها
میتوانسته نمایانگر نوعی روش برای شمارش و نگهداشتن حساب و کتاب ،روشی برای ثبت
زمان (نوعی تقویم اولیه) یا اثری هنری و سمبلیک باشد.
مورد

پوسته تخم شترمرغ

گِل اُخرا

جسم

الگو

همانطور که قبال هم اشاره شد بررسی روند افزایش دانش انسان خردمند که در میزان
پیچیدگی تکنولوژی و ابداعات قابل پیگیری است ،راه مناسبی برای دیدن روند افزایش
توانایی شناختی او از حدود  1۰۰هزار سال گذشته به بعد است .بررسیها نشان میدهد
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که افزایش فهم انسان خردمند با افزایش سطح تکنولوژی او همراستا است .به طوری که
شاهد ابداعاتی مانند آکج و تیر (کمان) به ترتیب در حدود  ۹۰و  6۰-۷۰هزار سال پیش
هستیم .از این دوران به بعد هم اگرچه روند کلی افزایش سطح تکنولوژی به طور کامل از
بین نرفته اما شواهد حاکی از کاهش سرعت قابل توجه یا عمال توقف تقریبی این روند
است ،بهطوری که برای دیدن تغییرات مهم باید کمی صبر کرد.
قرار دادن آثار حکاکی شده در کنار اجساد در زمان دفن مردگان و اعمال رنگدانه اُخرایی
بر روی اجساد از حدود  1۰۰هزار سال قبل به بعد ،نشان میدهد که بشر خردمند کمکم
به توانایی تفکر به پس از مرگ مجهز شده است و هرچه زمان سپری میشود ،رسم مبتنی
بر قرار دادن اشیا در قبر مردگان ،پیچیدهتر میشود .به طوری که در حدود  3۰هزار سال
قبل شاهد حضور اجناس ارزشمند و قیمتی در قبر مردگان هستیم .البته ذکر یک نکته
قابل توجه است و آن این که روند پیچیدهتر شدن افکار و رفتار انسانهای خردمند لزوما
در همه مناطق کره زمین همسو و از لحاظ زمانی و مکانی به صورت پیوسته نبوده است.
به طوری که شاهد این هستیم که در طی مدت  2۰-16۰هزار سال گذشته ،تکنولوژی
ساخت ابزارآالت پیچیده ،توانایی تطبیق با آب و هوای نامناسب ،حکاکی ،استفاده از
رنگدانه ،تولید زیورآالت شخصی و ساخت دستساختههای با جزئیات زیاد و متشکل از
استخوان در برخی از مواقع زمانی دیده میشوند ،پس از آن ناپدید میشوند و دوباره پس
از مدتی در شکل و فرمی دیگر ظاهر میشوند.
یکی از مثالهای موجود درباره استفاده از اجناس ارزشمند در زمان دفن ،کشفیات به دست
آمده در سایت باستانی سونگیر 1در نزدیکی مسکو در روسیه کنونی است .کشفیاتی که
قدمت آنها به حدود  3۰هزار سال میرسد .در محل باستانی مورد نظر ،یک مرد بالغ در
کنار دو کودک (یک پسر حدودا  13ساله و یک دختر حدودا  1۰-11ساله) دفن شدهاند.
هر سه بدن در لباس پوشانده شده و با اشیایی مانند  13هزار مهره تهیه شده از عاج تزئین
شدهاند .تخمینهای فعلی میگوید برای ساخت هر کدام از این مهرهها ،زمانی تا حدود 1
ساعت صرف شده است که این یعنی فقط تهیه مهرهها نزدیک به حدود  13هزار ساعت
Sungir
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کار الزم داشته است .عالوه بر این ،به دور دستان مرد 25 ،دستبند جال داده شده از عاج و
به دور گردنش ،گردنآویزی قرار داده شده است .کودک بزرگتر (پسر) با کمربندی متشکل
از  25دندان روباه و گردنآویزی به شکل حیوان ،تزئین شده است .در کنار بدن کودک
کوچکتر (دختر) دیسکی از جنس عاج که بر روی آن مشبک کاری پرجزئیاتی انجام شده،
چندین نیزه از جنس عاج ،دو شاخ گوزن به شکل باتوم که یکی از آنها دارای ردیفی از
سوراخها است ،یافت شده است .عالوه بر این ،در کنار بدن هر کودک یک عدد عاج ماموت
حدودا  2متری قرار داده شده است .این که در منطقه سردسیری مانند روسیه امروزی،
چنین وقت و انرژی زیادی برای سه جسد گذاشته شده است (چندین هزار ساعت کار با
دست) ،نشان از این دارد که مردگان یا حداقل این موارد مشخص ،به چنان اهمیت باالیی
در آن بازه زمانی در آن منطقه رسیده بودند .نکته دیگر این که ،این یافته حاکی از آن است
که بشر از مرحله گذاشتن اشیا در کنار مردگان هم فراتر رفته و وارد مرحلهای شده که
حتی آنها را به نوعی آرایش و تزئین هم میکند.

شکل  :۹تصویر بازسازی شده از چهره پسر (راست) و دختر (چپ) یافت شده در سونگیر (روسیه)
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استفاده از اجناس در قبر مردگان توسط انسانهای خردمند صرفا به استفاده از عاج،
گردنبند ،آثار حکاکی شده از جنس گل اُخرایی و صدفهای تزئینی ختم نشده و شاهد
حضور مواردی همچون مجسمههای موسوم به تَندیسکهای ونوس ،1مظهری از جنس
مونث ،در زمان دفن مردگان هستیم .تندیسهایی کوچک با ابعادی در حدود  3تا 4۰
سانتیمتر و از جنس سنگ ،استخوان ،عاج و حتی گِل پخته شده که تا کنون حداقل 2۰۰
مورد از آنها پیدا و شناخته شده است .نکته قابل توجه در مورد این تندیسها که
قدیمیترین مورد یافت شده از آنها به ونوس هول ِفلز 2موسوم است و قدمتی در حدود
 35تا  4۰هزار سال دارد ،اغراق و بزرگنمایی بخشی از قسمتهای آنها مانند ران،
پستانها و حتی واژن است .باور بر این است که ممکن است این تندیسکها نمادی برای
باروری یا فزونی غذا بوده باشند.
توسعه تکنولوژی انسان خردمند در بازه زمانی حدود  2۰تا  4۰هزار سال گذشته که با
تغییرات شناختی او درباره مفهوم مرگ و روبرو شدن با مردگان همراستا است ،باز هم نشان
دهنده افزایش بیشتر میزان فهم و درک اوست .به طوری که میتوان وجود قدیمیترین
معدن دنیا در سوئیس ،استفاده از چوبخط ،نقاشیهای غاری ،ابداع هاون و دسته ،شروع
بافندگی ،تولید طناب و سرامیک را تقریبا محصول این بازه زمانی دانست.
نگاه متفاوت انسان خردمند به مرگ و نحوه متفاوت برخورد او با مردگان که نشانههای
اولیه از آن از حدود  1۰۰هزار سال پیش دیده میشود از حدود  2۰تا  4۰هزار سال گذشته
وارد مرحله پیچیدهتری شده است .مرحلهای که در آن عالوه بر قرار دادن اجناس گرانبها
و قیمتی ،شاهد تزئین مردگان نیز هستیم .مشخص نیست که هدف از استعمال رنگدانه
یا قرار دادن دستساختههای حکاکی شده در محل دفن مردگان در  1۰۰هزار سال پیش
چه بوده است .با اینحال ،این موضوع میتوانسته در معانی مختلفی همچون نوعی برچسب
زدن و نشانهگذاری مرده برای تعیین مالکیت و تعلق جسد به گروه مشخص ،تزئین جسد،
ابراز محبت و حتی نشانهای از امیدی کمرنگ به زنده بودن جسد یا زنده شدن آن در نظر
گرفته شود .فارغ از معنای چنین آدابی ،آنچه مسلم است ،توجه انسانهای خردمند به
Venus of Hohle Fels
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جسد آن هم پس از دفن آن است که این خود نشان دهنده ایجاد پتاسیل تفکر انتزاعی در
اوست .تفکری که در ادامه به او کمک خواهد کرد تا برای زمانی که بودن ،دیگر معنا ندارد،
راه چارهای بیاندیشد.
جدول  :۲جدولی زمانی از تغییر و تحوالت انجام شده از  45هزار سال تا  15هزار سال پیش
قدمت
(سال)

ابزار و سالحها

زیورآالت
شخصی

اجناس دفن شده

دندانهای سوراخ
شده حیوانات
45۰۰۰

-

-

(بلغارستان)

مهرههای صدفی
(ترکیه ،لبنان)

4۰۰۰۰

قالب و تور برای
ماهیگیری در
اعماق (اندونزی)
اولین چراغ
شناخته شده

مهرههایی از جنس
پوست تخم شتر
مرغ (شرق آفریقا)
مهرههای صدفی و
استخوانی (جمهوری

(فرانسه)

چک)

احتمال استفاده از
اجناس در زمان دفن
(استرالیا و آفریقای
جنوبی)

هنر
فلوت از جنس
استخوان :اولین
آلت موسیقی
شناخته شده
(آلمان) ،دیوارنگاره
در غار (اندونزی)
تندیسکهای شیر،
مرد و زن از جنس
عاج (آلمان)
ترسیم شکلهای
هندسی (اسپانیا) و
آثار دست (اندونزی)
ترسیم حیوانات
(فرانسه و اندونزی)

گسترش استفاده
از ابزارهای از
جنس استخوان
پیدایش سوزن
برای دوختن لباس
35۰۰۰

(آمریکا)

ابزارهای حکاکی
شده برای ثبت و
ضبط (فرانسه)
پیدایش طناب و
سبد

مهرههای صدفی
(یونان)

کارگاههای تولید
مهرههای سنگی و
عاجی و احتماال داد
و ستد آنها (فرانسه)
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قدمت

ابزار و

(سال)

سالحها

3۰۰۰۰

نیزهانداز (فرانسه)

-

25۰۰۰

-

گردنآویز ،دستبند،
گردنبند ،و
سربندهای ساخته
شده از جنس عاج،
استخوان ،صدف ،شاخ
گوزن ،دندان حیوانات
و انواع سنگ

مالتا( 3سیبری)

2۰۰۰۰

-

چراغ با دستههای
حکاکی شده (فرانسه)،
توسعه فناوری
تیروکمان ،توسعه
استفاده از نیزههای
تیز ،اسکنه ،درفش،
مته ،نیزهانداز،
حکاکیهای تزئینی

شیوع زیاد اجناس
دفنشده

15۰۰۰

-

-

-

زیورآالت شخصی

اجناس دفن شده
سونگیر :اولین مورد
مستند (روسیه)

دولنی

وِیستونیتسه1

(جمهوری چک)
غار گریمالدی2
(ایتالیا)

هنر
کار با سنگ (نامیبیا و
استرالیا)

اولین تندیسک
سرامیکی (جمهوری
چک)

دیوارنگاره در غار
(فرانسه)

-

-

ترسیم حیوانات روی
سنگ (نامیبیا)
طراحی تراش خورده
روی پوست تخم
شترمرغ (آفریقای
جنوبی)

Mal’ta

3

Grimaldi

2
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شکل  :۱۰سه تندیسک ونوس معروف :ونوس هول فلز (راست) ،ونوس ویلندورف( 1وسط) ،و
ونوس موراوانی( 2چپ) به ترتیب یافت شده در آلمان ،اتریش و اسلواکی امروزی

آثار افزایش چنین تفکری را میتوان در یافتههای باستانشناسی به خوبی مالحظه کرد.
یافتههایی که حاکی از تغییرات مشخصی در طرز تفکر و رفتار انسان خردمند از حدود 4۰
هزار سال گذشته است .شواهد فسیلی نشان میدهند که این دوران تقریبا همان زمانی
است که انسانهای خردمند اولیه تبدیل به انسانهای خردمند امروزی شدهاند .تغییر رفتار
انسان خردمند در این دوران نه تنها در رفتارهای مرسوم و روزمره او دیده میشود بلکه در
تاریکترین نقطه زندگی او یعنی زمان مواجهه او با مرگ همنوعان نیز دیده میشود.

شکل  :۱۱نمونهای از چوبخطهای اولیه که میتوانستهاند با عالمتگذاری روی استخوان
حیوانات ساخته شوند ،ابزاری برای شمارش و ذخیره اطالعات.
Venus of Moravany

2

76

www.AtheistIran.com

Venus of Willendorf

1

فصل سوم :ناممکنها ممکن میشود؛ مرگ پلی میان دو زندگی!

به قول سم هریس 1که در کتاب اثرگذارش به نام پایان ایمان 2میگوید «اگر باور داشته
باشید ،نمیمیرید[ ،این جمله] پاسخیست برای زندگی ،زندگی و حیاتی که به شکل دیگری
قابل تصور نیست» .برگزاری مراسم دفن ،انجام آداب مخصوص و قرار دادن اجناس و اشیای
حتی بسیار ارزشمند در کنار جسد که تهیه برخی از آنها به چندین هزاران ساعت کار با
دست نیاز داشته است ،در حدود  2۰تا  4۰هزار سال گذشته از جمله تغییرات مشخص
رفتار انسان خردمند در این بازه زمانی هستند .رفتاری که موید آن است که نوع بشر کمکم
به این باور رسیده است که او نمیمیرد و چیزی فراتر از او وجود دارد یا بهتر بگوییم چیزی
«باید» وجود داشته باشد .او حاال به سطحی از فهم و درک رسیده است که میتواند جزئیات
بسیار بیشتری را برای پس از مرگ متصور شود و پاسخ نادانستههایش را با چیزی بدهد
که دوست دارد حقیقت داشته باشد .این به این معناست که انسان خردمند در حدود 4۰
هزار سال قبل ،بیش از هر زمان دیگری قادر یه فکر کردن به وضعیت یک فرد پس از مرگ
بوده است .قابلیتی که همانطور که در ابتدای این بخش به آن اشاره شد به صورت مستقیم
به داشتن حافظه زندگینامهای قدرتمند نیاز دارد ،حافظهای که مخصوص انسان است و در
سایر جانداران دیده نمیشود.
مغز ما چیزی است که افزایش اندازه و کارایی آن در طول فرگشت موجب شده که امروزه
میان فهم ما و یک میمون دمدراز تفاوت مشخصی وجود داشته باشد .یکی از خصلتهای
مغز ،بیزاری آن از عدم قطعیت و ناتوانی در پیدا کردن ارتباطات مشخص در میان دادههای
ورودی است .مغز تالش میکند تا با پیدا کردن الگوها و دستهبندی دادههای ورودی در
سریعترین زمان ممکن ،مصرف انرژی خود را در زمان دریافت ،ذخیره و پردازش دادهها
بهینه کند .چنین عملکردی مستقیما به بقا نیز مربوط است.
نشانههای اولیه از مواجهه انسان خردمند با سوال «پس از مرگ چه میشود» ،از حدود
 1۰۰هزار سال پیش دیده میشود .زمانی که احتماال او در مقابل بزرگترین دوراهی تاریخ
فهم و اندیشه خود قرار گرفته است .دو مسیری که یک سر آن پایانِ «بودن» و آغازِ «نبودن»
بوده و سر دیگرش ،این امید بوده که برای «بودن» هیچ پایانی در کار نیست .پذیرش اولی
The End of Faith
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برای یک انسان خردمند که تازه با نادانستههایش روبرو میشده است به معنای فروریختن
تمام ارزشها و انگیزههای زندگی ،بیمعنی شدن همهچیز و در نتیجه فرورفتن در دریایی
از نادانی و عدم قطعیتی همیشگی بوده است .علت چنین پیامدی این بوده که او هیچ
درکی از نبودن نداشته و هیچگاه آن را تجربه نکرده بوده است .پذیرش دومی اما به معنای
ادامه یافتن زندگی ،به هم نخوردن روال همیشگی زیستن و حفظ شدن همه ارزشهایی
است که یک انسان خردمند در تمام عمر به آنها پایبند بوده است .منطقی است که او
نمیتوانسته در مقابل وسوسه پاسخ دوم که جوابی سرراست بوده و او را از این جهنم نادانی
و عدم قطعیت نجات میداده است ،خیلی مقاومت کند .وقتی میلیاردها انسان امروزی که
دانستههایی با پشتوانه هزاران سال آموزش را با خود حمل میکنند ،همچنان به درست
بودن پاسخ دوم باور دارند ،چه انتظاری میتوان از انسان خرمندی داشت که در حدود 1۰۰
هزار سال پیش میزیسته و نهایت دانشش ساخت ابزار سنگی بوده است .از طرف دیگر،
اگرچه یک انسان خردمند همواره متمایل به پذیرش پاسخ دوم است اما ما معموال برای
ممکن بودن ایدهای ،باید شواهدی عملی یا حداقل منطقی از انجامپذیر بودن آن مالحظه
کنیم .به عنوان مثال ،احتماال دیدن پرواز پرندگان ما را به سمت ایده پرواز کردن یا دیدن
شنا کردن موجودات آبزی ما را به سمت ممکن بودن غواصی در دریاها برده است .مقصود
این که ما نیاز به سرنخی در دنیای خارج از ذهنمان داریم تا بتوانیم بر روی آن ،تفکرات
مطمئن و قطعی بعدی را استوار کنیم.
یک مادر در حدود  15۰هزار سال پیش هیچوقت مشاهده نمیکرده که فرزند بیحرکت و
سردش ،چند روز بعدد مجددا برخیزد و به زندگی بپردازد .در نتیجه هرچند که با تمام
وجودش آرزوی زنده شدن فرزندش را داشته اما همزمان به خاطر رخ ندادن چنین چیزی
در دایره محسوساتش ،خود را از رسیدن به چنین موهبتی بسیار دور میدیده است .به
طوری که شاید حتی به ممکن بودن آن فکر هم نمیکرده است .اینجاست که دستی
میتوانسته الهام بخش او شود و به او ممکن بودن آنچه که او نمیتوانسته در زندگی
روزمره ببیند را نشان دهد .دست پنهانی که باید آن را نه در دنیای هوشیاری که در دنیای
ناهوشیاری جستجو کرد.
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خوابیدن و رویا دیدن میتوانسته همان دست پنهان باشد .دستی که تاریخ نشان میدهد
به ما در یافتن پاسخ سواالتمان کمک کرده و حتی امروز هم کمک میکند .رویا میتوانسته
به اجداد ما نیز کمک کرده باشد تا آنها بتوانند زندگی را آنطور که دوست داشتهاند
ببینند ،نه آنطور که واقعا بوده است .با نگاهی اجمالی به تاریخ میتوانیم مثالهای شناخته
شده زیادی را بیابیم که در آنها ما توانستیم پاسخ سواالتی که سالها در پی آنها بودهایم

را در رویاهایمان بیابیم .یکی از مثالهای بسیار معروف آن یافتن ساختار مولکول بِنزن

1

توسط آگوست کِکوله 2در زمان خواب است .برای حدود  4۰سال بود که ترکیب بنزن

3

شناخته شده بود اما با توجه به این که علم شیمی مدرن هنوز در ابتدای مسیر خود قرار
داشت و نظریههای مربوط به ساختار شیمیایی ترکیبات آنچنان توسعه نیافته بود ،ساختار
مولکولی این ترکیب ،سوالی بزرگ در جامعه شیمی محسوب میشد .تا این که آگوست
کِکوله که مدتها افکارش به این موضوع مشغول بود و یافتن ساختار چنین مولکولی به
مهمترین اهداف تحقیقاتی او تبدیل شده بود ،سرانجام در رویاهایش ماری را دید که دُم
خود را گاز گرفته است .در نتیجه این رویا ،او به این نتیجه رسید که ساختار این مولکول
میتواند حلقوی باشد و این موضوع را در مقاله خودش در سال  1۸65ارایه کرد و دنیای
شیمی را تکان داد.

شکل  :۱۲تصویری که کِکوله در رویای خودش دید ،ماری که دم خود را گاز گرفته است.

Benzene
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از مثالهای دیگر در این زمینه میتوان به رویای دیمیتری مندلیف 1در مورد نحوه چینش

عناصر در جدول تناوبی ،رویای رنه دکارت 2در مورد اصول روش علمی و رویای اتو لوی

3

برنده جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی در مورد این که پیامهای عصبی با کمک انتقال
دهندههای شیمیایی منتقل میشوند ،اشاره کرد.
رویا دیدن در زمان خوابیدن اتفاقی است که تخمین زده میشود در  ۸۰درصد موارد در
مرحلهای موسوم به حرکت تند چشم در خواب 4رخ میدهد .مرحلهای که در پستانداران و
پرندگان دیده میشود و به اختصار به آن فاز رِم 5گفته میشود .عالوه بر این مرحله ،خواب

دارای سه مرحله دیگر نیز است که در مجموع به همه آن سه مرحله ،اصطالحا فاز غیررِم

6

گفته میشود .سه مرحله فاز غیررِم عبارتاند از :الف) چشمها بسته میشود اما هوشیاری
هنوز وجود دارد که  5تا  1۰دقیقه طول میکشد .ب) فرد وارد خواب سبکی میشود.
ضربان قلب آهسته میشود و دمای بدن افت میکند .بدن آماده ورود به خواب عمیق
میشود که  1۰تا  25دقیقه طول میکشد .ج) این مرحله خواب عمیق محسوب میشود و
بیدار شدن در این مرحله سختتر است .اگر فرد در این مرحله بیدار شود تا مدتی احساس
گیجی میکند .هرچه بر عمر فرد افزوده شود ،از میزان خواب عمیقش کاسته و بر مدت
خواب سبکش افزوده میشود .پس از فاز غیررِم ( 3مرحله) ،فرد وارد فاز یا مرحله رِم
میشود ،فازی که در آن ضربان قلب و سرعت تنفس افزایش مییابد .معموال ورود به آن
 ۹۰دقیقه پس از شروع خوابیدن رخ میدهد و مدت ماندن در آن در مرتبه اول نیز در
حدود ده دقیقه است .در طول خواب ،این چهار مرحله ( 3مرحله برای فاز غیررم و  1مرحله
برای فاز رم) به صورت متوالی تکرار میشوند و هرچه این چرخه تکرار میشود به تدریج بر
مدت فاز رِم نیز افزوده میشود .به طوری که آخرین باری که فرد وارد فاز رِم میشود،
ممکن است مدت حضورش در آن تا یک ساعت هم طول بکشد.
رویا دیدن مخصوصا رویاهای از نوع غیرشفاف که در آنها فرد در زمان دیدن رویا ،از رویا
دیدن خودش آگاه نیست ،میتواند وسیلهای برای رسیدن ناخودآگاهانه به چیزهایی باشد
NREM

6

4

Rapid Eye Movement
Sleep
5
REM

۸۰
www.AtheistIran.com

1

Dmitri Mendeleev
René Descartes
3
Otto Loewi
2

فصل سوم :ناممکنها ممکن میشود؛ مرگ پلی میان دو زندگی!

که در واقعیت به دنبالشان هستیم و نمیتوانیم آنها را بیابیم .به طور کلی و به صورت
متوسط نیز رویاهای تجربه شده در فاز رِم در مقایسه با رویاهای رخ داده در فاز غیررِم،
طوالنیتر ،واضحتر ،فانتزیتر ،عجیب و غریبتر ،احساسیتر و البته داستان مانندتر و
رواییتر هستند .رویاهایی که میتوانند بدون این که ما در زمان دیدن آنها خم به ابرو
بیاوریم و از عجیب و غریب بودن آن تعجب کنیم ،ناممکنهای بیشتری را برای ما ممکن
نمایند.

شکل  :۱۳مراحل مختلف در یک خواب  ۸ساعتی معمول

پدری را تصور کنید که شب و روز به فرزند از دست رفتهاش میاندیشد و هربار که دستی
کوچک او را لمس میکند ،هربار که کودکی را از دور میبیند ابتدا به اشتباه تصور میکند
که فرزند اوست .مادری که از غم از دست دادن همسرش لحظهای آرامش ندارد و بعضی
مواقع حتی میشنود همسرش مثل همیشه مشغول صدا زدن اوست ولی وقتی برمیگردد
کسی را نمیبیند .اینها همگی مستعد دیدن رویاهایی درباره عزیزانشان هستند .تفکرات
روزانه بهخصوص در افرادی که کمی قوه خیالپردازی باالتری دارند میتواند در طول شب
و زمان خوابیدن نیز به سراغ افراد بیاید .افرادی که واقعیات زندگی را نه آنجور که هست
بلکه آنطور که دوست دارند در خیاالتشان ساخته و با آن زندگی میکنند.
خیالپردازیهایی که برای تجربه کردنشان داشتن یک حافظه اپیزودیک موثر و البته یک
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حافظه زندگینامهای الزم است .مواردی که به نظر انسان خردمند حداقل از  4۰هزار سال
پیش به آنها مجهز بوده است.
ادامه یافتن تفکرات و خیالبافیهای روزانه در زمان خوابیدن و اصطالحا در زمان دیدن

رویا ،موضوعی است که برخی از تحقیقات هم از آن حمایت میکنند و تحت عنوان فرضیه
پیوستگی رویاها 1از آن یاد میشود .این فرضیه بیان میکند که رویاهای ما در زمان
خوابیدن در واقع میتواند در ادامه یا در نتیجه افکار روزانه ما محسوب شوند .مثالهای
روزمره زیادی از این فرضیه وجود دارد که همگی آن را تجربه کردهایم .اطرافیان یک فرد
مرده ،رویاهایی مرتبط با او میبینند ،آن هم فردی که اطرافیانش تا پیش از مردن او هیچ
رویایی در موردش ندیده بودند .یک زوج جوان که چندسال است نمیتوانند بچهدار شوند،
رویای داشتن یک بچه شیرین و دوستداشتنی را میبینند .یک مسلمان شیعه در نیمههای
شب از رویای جهنم مخصوص شیعیان گناهکار (نه جهنمی در دنیای زیرین و ساخته شده
توسط هادِس 2خدای مرگ یونان باستان )،بیدار میشود و یک زندانی محکوم به اعدام
ممکن است هرشب کابوس انداخته شدن طناب دار به دور گردن خودش و افتادن چهارپایه
را ببیند.
اگرچه ما دسترسی مستقیمی به طرز تفکر گروههای شکارچی-خوراکجو در  4۰هزار سال
قبل در مورد دیدن رویا نداریم ،با این حال میتوانیم برای پی بردن به طرز فکر آنها یا
حداقل نزدیک شدن به طرز فکر آنها ،به مطالعه اطالعات ثبت شده از قبلیههای شکارچی-
خوراکجویی بپردازیم که سبک زندگی تقریبا مشابهی با آن گروههای شکارچی-خوراکجوی
پیشاتاریخی داشتهاند تا به تقریبی خوب از جایگاه رویا در سبک زندگی دوران باستان
برسیم .به عنوان مثال از میان  2۹5فرهنگ مربوط به قرون  1۸و  1۹که توسط سازمانی
غیرانتفاعی به نام پروندههای مربوط به روابط انسانی 3در دانشگاه ییل 4توصیف شدهاند،
 ۷1مورد از آنها شکارچی-خوراکجو به حساب میآیند و سبک زندگی آنها عمدتا بر
1

Continuity Hypothesis of Dreams
Hades
3
)Human Relations Area Files (HRAF
4
Yale University
2
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اساس شکار ،جمعآوری و ماهیگیری بوده است .دادهها حاکی از این است که از میان این
 2۹5قبیله 2۹3 ،مورد به رویا دیدن در زمان خواب توجهی بسیار ویژه داشتهاند .در این
فرهنگها گاهی از رویا برای پیش بینی آینده استفاده شده و در برخی از آنها به عنوان
محلی برای دیدار با درگذشتگان یاد شده است .به عنوان مثال بومیان اهل نوتکان 1در
مناطق غربی کانادا دیدن مردگان در خواب را به عنوان شاهدی خوب از وضعیت زندگی
خوب مردگان خود در نظر میگیرند .بومیان کریک 2در نواحی جنوب شرقی ایاالت متحده
مردگان خود را به همراه اشیا و غذا دفن مینمودهاند و تا یکسال ،هرماه نیز پیشکشهایی
برای سفر فردِ درگذشته ،به سر قبر او میبردهاند .آنها معتقد بودهاند که روح فرد درگذشته

در رویاهای نزدیکان وارد میشود تا به آنها در مورد زندگی توصیه و مشاوره بدهد .بومیان
رودخانه براما 3گویان بریتانیا ،معتقد بودهاند زمانی که یک فرد ،یکی از درگذشتگان را در
رویا میبیند ،او در واقع مشغول دیدن روح فرد درگذشته است روحی که نمرده و همچنان
مشغول زندگی است .همچنین بومیان کانال 4در برزیل معتقد بودهاند که رویا دیدن راهی
برای رفتن به دنیای مردگان است .قبیله موبتی پیگمیز 5در آفریقا معتقد بودهاند که رویا
دیدن همانند غرق شدن در توهمات ،نتیجهای از رفتن به دنیای دیگر است و کسب تجربه
در رویا همانند کسب تجربه در واقعیت است .قبیله آینو از جزیره ساخالین 6در روسیه بر
این باور بودهاند زمانی که افراد مشغول دیدن رویا هستند ،جان آنها از بدنشان خارج
میشود و میتوانند در زمان و مکان سفر کنند.
مهم بودن رویاهای تجربه شده در زمان خواب در زندگی گروههای شکارچی-خوراکجو در
 4۰هزار سال پیش و حتی قبلتر از آن چیز دور از ذهن و عجیبی نیست .بسیاری از ما نیز
که امروز در این دوران زندگی میکنیم ،دورانی که در آن موفق شدیم پا بر روی ماه
بگذاریم ،اتمها را بشکافیم ،از اتمسفر زمین خارج شویم ،مرگ را به تاخیر بیاندازیم و حتی
شاید در آیندهای نه چندان دور ،احتماال مرگ زیستی را به رخدادی تاریخی تبدیل کنیم،
هنوز به خوابهایمان اهمیت میدهیم و به دنبال تعبیر و پیدا کردن مفاهیمی فراتر از

Mbuti Pygmies
Ainu of Sakhalin Island
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زندگی مادی در آنها هستیم .پس چرا چنین چیزی در گروههای پیشاتاریخی که نهایت
دستاوردشان ساخت مجسمههای کوچک سنگی و گردنآویزهای صدفی بوده ،اهمیت
نداشته باشد؟ افرادی که نه درکی از جایگاهشان در کیهان داشتهاند و نه هنوز توانسته
بودند از عصر سنگ و بدویترین شکل زندگی بیرون بیایند ،نهایت دستساختههایشان از
جنس سنگ ،استخوان و صدف بوده و حتی نمیدانستهاند که بر روی زمین کروی زندگی
میکنند.
رویا میتوانسته محلی باشد برای کاشتن بذر «ممکن بودن ناممکنها» در ذهن اجدادمان،
محلی که به آنها سرنخهایی از این امکان را بدهد که مرگ میتواند بیمعنا باشد و تمامی
ناممکنهای زندگی روزمره ممکن شود .دنیایی که میتوانند در آن پرواز کنند ،با عزیزان
از دست داده خود مجددا مالقات کنند و آنها را حی و حاضر ببینند ،بوفالویی را با دستان
خالی شکار کنند ،در سرزمینی پر از غذا و نوشیدنیهای خوشمزه زندگی کنند و مهمتر از
همه دیگر با مانعی به نام مرگ و نیستی روبرو نباشند و «بودن» را بدون مشکل امتداد
دهند.
آنها آنقدر آگاهی و دانش از سازوکار مغز و فرایند خوابیدن نداشتهاند که بدانند رویا
دروازهای برای ورود به سرزمین عجایب آلیس و دنیای ناممکنها نیست و در واقع محصول
فرایند فرگشتی خواب است که حتی در دنیای حیوانات هم رخ میدهد .آنها نمیدانستند
که دیدن رویا یکی از نتایج فرایند خوابیدن است ،فرایندی که انجام آن برای مواردی
همچون بازیابی توان از دست رفته در طول روز ،حفظ انرژی ،دفع مواد زائد ،هماهنگی
سلولهای عصبی مغز و تعمیر سلولهای بدن به نظر ضروری میرسد .برای آنها ،تجربه
ممکن بودن خواستههای ناممکنشان ،مهمتر از روش و نحوه دستیابی به چنین
خواستههایی بوده است .همانطور که برای خیلی از انسانهای خردمند امروزی نیز چنین
است .برای آنها ،همین که سرنخی از ممکن بودن بزرگترین چالش زندگیشان هویدا
شده ،مهمتر از آن بوده است که بخواهند دنبال علت آن بگردند .مخصوصا این که آنها نه
ابزار الزم برای بررسی این موضوع را داشتند و نه حتی میدانستند که باید به دنبال چنین
چیزی بگردند.
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رسیدن انسان خردمند به این سطح از فهم که «ممکن بودن ناممکنها میسر است» اولین
گام اساسی او در راستای رسیدن به اولین ساختن نظریه همه چیز 1است .موضوعی که
میتوان آن را در تغییرات انجام شده در نحوه دفن مردگان از حدود  4۰هزار سال گذشته
مشاهده کرد .او حاال میتواند با اعتماد به نفس و با خارج شدن از حیرتی که احتماال
انسانتباران در چند میلیون سال گذشته درگیر آن بودهاند ،سعی کند افکارش را جمع و
جور و فهمش را توسعه دهد .او که احتماال حداقل از  5۰هزار سال پیش به ابزاری به نام
زبان نیز مجهز شده است ،حاال هم میداند که مردن میتواند لزوما آخر مسیر نباشد و هم
میداند که بایستی افکار و سواالتش را با دیگران نیز در میان بگذارد .سواالتی از این دست
که اگر مردن آخر مسیر نیست پس مردگان به کجا میروند؟ اگر آنها در رویاها زنده
هستند ،پس اکنون کجا هستند؟ آیا «من» چیزی فراتر از آنچه است که در زندگی روزمره
با آن سرو کار داریم؟ آیا «من» هویتی نادیدنی است که پس از مرگ از جسم رها میشود
و آنچه در رویاها دیده میشود همان «من» رها شده از جسم متالشی شده فرد است؟ اگر
چنین است ،محل سکونت این «من» کجاست؟ چطور زندگی میکند و چرا ما نمیتوانیم
او را در زمان هوشیاری ببینیم؟

The First Theory of Everything
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مردگانی که خدایی میکنند؛ انسان خدا میشود!
مذهب [وسیلهای برای] تبدیل عقاید ناآزموده
به حقایق قطعی و تزلزلناپذیر با کمک اعمال
قدرت نهادها و گذر زمان است.

.ــ ریچارد داوکینز

زندگی دستهای و گروهی به صورت گروههای کوچک شکارچی-خوراکجویی که معموال ۲۰
تا  ۵۰نفره بودهاند و در شلوغترین گروهها به  ۱۰۰نفر نمیرسدند تا حدود  ۱۸هزار سال
پیش ادامه داشته است .با اینحال ،شواهد حاکی از این است که از این دوران به بعد و با
گرمتر شدن هوا ،کمکم دستههای مختلف از انسانهای خردمند به یکدیگر نزدیک شده و
در مواقع مشخصی از سال به شکار گروهی و مشترک میپرداختهاند .در این دوران کمکم
نشانههایی از سکونتگاههایی که به نظر نوعی سکونتگاههای نیمهدائمی و اولیه بودهاند در
فرانسه و اسپانیای امروزی یافت شده است .احتماال این برای اولین بار در تاریخ است که
دستههای زیادی از انسانهای خردمند با یکدیگر همکاری میکنند و در محلی که به منظور
اقامت ساخته شده ،ساکن میشوند .این چنین است که برای اولینبار در طول تاریخ حضور
انسان خردمند بر روی زمین ،بارقههایی از شکل گیری اجتماع دیده میشود .بارقههایی که

برای دیدن نتیجه و ثمره آن در شروع یکجانشینی ،بایستی به فرهنگ مردمان ناتوفی

۱

ساکن شرق دریای مدیترانه (منطقهای که در گذشته با نام شام ۲شناخته میشده است و
سوریه ،لبنان ،اردن ،اسرائیل و فلسطین امروزی را در بر میگیرد ).چشم دوخت .عالوه بر
این ،برای دیدن شروع عبادت جمعی به گوبکلیتپه 3در جنوب شرقی ترکیه امروزی و
همچنین برای دیدن نخستین تالشها برای پایهگذاری زندگی شهری به چتلهویوک 4در
جنوب ترکیه امروزی نگاه انداخت و منتظر اتمام دوران عصر سنگ و شروع تدریجی دوران
نوسنگی ۵بود.
1

Natufian culture
Levant
3
Gobekli Tepe
4
Çatalhöyük
5
Neolithic
2
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شواهد حاکی از این است که به صوررت کلی هرچه تعداد اعضای گروههای شکارچی-
خوراکجو بیشتر بوده ،بر میزان پیچیدگی افکار آنها و همچنین آداب و رسوم آنها به
خصوص در مورد دفن مردگان و زندگی پس از مرگ اضافه میشده است .با نزدیک شدن
دستههای مختلف از انسانهای خردمند و یکجانشین شدن آنها ،کمکم فرصت این پدید
آمد که پاسخی که انسانهای خردمند در مورد مرگ و نیستی در دستههای کوچک خود
به آن رسیده بودند را با گروههای دیگر به اشتراک بگذارند .کنار هم قرار گرفتن این پاسخها،
عمال به آنها کمک میکرده که بتوانند تصویر بزرگتری را خلق کنند .تصویری که با کمک
آن بتوانند به سواالت جدیدی پاسخ دهند که در راه پیدا کردن پاسخی برای مرگ ،به آنها
رسیده بودند.

شکل  :۱منطقه جغرافیایی شام در شرق دریای مدیترانه

هرچند که پیدا کردن زمان کامال دقیق برای تعیین زمان یکجانشین شدن انسان خردمند
دشوار است اما برخی تالشها در این زمینه تخمینهایی را ارایه کردهاند .به عنوان مثال
یکی از این تالشها مربوط به بررسیهای صورت پذیرفته بر روی مردمان ناتوفی بوده است.
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مردمانی اهل منطقه شرق مدیترانه که اوج تمدن آنها جایی بین  ۹۵۰۰تا  ۱۲۵۰۰سال
قبل بوده است که شروع آن تقریبا با شروع دوران نوسنگی همپوشانی داشته است .آنها
اولین مردمان شناخته شدهای هستند که به اهلی سازی حیواناتی مانند سگ و خوک روی
آوردهاند و همچنین ممکن است اولین مردمانی باشند که از سبک زندگی شکارچی-
خوراکجویی به سمت یکجانشینی و کشاورزی رفتهاند .شواهد نشان میدهد تغییر سبک
زندگی آنها از شکار حیواناتی مانند آهو و جمعآوری میوههایی مانند بلوط و فندق به
صورت فصلی به سمت پرورش گندم و جو ناگهانی نبوده و حتی پس از ساخت سکونتگاه
و پرورش محصوالت کشاورزی ،آنها همچنان در برخی از مواقع ،به خصوص در زمان
کمبود منابع غذایی کمی سبک زندگی قبلی خود را هم دنبال میکردهاند.
شاید در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد اما یکی از راه حلهای پیدا کردن زمان تقریبی
شروع یکجانشینی مردمان ناتوفی ،به عنوان یکی از اولین گروههای شکارچی-خوراکجوی
پیشاتاریخی ،بررسی دندان موشهای یافت شده در این منطقه است ،بله درست خواندید

دندان موش .در آن دوران دو نوع موش در این منطقه میزیستهاند ،اولی یک نوع موش
خانگی( ۱موش خانگی اروپای غربی )۲و دیگری نوعی موش دم کوتاه مزرعه( 3موشهای
مقدونیهای )4بوده است .بررسی دندان موشهای پیدا شده در پنج غار مختلف و همچنین
در سایر سایتهای باستانی در این منطقه ،نشان دهنده یک الگوی زیگزاگی در شکل
دندانهای این موشها است که به معنی تناوب نوع موشهای ساکن در این منطقه میان
دو نوع موش ذکر شده است .در حدود  ۲۰۰هزار سال قبل از پیدایش فرهنگ ناتوفی۱۰۰ ،
درصد دندانهای آسیاب یافت شده متعلق به موشهای مزرعه بوده است .با اینحال ،یافتهها
حاکی از آن است که در حدود  ۱۵هزار سال پیش ،دیگر اثری از دندان موشهای مزرعه
نیست و تمامی دندانهای یافت شده متعلق به موشهای خانگی است .تفسیر محققین این
بوده است که چنین تغییری به این معناست که این مردمان کمکم در همین حوالی

1

Mus musculus domesticus
Western European house mouse
3
Short-tailed Field Mouse
4
Mus macedonicus
2
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یکجانشینی را شروع کردهاند یا اگر قبل از آن یکجانشینی را آغاز کردهاند ،میزان سکونت
و یکجانشینی آنها در این حوالی به حدی رسیده که موجب چنین تغییری در شکل و
ظاهر دندان موشها شده است .یکجانشینی ،ساختن سکونتگاههای نیمه دائمی و دور
ریختن مواد غذایی که توسط موشها مصرف میشده است ،از جمله مواردی هستند که در
این دوره زمانی میتوانسته رخ داده باشد .در دسترس قرار گرفتن مواد غذایی موجب
میشده که بر جمعیت موشهای خانگی افزوده شود و آنها بتوانند رقیب دم کوتاه و
مزرعهای خود را از میدان به در کنند .در حدود  ۱3هزار سال پیش مجددا شواهدی از
تغییر شکل دندان موشها به سمت موشهای مزرعه دیده میشود که این خود با شواهد
باستانی تطابق دارد .شواهدی که حاکی از ساخته شدن بناهای کوچکتر از قبل و استفاده
کمتر از آنها است.
شواهد حاکی از این است که مردمان فرهنگ ناتوفی چند هزارسال بین زندگی به سبک
شکارچی-خوراکجویی و زندگی به سبک یکجانشینی در نوسان بودهاند و انتقال کامل آنها
به سمت زندگی یکجانشینی در یک شب به انجام نرسیده است .موضوعی که هم میتوان
آن را با کمک تغییرات انجام شده در شکل دندان موشهای خانگی و هم با کمک بررسی
روند مشاهده شده در قبیلههای شکارچی-خوراکجوی مناطق دیگر مانند آمریکا و چین
مشاهده کرد .تغییر سبک زندگی این قبیلهها از زندگی کوچ نشینی به زندگی یکجانشینی
یکنواخت نبوده و روند جسته و گریخته در آنها دیده میشود .با اینحال ،الگوها نشان
میدهد روند یکجانشینی اولیه که به نظر از حدود  ۱۵هزار پیش و از مردمان ناتوفی آغاز
شده است ،به جایی رسیده است که اکثریت گروههای شکارچی-خوراکجوی پیشاتاریخی
از حدود  ۱۰هزار سال پیش به بعد ،به سمت یکجانشینی کامل روی آوردهاند ،سکونتی
دائمی بر اساس کشاورزی و تولید غذا.
گوبکلیتپه ،منطقهای  ۲۲هکتاری است که بر روی تپهای در نزدیک شهر شانلیاورفه ۱در
جنوب شرقی ترکیه کنونی واقع است .این مکان که دارای قدمتی بین  ۱۰تا  ۱۲هزار است،
حاوی قدیمیترین خرسنگهای شناخته شده میباشد .خرسنگهایی  Tشکل که از
Şanlıurfa
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تراشیدن سنگهای آهی تهیه شدند و ارتفاعشان تا حدود  ۶متر و وزنشان تا  ۲۰تن
میرسد .مطابق آخرین یافتهها تا  ۲۰۰مورد از این خرسنگها در منطقه گوبکلیتپه کشف
شده که با چینش مدور خود موجب ایجاد ساختارهایی حلقه مانند شدهاند .اما کاربرد این
مکان و بناهایی این چنین عظیم آن هم در آن دوران چه بوده است؟

شکل  :۲نمای فوقانی گوبکلیتپه (باال چپ) ،نمایی از یکی از حلقهها (پایین چپ) ،شبیه سازی فرایند
ساخت گوبکلیتپه (باال راست) ،نقشه کلی گوبکلیتپه (پایین راست)

یافتههای باستان شناسی هیچ گونه خانه ،اجاق خوراکپزی ،چالههای دفن زباله یا دیگر
شواهد مربوط به سکونت دائمی را در این محل نیافتهاند .با اینحال ،کاسهها و جامهایی از
جنس سنگ در کنار هزاران استخوان گوزن ،آهو و خوک در این محل یافت شده است.
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چنین یافتههایی از برگزاری جشن یا آئینی جمعی که شاید حتی قربانی کردن حیوانات را
نیز در برداشته حمایت میکند .بررسی ته ماندههای یافت شده در شش حوضچه آهکی
بزرگ یافته شده در گوبکلیتپه که هرکدام دارای ظرفیتی در حدود  ۱۶۰لیتر هستند
حاکی از پیدا شدن ترکیب اُگزاالت ۱است ،نشانهای که میتوان بر اساس آن گفت احتماال
در این حوضچهها آبجو یا مالت تولید میشده است .یافتههای مشابهی را میتوان در سایر
سایتهای باستانی همعصر با گوبکلیتپه که در جنوب ترکیه امروزی مشاهده کرد .به عنوان
مثال یافتههای به دست آمده در کُرتیکتپه ۲که منطقهای باستانی در شمال شرقی
گوبکلیتپه است و تقریبا از لحاظ قدمت زمانی با گوبکلیتپه همعصر بوده است حاکی از
یافت شدن ترکیبات آلی مانند تارتاریک اسید در ظروف سنگی پیدا شده است ،ترکیبی که
میتواند موید حضور شراب باشد.

شکل  :۳حوضچه سنگ آهکی یافت شده در گوبکلیتپه حاوی کلسیم اُگزاالت

اگرچه استخوانهای بسیار کمی از انسانها در این محل یافت شده است اما کالوس
اشمیت 3باستان شناس آلمانی که تقریبا حدود دو دهه مشغول بررسی گوبکلیتپه بوده
1

Oxalate
Körtik Tepe
3
Klaus Schmidt
2
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است آنجا را مکانی برای دفن مردگان یا معبدی مقدس برای مردگان میداند ،اولین مکان
مقدس ساخته شده توسط نوع بشر و قدیمیترین معبد دنیا.
اگرچه گوبکلیتپه قدیمیترین در نوع خود است اما تنهاترین نیست چرا که مکانهای
باستانی دیگری نیز در نزدیکی آن وجود دارد که در آنها نیز شواهدی مشابه با گوبکلیتپه
دیده میشود ،مکانهایی مانند هاالن چِمی( ۱قدمت ۱۲۰۰۰ :سال) ،نِوالی چوری( ۲قدمت:
 ۱۰۵۰۰سال) و چایونو( 3قدمت ۱۰۵۰۰ :سال) که دارای قدمتی تقریبا مشابه با گوبکلیتپه
هستند و در آنها نیز بعضا تعداد زیادی کاسههای سنگی زیاد ،مجسمههای سنگی،
ستونهای سنگی  Tشکل و مجسمههای با شکل و شمایل حیوانات دیده میشود.

شکل  :۴خرسنگ  Tشکل یافت شده در نِوالی چوری ،مشابه با خرسنگهای پیدا شده در گوبکلیتپه

به نظر میرسد ،نزدیک شدن گروههای شکارچی-خوراکجو که اثرات آن کمکم از  ۱۸هزار
سال پیش دیده میشود ،حاال و حداقل از حدود  ۱۱۵۰۰هزار سال پیش کار را به جایی
رسانده است که این گروهها با کمک یکدیگر محلی را برای تجمع و صحبت در مورد مردگان
خود بسازند .جایی که بتوانند پاسخهایی که هر یک به صورت مستقل و طی چندهزار سال
1

Hallan Çemi
Nevalı Çori
3
Çayönü
2
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گذشته به آن رسیدهاند را با هم به اشتراک بگذارند و در نتیجه اثری تایید کننده و همچنین
تقویت کننده بر باور یکدیگر بگذارند .امری که با کمک یک گروه یا دو گروه میسر نبوده
است ،چرا که تخمینها حاکی از آن است که ساخت سازههایی به اندازه سازههای موجود
در گوبکلیتپه ،حداقل به  ۵۰۰نفر نیاز داشته تا سنگ الزم برای ساخت ستونهای سنگی
را از معادن به این محل جابجا کنند.
گوبکلیتپه موید آن است که گروههای شکارچی-خوراکجوی پیشاتاریخی برای اولین بار
در تاریخ خود میتوانستند در کنار همنوعان خود در محلی مخصوص جمع شوند ،افکار
خود درباره زندگی بعد از مرگ را با یکدیگر به اشتراک بگذارند .احتماال خوابهایشان را
برای هم تعریف کنند و به این صورت هم از نظرات سایر گروهها آگاه شوند و هم خود را
تسلی دهند .چیزی شبیه به گروه درمانیهای فعلی که امروزه تقریبا برای هر موضوعی
میتوان در یکی از آنها ثبت نام کرد .با این حال شواهد احتمالی از حضور آبجو و شراب
در ظرفهای سنگی یافت شده شاید بتواند نشانه آن باشد که آنها عالوه بر گفتگو راهی
یافته بودند که بتوانند با کمک آن برای لحظاتی از زندگی روزمره خارج شوند و با ورود به
حالتی خلسه مانند هم دردهایشان را فراموش کنند و هم خود را به عالمی که نیاکانشان
در آن زندگی میکنند نزدیکتر کنند .حالتی که احتماال موارد مشابه با آن امروزه در
مناطق مختلفی مانند بومیان آمریکای جنوبی دیده میشود.

شکل  :۵آیاهواسکا معموال مخلوطی از دو گیاه به نامهای سایکوتریا ویریدیس( ۱تیره روناسیان) و
بَنیستروپسیس کاپی( ۲تیره شمعدانیان) است.
Psychotria viridis
Banisteriopsis caapi
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بومیان آمریکای جنوبی برای رفتن به چنین حالتی از دمنوشی روانگردان به نام آیاهواسکا

۱

استفاده میکنند .دمنوشی که توسط شِمنهای بومی و از حداقل دو نوع گیاه محلی تهیه
میشود .بررسیها ثابت کرده که این دمنوش حاوی روانگردان قدرتمندی به نام
دیمتیلتریپتامین ۲است .مادهای که میتواند منجر به تجربه مواردی مانند حرکت با
سرعت نور ،خروج از بدن و دیدن روح شود.
در گوبکلیتپه آنها میتوانستند در مورد این که درگذشتگانشان نمردهاند و تنها به دنیای
دیگری رفتهاند با یکدیگر صحبت کنند و حتی آنها را در این محل حاضر بدانند .یک
تفسیر از مجسمههای انسان مانند موجود در گوبکلیتپه میتواند این باشد که این
مجسمهها نمادی از حضور درگذشتگان در این محل بودهاند .نمادی احتماال مادی و زمینی
برای مردگانی که دیگر جسمی زمینی نداشتهاند .مردگانی که بازماندگان آنها کمکم به
این نتیجه رسیده بودند که نه تنها آنها زندهاند بلکه دارای قدرتی ورای قدرت یک انسان
عادی هستند چرا که آنها میتوانند بدون نیاز به داشتن جسمی فانی ،همچنان در قالبی
متفاوت زنده باشند .مردگانی که میتوانند بدون این که دیده شوند ،وجود داشته باشند و
نه میترسند و نه پیر و فرسوده میشوند .از دید یک انسان خردمند در  ۱۲هزار سال پیش،
چنین افرادی دیگر یک انسان معمولی نبودهاند بلکه آنها فراانسانهایی نیرومند بودهاند.
فراانسانهایی که موفق شدهاند جسم فانی خود را ترک کنند و در قالب و کالبدی جدید به
زندگی خود ادامه دهند ،کالبدی که دیگر محدود به زمان و مکان نیست.
فرزندی که در تمام طول عمرش از محبت و حمایت پدر و مادرش بهرهمند بوده است وقتی
به این نتیجه رسیده است که والدینش به چنین فراانسانهایی تبدیل شدهاند ،طبیعی است
که همچنان انتظار کمک از طرف آنها را داشته باشد .تبدیل تدریجی مردگان و نیاکان
انسان خردمند به فراانسانهایی که توانایی انجام کارهایی خارج از عهده انسان را دارند،
میتواند نشانهای از برداشته شدن دومین گام اساسی برای رسیدن به اولین نظریه همه
چیز باشد .پس از برداشتن گام اساسی اول یعنی «ممکن بودن ناممکنها» ،به نظر حاال
Ayahuasca
N,N-Dimethyltryptamine
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انسان خردمند به پاسخی اولیه برای پرسش «انجام ناممکنها توسط چه کسی؟» هم رسیده
است.
شاید برای شما که امروز در منزل خود نشستهاید و با تبلت خود مشغول خواندن این متن
هستید ،این موضوع عجیب به نظر برسد .این که چطور یک انسان خردمند در حدود ۱۰
تا  ۱۲هزار سال قبل به این نتیجه رسیده بوده که درگذشتگانش میتوانند به قدری قدرتمند
باشند که در حل مشکالت به او کمک کنند .به این صورت که مثال موجب نجات فرزند
بیمار و رو به مرگش یا کشتن دشمنانش شوند .با اینحال ،وقتی به چهارچوبهای بنیادی
افکار خود نگاه کنید میتوانید کمی از تعجبتان بکاهید .افکار و باورهای اساسی و بنیادی
ما بهخصوص آنهایی که ریشههای عمیق و تاریخی دارند چیزهایی نیستند که در یک روز
و یک هفته و یک ماه ایجاد شده باشند .آنها به مرور زمان شکل گرفتهاند و به تدریج بر
جزئیات آنها افزوده شده است ،موضوعی که در مورد قصهها و افسانههای ما نیز صادق
است .مثال ما امروز معتقدیم که مجرم را باید بر اساس قوانین مدنی مجازات کرد و نه هر
نوع مجازاتی که دلمان بخواهد .چنین طرز فکری محصول یک شب و یک روز نبوده است.
در  ۱۰هزار سال پیش اگر شما موجب آسیب به فرزند خردسال فرد دیگری میشدید
ممکن بوده است که توسط پدر او به قتل برسید .موضوعی که از یک جایی به بعد سعی
شد اصالح شود که نتیجه آن را میتوان در قوانین حمورابی در حدود  3۷۰۰سال پیش
دید .قوانینی که بسیار شنیدهاید :چشم در برابر چشم ،دست در برابر دست و جان در برابر
جان .امروز اما میدانیم که حتی چنین نوع مجازاتی هم صحیح نیست و کشتن یک قاتل
کار نادرست و رفتاری در راستای ایجاد چرخه خشونت است .مجازاتی که نه دارای اثر
تنبیهی سازنده بر روی فرد که عمال پاک کردن صورت مساله است.
به شکل مشابهی میتوان این طور متصور شد که یک انسان خردمند که در گروه خوراکجو-
شکارچی پیشاتاریخی خود زندگی میکرده ،به خاطر عالقه و محبتش ،روزی تنها تصور
میکرده که مثال پدربزرگ درگذشتهاش انسان خوبی بوده است .موضوعی که عجیب نبوده
اما کمکم با گذر نسلها ،به این باور تبدیل شده که این انسان خوب تو را رها نمیکند چرا
که انسانهای خوب به فکر دیگران و به خصوص عزیزان خود هستند .این طرز فکر کمکم
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میتوانسته به این سمت برود که آن آدم خوب و مهربانی که تو را رها نمیکند ،در مشکالت
هم میتواند کمکت کند و همینطور الی آخر .روی دیگر این قضیه را هم میتوان متصور
شد ،که این اجداد ،انسانهایی شرور بودهاند که در دوران زندگی خود به دیگران ظلم و
ستم میکردهاند و حاال بعد از مرگ هم میتوانند آثاری این چنین بر زندگی بازماندگان
بگذارند.
این موضوع میتوانسته تا جایی پیش برود که بشر چشم خودش را باز کند و ببیند که باور
دارد اجداد درگذشتهاش آنقدر قدرت دارند که میتوانند زندگی روزمره او را تغییر دهند.
البته اصال هم برایش عجیب نبوده که چنین باوری از کجا آمده است و او اصال چرا به چنین
باوری معتقد است .برای تایید چنین باوری کافی بوده چند روز پس از درخواست کمک
یک مادر از نیاکانش در التیام زخمهای کشنده فرزند آسیب دیدهاش ،زخمهای فرزند به
طریقی التیام یابد یا یک هفته پس از این که زنی ،همسرش را نفرین به مرگ کرد ،او
توسط حمله حیوانات وحشی کشته شود .مهم نبوده که این افراد چندین بار و برای چه
امور دیگری درخواست کمک یا نفرین کردهاند و برای هیچ یک از این درخواستها پاسخی
نیامده است .حتی یکبار حل شدن موضوع هم میتوانسته آنها را مجاب کند که این
همزمانی و توالی میان درخواست و تغییر وضعیت را «اجابت» بنامند .ما حتی هنوز در قرن
بیست و یکم هم به چنین طرز فکری مبتالییم و وجود آن در  ۱۰یا  ۱۲هزار سال پیش
اصال عجیب نیست .هزاران بیمار العالج و رو به مرگی که امروزه برای شفا به نزد امامزادهها
و بقعههای متبرکه برده میشوند را در نظر بگیرید .مهم نیست که چند نفر از آنها میمیرند
و هیچ اجابتی در کار نیست .تنها کافی است که یکی از آنها بهبود پیدا کند تا این بهبود
وضعیت حاصل شده پس از درخواست ،اصطالحا شفا در نظر گرفته شود و این چرخه
مراجعه پایدار بماند.
چنین طرز تفکری که مردگان میتوانند برله یا علیه زندگان عمل کنند از دالیل اصلی به
وجود آمدن پدیدهای به نام احترام به مردگان ۱محسوب میشود ،پدیدهای که مثالهای
زیادی از آن را حتی امروزه هم میتوان دید .به عنوان مثال ،در قبیله شکارچی-خوراکجویی
Ancestor Worshiping
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به نام سیرونو در بولیوی ۱که یک قبیله بدوی محسوب میشود ،باوری این چنین وجود
دارد که زمانی که یک فرد در شکار خود ناموفق است به سمت محلی میرود که نیاکانش
در آنجا دفن شدهاند تا از آنها برای یافتن و انجام شکاری موفق درخواست کمک کند.
نیاکانی که در زمان حیات خودشان شکارچیان قابلی بودهاند.

یکی از مثالهای بسیار جالب در این باره ،گروههایی از مردمان بومی ساکن پاپوآ گینه نو

۲

است ،منطقهای که انسانهای خردمند ساکن آن از حدود  4۰هزارسال قبل در آنجا حضور
داشته و به صورت مستقل از سایر نقاط زمین نیز موفق شدند کشاورزی را در حدود ۱۰
هزار سال قبل آغاز کنند .با اینحال ،دورافتادگی آنها به قدری بوده است که تا حدود سال
 ۱۹3۰میالدی که جویندگان طالی استرالیایی به آنجا رفتند ،این گروهها کشف نشده باقی
مانده بودند .موضوعی که باعث میشود عمال بتوان از آنها به عنوان شاخصی برای دیدن
باورهایی بهره برد که کمترین میزان اختالط و تاثیرپذیری را از جامعه بزرگ جهانی
داشتهاند .آنچه جویندگان استرالیایی مالحظه کردند در واقع زندگی قبیلهای و کشاورزانی
بدوی بود که در روستاهایی کوچک زندگی میکردهاند و اگرچه به زندگی پس از مرگ و
محترم بودن روح درگذشتگان باور داشتند اما اثری از اعتقاد به خدا یا خدایی آسمانی در
آنها دیده نمیشده است .آنها زمانی که با بیگانگان استرالیایی رنگپریده و سفیدپوست
روبرو شدند تصور میکردند که روح نیاکانشان را مالقات کردهاند که برای دیدار آنها
آمدهاند .آنها تصور میکردند که این غریبههای تازه وارد همان ارواحی هستند که آنها
در رویاهایشان با آنها مالقات میکردهاند .افراد این قبایل حتی به قدری متعجب شده
بودند که نمیدانستند این ارواح از آسمان آمدهاند یا از زمین!
باور به ارتباط با مردگان حتی در قرن بیست و یکم میالدی هم باور عجیبی نیست و برای
دیدنش کافی است سری به نزدیکترین قبرستان محل سکونت خود بزنید و شاهد رفتار
افرادی باشید که بر سر قبرهای عزیزان خود حاضر شدهاند .در مثالی دقیقتر مطابق آمار،
 ۱۸درصد از آمریکاییها ادعا کردهاند که یا روح دیدهاند یا حضور آن را حس کردهاند و این
The Siriono Nomads of Bolivia
Papua New Guinea
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آمار زمانی که بحث احساس ارتباط با مردگان مطرح شده ،به  ۲۹درصد رسیده است .حاال
در نظر بگیرید اگر یک نظرسنجی مشابه با این ،در کشوری اسالمی مانند ایران یا افغانستان
انجام شود ،چه اعداد و ارقامی به دست خواهد آمد.
ما در عصری هستیم که به نظر با رسیدن به جاودانگی بیولوژیکی و تبدیل مرگ زیستی به
یک افسانه ،فاصله زیادی نداریم .با اینحال ،آمارهای این چنینی نشان میدهند که ما هنوز
هم ترجیح میدهیم به جای آموختههای مدون و آزموده شده که بیماریهایمان را درمان
کرده ،الکتریسیته و اینترنت را برایمان به ارمغان آورده و دایره شناختمان را تا جایی
خیالانگیز مانند لبه جهان قابل مشاهده و حتی فراتر از آن باز کردهاند ،همچنان پیرو
باورهای مردمان باستان باشیم .مردمانی که حتی در تهیه یک دکمه ساده برای
لباسهایشان هم عاجز بودهاند .این خود یک مثال دیگر از این واقعیت است که ما همواره
در وسط یک دایره یا به بیان بهتر یک محیط کروی از نادانستههایمان زندگی میکنیم .در
نتیجه فارغ از این که چقدر سعی کنیم به سطح این کره برسیم و با عبور از آن ،از نادانی
خارج شویم ،هرچه بر دانشمان افزوده شود ،شعاع آن کره هم بزرگتر میشود .به بیان
دیگر ،اگرچه با افزایش دانش ما ،بخشی از نادانستههای قبلی دانسته میشوند اما
نادانستههای جدیدی هم همزمان آشکار میشوند.
احتماال نشانههای احترام به مردگان توسط قبیلههای شکارچی-خوراکجو در ابتدای دوران
نوسنگی (حدود  ۱۲هزار سال پیش) را بتوان در قبایل مشابه امروزی نیز مشاهده کرد .به
عنوان مثال قبیله اُجیبوه ۱در کانادای امروزی مراسمی تحت عنوان «جشن مردگان» دارند
که طی هر  ۲تا  3سال برگزار میشود و برای مردگان مواد غذایی فراهم میشود.
سرخپوستهای بلکفوت ۲نیز برای مردگان خود مراسم رقصی برای دعوت روح مردگان
خود برگزار میکنند.
آغاز تدریجی یکجانشینی ،ساخت اولین معبد و اصطالحا محلی برای برگزاری آئینهای

جمعی ،شروع اهلی کردن حیواناتی مانند بز و گوسفند 3همگی در منطقهای به نام هالل
Ojibwe
Blackfoot Indians
 3برخی معتقدند که اهلی سازی سگها قدمتی بسیار زیادی دارد و حتی به حدود  3۲هزار سال قبل هم میرسد.
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حاصلخیز ۱یا داس بارور به وقوع پیوسته است .منطقهای که به عنوان یکی از مهدهای
تمدن شناخته میشود و هم از لحاظ آب و هوایی و حاصلخیزی زمین و هم از لحاظ
موقعیت جغرافیایی به عنوان پلی میان آفریقا و اوراسیا ،در موقعیتی بسیار مناسب بوده
است .منطقه هالل حاصلخیز حتی قبل از شروع یکجانشینی و آغاز کشاورزی نیز مورد
توجه قبیلههای شکارچی-خوراکجو بوده است به طوری که شواهد به دست آمده در اسرائیل
کنونی حاکی از آن است که در  ۱۹هزار سال قبل ،مردمان آن منطقه به جمعآوری جو و
گندم وحشی و همچنین زیتون ،بادام ،پسته و انگور وحشی میپرداختهاند.

شکل  :۶منطقه هالل حاصلخیز ،منطقه ای شبیه به کمان و دارای آب و هوای مساعد برای کشاورزی

انسان خردمندی که در این دوران میزیسته با کمی دقت کمکم میتوانسته متوجه این
موضوع شود که گیاهان جدید در همان محلهایی به عمل میآیند که در سال گذشته دانه
و بذر آنها بر روی زمین ریخته شده بود .رسیدن به چنین فهمی به مرور زمان خود عاملی
برای شروع کشاورزی بوده و نتیجه نهایی آن را میتوان در حدود  ۱۰تا  ۱۲هزار سال پیش
در اسرائیل ،شمال سوریه ،شمال عراق ،جنوب ترکیه و البته رشته کوه زاگرس در مناطق
غربی ایران مالحظه کرد.
اگرچه قدیمیترین شواهد مربوط به شروع دوران کشاورزی به منطقه هالل حاصلخیز
مربوط است اما این منطقه تنها منطقهای در طول تاریخ نبوده که مردمان ساکن آن به
Fertile Crescent
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صورت مستقل موفق به ورود به دوران کشاورزی شدهاند .شواهد حاکی از این است که در
سایر مناطق کره زمین هم چنین تحولی حتی در سالیان بعدتر دیده میشود .تحولی که
به صورت مستقل به دست آمده و میتوان آن را نوعی تحولی موازی دانست .به عنوان مثال

در حدود  ۸۹۰۰سال پیش شاهد اهلی شدن و پرورش آگاهانه برنج در دره رودخانه
یانگتسه ۱در چین امروزی و همچنین پرورش ارزن در دشت سیالبی رودخانه زرد ۲در
حدود  ۸۵۰۰سال پیش هستیم .مورد دیگر از رسیدن مردمان منطقهای به صورت مستقل
به انقالب کشاورزی را میتوان در پاپوآ گینه نو دید .جایی که شواهد پرورش کاج پیچی،3
تارو ،4موز ،یَم ۵و نیشکر را از حدود  ۱۰هزار سال پیش میتوان مشاهده کرد .شواهد رسیدن
به دوران کشاورزی به صورت مستقل ،عالوه بر چین و پاپوآ گینه نو ،میتواند در مناطق
دیگری مانند پرو ،آمریکای میانه ۶و جنوب صحرای آفریقا نیز مشاهده شود.
یکی از مهمترین نکات شروع یکجانشینی که در اینجا میتوان به آن اشاره کرد ،نزدیکتر
شدن بیشتر زندگان به عزیزان از دست رفته آنها بوده است .موقعی که قبایل انسانهای
خردمند زندگی کوچ نشینی و سبک شکارچی-خوراکجویی داشتند ،در زمان مواجهه با
جسد یکی از اعضا ،معموال آن را در همان حوالی که مرگ اتفاق میافتاده است ،رها یا دفن
میکردند .علت چنین کاری این بوده که آنها ابزار مناسبی برای حمل و نقل طوالنی
جسدی که رو به فساد بوده است را نداشتهاند .این به این معنا بوده که برای آنها عمال
مالقات همیشگی محل دفن عزیزان مقدور نبوده است .با اینحال ،با شروع یکجانشینی
تغییری اساسی در این موضوع رخ میدهد .در این دوران از نظر بازماندگان ،مردگان
فراانسانهایی دارای اهمیت ،احترام و حتی قدرت هستند ،آنقدر که برای آنها جایی
مخصوص و عظیم مانند گوبکلیتپه ساخته شده است .با پیدایش یکجانشینی ،انسانهای
خردمند میتوانستند در کمترین فاصله ممکن با درگذشتگان خود قرار بگیرند .کاهش
فاصلهای که میتوانسته موجب یادآوری دائمی مردگان به بازماندگان و در نتیجه افزایش
عزت و احترام آنها شود.
1

4

2

5

Taro
Yam
6
Mesoamerica

Yangtze River Valley
Yellow River
3
Pandanus
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در دوران کشاورزی مردگان معموال در همان زمینی که خود روزی بر روی آن کار میکردند
و در نزدیکی محل سکونت خانواده دفن میشدند .شواهد حاکی از این است که در اوایل
شروع دوران کشاورزی و در حدود  ۱۰تا  ۱۲هزار سال قبل ،این نزدیکی در برخی موارد
حتی از این هم بیشتر بوده است .به طوری که مطابق یافتهها ،رسم دفن عزیزان در زیر
خانهها در این دوران رواج داشته است .پایبند بودن به این رسم به قدری مورد توجه بوده
که حتی در برخی موارد مشاهده شده است که یک فرد خانه خود را بر روی قبر عزیزان
خود بنا کرده است.
با نگاهی به اجناس و اشیایی که در این دوران داخل قبر مردگان قرار داده میشده است،
میتوان تغییرات در نوع نگرش انسانهای خردمند در این دوران را نیز مالحظه کرد.
موضوعی که از حدود  ۱۰۰هزار سال قبل شروع شده حاال در این دوران به جایی رسیده
که اشیای قرار داده شده ،بر اساس نوع جنسیت جسد تغییر میکند .به طوری که برای
مردان شاهد حضور اشیایی کامال اختصاصی مثل داس و تیغههایی از جنس اُبسیدین
هستیم .ابزاری که منعکس کننده سبک زندگی آنها بوده و برای کمک به فرد مرده برای
شروع زندگی بعدی ،در کنار جسد او قرار داده میشده است .در کنار جسد زنان نیز اشیایی
مانند مهرههای سنگی و صدفی ،گردنآویز ،دستبند ،پابند ،کمربندهایی از جنس استخوانی
و زیورآالتی مانند آنها دیده میشود.
یکجانشینی بشر و در نتیجه نزدیکی گروههای شکارچی-خوراکجو به نحوی بوده که آنها
در کنار یکدیگر شروع به ساخت بنا و کار کشاورزی در زمین مجاور خانه خود مینمودهاند.
امری که کمکم و در ادامه منجر به تشکیل روستاهای کوچک شد .همانطور که در ابتدای
این بخش نیز به آن اشارهای مختصر شد یکی از مناطقی که بایستی نتیجه همگرایی اولیه
گروههای پیشاتاریخی را در آن مشاهده کرد ،منطقهای به نام چتلهویوک است .منطقهای
با قدمتی در حدود  ۹هزار سال که اولین تالش انسان خردمند برای تشکیل شهر در آنجا
صورت گرفته است .چتلهویوک یکی از مکانهای خوب باستانی برای دیدن موضوع دفن
مردگان در داخل یا نزدیکی خانه است .بناهای یافت شده در چتلهویوک نمونهای از وجود
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روستایی بزرگ یا نوعی شهر اولیه ۱است که شامل خانههایی فشرده و به هم چسبیده بوده
است .خانههایی که از هر چهار طرف بسته بوده و تنها محل ورود به هر یک از آنها،
حفرهای تعبیه شده در سقف بوده است .راه ورود و خروج هر خانه یکی بوده و دسترسی به
آن ،به پلکان یا چیزی شبیه به نردبان نیاز داشته است .این راه ،عالوه بر ورود و خروج در
نقش دودکش خانه هم عمل میکرده تا دود ناشی از پختن غذا در اجاق خانه را به بیرون
هدایت کند .چسبیده بودن منازل به یکدیگر منجر به این میشده که چیزی به اسم کوچه
یا پیادهرو در چتلهویوک وجود نداشته باشد و سقف خانهها تنها راه ممکن برای عبور و
مرور افراد باشد .دیوارهای داخلی خانهها با گچ پوشانده میشده و سقفها نیز با کمک
تیرکهای چوبی نگهداشته میشدهاند .موضوعی که موارد مشابه با آن را هنوز هم میتوان
در مناطق روستایی مالحظه کرد.
کشفیات انجام شده در این منطقه نشان میدهد که بیش از  ۵۰۰قبر در بخش کوچکی از
این منطقه پیدا شده است که اکثر قبرها در کف خانهها قرار داشتهاند .به طوری که یافتهها
نشان میدهد هر خانه بهصورت متوسط نزدیک  ۸قبر را در خود جای داده است .عالوه بر
اشیای یافت شده در کنار اجساد ،استخوانهای یافت شده در این محل ،با رنگدانه اُخرایی
رنگآمیزی شده بودند .رنگدانهای که مطابق شواهد ،قدمت استفاده از آن برای چنین
کاری به حدود  ۱۰۰هزار سال پیش میرسد .یکی از جالبترین موارد یافت شده در کنار
اجساد ،نوعی آیینه مدور و از جنس اُبسیدین است ،آیینهای که اولین آیینه شناخته شده
در طول تاریخ بشر به حساب میآید .به نظر میرسد که بازماندهها حتی به این مورد هم
دقت کردهاند که مردگان نیز مانند خودشان نیاز به دیدن روی خود دارند.
آنها حتی بناهای مخصوصی ساخته بودهاند که به نظر میتوان این بناها را نوعی معابد
مشخص و مقدس اولیه برای زنده نگهداشتن یاد و خاطره درگذشتگان در نظر گرفت.
مکانهای مقدسی که برای احترام به مردگان و حتی درخواست کمک از آنها ساخته شده
بودند ،کمکهایی مانند داشتن محصول فراوان ،باران خوب ،دور بودن بیماری و دفع
دشمنان.
Proto-city
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شکل  :۷نمایی از مجموعه خانهها (باال) و ساختار یک خانه منفرد (پایین) در چتلهویوک
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شکل  :۸نوعی آیینه اُبسیدین یافت شده در منطقه چتلهویوک

شروع یکجانشینی و سپس کشاورزی که با افزایش احترام به مردگان و حتی ساخت بناهای
مخصوص برای ارتباط و احتماال نیایش همراه بوده است ،میتوانسته منجر به اتفاق مهم
دیگری در طول تاریخ بشر خردمند شود .کشاورزی که پس از دعا و درخواست کمک از
روح جد کشاورزش چندین بار با محصول خوب روبرو شده ،پدری که روح مادر مهربانش،
درخواست کمکش را پاسخ داده و به او در بهبود حال فرزندش کمک کرده و یک شکارچی
که روح نیاکانش ،شکارچیان قدرتمندی بودند و همواره به او در داشتن شکار خوب کمک
کردهاند ،حاال همگی در نزدیکی هم زندگی میکنند .این افراد ،هر کدام به فراانسانی
شخصی معتقدند که دارای قدرتهای خاصی است و در بعضی موارد محتمل بوده که فرد
و خانوادهای پا را فراتر از یک یا دو توانایی گذاشته و مردگان خود را در چندین زمینه
نیرومند بدانند .چنین روندی میتوانسته منجر به ظهور تدریجی فراانسانهایی اختصاصی
شود که هرکدام در یک یا چند زمینه دارای نیرو بودهاند و میتوانستهاند گره از مشکالت
بازماندگان و حتی مردمان قبیلههای دیگر باز کنند .مقایسه این اجداد نیرومند با یکدیگر،
موضوعی اجتناب ناپذیر و ناشی از برهمکنش و زندگی اجتماعی مردمان آن دوران با یکدیگر
بوده است .چنین مقایسهای میتوانسته کار را به این جا رساند که یکی بگوید جد کشاورز
من در کمکرسانی و اعطای موهبت از جد کشاورز تو بهتر است یا مثال بگوید در مقایسه
با سایر اهالی دهکده ،روح نیاکان شکارچی من شکارهای بهتری را برای من فراهم میکنند.
نتیجه چنین طرز فکری میتوانسته در هر زمینه منجر به انتخاب فراانسانهایی باشد که
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میتوان آنها را خدایانی مینیاتوری دانست ،پیشاخدایانی که میتوانستهاند به عنوان مثال
آورنده باران ،اعطا کننده شجاعت و دالوری ،فروفرستنده خشم و بال و مواردی از این دست
باشند .مقایسههایی این چنین که منجر به تقویت احترام به برخی از این نیاکان درگذشته
میشده ،عمال موجب شنیده شدن زمزمههایی از شروع گام سوم در ساخته شدن اولین
نظریه همه چیز میشود .گامی که در آن یک پاسخ میخواهد تبدیل به پاسخی بهتر در
مقایسه با پاسخهای دیگر شود.
این باور که خدایان همان نیاکان و اجدادی بودهاند که توسط بازماندگان به خدایی
رسیدهاند ،موضوع جدیدی نیست و از همان دوران باستان نیز نظرات مشابهی با آن مطرح
بوده است .به طوری که فیلسوف یونانی اوهمروس ۱نیز بر این باور بوده که «خدایان در
واقع همان حکمفرمایانی بودهاند که کمکم توسط رعایا به خدایی رسیدهاند».
مشخص نیست که دقیقا از کِی اجداد نیرومند یک دهکده از نظر مردمان آن دهکده از
لحاظ توانایی و جایگاه کمکم به چیزی شبیه خدایان امروزی تبدیل شدهاند اما دو موضوع
وجود دارد که میتوان روی آنها حساب کرد .اول این که هرچه دهکدهها و اصطالحا قبایل
یکجانشین بزرگتر بودهاند ،طبیعتا اجداد نیرومندتری داشتهاند .به عبارت دیگر باید اجداد
نیرومندتری میداشتهاند چون طی رخدادهایی که پس از درخواست کمک از آن اتفاق
میافتاده است ،خواه یا ناخواه برخی از این به اصطالح «ارواح باستانی» قویتر جلوه
میکردهاند .کافی بوده است یک خانواده متوجه شود که امسال چند درخواستش برای
محصول خوب ،توسط ارواح نیاکانش «اجابت» شده و خانواده دیگری ببیند که هرچه
درخواست کمک میکند فایدهای ندارد و محصوالتش همچنان از بین میروند .این باعث
میشده که از نظر مردمان ساکن آن دهکدهها ،توانایی برخی از این نیاکان بیشتر از سایر
نیاکان درگذشته باشد و درنتیجه بر مقام و ارج آنها نیز افزوده شود .احترامی که حتی
خانوادههایی که بازمانده او محسوب نمیشدهاند را نیز کمکم مجبور به پذیرش آن میکرده
است .از طرف دیگر در گروههای بزرگتر تعداد افراد و نیازها نیز بیشتر بوده است در نتیجه
خواه ناخواه ،اجداد منتخب بایستی دامنه قدرتشان به امور دیگر نیز توسعه داده میشده
Euhemeros of Macedonia
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است .برای این منظور نیز کافی بوده که یک روح باستانی در یک زمینه غیرتخصصی فقط
به یک درخواست پاسخ بدهد یا بهتر بگوییم یک اتفاق خوب پس از درخواستهای متوالی
کمک از او رخ دهد .به عنوان مثال ،میتوان درگذشتهای را در نظر گرفت که از نظر
بازماندگان ،دارای توانایی کمک به مشکالت کشاورزی بوده است .بازماندگان تا مدتی برای
امور مربوط به کشاورزی مانند باروری زمین و محصول خوب و بدون آفت به او رجوع
میکردهاند .با اینحال ،از یک جایی به بعد کمکم مشاهده کردهاند که نتیجه مشابهی را
میتوان در زمینههای دیگر مانند مراجعه برای طلب باران ،درمان بیماری ،مهر و محبت
بیشتر همسر و مواردی از این دست نیز مشاهده کرد .مورد دیگر این که اگرچه ممکن است
در جایی بین  ۱۲تا  ۷هزار سال قبل ،یکی از این اجداد مورد احترام قبیلههای یکجانشین
رسما به عنوان یک خدا پرستیده میشده اما به دلیل فقدان مستندات ،مجبوریم تا حدود
 ۶۵۰۰سال پیش و پیدا شدن مستندات قابل اتکا صبر کنیم.
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از مادری به نام نادانی ،فرزندی به نام ایمان زاده
میشود.

.ــ جرمی تیلور

از حدود  ۴۰هزار سال پیش به بعد که شواهد بهدست آمده حاکی از وجود مراسم و آداب
دارای جزئیات زیاد در زمان دفن مردگان است ،عمال میتوان نشانههای آگاهی زیاد
انسانهای خردمند از زندگی بعد از مرگ و حتی داشتن برنامه مشخص برای مردگان را
مشاهده کرد .با اینحال ،مدرکی وجود ندارد که بدانیم انسانهای خردمند در آن دوران،
چیزی به نام وجود باالتر و قدرتمندتر از همه چیز مانند خدای آسمانی را میپرستیدهاند
یا حداقل به وجود او باور داشتهاند یا خیر .شواهد مستندی از این موضوع حتی تا حدود
 ۱۱۵۰۰سال پیش که گوبکلیتپه بنا شده است هم دیده نمیشود .با اینحال ،اگر خواسته
باشیم یک جمعبندی از درک ،فهم و نوع نگاه انسان خردمند تا اینجا داشته باشیم میتوان
این گونه گفت که حاال او به این نتیجه رسیده که مردن پایان کار نیست و مهمترین ناممکن
زندگی او تا به آن روز ،برایش ممکن شده است .او حاال مطمئن شده که دنیای دیگری
وجود دارد و مرگ پلی برای رفتن به این دنیای پسین است .او حتی تقریبا مطمئن شده
که مردگان میتوانند بر روی زندگی او اثر بگذارند ،اثری که میتواند مثبت یا منفی باشد.
با شروع یکجانشینی و اختالط گروههای کوچنشین ،تبادل آرا و نظرات ،رشد فرهنگ و
همچنین افزایش میزان فهم انسان خردمند در چند هزار سال بعد ،کار به جایی میرسد
که مردگان از دید بازماندگان همچون خدایان مینیاتوری میشوند ،موجوداتی که میتوانند
به آنها در مشکالت کمک کنند و در وقت نیاز به یاری آنها بیایند .پیشاخدایانی که
میتوانستهاند کمکم به خدایانی غیرانسانی و ماورایی تبدیل شوند .البته انسان خردمند از
این که آنچه به آن باور دارند در مقایسه با آنچه قرار است بعدا به آن برسند ،در چه سطحی
از قدرت و توانایی است آگاه نبود ،با اینحال قرار است که گذر زمان کمکم آنها را متوجه
ابعاد بیشتر ماجرا کند.
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اولین نشانههای نوشته شده در مورد وجودی به نام «خدا» ،در بین النهرین ۱یا همان میان
رودان ،جایی حوالی دو رود دجله و فرات در عراق امروزی یافت شده است .خدایی به نام
اِنکی 2که خدایی مرتبط با آب و زمین در نظر گرفته میشده است ،آبی بارورکننده و
شیرین .ضمنا بد نیست به این نکته نیز اشاره شود که به نظر در زبان مردمان بینالنهرین
تنها یک کلمه برای اشاره به هر دو مورد «آب» و «مایع منی» وجود داشته است.

شکل  :۱نمایی تقریبی از منطقه بین النهرین

این یافتهها از کاوشهای انجام شده در شهر باستانی اریدو 3در جنوب عراق کنونی به دست
آمده است و حاکی از وجود معبدی برای چنین خدایی است که قدمت آن به حدود ۶۵۰۰
سال قبل میرسد .این یافتهها به صورت مستند به ما میگوید که از حداقل حدود ۶۵۰۰
سال پیش ،آن ارواح باستانی که در نوع خود خدایانی مینیاتوری بودهاند ،آن اجدادی که
میتوانستند خیرخواه و کمک کننده یا در نقطه مقابل شرور و کینه توز باشند ،حاال وارد
مرحله جدیدی از تحول شدهاند .در این دوره ،این پیشاخدایان ،این خدایان مینیاتوری حاال
کمکم به خدایانی اولیه و در نوع خود منحصر به فرد تبدیل شدهاند یا حداقل جای خود را
به چنین خدایانی دادهاند.
1
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خدایانی که میتوان آنها را خدایان اولیه نامید که عمال نمادی از افزایش روز به روز و
توسعه باور به وجود ارواح باستانی هستند .باوری که پایبندی چند هزارساله انسان خردمند
به آن ،او را قانع و از لحاظ ذهنی آماده پذیرش این موضوع کرده که نیرویی فراتر از او
میتواند وجود داشته باشد .حاال در ادامه ،کار به جایی رسیده که انسان خردمند آنها را
نه انسان یا فراانسان که خدایانی کامال متفاوت از انسان ،الیق ستایش ،پرستش و حتی
ساخت معابدی مخصوص میداند.
تغییر و تحولی این چنین در افکار انسان نسبت به باورها و عالیقش در طول چند هزار
سال ،اصال موضوع عجیبی نیست چرا که ما انسانها ذاتا تمایل داریم که در توصیف چیزی
که خیلی دوست داریم ،اغراق کنیم .توصیفاتی که هدفمان را به بتی نشکستنی تبدیل
میکند و حتی ممکن است قوانین طبیعی را هم زیر سوال ببرد .در طول تاریخِ ثبت شده
نیز به دفعات چنین رفتاری از انسانها دیده شده است که مردگان خود را به مقام خدایی
برسانند ،رفتاری که به آن ایزدانگاری ۱گفته میشود .مثالهای زیادی میتوان از ایزدانگاری
در طول تاریخ آورد که از جمله آنها میتوان به خدا خوانده شدن فرعونهای درگذشته
در مصر باستان ،خدا خوانده شدن برخی از مردگان در چین باستان (مانند ژنرالی چینی
در دودمان مینگ 2به نام گوان یو 3پس از مرگش) ،خدا خوانده شدن مسیح در دین
مسیحیت و حتی خدا دانسته شدن علی توسط علیاللهیان ،اشاره کرد.
از بین النهرین که معموال به عنوان اولین محل آغاز تمدن بشر یاد میشود و اوج شکوفایی
آن جایی بین  ۶۵۰۰تا  ۴3۰۰سال قبل بوده است ،میتوان به عنوان اولین مکانی یاد کرد
که به طور مستند برای خود خدایی داشتهاند .رسیدن به چنین باوری موید افزایش توانایی
شناخت و پیشرفت درک انسان خردمند در توسعه باورهایش است .اثر چنین پیشرفتی را
میتوان در زندگی اجتماعی برقرار در این محل نیز مشاهده کرد .به طوری که شواهد
میگوید مردمان ساکن در این محل صرفا کشاورزان یا شکارچیانی معمولی نبودهاند و
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مراتب شغلی مختلفی وجود داشته است و افرادی همچون کشاورزان ،کارفرمایان ،کارگران،
ماهیگیران ،آبجوسازان ،نانوایان ،بازرگانان ،سربازان ،هنرمندان ،معماران و البته روحانیون
وجود داشتهاند.
مستندات حاکی از این است که مفهومی به نام اقتصاد وجود داشته و شامل تولید و تجارت
پارچهبافی ،پشم ،چرم ،روغن کنجد و جو در ازای دریافت مس از عمان ،الجورد از
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 میشده است .مردمان این
منطقه اولین افرادی بودهاند که از گاوآهن ،چرخ سفالگری ،ارابه ،قایق بادبانی ،قانون مدون
و استانداردی برای وزنها و اندازهها استفاده میکردهاند .مهمتر از همه اینها این بوده که
آنها زبان نوشتاری داشتهاند و به همین دلیل است که ما برای اولین بار در طول تاریخ
میتوانیم به صورت مستند و مستقیم از رفتار و تا حدودی از افکار یک انسان خردمند آگاه
شویم .عالوهبر این ،خلق حماسه گیلگمش ۱یکی دیگر از دستاوردهای مردم این منطقه
بوده است ،دستاوردی که از آن به عنوان اولین شعر سروده شده در ادبیات دنیای کالسیک
یاد میشود ،منظومهای که در آن نقش خدایان و همچنین موضوع مرگ به خوبی دیده
میشود.
به نظر ،هر شهر در بین النهرین باستانی دارای خدایی مخصوص به خود بوده است ،خدایانی
که برای هر کدامشان معابدی ساخته میشده است .معابدی که احتماال در هر شهر بلندترین
و مهمترین ساختمان محسوب میشده و فرض مردمان آن دوران بر این بوده که این خدایان
در زمان حضورشان بر روی زمین ،در این معابد حضور پیدا میکنند.
اگرچه اِنکی ،خدای شهر اریدو ،کهنترین خدای مستند به حساب میآید اما در میان
داستانهای مردمان آن زمان میتوان به این مورد برخورد که این خدا نیز خود زاده خدایان
پیشین بوده است .داستانهایی که بر اساس آنها اِنکی در کنار برادرش اِنلیل 2و پدر این
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دو یعنی آن (آنو) ،۱مهمترین خدایان محسوب میشدهاند .در حماسه گیلگمش چنین آمده
که زمانی تنها الههای کهن به نام نامو 2وجود داشت و او بود که آنو (خدای آسمان) و
خواهرش کی( 3الهه زمین) را به دنیا آورد و در ادامه ازدواج آنو و کی بود که منجر به تولد
اِنلیل و اِنکی شد .وجود اِنلیل (خدای باد) موجب جدایی والدین خود و در نتیجه ایجاد
فاصله میان آسمان و زمین شد .به نظر در شهرهای مختلف بین النهرین ،خدایان مختلفی

پرستیده میشدهاند ،خدایانی مانند آنو خدای شهر اوروک (پدر خدایان انکی و اِنلیل) ،اوتو

۴

خدای شهر آرسا ،انلیل خدای شهر نیپور ،اینانا ۵یا همان ایشتار ۶الهه شهر اورک و همسرش
دومزوی ،7نانا 8خدای شهر اور ،شارا 9خدای شهر اوما و نینگیرسو ۱۰خدای شهر الگاش .از
نظر مردمان آن دوران ،قدرت و توانایی هر کدام از این خدایان در یک یا چند محدوده
مشخص بوده است .بهعنوان مثال آنو خدای آسمان ،نانا خدای ماه ،اوتو خدای خورشید،
اخالق و حقیقت ،اِنلیل خدای باد ،هوا ،زمین و طوفان ،اینانا خدای عشق ،زیبایی ،رابطه
جنسی و قدرت سیاسی ،تموز ۱۱خدای باروری و محصول و اِنکی خدای آب بوده است.

شکل  :۲استوانه آدا ،۱2استوانهای باستانی و یافت شده در اَکِد ۱3که نشان دهنده برخی از خدایان آن
دوره است .از راست به چپ به ترتیب :ایسمود( ۱۴پیامرسان اِنکی) ،اِنکی و اینانا
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انسان خردمندی که روزگاری به قدرتمند بودن اجداد درگذشته و اثرگذاری آنها در زندگی
روزمره رسیده بود ،حاال وارد مرحله جدیدی شده است .جایی که او آنها را به خدایانی
تبدیل کرده که دیگر صرفا فراانسانهایی نیرومند نیستند بلکه موجوداتی متفاوت از انسانها
هستند .یکی از نشانههای این تبدیل احتمالی را میتوان در داستانی مالحظه کرد که در
مورد تموز ،خدای باروری و محصول و همسرش اینانا است .مطابق یکی از باورهای مردم
بین النهرین ،اینانا به خاطر ناراحتی از عیاشی و عدم توج تموز ناراحت میشود و به هیوالیی
به نام گاال ۱میگوید که او را به دنیای زیرین 2ببرد ،جایی که برای همیشه در آنجا زندانی
میشود و حتی خدایان هم نمیتوانند او را بازگردانند .با اینحال ،اینانا پس از مدتی پشیمان
میشود به دنبال همسرش میرود و او را پیدا میکند .سپس با کمک ِارشکیگال 3،الهه
دنیای زیرین که خواهر بزرگ اینانا نیز محسوب میشده ،از او محافظت میکند .اینانا با
تموز به توافق میرسد تا هر سال برای شش ماه بتواند دنیای زیرین را ترک کند و به زمین
بیاد تا در زمان رشد محصوالت به مراقبت از آنها بپردازد و سپس برای شش ماه بعدی به
دنیای زیرین بازگردد.
چنین داستانی حداقل دو موضوع را نشان میدهد .اول این که چنین خدایی قبال بر روی
زمین و مانند مردم زندگی میکرده است (مانند اجداد درگذشته که روزی روی زمین
میزیستهاند) و تنها پس از مرگ توانسته وارد دنیای دیگر شود (مانند یک انسان که از نظر
آن مردمان ،تنها پس از مرگش وارد دنیای دیگر میشود) ،روندی که میتوانسته برای
هریک از اجدادِ درگذشته نیز به انجام برسد و از آنها در نهایت خدایانی غیرانسانی بسازد.
مورد دوم این که این خدا تنها شش ماه حضور داشته و در زمان نبودنش نیز امکان اثرگذاری
نداشته است .موردی که نشان میدهد خدایان اولیهای که انسان خردمند در آن دوران
برای خود انتخاب کرده ،هنوز خصوصیات انسانی زیادی را با خود حمل میکنند .تموز تنها
در شش ماهی که کشت و کار برقرار است حضور دارد و در شش ماه دیگر که بیکار است
بایستی در جایی به نام دنیای زیرین منتظر بماند .احتماال این داستان برای این ساخته
شده تا عدم فعالیت تموز در شش ماه دوم و سرد سال که کشاورزی به انجام نمیرسیده
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است را توجیه کند .آن را به دنیای پس از مرگ فرستادهاند ،آن هم طوری که هیچ خدایی
نتواند آن را بازگرداند .با این حال ،استثنایی برایش گذاشتهاند تا با چانهزنی همسر و کمک
خواهر همسرش که الهه دنیای زیرین است ،بتواند در شش ماه دوم که به حضورش نیاز
است ،روی زمین حاضر باشد .پس از چنین رخدادی است که تموز مسئولیت جدید
خداوندی دنیای زیرین را هم به عهده میگیرد.
خدایانی این چنین اگرچه رسما خدا محسوب میشوند اما از نظر نوع عملکرد و جایگاه
تاریخی خدایان اولیه محسوب میشوند ،خدایانی که هنوز نشانههای بسیار زیادی از
رفتارهای انسانی در آنها دیده میشود و جز نام و جایگاه ،تقریبا تفاوت خیلی خاصی با
ارواحی قدرتمند نداشتهاند .شکلگیری این خدایان اولیه در ادامه پاسخهای انسان خردمند
به نادانستههایش بوده ،نادانستههایی که مهمترین آنها مرگ و نیستی بوده است .با
اینحال ،این خدایان اولیه هنوز درگیر مشکالتی مشابه با مشکالت انسانها هستند و
رفتارهایی مشابه با آنها دارند مانند نیاز به خوردن و خوابیدن ،داشتن همسر ،داشتن
نسبت خانوادگی ،همکاری با خدایان دیگر ،وجود سلسله مراتب قدرت و داشتن دستیار و
جانشین و داشتن توانایی مشخص و بعضا محدود.
این که یک انسان آن هم در آن دوره زمانی خدایانش را شبیه به خودش تصور کند چیز
دور از ذهنی نیست و میتوان آن را اولین قدم از تصویرسازی خدایان دانست .موضوعی که
باعث میشده این خدایان همانند انسانها نیازهایی طبیعی هم داشته باشند که طبیعتا
وظیفه تامین آنها برعهده پرستشکنندگان بوده است .گزنوفانس ۱فیلسوف یونانی هم به
همین موضوع و تمایل انسانها به پوشاندن مفاهیم در قالب انسانانگاری و تعابیر انسانگونه
اشاره کرده است و میگوید « افراد فانی تصور میکنند که خدایان متولد میشوند ،لباس
میپوشند و دارای جسم و صدا هستند .مردمان اتیوپی میگویند که خدایانشان دارای
دماغهایی پهن و پوستی سیاه هستند ،تراکیان 2معتقدند که خدایان آنها چشمانی آبی و
موهایی قرمز دارند .با اینحال ،اگر اسبها و گاوهای نر هم میتوانستند تصویری از خدایان
خود ترسیم کنند ،خدایان آنها نیز مشابه با خودشان بود».
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شکل  :۳نمایی از استوانه باستانی یافت شده در اَکِد که نشان میدهد اینانا (ایشتار) در جایگاهش
نشسته و پاهایش بر روی یک شیر قرار دارد در حالی که در مقابلش ،نینشوبور ۱که در مرتبه دوم پس از
او قرار دارد ،مشغول ادای احترام است.

یافتهها حاکی از آن است که مردمان ساکن بین النهرین در آن دوره زمانی ،رسما دارای
نوعی دین سازمان یافته بودهاند ،یافتههایی که از وجود مواردی مانند معبد ،روحانی ،وجود
قوانین و ساخته شدن بایدها ،نبایدها و تابوهای بیشمار تا انجام مراسماتی مانند قربانی
کردن و اعمالی مثل توبه کردن و طلب بخشایش از درگاه خدای معبد و حتی تامین مواد
غذایی به عنوان پیشکش به این خدایان حکایت دارد.
مردمان تمدن بین النهرین معتقد بودند که دنیای پس از مرگ در زیر ما قرار دارد و آن را
ایرکاال 2مینامیدند .اعتقادی که با توجه به دفن مردگان در زمین زیر پا ،پذیرفتنش به
عنوان اولین برداشت این مردمان از محل زندگی بعدی عجیب به نظر نمیرسد .نکته مهم
در مورد باور مردمان بین النهرین به دنیای پس از مرگ این است که از نظر آنها ،در این
دنیا ،نه خبری از مجازات است و نه خبری از محاکمه و بازپرسی .از نظر آنها ،در چنین
دنیایی ،مردگان تنها در فرمی مبهم از زندگی به حیات خود ادامه میدهند .مردگانی که
غذایشان گرد و غبار بوده است و در بعضی مواقع زندگان برای کمک به آنها در سوراخهایی

که در قبرهای آنها ایجاد میکردند برایشان نوشیدنی میریختند ،عملی که به آن افشانش
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گفته میشود و حتی هنوز هم میتوان آن را به صورت مختلف در فرهنگهای متفاوت دید.
اگرچه در مقایسه با مردمان گذشته ،آنها موفق شدهاند که دنیایی مشخص برای پس از
مرگ خلق کنند اما هنوز جزئیات بسیاری مانده تا بر داستان اضافه شود .موضوعی که نیاز
به افزایش فهم و آگاهی او درباره نقصهای موجود در داستانش دارد و بایستی اثر مشخص
آن را در تمدنهای بعدی مانند مصر جستجو کرد.

شکل  :۴مراسم ریختن نوشیدنی برای مردگان در کشور ساحل عاج

ساموئل کرامر ۱استاد زبانشناس دانشگاه پنسیلوانیا و آگاه به مسایل بینالنهرین در این
باره مینویسد« :مردمان آن دوران به صورت راسخی به این باور رسیده بودند که انسانها
از گِل ساخته شدهاند و تنها یک هدف دارند و آن هم تامین مواد غذایی ،نوشیدنی و پناهگاه
برای خدایان در زمان فراغت آنها از امور الهی است» .باوری که توسط بشر رها نشد و
حتی هنوز هم به صورت مشابهی در میان مردمان قرن بیست و یکم دیده میشود .مردمانی
که به گواه آمار حداقل  ۴میلیارد نفر از آنها کم و زیاد معتقدند که انسانها از گِل و در
Samuel Kramer
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جایی به نام بهشت آفریده شدهاند و مهمترین هدف آنها در زندگی عبادت و پیروی از
دستورات خدایی واحد است .البته داستان مردمان قرن بیست و یکم در مقایسه با داستان
مردمان حدود پنج هزار سال پیش تفاوتهایی جزئی دارد از جمله این که انسانهای
امروزی دیگر معتقد به فراهم کردن غذا برای خدایشان نیستند که این ناشی از رشد فکری
انسان خردمند در طول تاریخ خودش است .رشدی که نشان میدهد او چطور در طول
تاریخ ،سعی در اصالح پاسخهای اولیه و خامتر خود داشته است.
سازمان یافته شدن افکار انسانهای خردمند در حدود  ۶تا  7هزار سال پیش در بین
النهرین عالوه بر شکلگیری خدایانی اولیه نتایج دیگری هم داشت که یکی از مهمترین
آنها ،ورود تدریجی این خدایان به اجتماع و اقتصاد جامعه بود .این ورود به این صورت بود
که گردانندگان معابد که تقریبا یک سوم زمین یک شهر به آنها اختصاص داده میشده
است و هدایا و پیشکشهای زیادی دریافت میکردهاند ،کمکم به سمت توسعه کار و بار و
اصطالحا کاسبی خودشان رفتند .به طوری که آنها شروع به پرورش غالت ،سبزیجات،
درختان میوه و حتی گلههای گاو کردند .بعضی از این معابد به قدری بزرگ بودهاند که
حتی به تولید پارچه ،دستساختههای فلزی و چوبی و حتی چرم نیز روی آوردند .ثروت
زیاد معابد آنها را به بانکهایی تبدیل کرده بود که میتوانستند به مردم عادی وام هم
بدهند ،وامهایی که در برخی موارد حتی دارای بهرهای  33درصدی بوده است .همین رونق
میتوانسته گردانندگان معابد را به این سمت ببرد که از چنین موقعیت و منصبی به هر
روشی دفاع و آن را حفظ کنند.
سلطه خدایان بر معابد را میتوان به طور ویژه محدود به  ۶۵۰۰تا  ۵2۰۰سال پیش دانست
دورهای که از لحاظ تاریخی به دوره اوروک ۱معروف است .با این حال با شروع تدریجی
دوران دودمانی 2که پس از دوره اوروک رخ داده است و از  ۵2۰۰سال تا حدود  ۴3۵۰سال
پیش ادامه داشته است ،اوضاع تغییر میکند .حاکمان و پادشاهان در هر شهر یا منطقه به
قدرت بیشتری میرسند و کار به جایی میرسد که سعی میکنند جای معابد را اشغال
کنند .برخی از آنها که متوجه بهرهکشی و سود کالن معابد شده بودند به این نتیجه
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رسیدند که چرا خودشان از این غنیمت بهره نبرند؟ آنها میتوانستند با این تئوری که
خود نمایندگان خدایان معابد بر روی زمین باشند و در نتیجه بخشی از مسئولیت خدایان
را به عهده بگیرند ،با یک تیر دو نشان بزنند .ابتدا این که جایگاه خود را از آنچه بوده است
هم باالتر ببرند و به خود قداست ببخشند که عمال موجب توسعه قدرت آنها و کاهش
امکان مخالفت با آن میشده است .مورد دوم این که به ثروت و مالی که در معابد اندوخته
میشده ،نظارت و مالکیت مستقیم داشته باشند.

شکل  :۵شِکِل ۱بین النهرین با قدمتی حدود  ۵۰۰۰سال و از نظر برخی ،اولین واحد پولی شناخته شده

آنها برای این منظور حتی احتماال در دستکاری نقش خدایان هم وارد عمل شدند به
طوری که مثال شاهد این هستیم که اوتو که قبال خدای انحصاری خورشید بوده است بعد
از این به خدای عدالت تبدیل میشود یا نانا که الهه ماه در نظر گرفته میشد حاال مسئولیت
دامها و گلهها را بهعهده دارد .در موارد شدیدتر حتی این پادشاهان میتوانستهاند ادعای
خدایی کنند یا خود را نمادی معادل خدا بدانند .یکی از مثالهایی که میتوان برای چنین
تعییراتی آورد ،پادشاهی به نام نارامسین 2است که در حدود  ۴2۰۰سال قبل در اَکد بر
تخت نشست و خود را خدا خواند .تایید چنین چیزی را میتوان در مُهر جانشین او یعنی
لوگال-اوشومگال 3مالحظه کرد که در آن در وصف نارامسین چنین آمده است« :نارامسین،
خدای قدرتمند شهر اَکد ،پادشاه چهارگوشه دنیا ،لوگال-اوشومگال کاتب ،حاکم الگاش،۴
Lugal-ushumgal
Lagash
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خدمتگزار تو» .شولگی ۱پادشاهی دیگر بود که دومین پادشاه از سلسه سوم اور 2محسوب
میشد و تقریبا یک قرن پس از نارامسین و برای مدت  ۴8سال حکومت کرد .او در بیست
و سومین سال سلطنتش ادعای خدایی کرد و پس از آن ،هم در زمان زندگی و هم پس از
مرگ بهعنوان خدا پرستیده میشد.
توسعه تمدن اگرچه در اولین شکل شناخته خودش به منطقه بین النهرین مربوط است اما
شواهد حاکی از آن است که این موضوع محدود به آن منطقه باقی نمانده و در مناطق دیگر
نیز به صورت مستقل یا به تاثیر از بین النهرین نیز در سطوح مختلف کمکم پا گرفتهاند.
مواردی مانند پاکستان ،پرو ،اروپای جنوبی و غربی ،چین و به خصوص مصر که مدارک
ثبت شده زیادی نیز از افکار و رفتار مردمانش در آن بازه زمانی موجود است .فارغ از نوع
پیشرفت در هریک از این مناطق ،نقطه اشتراک همه آنها یکجانشینی و کشاورزی است
که عمال قبل از دستاوردهای دیگر آنها بوده است.
پس از تمدن بین النهرین ،میتوان از تمدن مصر به عنوان مهمترین تمدن آن دوران یاد
کرد که هم به نوشتن مجهز شده بودند و هم ایدههای مخصوصی از خود بروز دادند .تمدنی
که با مشاهده ساختار و بافت اجتماعی آن ،پی به شباهت زیادش به جامعه مردمان بین
النهرین میبریم .تمدن مصر از حدود  7۵۰۰سال پیش و با شروع کشاورزی از کنار رود

نیل آغاز شده است و از حدود  ۵۱۰۰سال پیش نیز شاهد حضور اولین فرعون ،به نام نارمر

3

هستیم .در این زمان جامعه مصر تحت امر فرعون به  ۴2منطقه تقسیم میشده است و
شامل افراد مختلفی مانند بردهها ،کشاورزان ،پیشهوران ،مهندسان ،مدیران ،کاتبان،
پزشکان ،روحانیون و البته اشراف زادگان بوده است .از مشخصات دیگر جامعه مصر میتوان
به ساخته شدن معابد برای عبادت خدایان ،وجود اقتصاد متمرکز ،قیمتهای ثابت و
همچنین فعالیت اقتصادی معابد اشاره کرد .معابدی که آنها نیز همانند معابد بین النهرین،
به خاطر رونق اوضاعشان کمکم وارد این مسیر شدند .از جمله کاالهایی که مصریان در
صادرات خود استفاده میکردهاند میتوان به غالت ،کتان ،پاپیروس و محصوالت ساخته
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شده اشاره کرد که در ازای واردات طال از سودان ،برده ،عاج و حیوان وحشی از اتیوپی ،الوار
از لبنان ،روغن زیتون از یونان ،مس و قلع از ترکیه و الجورد از افغانستان بوده است.
مصر باستان پر است از خدایان و مراسمات مذهبی به طوری که مورخ یونانی ،هرودوت ۱در
مورد مصریان میگوید « آنها مردمانی مذهبی هستند که دارای مراسمات مذهبی پیوسته
و مفصلی هستند» .مصریان خدایان متنوعی برای خود در نظر گرفته بودند که برخی از
آنها عبارتاند از اُزیریس 2خدای حاصلخیزی ،کشاورزی ،زندگی پس از مرگ ،همسرش
ایزیس 3و فرزند این دو ،حوروس ۴که غالبا به عنوان خدای آسمان و سلطنت از آن یاد
میشود ،رَع ۵خدای ماه ،توث ۶خدای آسمان ،نوت 7الهه آسمان ،شو 8خدای صلح ،هوا و باد
و سِت 9خدای طوفان ،خشونت و بینظمی.
موارد مشابه زیادی میان خدایان مصر و خدایان بین النهرین دیده میشود ،داشتن ظاهر
مشخص ،نسبت خانوادگی و تولید مثل ،محدود بودن و تخصصی بودن قدرت هر خدا و
موردی مانند نیاز آنها به مواد غذایی و هدایای پیشکش شده ،از جمله آنها است .به
طوری که حتی تا سه بار در روز غذاهایی مجلل مانند گوشت ،میوه ،نان ،انواع سبزیجات و
حتی کیک ،آبجو و شراب به پیشگاه این خدایان در معابد تقدیم میشده است .خوردنیهایی
که البته با این بهانه که جلوی فاسد شدن آنها گرفته شود ،توسط کاهنان میان خودشان
و گردانندان معابد تقسیم میشده است .از طرف دیگر ،بعضا دیده شده است که در میان
خدایان بین النهرین ،ممکن است برخی خدایانی که قدرت مشابهی دارند اما در فرهنگهای
مختلفی پرستیده میشدهاند با یکدیگر معادل و یکی در نظر گرفته شوند .مثال در یک مورد
آن ،نانا الهه ماه سومریان با سین ۱۰خدای ماه اَکدی یکی تلقی شده و هردو معادل هم قرار
میگیرند ،به این معنی که به یک چیز اشاره دارند و یکی هستند (نانا-سین) .با اینحال،
در میان خدایان مصری شاهد موضوع دیگری به نام ترکیب خدایان مختلف هستیم .به
عنوان مثال ،در میان خدایان مصری ،خدایی موسوم به خدای باروری وجود داشته که
9
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نامش آمون ۱بوده است که بعدا در برهههایی از زمان یکبار با مین ،2خدای مردانگی ترکیب
و با عنوان خدای آمون-مین معرفی میشود و یک بار دیگر هم با رَع ،خدای خورشید
آمیخته و با عنوان خدای آمون-رَع معرفی میشود.

شکل  :۶برخی از خدایان شناخته شده در مصر باستان.
برای نشان دادن میزان تاثیری که مصریان از مردمان بین النهرین گرفتند میتوان به
داستان خدایی به نام اُزیریس اشاره کرد .او با خواهرش ایزیس ازدواج میکند و سپس
توسط برادرش سِت ،به خاطر حسادت کشته میشود و بعد از آن است که مجددا با کمک
ایزیس میتواند برای مدتی به زندگی بازگردد .اُزیریس که خدای حاصلخیزی محسوب
میشود ،در ادامه به خدای دنیای زیرین تبدیل میشود و در زمان کشت محصوالت به

Min

2
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زمین بازمیگردد .داستانی تقریبا مشابه با آنچه در بین النهرین و در مورد خدایانی به نام
تموز و اینانا (ایشتار) بیان میشده است.
آداب دفن مردگان نیز در مصر باستان به تدریج دارای تغییراتی میشود به طوری که تا
 ۵۵۰۰سال قبل تعداد مراسمات دفن و همچنین اشیای دفن شده در کنار اجساد افزایش
مییابد .این افزوده شدن بر جزئیات تا  ۵۵۰۰سال پیش ،کار را به جایی میرساند که
مراسم دفن مردم معمولی از مراسم دفن اشرافزادگان جدا میشود .عالوه بر این ،کمکم
مرسوم میشود که بر روی قبر درگذشتگان اشرافزاده ،سنگهایی مستطیلی قرار داده
شود ،امری که احتماال به نشانه احترام بوده است.
شواهد مربوط به طرز فکر مصریان باستان به زندگی پس از مرگ ،نشان میدهد که آنها
باور داشتهاند که زندگی پس از مرگ همانند زندگی مرسوم است اما نوع آن متفاوت و به
دو شکل وجود دارد .شکل اول آن کَع ۱نامیده میشده و دقیقا مشابه با جسم فرد در این
دنیا است .وجود چنین باوری بوده است که مصریان را بر آن داشت تا با استفاده از تکنیک
مومیایی کردن سعی در حفظ اجساد مردگان کنند .تکنیکی که انجامش تا  7۰روز زمان
میبرده و فقط هم در مورد انسانها اجرا نمیشده ،چرا که شواهد مومیایی کردن حیوانات
هم در یافتههای تاریخی دیده میشود .مومیایی کردن روشی بوده که هم علم و هم هنرش،
هردو در مصر توسعه یافته است و به عنوان نشانی برجسته از تمدن مصر محسوب میشود.
شکل دوم بَع 2نامیده میشده و عمال میتوان آن را معادل روح یا جسمی غیرمادی نامید.
مصریان بَع را به صورت پرندهای ترسیم میکردند که دارای سری مانند سر انسان است .در
باور مصریان ،فرد پس از مرگ ،وارد دنیای زیرین میشده که نامش دُوات 3بوده و تنها راه
دسترسی به آن از طریق قبر است.

در ادامه چنین سفری ،اُزیریس که خدای مرگ محسوب میشود ،در محلی به نام راهروی
حقیقت ۴قلب فرد درگذشته را بر روی کفه ترازوی خودش میگذارد و آن را بر اساس
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حقیقت ،خِرد ،درستی و نظم هستی میسنجد .اگر فرد مورد نظر قلب سبکی داشته باشد
و ترازو میزان باشد ،به او اطمینان داده میشود که میتواند به زندگی جاویدان در محلی
به نام مزرعه رید ۱که مقصد نهایی مردگان است برسد .با اینحال ،اگر ترازو به خاطر قلب
پر از گناه و سنگین فرد ،میزان نشود او از این موهبت محروم خواهد شد .مزرعه رید جایی
است که در آن خزانی در کار نیست ،محصوالت کشاورزی همیشه پربار و بدون آفت هستند،
فرد نه دردی را تجربه میکند ،نه دیگر خواهد مرد و تمامی آنچه به خاطر مرگ از دست
داده بوده است را مجددا به دست میآورد.
شکل  :۷بَع ،یکی از دو شکلی است که مصریان
برای زندگی پس از مرگ به آن اعتقاد داشتند .در
باور مصریان تمامی موجودات زنده ،از گیاهان تا
حیوانات و حتی خدایان دارای بَع هستند و بَع
نیروی خود را از غذاهای قرار داده شده در قبر
تامین میکند .برخالف شکل بَع ،شکل کَع باید هر
شب با جسم فرد مرده ارتباط برقرار کند تا بقایش
تضمین شود و وظیفه بَع نظارت بر چنین موضوعی
است .شاید بتوان َبع را منشا ایده «روح» در ادیان
ابراهیمی در نظر گرفت.

توصیف چنین مکانی آرمانی و خیالانگیز به نظر گام دیگر مصریان در توسعه باورهای اولیه
مردمان بین النهرین بوده است .از نظر مصریان دنیای پس از مرگ صرفا جایی سرد و
تاریک مانند زیر زمین نبوده است بلکه درگاهی برای ورود به دنیای پسین بوده که در آن
فرد بر اساس اعمالش میتوانسته به خوشی ابدی برسد .ایده وجود مکانی که مصریان آن
را جایی فارغ از درد و رنج و پر از خوشی توصیف کردهاند در واقع میتوانسته پیش زمینهای
برای همان بهشتی باشد که بعدا در ادیانی مانند ادیان ابراهیمی (یهودیت ،مسیحیت و
اسالم) با کمی اصالح و افزودن جزئیات بیشتر ارایه شده است.
Field of Reeds
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شکل  :۸روز قضاوت مردگان توسط اُزیریس ،اُزیریس نشسته بر تخت ۴2 ،قاضی برای قضاوت و
هیوالیی به نام آموت ۱در زیر کفه ترازو ،منتظر خوردن قلب افراد ناالیق و گناهکار

باور مصریان به این که زندگی پس از مرگ عینا مانند زندگی امروزی است آنان را بر این
میداشته که موارد زیادی را در داخل قبر به همراه مردگان دفن کنند .به صورت کلی آنها
 3مورد را در کنار مردگان دفن میکردند .مورد اول مواد غذایی بوده است ،چرا که آنها
فکر میکردند جسم مادی فرد یا همان کَع ،پس از مرگ نیاز به خوردن و نوشیدن دارد.
مورد دوم شامل دفن خدمتکاران به همراه فرد درگذشته بوده است .موضوعی که ممکن
است در آن زمان منحصر به تمدن مصر بوده باشد .با اینحال ،این رسم اولیه بعدا با
جایگزینی اوشابتی 2اصالح میشود .اوشابتی تندیسهای کوچکی بودهاند که به عنوان
جایگزین و نماد خدمتکاران در کنار مردگان دفن میشدند .باور بر این بوده که بعد از زنده
شدن فرد پس از مرگ ،آنها هم زنده میشوند و به فرد درگذشته کمک میکنند .اما
سومین مورد ،که به کتاب مردگان 3نیز مشهور است ،دستورالعملهایی مکتوب برای فرد
درگذشته بوده است .دستورالعملهایی که به او آموزش دهند چطور تنفس مجدد را آغاز
کند و چطور به پاهایش نیرو وارد کند تا بتواند به دنیای پسین برسد .دستورالعملهایی که
حتی در بعضی موارد آنچنان پرجزئیاتتر بودهاند که روش ساخت آبجو نیز در آن قید شده
بوده است.
1
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در مقایسه با مردمان بین النهرین ،مردمان مصر باستان به صورت مشخصی بر جزئیات
افکار خود افزوده بودند .به طوری که دنیای دیگر را نه صرفا جایی برای امتداد «من» و
«بودن» که جایی برای حساب و کتاب اعمال آدمیان نیز میپنداشتند .آنها برای مردگان
خود دستورالعمل مکتوب قرار میدادند و عالوه بر این که میان جسم مادی و غیرمادی
تفاوتی مشخص قایل بودند ،بر این باور بودند که حتی جسم مادی فرد هم پس از مرگ به
زندگی باز میگردد .میزان فهم و خرد انسان خردمند در تمدن مصری حاال به جایی رسیده
که در نظرش دنیا دیگر بیحساب و کتاب نیست و هرچه بکاری روزی آن را درو خواهی
کرد ،حتی اگر شده این اتفاق در دنیای دیگری رخ دهد .حاال انسان خردمند توانسته عالوه
بر مرگ ،پاسخی برای بیعدالتیها و ظلمهایی که از سوی همنوعانش میبیند نیز بیابد.
پاسخی که احتماال در میان عامه مردم که قشری مستضعف و مظلوم بودهاند و معموال
دستشان به جایی بند نبوده ،طرفداران مخصوصی داشته است.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،عالوه بر مصر در مناطق دیگر هم شاهد شکوفایی و رشد
افکار مردم 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
حدود  ۵۵۰۰تا  7۰۰۰سال پیش ،تمدن در جنوب شرق اروپا به خصوص در مناطقی مانند
بلغارستان و رومانی کنونی کمکم آغاز میشود .تمدنی که تشکیل روستاها ،ساخت خانههای
دوطبقه روستایی و نشانههای حضور گلههای حیوانات اهلی مانند گوسفند و خوک در آنها
دیده میشود .از نشانههای بارز این تمدن میتوان به وجود مجسمههایی از جنس گِل،
مرمر ،استخوان ،مس و طال اشاره کرد .در قبرهای یافت شده در این ناحیه در حدود ۶۵۰۰
سال پیش ،عالوه بر اشیای متداول ،تعدادی اشیای دستساخته و از جنس طال نیز یافت
شده که اولین دستساختههای از جنس طال در تمام تاریخ محسوب میشوند .وضعیت در
غرب اروپا هم با فاصله زمانی بیشتر به صورت تقریبا مشابهی به پیش رفته است به طوری
که از حدود  ۵هزار سال پیش شاهد توسعه کشاورزی و تشکیل جوامع بزرگ در این منطقه
هستیم .عالوه بر این سازههای سنگی بزرگی در حوالی این دوره ساخته شدند که از
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مهمترین آنها میتوان به بناهای استونهنج ۱یا اِیوبری 2اشاره کرد ،بناهایی که به نظر با
اهدافی مذهبی ساخته شدهاند.
توسعه باور به خدایان و عبور از باورهایی بدویتر مانند اجداد و ارواح نیرومند ،در طول
تاریخ ثابت نمانده و شواهد حاکی از توسعه چنین باوری در فرهنگها و تمدنهای مختلف
است .از جمله این خدایان میتوان به خدایان اساطیری در چین باستان مانند شانگدی یا

شانگ-تی( 3خدای قانون ،نظم ،عدالت و خلقت) ،گویانین( ۴الهه رحم و مروت) ،یان وانگ

۵

(خدای مرگ و دنیای پسین) و خدایان اساطیری یونان باستان مانند زئوس( ۶خدای آسمان
و رعد و برق) ،پوسایدن( 7خدای دریاها) ،هادس( 8خدای مردگان) اشاره کرد که از حدود
 28۰۰سال پیش در اسطورههای مربوط به یونان باستان دیده میشوند .عالوهبر این،
خدایان روم باستان مانند وِستا( 9الهه آتش ،خانه و خانواده) ،ژوپیتر( ۱۰خدای آسمان ،خدای
رعد و برق ،پادشاه خدایان که معادلی برای زئوس بوده است) و کویرینوس( ۱۱خدای جنگ)
در حدود  2۴۰۰سال پیش که غالبا نمونههای معادلسازی شده از خدایان یونانی بودند و

مواردی مانند اودین( ۱2خدای جنگ ،مرگ ،خرد) ،فریگ( ۱3الهه پیشگویی و دانش) و ثور

۱۴

(خدای رعد و برق) که از حدود  ۱۰۰۰تا  ۱2۰۰سال پیش در اسطورههای اسکاندیناوی
وجود داشتهاند ،نمونههایی دیگری از این موضوع هستند.
فارغ از قدرت خدایانی که در دورههای زمانی مختلف ،در مناطق و تمدنهای متفاوت مورد
پرستش و عبادت قرار میگرفتهاند ،یک موضوع مسلم است .این که انسان خردمند در هر
کدام از این تمدنها به این سطح از فهم و دانش رسیده که بتواند پاسخ اولیه خود برای
مرگ یعنی «ممکن بودن ناممکنها» که نشانههای رسیدن به آن از حدود  ۴۰هزار سال
پیش به طور واضح دیده میشود را به سطحی ارتقا بدهد که حاال بداند پاسخ سوال «ممکن
بودن ناممکنها توسط چه کسی؟» چیست .سوالی که شواهد نشان میدهد واکنش انسان
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خردمند به آن ،ارایه یک جواب نهایی نبوده است و قرار است جوابهایش به مرور بهبود
پیدا کند تا در نهایت پاسخی بیابد که بتواند همه چیز را با آن توجیه کند .پاسخی که به
نظریهای برای همه چیز منتهی میشود .اگر پاسخ اولیه او را به این سوال« ،اجداد
درگذشته»« ،ارواح نامیرا» و در مجموع فراانسانهایی که نامیرا شدهاند ،بدانیم ،که به نظر
در حدود  ۱۱تا  ۱2هزار سال پیش اعتقاد به آنها رواج داشته است ،حداقل از حدود  ۶تا
 7هزار سال پیش ،پاسخ او به پاسخ بهتری به نام «خدایان» ارتقا پیدا میکند .خدایانی
اولیه که اگرچه در بسیاری از مشخصهها شبیه همان انسانها و بهتر بگوییم مانند همان
اجداد و نیاکانش بودهاند اما از نظر او آنها دیگر انسان نبودند و وجودی غیرمادی داشتهاند.
با اینحال ،این پاسخ هنوز پاسخ نهایی محسوب نمیشود و برای دیدن پاسخهای حتی
بهتر باید چند هزار سال دیگر روند تغییر طرز فکر و روش زندگی او را دنبال کنیم.
باور به وجود خدایان مختلف که هر کدام در اموری تخصص داشتند و عمال خدایانی اولیه
بودند برای چند هزار سال توسط بشر خردمند دنبال شد و بر ابعاد آن افزوده شد ،باوری
که تقریبا از حدود  ۶۵۰۰سال پیش تا حداقل حدود  3۵۰۰سال پیش نقشی عمده در باور
و افکار انسانها داشته است .تکخدایی یا یکتاپرستی ۱اما از طرف دیگر باوری است که
کمکم و از البالی افکار انسان آن دوران سر بر میآورد .منطقی بوده است که بشر کمکم
به این نتیجه برسد اگر یک خدا میتواند در یک ،دو یا سه زمینه توانایی و قدرت داشته
باشد ،چرا خدایی نباشد که بتواند در همه امور توانا باشد؟ چرا به جای دنبال کردن خداهای
مختلف ،یک خدا را برنگزینیم؟ کمی خصلت کمالگرایی 2که در عامه مردم دیده میشود،
میتوانسته راه چنین مسیری را برایمان هموار کند.
ریشههای یکتاپرستی مانند بسیاری از حقایق تاریخی دیگر کامال دقیق نیست و شروع آن
موضوعی مبهم است .با اینحال ،یکی از مهمترین نقاط تاریخی که برخی از مورخین
معتقدند یکتاپرستی از آنجا آغاز گشته ،امپراطوری فرعونی به نام آخِناتون 3است .این فرعون
که تاریخ سلطنتش جایی بین  33۵7تا  337۴سال پیش بوده ،همسر ملکهای به نام
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نِفرتیتی ۱بوده است .آخناتون چند سال پس از شروع سلطنتش شروع به ترویج پرستش
آتون 2میکند ،سمبلی که نماد خورشید محسوب میشده است .او نام خود را که قبال
آمونهوتپ چهارم و به معنای «آمون راضی است» 3بود به آخناتون به معنای «برای آتون
موثر است» ۴تغییر میدهد و عالوه بر ترویج خورشیدپرستی شروع به تخریب آثار و معابد
مربوط به خدای غالب و رایج آن دوره یعنی آمون-رَع ۵میکند.

شکل  :۹آخناتون و همسرش نفرتیتی در کنار دخترانشان در زیر پرتوهای خورشید

مشخص نیست که آخناتون یکتاپرست ۶بوده ،به یک از چندپرستی 7معتقد بوده یا این که
تکپرست 8بوده ،یعنی اگرچه همزمان به وجود خدایان دیگر باور داشته اما تنها پرستش
یکی از آنها را برگزیده بوده است .با اینحال ،یک چیز قابل اتکا به نظر میرسد آن هم
این است که این دوره ،زمانی است که نشانههای پیدایش اولین نوع خدای واحد که توسط
یک حکومت تبلیغ میشود ،برای اولین بار در طول تاریخ انسان خردمند مشاهده میشود.
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اگرچه روی آوردن به یکتاپرستی ممکن است شروعش از آخناتون و پرستش خورشید
باشد ،با اینحال ،میتوان شاهد نشانههایی از ظهور تفکری مشابه با یکتاپرستی در
تمدنهای دیگر مانند آئین زرتشتی در پرستش اهورامزدا ۱در ایران باستان در حدود 3۰۰۰
تا  3۵۰۰سال پیش و همچنین آئین هندو در پرستش برهمن 2در حدود  3۵۰۰سال پیش
در هند نیز بود .با اینحال ،در این زمینه قطعیتی در کار نیست و برخی معتقدند این آئینها
هم نوعی تکپرستی و نه یکتاپرستی مطلق بودهاند و البته این که در دینی مانند زرتشتی،
شواهد حاکی از وجود دوگانگی 3نیز وجود دارد.
فارغ از این که بخواهیم دقیقا کجا را به عنوان زمان و محل دقیق شروع یکتاپرستی بر روی
تقویممان سنجاق کنیم ،میتوانیم اینطور به موضوع بیاندیشیم که تاریخ انسان خردمند
در بازه حدود  3تا  ۵هزار سال پیش در دورهای مهم به سر میبرده است .دورهای که در
آن احتماال شاهد ظهور تدریجی تکپرستی و سپس یکتاپرستی هستیم .همانطور که به
مرور بر قدرت فهم و اندیشه انسان افزوده شده است ،منطقی است که باورهای او که نتیجه
مستقیم قدرت فهم و اندیشهاش هستند نیز همین روند افزایش و تکمیل شدن تدریجی را
طی کنند .به زبانی دیگر انسانی که همواره نشسته بوده است ،نمیتوانسته بدون یادگیری
۴

نحوه راه رفتن ،شروع به دویدن کند .اگر پرستش جمعی از خدایان و اصطالحا چندپرستی

در حدود پنج هزار سال پیش امری عادی تلقی میشده است ،رسیدن به پرستش یک
خدای واحد نمیتوانسته بدون عبور از دورهای هرچند کوتاه از رایج بودن تکپرستی رخ
داده باشد ،دورهای که انسانها اگرچه بعضا حضور سایر خدایان را رد نمیکردهاند اما به
دالیل مختلف با انتخاب یکی از آنها به سمت تکپرستی رفتهاند .امری که نشانههای آن
را میتوان در حدود  ۵هزار سال پیش ،در دوران آخناتون و پس از آن مالحظه کرد.
باوری مانند زرتشتی که یکی از تالشهای رسیدن به خدایی واحد بوده است مثل سایر
باورهایی که انسان خردمند برای خود بنا نهاده است ،شروعی دفعی و ناگهانی نداشته است.
بررسی ریشههای دین زرتشتی نشان میدهد که این باور نیز خود ریشه در آئین کهن ایران
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باستان دارد .آئینی چندخدایی که در آن معبد و اصطالحا پانتئونی از خدایان وجود داشته
که شامل  ۱2خدا بوده است .در میان این خدایان ،اهورامزدا دارای باالترین مقام بوده و
اصطالحا ریاست معبد خدایان را بر عهده داشته است .در کنار او ۱۱ ،خدای دیگر حضور
داشتند که اهریمن یا انگرهمَینیو(۱خدای شر) ،میترا( 2الهه خورشید در حال طلوع) و
آناهیتا( 3الهه باروری ،آب ،سالمتی ،بهبودی ،خِرد و حتی جنگ) از جمله آنها بودهاند.
از حدود  3۰۰۰تا  3۵۰۰سال پیش فردی به نام زرتشت با ارایه تفسیری نو از این آئین
باستانی ،آئین زرتشتی را بنا میکند .آئینی که در آن دیگر خبری از خدایان قدرتمند
دوازدهگانه نیست .در این تفسیر نو ،دوازدهگانگی به دوگانگی تغییر پیدا میکند و خدایان
قبلی اگرچه حفظ میشوند اما رتبه و دامنه قدرت آنها کاهش پیدا میکند .معموال این
خدایان تضعیف شده که اصطالحا ربالنوع نیز خوانده میشوند ،با نام ایزد ۴نیز یاد میشوند
که به معنای «شایسته احترام یا پرستش» است .ایزدانی مانند وهومنه( ۵تجلی مرتبط با
نیت و تفکر خوب) ،امرتات( ۶تجلی مرتبط با کامیابی و نامیرایی) و هیوروتات( 7تجلی مرتبط
با آب ،کامیابی و سالمت) که به نظر ایده و الگویی برای حضور موجوداتی به نام فرشته در
ادیان بعدی مانند یهودیت ،مسیحیت و اسالم بودهاند .از طرفی در باور زرتشتی ،خود
اهورامزدا نیز یک ایزد تلقی میشود ،آن هم از عالیترین و بلندمرتبهترین نوعش.
در این دوگانگی ارایه شده در دین زرتشت ،اهورامزدا که قبال ریاست معبد خدایان را برعهده
داشته به خدایی تقریبا قادر مطلق و بیهمتا تبدیل میشود که سازنده عالم و خیر مطلق
است .نقش مقابل او به عنوان شرّی بیهمتا ،به اهریمن داده میشود که یک تنه در مقابل
اهورامزدا قد علم کرده است .موجودی شر مطلق که خلقتش به دست خود اهورامزدا بوده
است .در آئین زرتشتی اهورامزدا و اهریمن عمال به دو قطب مثبت و منفی تبدیل شدهاند
که از لحاظ قدرت با یکدیگر برابر محسوب میشوند .چنین دوگانگی خیر و شری ،با کمی
تعدیل قدرت شر ،میتوانسته خود پایهای برای ظهور یکتاپرستی متداول در دینی مانند
یهودیت و پس از آن مسیحیت و اسالم شود .در باور زرتشتی میتوان مورد دیگری نیز
Haurvatat

7

4

1

5

2

Yazata
Vohu Manah
6
Ameretat

۱3۱

www.Atheistiran.com
www.AtheistIran.com

Angra Mainyu
Mithra
3
Anahita

فصل پنجم :اولین نظریه همه چیز ساخته میشود؛ خدای قادر مطلق!

یافت که در نوع خود جدید است که عبارت است از حضور فردی به نام زرتشت بر روی
زمین .فردی به نمایندگی از خدای معرفی شده که بعدا افکار و آموزههایش به صورت مدون
در کتابی به نام اوستا ۱گردآوری میشود .زرتشت در ابتدا یک روحانی و مروج مذهبی بوده
است اما با بنیانگذاری مکتب زرتشتی به مقام پیامبری ارتقا پیدا میکند .کاهنی که دیگر
نه یک کاهن معمولی و یا حتی اعظم که نماینده مستقیم فرامین اهورامزدا ،خدای معرفی
شده بوده است.
مطابق باورهای زرتشتی و همانند آنچه در مصر باستان وجود داشته ،فرد پس از مرگش بر
اساس سنجش اعمال و رفتاری که در زندگی داشته به بهشت یا جهنم میرود .روند کار
نیز به این صورت در نظر گرفته میشده که روح فرد که در آئین زرتشتی اوروان 2نامیده
میشود ،پس از مرگ فرد ،تا سه روز در کنار جسد منتظر بررسی اعمالش توسط خدا
میماند .در روز چهارم ،اوروان بایستی از روی پلی به نام پل چینود 3عبور کند که پلی میان
دنیای زندگان و مردگان است .اوروان پس از عبور از این پل میتواند به فروهر ۴که جوهر
حیات نامیده میشود ،ملحق شود تا به زندگی ابدی برسد.
در باور زرتشتیان ،اهورامزدا خالق هرچیزی است ،خدایی نادیدنی ،جاویدان و برخالف
خدایان اولیه بین النهرینی و مصری ،خدایی خلق نشده که همیشه وجود داشته است.
پیدایش چنین باوری به این معناست که بشر حاال میتواند چیزی را متصور شود که عامل
همه چیز است ،عاملی نادیدنی و علت العلل همه چیز که دیگر نیازی به نشان داده شدن
و هویدا شدن ضعفهایش نداشته باشد .خدایانی که در دوران گذشته به صورت خدایان
اولیه وجود داشتند و انسان خردمند برای وجود آنها داستانهای متعددی ارایه میکرد،
ضعفهای فراوانی داشتند .ضعفهایی که بسیاری از آنها را میتوان با تبدیل شدن
اهورامزدا به خدایی واحد رفع شده دانست .به عنوان مثال در میان خدایان مصری ،خدایی
به نام آتوم ۵وجود داشته که بر اساس باور مصریان از هیچ کسی متولد نشده بوده و خود،
خودش را خلق کرده بوده است .در نتیجه مصریان با چنین باوری ،عمال مشکل خلق شدن
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خدا توسط دیگری را حل کرده بودند .با اینحال ،مطابق باور مردمان مصر ،این خدا بسیار
خودارضایی میکرده و حتی شکلگیری جهان هستی هم نتیجه خودارضایی او بوده است.
در مجموع این که اگرچه به نظر مشکل خلق شدن خدا در چنین خدایی رفع شده اما
مشکالت دیگر مانند خصوصیات انسانوارگی همچنان سرجای خودش باقی مانده است.
با رشد فهم انسان خردمند ،او کمکم به این مرحله گام نهاده است که اگر خدایی میتواند
منشا انسانی و زمینی نداشته باشد و بتواند هرکاری بکند ،پس چه نیازی دارد که همانند
انسانها دیده شود ،زاده شود ،ازدواج کند و نسبت خانوادگی داشته باشد .اصال چه نیازی
دارد که نقطه شروعی داشته باشد ،چرا که نیاز به نقطه شروع ناشی از ضعف اوست .او در
مسیر کامل کردن نظراتش که ابتدا از سوال «پس از مرگ چه میشود» شروع شد و حاال
به سوال «علت العلل همه چیز چیست؟» رسیده ،مجبور است که هرچه بیشتر خصوصیات
انسانی را از این نظریه جدیدش بزداید ،مخصوصا مواردی مانند زادن و زاییده شدن.
در نظر گرفتن نقطه شروع برای خدایی که عامل همه چیز است عمال به معنای آن است
که او قبل از آن وجود نداشته است .به نظر از حدود  3تا  ۴هزار سال پیش و با تبدیل
شدن اهورامزدا به خالقی واحد ،انسان خردمند به چنین مهمی رسیده است که در نظریهاش
نباید جای خالی وجود داشته باشد و خدای او باید وجودی همیشگی و دائمی باشد .نظریه
او که شامل عاملی برای تمامی علتها و علتالعلل همه پدیدهها محسوب میشده است،
دیگر به خدایانی اولیه و دارای قدرتهایی محدود نیاز نداشته و در عوض به خدایی همه
فن حریف نیاز داشته است .خدایی که عامل و سازنده همه چیز است ،هرکاری از دستش
برمیآید و به طور خالصه ممکن کننده ناممکنهاست و میتوان وجود او را نظریهای برای
همه چیز در نظر گرفت .میتوان با کمک او علت وقوع صاعقههای ترسناک ،زمینلرزهها و
طوفانهای سهمگین را توجیه کرد .با وجود چنین وجود نیرومندی ،امکان توجیه هرچیزی
وجود دارد ،از خورشیدگرفتی تا مرگ یک نوزاد چند روز پس از تولدش ،از بیماریهای
ناشناخته و العالج تا قحطی و گرسنگی .حاال به نظر ،انسان خردمند برای اولین بار در طول
تاریخ حیاتش به یک پاسخ واحد بهعنوان منشا و مبدا هر اتفاقی در دنیا رسیده بود.
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با همه این حرفها ،شواهد حاکی از این است که انسانها از توسعه اندیشه و افکار خود در
راه رسیدن به اولین نظریه همه چیز دست نکشیدند و هرچه بیشتر با ضعفهای خود در
این مسیر آشنا شدند ،بیشتر تالش کردند تا به مرور باز هم به اصالح این خدای قادر مطلق
خود بپردازند چرا که هنوز جای کار داشت .به طوری که میتوان گفت این نظریه اولیه با
وجود مفهومی مانند دوگانگی خیر و شر مطلق هنوز میلنگید .انسانها تالش کردند که به
مرور این به نظر آخرین مانع ،یعنی برابری قدرت شر با خیر را هم کمرنگ کنند .از نظر
آنها منطقی نبوده است که هیچ قدرتی یارای مقابله با علتالعلل همه چیز یعنی خدای
قادر مطلق را داشته باشد .برابری قدرت شر با قدرت خیر به معنای ناتوانی خیر و ضعف در
قدرت مطلق او به حساب میآید .نقطه ضعفی که پیدایش راه حل آن را میتوان کمکم در
یهودیت و دنبال شدن آن در دیگر آئینهای ابراهیمی یعنی مسیحیت و اسالم مالحظه
کرد.
یهودیت که بسیاری از آن به عنوان اولین یکتاپرستی واقعی یاد میکنند را تقریبا میتوان
همدوره با آئین زرتشتی در نظر گرفت (ظهور هر دو ،در حدود  3تا  ۴هزار سال قبل)،
باوری که نشانههای مربوط به ریشههای اولیه آن ،حتی به حدود  ۴هزار سال قبل هم
میرسد .آئینی که مردمان باورمند به آن ،خود را ملت برگزیده میدانستند و در آن دیگر
خبری از نیروی اهریمنی که دارای قدرتی همتراز با خدا باشد نبود .در این راه حل جدید،
هرچند نیروی شر و پلیدی همچنان مخلوق خدای قادر مطلق به حساب میآید اما دارای
نیروی بسیار ضعیفتری در مقایسه با اوست.
خدایی که یهودیان آن را به عنوان عاملی برای همه چیز معرفی کردند نامش یهوه ۱بود،
خدایی جاویدان ،بدون شکل مشخص و دارای قدرت و دانش مطلق .خدایی که برخالف
خدای زرتشتیان ،دنیا را نه برای به دام انداختن اهریمن که به خاطر زندگی انسان ،آن هم
در شش روز از یک هفته هفت روزه خلق کرده است .هفت روز بودن یک هفته هم از جمله
قراردادهایی است که مردمان بین النهرین از بنیانگذاران آن بودند.

)Jehovah )Yəhōwā
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شکلگیری چنین داستانی نشانههایی از خودمرکزبینی انسان خردمند را به خوبی نشان
میدهد .او حاال به شناختی دست یافته که خودش را ستون مرکزی و علت آفرینش گیتی
میداند .موضوعی که با این شدت و مقدار در تاریخ او سابقه نداشته است .مطابق طرحی
که یهودیان به آن باور داشتند ،خدا در روز اول نور و ظلمت ،در روز دوم آسمان ،در روز
سوم زمین ،گیاهان و درختان ،در روز چهارم خورشید ،ماه و ستارگان ،در روز پنجم ماهیان
و پرندگان ،در روز ششم انسانها و حیوانات و در روز هفتم به استراحت پرداخته است.

شکل  :۱۰مراحل ساخته شدن جهان به دست یهوه در آئین یهود

برای رسیدن به توصیف دقیقتری از خدای مورد پرستش یهودیان میتوان به نظرات
فیلسوفان یهودی مراجعه کرد ،هرچند که بسیاری از آنها قرنها پس از ظهور اولیه این
آئین میزیستهاند .به عنوان مثال ،ابن میمون فیلسوف یهودی که در قرنهای  ۱2و ۱3
میالدی میزیسته ،در مورد خدای یهود این چنین گفته است:
خدا ،علت همه چیز ،یکی است .این «یکی بودن» به معنای یکی در یک مجموعه نیست و
همچنین به معنای یک گونه (که میتواند شکلهای مختلفی داشته باشد) هم نیست .یکی بودن
خدا به معنای یکی که خود از اجزای دیگری ساخته شده هم نیست و همچنین به معنای یک
جزیی که خود میتواند به اجزای دیگری تقسیم شود هم نیست .به جای همه آنها ،خدا هویتی
واحد و یگانه است که متفاوت از هرنوع وحدت و یگانگی دیگر است- .کتاب  ۱3اصل ایمان
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با وجود همه تالشهای انجام شده برای بیعیبتر کردن چنین خدایی ،با اینحال یک
ویژگی مهم به اسم شخصوارگی ،انسانانگاری ۱یا همان خصوصیات انسانی در آن دیده
میشود .خدایی که صحبت میکند ،خسته میشود ،خشمگین میشود ،کینه توزی به خرج
میدهد ،حیله میکند ،مهربانی نشانی میدهد ،صحبتهایی با ظاهر و ادبیاتی مردانه دارد،
جنس مرد را بر زن برتری میدهد ،میتواند ببیند و بشنود .موضوعی که در خدای معرفی
شده در سایر ادیان همین خانواده یعنی مسیحیت و اسالم هم دیده میشود .فارغ از چنین
ویژگیهایی که به نظر ،انسان خردمند در ابتدا راه حلی برای جلوگیری از آنها نداشته و
مواردی مانند تثلیث در مسیحیت که خدای واحد در سه وجود (پدر ،پسر و روح القدس)
تجلی داده میشود ،به صورت کلی میتوان خدای معرفی شده در سه دین ابراهیمی
(یهودیت ،مسیحیت و اسالم) را یکی در نظر گرفت .خدایی مطلق و بیهمتا که هیچ نیرویی
یارای مقابله با او را ندارد ،باید و نبایدهای معلوم ،کتاب و همچنین نماینده مشخص بر روی
زمین دارد .البته هیچ کدام از این کتابها دقیقا در ابتدای پیدایش این ادیان و مستقیما
به دست این به اصطالح نمایندگان خدا نوشته نشدند و همگی به مرور و در ادامه پیدایش
این ادیان تهیه شدند.
فارغ از این که آیا بنیانگذاران این ادیان ،خود ساده لوحانی بودهاند که تحت تاثیر میلشان
برای به رسیدن به حقیقت ،داستانبافی کردهاند یا صرفا شیادانی بودهاند که بر نادانی مردم
سوار شدند و در این مسیر ،مطابق امیال شخصیشان هرچه خواستهاند بافتهاند ،یک چیز
مسلم به نظر میرسد .این که مسیر کلی راهکارهای آنها با مسیر نیاز انسان خردمند به
دانش بیشتر در مورد زندگی همسو بوده است و آنها نیز دانسته یا نادانسته در همین
مسیر گام برداشتند .احتماال به همین خاطر بوده که ادیانی این چنین تا امروز باقی ماندهاند
و پس از گذشت مدتی نه تنها از بین نرفتند که بر جمعیت معتقدین و پیروان آنها نیز
اضافه شده است .ادیانی که معموال یا پایههای خود را با زور بنیاد نهادند یا در زمان توسعه
و ترویج ،خود را به دیگران دیکته کردهاند .به عنوان مثال تعداد بیشماری از ایرانیان در
جنگ با اعراب کشته شدند و بازماندگان عمال با شمشیر آخته اعراب ،اسالم را پذیرفتند.
Anthropomorphism
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وضعیت برای این بازماندگان به صورتی بوده است که برای چندین دهه در خفقان زندگی
میکردند ،طوری که حتی زبان مادری خودشان را هم از یاد برده بودند .با اینحال ،حاال و
پس از  ۱۴قرن ،نوادگان آن بازماندگان چنان به آن اعراب که قاتلین اجدادشان بودند عشق
میورزند و در سالروز مرگشان به عزاداری میپردازند که انگار نه انگار این باورهای ارثی و
تقلیدی نه با تعقل و اندیشه که با زور و خشونت بر اجدادشان تحمیل شدهاند.
از طرفی دیگر این که امروز نزدیک به  2میلیارد مسلمان یا حدود  2/۵میلیارد مسیحی در
سراسر نقاط دنیا زندگی میکنند به این معنی نیست که تک تک این افراد از تمامی آنچه
به آن باور دارند مطمئن و برای همه آنها دالیلی منطقی و عقالنی دارند .در واقع آنها با
کمک این اعتقادات به این نقطه رسیدهاند که باور کنند ،اگرچه همه چیزها را نمیدانند اما
پاسخ همه آن نادانستهها خداست .آنها نظریهای برای همه چیز دارند که به آن خدا
میگویند ،خدایی ازلی و ابدی با قدرت و دانش مطلق که هیچ چیزی از دایره قدرتش
بیرون نیست .همان خدای عامل بیماری مرگ سیاه ،۱که در دوران اوج خودش چند صد
میلیون نفر را مانند برگ درخت به روی زمین ریخت ،یا قحطی چین که فقط طی دو تا
سه سال ( )۱9۵9-۱9۶۱موجب مرگ جمعیتی بین  ۱۵تا بیش از  ۵۵میلیون نفر شد.
خدایی که مهم نیست چقدر تناقض و مشکل در وجودش و همچنین نظریهای برای همه
چیز بودنش وجود دارد ،معتقدین به او همچنان بر پاسخ خود مصرند .بهطوری که حتی
اگر امروز شهابسنگی به زمین بخورد و تمامی جمعیت انسانهای روی زمین را هم محو
کند ،چنین رخدادی را همچنان مطابق با نظریه خود میدانند و آن را مشیت الهی قلمداد
میکنند.
ظاهر شدن خدا و بهخصوص خدای واحد ،به عنوان نظریهای برای همه چیز ،اگرچه اولین
تالش بشر برای پاسخ به سواالت بنیادینش در مورد زندگی و هستی بوده است اما آخرین
هم نبوده و احتماال نخواهد بود .نظریهای که هرچه بر عمرش افزوده شده ،بر شکافها و
مشکالتش هم اضافه شده است .شکافهایی که هرچند متفکرین مذهبی زیادی قرنهاست
که مشغول ترمیمشان هستند ،با اینحال برخی از آنها اساسا تعمیرنشدنی به نظر میرسند.
Black Death
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شکافهایی به نظر پرنشدنی که حتی عمیقتر از شکافهایی هستند که اساسا این نظریه
قرار بود آنها را پر کند.
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اولین نظریهای که بهترین نظریه نشد؛ هویدا شدن شکافها!
انسانها اﺯ هﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ انﺪاﺯﻩ ﺗﻔﻜﺮ
نﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ ناﺑﻮﺩﯼ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ ﻣﺮﮒ.
ﺗﻔﻜﺮ ،ﻭاژگﻮن کﻨﻨﺪﻩ ﻭ انقالﺑﯽ ،ﻣﻬﻴﺐ ﻭ هﻮﻟﻨاﻙ ﻭ
نسﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺘﻴاﺯات ،ﺳاخﺘاﺭهاﯼ ﻣﻮجﻮﺩ ﻭ ﻋاﺩتهاﯼ
ﺁﺳاﻳﺶﺑﺨﺶ ،ﺑﯽﺭﺣﻢ اﺳﺖ .ﺗﻔﻜﺮ ،ﺑﯽقﻴﺪ ﻭ ﺑﻨﺪ،
نسﺒﺖ ﺑﻪ قﺪﺭت ﺑﯽﺗﻔاﻭت ﻭ ﺩﺭ ﻣقاﺑل انﺪﻳﺸﻪهاﯼ
کﻬﻦ کﻪ ﺗالش کﺮﺩﻩانﺪ ﻋاقالنﻪ ﺑاشﻨﺪ ،ﺑﯽﺗﻮجﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻪ قﻌﺮ جﻬﻨﻢ ﺳَﺮﻙ ﻣﯽکﺸﺪ ﻭ نﻤﯽهﺮاﺳﺪ .ﺗﻔﻜﺮ،
ﻋﻈﻴﻢ ،ﭼاﺑﻚ ﻭ ﺁﺯاﺩ ،ﺭﻭشﻨاﻳﯽ ﺩنﻴا ﻭ شﻜﻮﻩ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.

ــ ﺑﺮﺗﺮانﺪ ﺭاﺳل

ﺗجﺮﺑﻪ نﺸان ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ کﻪ ﻣﻬﻢ نﻴسﺖ نﻈﺮ شﻤا ﭼقﺪﺭ جاﻣع ﻭ ﺩﺭﺳﺖ اﺳﺖ ،هﻤﻴﺸﻪ هسﺘﻨﺪ
افﺮاﺩﯼ کﻪ ﺑا ﺁن ﻣﺨاﻟف ﺑاشﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اگﺮ طﺮﺯ فﻜﺮﯼ ﺩﺭ کﻮﺗاﻩ ﻣﺪت ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨطقﻪاﯼ ﻣحﺪﻭﺩ
ﺑﺘﻮانﺪ نﻈﺮ  ۱۰۰ﺩﺭصﺪ افﺮاﺩ ﺭا ﺑا خﻮﺩ هﻤﺮاﻩ کﻨﺪ ،ﺑا گذشﺖ ﺯﻣان ﻭ هﻤچﻨﻴﻦ ﺑا انﺘقال ﺁن
طﺮﺯ فﻜﺮ ﺑﻪ ﺩﻳگﺮ ﻣﻨاطق ،کﻢکﻢ ﻣﺨاﻟﻔﺖها هﻮﻳﺪا ﻣﯽشﻮﺩ .ﻣثالهاﯼ ﺯﻳاﺩﯼ ﻣﯽﺗﻮان ﺁﻭﺭﺩ
کﻪ ﻋﺪﻩاﯼ هﺮﭼﻨﺪ انﺪﻙ ،ﻣﺨاﻟف ﺑاﻭﺭﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺑسﻴاﺭ پذﻳﺮفﺘﻪ شﺪﻩ ﺑاشﻨﺪ کﻪ ﺑﺮاﯼ ﺁشﻨا
شﺪن ﺑا ﺁنها کافﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﯼ ﺑﻪ ﺗئﻮﺭﯼهاﯼ ﺗﻮطئﻪ ﻣﻮجﻮﺩ ﺑﺰنﻴﺪ ،اﺯ ﺳﻮﺳﻤاﺭ ﺩانسﺘﻦ
ﺭﻭﺳاﯼ جﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜا ،ﺗا ﺑاﻭﺭ نﺪاشﺘﻦ ﺑﻪ ﻭجﻮﺩ ﻣاﻩ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﯽ اﺯ ﻣثالهاﯼ شﻨاخﺘﻪ
شﺪﻩﺗﺮ ﭼﻨﻴﻦ طﺮﺯ فﻜﺮهاﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺨﺖگﺮاﻳان اشاﺭﻩ کﺮﺩ کﻪ ﺑا ﻭجﻮﺩ ﺯنﺪگﯽ ﺩﺭ
قﺮن ﺑﻴسﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ ،ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑاﻭﺭنﺪ کﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺨﺖ اﺳﺖ .هﻤچﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع ﺭا ﺑﻪ
صﻮﺭت ﻭاﺭﻭنﻪ هﻢ ﺩﺭ نﻈﺮ گﺮفﺖ ،فاﺭغ اﺯ اﻳﻦ کﻪ نﻈﺮ شﻤا ﭼقﺪﺭ ناکاﻣل ﻭ اشﺘﺒاﻩ ﺑاشﺪ ،ﺑاﺯ
هﻢ افﺮاﺩﯼ پﻴﺪا ﻣﯽشﻮنﺪ کﻪ اﺯ ﺁن ﺩفاع کﻨﻨﺪ ﻭ ﺑا ﺁن ﻣﻮافق ﺑاشﻨﺪ ،ﻣﻮضﻮﻋﯽ کﻪ ﺭﺩپاﯼ ﺁن
ﺭا ﻣﯽﺗﻮان ﺩﺭ ﺳﻴﺮ پﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻔﻬﻮم خﺪا ﻭ نﻈﺮﻳﻪاﯼ ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻮﺩنﺶ ﺑﻪ خﻮﺑﯽ ﻣﺸاهﺪﻩ
کﺮﺩ.
ﻣﯽﺗﻮان انﺘﻈاﺭ ﺩاشﺖ اﺯ ﺣﺪاقل  ۱۰۰هﺰاﺭ ﺳال پﻴﺶ کﻪ شﻮاهﺪ ﺣاکﯽ اﺯ گامهاﯼ ﺗﺪﺭﻳجﯽ
انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﻦ ﺑاﻭﺭ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ کﻪ ﻣﺮﮒ پاﻳان ﻣاجﺮا نﻴسﺖ ،ﻋﺪﻩاﯼ ﻭجﻮﺩ
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ﺩاشﺘﻪانﺪ کﻪ ﻣﺨاﻟف ﺁن ﺑاشﻨﺪ ﻭ اﻳﻦ اﻳﺪﻩ ﺭا پﻮچ ﻭ ﺳاخﺘگﯽ ﺑﺪانﻨﺪ .ﻣﺘاﺳﻔانﻪ ﺑا ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ
ﻣﻜﺘﻮب نﺒﻮﺩن ﻭقاﻳع ﺁن ﺩﻭﺭان ﻣا هﻢ اطالﻋﯽ اﺯ ﭼﻨﺪ ﻭ ﭼﻮن ﺁن نﺪاﺭﻳﻢ .ﻣﻮضﻮﻋﯽ کﻪ ﺑﺮاﯼ
ﺩﻳﺪن شﻮاهﺪ ﻣحﻜﻢ اﺯ ﺁن ﺑاﻳﺪ ﺣﺪاقل ﺗا ﻣسﺘﻨﺪ شﺪن ﻭقاﻳع صﺒﺮ کﻨﻴﻢ.
ﻣا انسانها ﺑﻌﺪ اﺯ هﺰاﺭان ﺳال ﺁﻣﻮﺯش ﻭ ﺗﻌلﻴﻢ ،هﻨﻮﺯ ﺗﻮان ﺑﺮخﻮﺭﺩ کاﻣال ﻣﻨطقﯽ ﺑا افﻜاﺭ
ﻣﺨاﻟف خﻮﺩﻣان ﺭا نﺪاﺭﻳﻢ .ﺣاال ﺑﻴاﻳﺪ ﺗصﻮﺭ کﻨﻴﺪ کﻪ ﻣثال ﺩﺭ  ۳۰هﺰاﺭ ﺳال پﻴﺶ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ
قﺒﻴلﻪ کﻮچنﺸﻴﻦ ،ﻳﻚ نﻔﺮ قصﺪ ﺩاشﺘﻪ کﻪ ﺑا ﺁﺩاب ﻣﺘﺪاﻭل ﺩفﻦ جسﺪ ﻣﺨاﻟﻔﺖ کﻨﺪ ﻭ ﻣثال
قﺮاﺭ ﺩاﺩن ﺯﻳﻮﺭﺁالت ﺩﺭ کﻨاﺭ جسﺪ ﻣﺮﺩﻩ ﺭا کاﺭ اﺣﻤقانﻪاﯼ ﺑﺪانﺪ .فﻜﺮ نﻤﯽکﻨﻢ هﻴﭻ کﺪام اﺯ
ﻣا ﺩﻟﻤان ﺑﺨﻮاهﺪ کﻪ جاﯼ ﺁن فﺮﺩ ﺑاشﻴﻢ ﭼﺮا کﻪ ﻭاقﻌا نﻤﯽﺗﻮان ﻣطﻤئﻦ ﺑﻮﺩ کﻪ ﺑﺮخﻮﺭﺩ ﺩﻳگﺮ
اﻋضا ﺑا فﺮﺩﯼ کﻪ اﺯ نﻈﺮ خﻮﺩشان ﺑا ﺯﻳﺒاﺗﺮﻳﻦ پاﺳخ ﺁنها ﺑﻪ ﺯنﺪگﯽ ﻣﺨاﻟﻔﺖ ﻣﯽکﻨﺪ ،ﭼﻴسﺖ.
ﺁن هﻢ ﺯﻣانﯽ کﻪ نﻪ هﻨﻮﺯ خﺒﺮﯼ اﺯ قانﻮن ﺭﺳﻤﯽ ﺑﻮﺩﻩ ،نﻪ پلﻴسﯽ ﺩﺭ کاﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ نﻪ ﺣﺘﯽ فﻬﻢ
انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺁن جا ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ کﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﻪ نام ﺩﻣﻮکﺮاﺳﯽ ﻭ ﺗحﻤل ﻋقاﻳﺪ
ﻣﺨاﻟف ﺑاﻭﺭ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ .ﺣﺘﯽ اﻣﺮﻭﺯ هﻢ کﻪ قﺮن ﺣاکﻤﻴﺖ قانﻮن ﻭ ﺩﻣﻮکﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ،هﻨﻮﺯ
شاهﺪ کﺸﺘﻪ شﺪن انسانها صﺮفا ﺑﻪ خاطﺮ ﺩاشﺘﻦ ﺑاﻭﺭﯼ ﻣﺨاﻟف ﺑا ﺑاﻭﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ هسﺘﻴﻢ.
نﻤﯽﺗﻮان ﻣطﻤئﻦ ﺑﻮﺩ کﻪ اﺯ کﯽ ،ﻣﺨاﻟﻔﺖ ﺑا ﺑاﻭﺭ گﺮﻭﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ،ﺗﻮهﻴﻦ ،ﺑﯽاﻳﻤانﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺣاﻟﺖ
شﺪﻳﺪﺗﺮ انﻜاﺭ ﻭ نﻮﻋﯽ اﺭﺗﺪاﺩ ﺗلقﯽ ﻣﯽشﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑا اﻳﻦﺣال ،ﺁنﭼﻪ ﺑﻪ نﻈﺮ ﻣﻨطقﯽ ﻣﯽﺭﺳﺪ
ناپسﻨﺪ ﺑﻮﺩن ﻣﺨاﻟﻔﺖ ﺑا ﺑاﻭﺭهاﯼ گﺮﻭﻩ ﻭ جاﻣﻌﻪ اﻣﺮﯼ ناگﻬانﯽ نﺒﻮﺩﻩ ﻭ اﺣﺘﻤاال ﺭﻭنﺪﯼ افﺰاﻳﺸﯽ
ﺩاشﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ طﻮﺭﯼ کﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻭاکﻨﺸﯽ اﻭﻟﻴﻪ ﻣانﻨﺪ ناﺭاﺣﺘﯽ ،ﺗا ﻭاکﻨﺶهاﯼ جﺪﯼﺗﺮﯼ
ﻣانﻨﺪ ﺗﻮهﻴﻦﺁﻣﻴﺰ ﺩانسﺘﻦ ﻭ پاﺳخ ﺩاﺩن ،طﺮﺩ کﺮﺩن ﻭ ﺣﺘﯽ اﻋﻤال ﻣجاﺯات ﺭا اﺯ جﻤلﻪ ﺁنها
ﺩانسﺖ.
ﺑا افﺰاﻳﺶ پاﻳﺒﻨﺪﯼ انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑاﻭﺭهاﻳﯽ کﻪ ﺑﻪ نﻈﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺮ اﺳﺘحﻜام ﺁنها ﺑﻪ
خصﻮص ﺩﺭ ذهﻨﺶ افﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽشﺪﻩ اﺳﺖ ،طﺒﻴﻌﺘا هﺰﻳﻨﻪ ﻣﺨاﻟﻔﺖ ﺑا ﭼﻨﻴﻦ ﺑاﻭﺭهاﯼ ﺭﻳﺸﻪﺩاﺭﯼ
نﻴﺰ افﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳافﺘﻪ اﺳﺖ .شﻤا اگﺮ ﺩﺭ خانﻮاﺩﻩ خﻮﺩﺗان ﺑا ﻣﻮضﻮﻋات ﺑﻨﻴاﺩﻳﻦ ﻭ ﻣقﺪﺳاﺗﯽ
ﻣﺨاﻟﻔﺖ کﻨﻴﺪ کﻪ ﺳالها ﺑا ﺁنها ﺯﻳسﺘﻪانﺪ ،شاﻳﺪ ﺩﺭ اﺑﺘﺪا اﺯ شﻤا ﺑﺮنجﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮاﺭﺩ شﺪﻳﺪﺗﺮ
ﺣﺘﯽ شﻤا ﺭا طﺮﺩ کﻨﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺭفﺘاﺭﯼ اﻣا ﺩﺭ ﻳﻚ جاﻣﻌﻪ ﺩاﺭاﯼ قانﻮن ﺳﻔﺖ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺩﺭﺑاﺭﻩ
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ﻣقﺪﺳات ،صﺮفا ﺑﻪ طﺮﺩ شﺪن ﻣﻨﺘﻬﯽ نﻤﯽشﻮﺩ ﻭ ﺑاﻳﺪ خﻮﺩ ﺭا ﺑﺮاﯼ ﻣجاﺯاتهاﯼ ﺳﺨﺖﺗﺮﯼ
ﺁﻣاﺩﻩ کﻨﻴﺪ ،ﻣجاﺯاﺗﯽ کﻪ ﺣﺘﯽ ﺗا ﻣﺮﺩن شﻤا ﺭا هﻢ شاﻣل ﻣﯽشﻮﺩ .ﺑﺮ اﺳاس هﻤﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮان
انﺘﻈاﺭ ﺩاشﺖ کﻪ اﺯ ﺯﻣان ﻳﻜجانﺸﻴﻦ شﺪن انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ ،شﻜلگﻴﺮﯼ ﺗﺪﺭﻳجﯽ جﻮاﻣع ﻭ
ﺭاﻳج شﺪن قانﻮن ،هﺰﻳﻨﻪ ﻣﺨاﻟﻔﺖ ﺑا ﺑاﻭﺭهاﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ هﻢ ﻭاﺭﺩ ﻣﺮﺣلﻪ کاﻣال ﻣﺘﻔاﻭﺗﯽ ﺩﺭ
ﻣقاﻳسﻪ ﺑا ﺯنﺪگﯽ قﺒاﻳل ﺑﺪﻭﯼ شﻜاﺭﭼﯽ-خﻮﺭاکجﻮ شﺪﻩ اﺳﺖ.
اﻳﻦ کﻪ هﻤﻪ انسانها ﺑا ﻣﻮضﻮﻋﯽ ﻣﻮافق نﺒاشﻨﺪ ،ﻣﺨصﻮصا ﻣﻮضﻮﻋﯽ کﻪ ﻣثاﻟﯽ ﻋﻴﻨﯽ ﻭ ﻣسﺘﻨﺪ
ﺑﺮاﯼ ﺁن ﻳافﺖ نﻤﯽشﻮﺩ ،ﻣﻮضﻮﻋﯽ طﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑا اﻳﻦﺣال ،هﻤﻪ افﺮاﺩ ﺗﻮان اﺑﺮاﺯ ﻣﺨاﻟﻔﺖ،
ﺣﺪاقل ﺑﻪ صﻮﺭت ﺁشﻜاﺭ ﻭ صﺮﻳح ﺭا نﺪاﺭنﺪ کﻪ اﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮانﺪ ﻣثال ناشﯽ اﺯ ﺗﺮس ﺩﺭ اﺑﺮاﺯ ﻋقﻴﺪﻩ،
ناﺗﻮانﯽ ﺩﺭ اﺳﺘﺪالل ﻳا اهﻤﻴﺖ نﺪاﺩن فﺮﺩ ﺑﻪ ﺁﺭاﯼ ﺩﻳگﺮان ﺑاشﺪ .فﺮﺩﯼ ﺭا ﺗصﻮﺭ کﻨﻴﺪ کﻪ ﺩﺭ
ﻣﻴان ﻣﺮﺩﻣان ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ شﺶ هﺰاﺭ ﺳال پﻴﺶ ،صﺮفا اﺯ ﺩاﺩن پﻴﺸﻜﺶ ﻭ هﺪاﻳا
ﺑﻪ ﻣﻌاﺑﺪ خﺪاﻳان اﻣﺘﻨا ﻣﯽﻭﺭﺯﻳﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺁن هﻢ ﻣﻌاﺑﺪﯼ کﻪ کﻢکﻢ ﺑﻪ خاطﺮ ﺩاشﺘﻦ قﺪﺭت
اقﺘصاﺩﯼ ﺑاال ﻣﯽﺗﻮانسﺘﻪانﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗصﻤﻴﻤات ﻣﺪنﯽ ﻭ قﻮانﻴﻦ جاﻣﻌﻪ نﻴﺰ ﺗاثﻴﺮ ﺑگذاﺭنﺪ .اﻳﻦ
فﺮﺩ ﺑﻪ ﺭاﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮانسﺘﻪ ﺗﻮﺳط هﻤساﻳگان کﻤﯽ فضﻮل ﻳا ﺑﺪخﻮاهﺶ ﺑﻪ کاهﻨان ﻣﻌاﺑﺪ
گﺰاﺭش شﻮﺩ ﻭ پس اﺯ ﺁن ﺗﻮﺳط کاهﻨان ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﯽاﻳﻤانﯽ ،۱کﻔﺮگﻮﻳﯽ 2ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭجﻪ ﺑاالﺗﺮ ﺑﻪ
ﺗﻮهﻴﻦ ﺑﻪ خﺪاﻳان ﻣﺘﻬﻢ شﻮﺩ .جﺮمهاﻳﯽ کﻪ ﺩﺭ اﺩاﻣﻪ ﻭ ﺩﺭ صﻮﺭت ﺗﻜﺮاﺭ ﺭفﺘاﺭﯼ ﻣﺸاﺑﻬﻪ ،ﺣﺘﯽ
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ انﻜاﺭ خﺪاﻳان نﻴﺰ ﺗﺒﺪﻳل شﻮﺩ .ﺑا ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ قﺪﺭت ﻣﻌاﺑﺪ ﻭ اﻟﺒﺘﻪ طﺮﺯ فﻜﺮ کلﯽ
جاﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﻤاﻳﺖ اﺯ ﻣﻌاﺑﺪ ،اﺗﻬاﻣاﺗﯽ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮانسﺘﻪ ﻋﻮاقﺐ ﺗﻨﺒﻴﻬﯽ ﺑسﻴاﺭ ﺑﺪﯼ ﺭا
ﺑﺮاﯼ خﻮﺩ فﺮﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ اطﺮافﻴانﺶ ﺩﺭ پﯽ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ.
هﻤانطﻮﺭ کﻪ اﻭﻟﻴﻦ نﻈﺮﻳﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﺣال ﻣحﻜﻢ کﺮﺩن پاﻳﻪهاﯼ خﻮﺩ
اﺳﺖ ،کﻢکﻢ ﺑﺮ قﺪاﺳﺖ ﺁن نﻴﺰ افﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽشﻮﺩ .قﺪاﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨا کﻪ پاﺳﺨﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺯ ﺁن
ﻭجﻮﺩ نﺪاﺭﺩ ﻭ کسﯽ کﻪ ﺑا ﭼﻨﻴﻦ پاﺳﺨﯽ ﻣﺨاﻟﻔﺖ کﻨﺪ ﻋﻤال ﺩﺭ ﺗضاﺩ ﺑا ﻋقل ﺳلﻴﻢ جﻤﻌﯽ
اﺳﺖ .اﺯ نﻈﺮ انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ پاﺳﺨﯽ کﻪ قﺮنها ﺑلﻜﻪ هﺰاﺭﻩهاﺳﺖ کﻪ ﺑﻪ شﻜلهاﯼ ﻣﺨﺘلف ﺑﻪ
ﺁن پاﻳﺒﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗقﺮﻳﺒا هﻤﻮاﺭﻩ ﺗاﻳﻴﺪ اکثﺮﻳﺖ ﺭا ﺩاشﺘﻪ اﺳﺖ ،نﻤﯽﺗﻮانﺪ اشﺘﺒاﻩ ﺑاشﺪ .اﺯ نﻈﺮ
Impiety
Blasphemy
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اﻭ کسﯽ کﻪ ﺑا ﭼﻨﻴﻦ پاﺳﺨﯽ ﻣﺨاﻟﻔﺖ کﻨﺪ ﻭ ﺑا ﻋقل ﺳلﻴﻢ اکثﺮﻳﺖ ﺩﺭ جﻨگ ﺑاشﺪ ﻳا
غﻴﺮﻋاﻣﺪانﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽکﻨﺪ ﻳا ﻋاﻣﺪانﻪ .ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ اﻭل اﻭ ﻣجﻨﻮن ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻭم اﻭ خطﺮناﻙ
اﺳﺖ .خطﺮﯼ کﻪ هﺮﭼﻪ انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ نﻈﺮﻳﻪ خﻮﺩش ﻣطﻤئﻦ ﻣﯽشﺪﻩ ،اﺯ ﺩﻳﺪ اﻭ
ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺁن خطﺮ نﻴﺰ افﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽشﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان اﺯ جﻨﺒﻪ ﺩﻳگﺮﯼ نﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع پﺮﺩاخﺖ کﻪ ﭼﺮا ﻣﺨاﻟﻔﺖ ﺑا ﺑاﻭﺭهاﻳﯽ کﻪ ﻣﻮﺭﺩ
پذﻳﺮش ﻋاﻣﻪ ﻣﺮﺩم ﺑﻮﺩﻩ ،ﻣﯽﺗﻮانسﺘﻪ ﺑا ﭼﻨﻴﻦ هﺰﻳﻨﻪهاﻳﯽ ﺭﻭﺑﺮﻭ شﻮﺩ ،ﻣﻮضﻮﻋﯽ کﻪ ﺣﺘﯽ
هﻨﻮﺯ هﻢ ﺗقﺮﻳﺒا ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ .ﺩانسﺘﻦ کﻪ ﺩﺭ اﺑﺘﺪاﻳﯽﺗﺮﻳﻦ ﺣاﻟﺖ خﻮﺩش هﻤان ﺩﺭﻳافﺖ
اطالﻋات اﺯ ﻣحﻴط پﻴﺮاﻣﻮن اﺳﺖ ﺭا ﻣﯽﺗﻮان اﺯ اﺳاﺳﯽﺗﺮﻳﻦ فﻌاﻟﻴﺖهاﯼ هﺮ ﻣﻮجﻮﺩ ﺯنﺪﻩ ﺩﺭ
نﻈﺮ گﺮفﺖ .هﺮگﻮنﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳا اخﺘالﻟﯽ ﺩﺭ ﺩاﺩﻩهاﯼ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻣﯽﺗﻮانﺪ ﺑﺮاﯼ ﻳﻚ ﻣﻮجﻮﺩ ﺯنﺪﻩ،
ﺩﺭ ﺳطﻮح ﻣﺨﺘلف فﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﻙ ،ناگﻮاﺭ ﺗلقﯽ شﻮﺩ ،ﭼﺮا کﻪ ﺑﻪ اﺭﺗﺒاط اﻭ ﺑا ﻭاقﻌﻴﺖ خاﺭجﯽ
ضﺮﺑﻪ ﻭاﺭﺩ ﻣﯽکﻨﺪ .ﺩﺭ نﺘﻴجﻪ ﺑﻪ صﻮﺭت ﻣسﺘقﻴﻢ ﺑﺮ ﺑقاﯼ اﻭ ﻣﻮثﺮ اﺳﺖ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻮجﻮﺩ هﻤﻮاﺭﻩ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽکﻨﺪ ﺑﻪ نحﻮﯼ اﺯ ﺁن ﺩﻭﺭﯼ گﺰﻳﻨﺪ .هﻤانطﻮﺭ کﻪ قﺒال نﻴﺰ ﺑﻪ ﺁن اشاﺭﻩ شﺪ ،ﻣغﺰ نﻴﺰ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺁنﭼﻪ ﻣا ﺭا ،ﻣا کﺮﺩﻩ اﺳﺖ ،اﺯ نﺪانسﺘﻦ ﻭ اﺑﻬام ﺑﻴﺰاﺭ اﺳﺖ .ﺑﻪ طﻮﺭﯼ کﻪ ﺗحقﻴقات
هﻢ نﺸان ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ کﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﻋﻴﻨﯽ ﻭ ذهﻨﯽ ،ﺩﺭ ﺯﻣانﯽ کﻪ ﺑا ﻋﺪم قطﻌﻴﺘﯽ ۵۰
ﺩﺭصﺪﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ هسﺘﻴﻢ ،ﺑﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان خﻮﺩش ﻣﯽﺭﺳﺪ .شاﻳﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴل اﺳﺖ کﻪ
ﻣغﺰ ﺗﻤاﻳل ﺑسﻴاﺭﯼ ﺑﻪ ﻳافﺘﻦ اﻟگﻮ ﺩﺭ ﻣﻴان ﺩاﺩﻩهاﯼ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺩاﺭﺩ .اﻟگﻮهاﻳﯽ کﻪ اگﺮﭼﻪ ﺑﻌضا
ﺗﺸﺨﻴص ﺁنها ﺑا اشﺘﺒاﻩ نﻴﺰ هﻤﺮاﻩ اﺳﺖ اﻣا ﻣﯽﺗﻮانﻨﺪ ﺩﺭ کﻨاﺭ ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﯼ ﺩاﺩﻩهاﯼ ﻭﺭﻭﺩﯼ
ﺑﻪ ﻣغﺰ کﻤﻚ کﻨﻨﺪ کﻪ انﺮژﯼ کﻤﺘﺮﯼ ﻣصﺮف کﻨﺪ .ﻳﻜﯽ اﺯ ﻣثالهاﯼ ﻣﺮﺗﺒطﯽ کﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺑاﺭﻩ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺁن اشاﺭﻩ کﺮﺩ ،پﺪﻳﺪﻩاﯼ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺁپﻮفﻨﻴا ۱اﺳﺖ کﻪ ﺣاکﯽ اﺯ ﺗﻤاﻳل ﻣغﺰ ﺩﺭ اﻳجاﺩ
اﺭﺗﺒاطات ﻣﻌﻨﯽﺩاﺭ ﺣﺘﯽ ﻣﻴان ﭼﻴﺰهاﯼ ﺑﯽﺭﺑط اﺳﺖ .ﻣﻮضﻮﻋﯽ کﻪ ﻳﻜﯽ اﺯ ﺯﻳﺮﻣجﻤﻮﻋﻪهاﯼ
ﺁن ﺑا نام پاﺭﻳﺪﻭﻟﯽ 2شﻨاخﺘﻪ ﻣﯽشﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨاﯼ ﻣﻌﻨﯽﺩاﺭ ﺩانسﺘﻦ ﺗصاﻭﻳﺮ ﻭ صﺪاهاﯼ ﺗصاﺩفﯽ
اﺳﺖ .ﺩﻳﺪن پﻨجﻪ ﺩﺳﺖ فاطﻤﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁش نذﺭﯼ ،نام اهلل ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺑاﺩﻣجان ﻳا ﺩﻳﺪن ﭼﻬﺮﻩ
ﻣسﻴح ﺑﺮ ﺭﻭﯼ نان ،هﻤگﯽ ﻣثالهاﻳﯽ اﺯ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع هسﺘﻨﺪ.
Apophenia
Pareidolia
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شکل  :۱ﻣﺘﺪاﻭلﺗﺮﻳﻦ پاﺳخهاﯼ ﺁﺯﻣﻮنﯽ شﻨاخﺘﻪ شﺪﻩ ﺑﻪ نام ﺗسﺖ ﺭﻭﺭشاخ۱؛ ﺁﺯﻣﻮنﯽ کﻪ ﺩﺭ ﺁن ﺑﻪ
ﺩاﻭطلﺒان کاﺭتهاﻳﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﻳﻨﻚﺑالت 2نﺸان ﺩاﺩﻩ شﺪﻩ ﻭ اﺯ ﺁنها خﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽشﻮﺩ ﺑگﻮﻳﻨﺪ ﭼﻪ
ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ .پاﺳخها ﺑﺮگﺮفﺘﻪ اﺯ  ۳ﻣﻨﺒع ﻣﺨﺘلف اﺳﺖ.

ﺑا ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ کﻪ انﺮژﯼ ،ﻋاﻣل ﺑسﻴاﺭ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺑقاﯼ ﻣﻮجﻮﺩات ﺯنﺪﻩ ﻣحسﻮب ﻣﯽشﻮﺩ،
طﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ کﻪ ﻣغﺰ هﻤﻮاﺭﻩ ﺑﻪ ﺩنﺒال ﺭاهﻜاﺭهاﯼ ﺑا ﻣصﺮف انﺮژﯼ کﻤﺘﺮ ﺑاشﺪ .ﺁن هﻢ
ﺭاهﻜاﺭهاﻳﯽ قطﻌﯽ کﻪ ﻣﺒﻨاﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳاﻳﺮ فﻌاﻟﻴﺖهاﻳﻤان ﺑاشﺪ .ﻣغﺰ ﻭ ﺩﺭ نﺘﻴجﻪ ﻣا ،ﺗﻤاﻳل
ﺩاﺭﻳﻢ کﻪ هﻤﻴﺸﻪ پاﺳخهاﻳﯽ قطﻌﯽ ﻭ ﻣﺸﺨص ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﻴﻢ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭنﺪﯼ ﻣﯽﺗﻮانﺪ خﻮﺩ
پاﺳخ ﻣﻮﺭﺩ نﻈﺮ ﻣا ﺑاشﺪ .ﺑاﻭﺭهاﯼ ﻋاﻣﻪ ﻣﺨصﻮصا نﻈﺮﻳﻪ ﻭجﻮﺩ خﺪا اﺯ ﻣحﻜﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑاﻭﺭهاﯼ
پذﻳﺮفﺘﻪ شﺪﻩ ﺗﻮﺳط ﻋاﻣﻪ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ قﺮنﯽ ﻣانﻨﺪ قﺮن ﺑﻴسﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ اﺳﺖ .ﺩﺭ نﺘﻴجﻪ افﺮاﺩﯼ کﻪ
قصﺪ ﺩاشﺘﻪانﺪ ﻭ ﺩاﺭنﺪ ﺑا ﭼﻨﻴﻦ ﺑاﻭﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﺨاﻟﻔﺖ ﺑپﺮﺩاﺯنﺪ ﻭ پاﺳخهاﻳﯽ ﺑا ﻋﺪم قطﻌﻴﺖ ﻭ
Rorschach Test
Inkblot
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اﺑﻬام ﻣانﻨﺪ «شاﻳﺪ»« ،نﻤﯽﺩانﻢ» ﻭ «ﻋلﻢ هﻨﻮﺯ پاﺳﺨﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁن نﺪاﺭﺩ» ﺭا ﺑﻪ جاﯼ پاﺳﺨﯽ
قطﻌﯽ ﻣانﻨﺪ «خﺪا» ﺗحﻮﻳل ﺩهﻨﺪ ،قطﻌا ﺑاﻳﺪ هﺰﻳﻨﻪ ﺯﻳاﺩﯼ ﺑپﺮﺩاﺯنﺪ.
َﺳﺮَکﯽ ﺩﺭ ﺗاﺭﻳخ نﺸان ﻣﯽﺩهﺪ کﻪ ﺁثاﺭ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ناپسﻨﺪ ﺑﻮﺩن ﻣﺨاﻟﻔﺖ ﺑا خﺪاﻳان کﻪ کﻢکﻢ
ﺑﻪ ﻳﻚ اﺗﻬام ﻭ جﺮم ﺗﺒﺪﻳل ﻣﯽشﻮﺩ ،ﺣﺪاقل اﺯ ﺩﻭﺭان ﻣصﺮ ﺑاﺳﺘان ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽشﻮﺩ .ﺑﻪ طﻮﺭﯼ
کﻪ ﺩﺭ کﺘاب ﻣﺮﺩگان ﻣصﺮﻳان ﺑاﺳﺘان شاهﺪ اﻳﻦ هسﺘﻴﻢ کﻪ ﻳﻜﯽ اﺯ اﻋﺘﺮافاﺗﯽ کﻪ فﺮﺩ ﻣﺮﺩﻩ
ﺑاﻳﺪ ﺩﺭ ﻣقاﺑل خﺪاﯼ ﻣﺮﮒ ﻳﻌﻨﯽ اُﺯﻳﺮﻳس انجام ﺩهﺪ ،اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻋﺪم کﻔﺮﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﺑﯽاﻳﻤانﯽ
نسﺒﺖ ﺑﻪ خﺪاﻳان اﺳﺖ .ﺩﺭ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺁشﻮﺭﻳان ﺩﺭ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ نﻴﺰ کﻪ اﺯ ﺣﺪﻭﺩ  ۴۵۰۰ﺳال
پﻴﺶ ﺑﺮقﺮاﺭ ﺑﻮﺩﻩ ،قﻮانﻴﻨﯽ ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻪ اﺳﺖ کﻪ ﺑا ﻋﻨﻮان قﻮانﻴﻦ ﻳا کﺪهاﯼ ﺁشﻮﺭﯼ شﻨاخﺘﻪ
ﻣﯽشﻮنﺪ .قﻮانﻴﻨﯽ کﻪ ﺑﻪ طﻮﺭ ضﻤﻨﯽ ﺩﺭ ﺁنها کﻔﺮگﻮﻳﯽ جﺮﻣﯽ جﺪﯼ ﻣحسﻮب ﻣﯽشﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻳﻚ نﻤﻮنﻪ اﺯ اﻳﻦ قﻮانﻴﻦ کﻪ ﺩﺭ ﻟﻮحهاﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺯ اﻣپﺮاطﻮﺭﯼ ﺁشﻮﺭ ﻣﻴانﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ
 ۳۵۰۰ﺳال پﻴﺶ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ،ﺑﻪ اﻳﻦ قانﻮن ﺑﺮﻣﯽخﻮﺭﻳﻢ کﻪ ﭼﻨانچﻪ ﺯنﯽ ﻣﺮﺗﻜﺐ کﻔﺮگﻮﻳﯽ
شﻮﺩ ،اﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﻬاﻳﯽ ﻣجاﺯات ﻣﯽشﻮﺩ ﻭ هﻤسﺮ ﻭ فﺮﺯنﺪانﺶ اﺯ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺩﺭ اﻣان خﻮاهﻨﺪ ﻣانﺪ.
ﻣﻮضﻮﻋﯽ کﻪ اﻳﻦ نﺘﻴجﻪگﻴﺮﯼ ﺗﺮﺳﻨاﻙ ﺭا ﺑﻪ ذهﻦ ﻣﺘﺒاﺩﺭ ﻣﯽکﻨﺪ کﻪ گﻮﻳﯽ قﺒال ﺗﻨﺒﻴﻪ فقط
ﺑﻪ فﺮﺩ ﻣﺮﺗﻜﺐ کﻔﺮگﻮﻳﯽ خﺘﻢ نﻤﯽشﺪﻩ ﻭ اطﺮافﻴان اﻭ ﺭا نﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﻣﯽگﺮفﺘﻪ ﻭ ﺣاال ﺑا ﭼﻨﻴﻦ
قانﻮنﯽ اﻋضاﯼ خانﻮاﺩﻩ فﺮﺩ ﻣسﺘثﻨﯽ شﺪﻩانﺪ.
ﺩﺭ ﻳﻜﯽ اﺯ کﺘﺐ ﻋﻬﺪ قﺪﻳﻢ ﺑﻪ نام ﺗَﻨَخ ،۱ﺩاﺳﺘانﯽ ﺩﺭﺑاﺭﻩ فﺮﺩﯼ ﺑﻪ نام نﺒﻮث 2ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺮﺩﯼ
کﻪ ﺩاﺭاﯼ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺗاکﯽ ﺑﻮﺩﻩ کﻪ ﺩﺭ نﺰﺩﻳﻜﯽ خانﻪ پاﺩشاهﯽ ﺑﻪ نام اَهَﺐ ،۳هﻔﺘﻤﻴﻦ پاﺩشاﻩ
اﺳﺮائﻴل قﺮاﺭ ﺩاشﺘﻪ اﺳﺖ .اَهَﺐ قصﺪ ﺩاشﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬانﻪ نﺰﺩﻳﻜﯽ اﻳﻦ ﺗاکسﺘان ﺑﻪ خانﻪاش ﺁن ﺭا
ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺗصﺮف کﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ نﺒﻮث پﻴﺸﻨﻬاﺩ پﻮل ﻭ ﻣانﻨﺪ ﺁن ﺭا ﻣﯽﺩهﺪ .ﺑا اﻳﻦﺣال ،نﺒﻮث ﻣﯽگﻮﻳﺪ:
«خﺪاﻭنﺪ قﺪغﻦ کﺮﺩﻩ اﺳﺖ کﻪ ﻣﻦ ﺯﻣﻴﻦ ﺁﺑا ﻭ اجﺪاﺩﻳﻢ ﺭا ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭاگذاﺭ کﻨﻢ» .ﺩﺭ اﺩاﻣﻪ ،هﻤسﺮ
اَهَﺐ کﻪ اﻭ نﻴﺰ ﻣانﻨﺪ هﻤسﺮش ﻣﻮافق ﺗﺒﺪﻳل ﺗاکسﺘان ﺑﻪ ﺑاغ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ ،ﺑا ﺩﺳﻴسﻪ ﻣﻮفق
ﻣﯽشﻮﺩ ﭼﻨﺪ نﻔﺮ اﺯ اﻭﺑاش ﺭا ﺑﺮاﯼ شﻬاﺩت ﺑﻪ کﻔﺮگﻮﻳﯽ نﺒﻮث ﻣﻬﻴا کﻨﺪ .اﻳﻦطﻮﺭ ﻣﯽشﻮﺩ کﻪ
نﺒﻮث ﺑﻪ خاطﺮ اﺗﻬام کﻔﺮگﻮﻳﯽ ﻣحﻜﻮم ﺑﻪ ﺳﻨگساﺭ شﺪﻩ ﻭ کﺸﺘﻪ ﻣﯽشﻮﺩ.
1
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شکل  :۲نقاشﯽ قﺮن ﭼﻬاﺭﺩهﻢ ﻣﻴالﺩﯼ اﺯ ﺳﻨگساﺭ نﺒﻮث ﺩﺭ کﻨاﺭ ﺗاکسﺘانﺶ ،پﺮاﮒ (جﻤﻬﻮﺭﯼ ﭼﻚ)

ﺩﺭ فﺮهﻨگها ﻭ ﺗﻤﺪنهاﯼ ﺩﻳگﺮ نﻴﺰ شاهﺪ ﻭجﻮﺩ ﻣجاﺯات ﺑﺮاﯼ کﻔﺮگﻮﻳﯽ ﻳا اقﺪاﻣاﺗﯽ ﻣﻌاﺩل
ﺑا کﻔﺮگﻮﻳﯽ ﻭ ﺗﻮهﻴﻦ ﺑﻪ ﻣقﺪﺳات هسﺘﻴﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣثال ﺩﺭ ﻳﻮنان ﺑاﺳﺘان نﻴﺰ کﻔﺮگﻮﻳﯽ
شاﻣل هﺮگﻮنﻪ صحﺒﺖ ناﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭﺑاﺭﻩ خﺪاﻳان ﻭ ﺑﺮهﻢ ﺯﺩن ﺁﺭاﻣﺶ ﻭ صلح ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ کﻨاﺭ
ﺑﯽاﻳﻤانﯽ ﻭ ﺗﻤسﺨﺮ خﺪاﻳان ،ﺭﺳﻤا جﺮم ﻣحسﻮب ﻣﯽشﺪﻩ اﺳﺖ .افﺮاﺩ ﺯﻳاﺩﯼ ﻣانﻨﺪ
ﺁﻳسﺨﻮﻟﻮس( ۱پﺪﺭ ﺗﺮاژﺩﯼنﻮﻳسﯽ ﻳﻮنان) ﻭ ﺁناکساگﻮﺭاس( 2فﻴلسﻮف پﻴﺸاﺳقﺮاطﯽ) ﺑﻪ
جﺮمهاﻳﯽ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ شﺪنﺪ کﻪ اﺯ ﺁن ﺗﺒﺮئﻪ شﺪنﺪ .ﺑا اﻳﻦﺣال ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣثال
اﻳﻦ ﺩﻭﺭان ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣاجﺮاﯼ ﻣحﻜﻮﻣﻴﺖ ﻭ کﺸﺘﻪ شﺪن ﺳقﺮاط ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  2۴2۰ﺳال پﻴﺶ
اشاﺭﻩ کﺮﺩ .اﺗﻬاﻣﯽ کﻪ ﺑﻪ اﻭ نسﺒﺖ ﺩاﺩﻩ شﺪ ،گﻤﺮاﻩ کﺮﺩن جﻮانان ﻭ ﺑﯽاﻳﻤانﯽ ﺑﻮﺩ.
ﺭﻭﻣﻴان ﺑاﺳﺘان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑاﻭﺭ ﺑﻮﺩﻩانﺪ کﻪ ﺭفﺘاﺭ پﺮنﺪگان ﻣﯽﺗﻮانﺪ نﺸانﻪاﯼ اﺯ ﺗصﻤﻴﻢ خﺪاﻳان ﻭ
ﻣﻮﻳﺪ ﺳﺮنﻮشﺖ خﻮب ﻳا ﺑﺪ ﺑاشﺪ .پﻴﺶ اﺯ جﻨگها ،ﺭﻭﻣﻴان ﻣﺮغهاﻳﯽ ﻣﺨصﻮص ﺩاشﺘﻪانﺪ کﻪ
Aeschylus
Anaxagoras
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ﺑﻪ ﻣﺮغان ﻣقﺪس ۱شﻨاخﺘﻪ ﻣﯽشﺪنﺪ .قﺒل اﺯ شﺮﻭع جﻨگها ﻭ ﺩﺭ اﺑﺘﺪاﯼ صﺒح ﺑﻪ ﺁنها ﺩانﻪ
ﻣﯽﺩاﺩنﺪ ﻭ ﭼﻨانﭼﻪ ﻣﺮغها ﺑا اشﺘﻴاق ﺩانﻪ ﻣﯽخﻮﺭﺩنﺪ ،ﻣﻮﻳﺪ فال نﻴﻚ ﻭ اقﺒال نﻴﻜﻮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
اگﺮ نسﺒﺖ ﺑﻪ ﺩانﻪها اظﻬاﺭ ﺑﯽﻣﻴلﯽ ﻣﯽکﺮﺩنﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨاﯼ ﺳﺮنﻮشﺖ ﺑﺪ ﻭ ﺑﺪشگﻮنﯽ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ.

ﺩﺭ جﻨگ ﺳﻮم اﺯ جﻨگهاﯼ ﺳاﻣﻨﻴﺖ 2ﺩﺭ ﺳال  2۹۳پس اﺯ ﻣﻴالﺩ ،فﺮﺩﯼ ﺑﻪ نام پﻮالﺭﻳﻮس

۳

کﻪ ﻣسئﻮﻟﻴﺖ ﺩاﺩن ﺩانﻪ ﺑﻪ ﻣﺮغها ﻭ گﺰاﺭش ﺭفﺘاﺭ ﺁنها ﺭا ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩاشﺖ ،ﻣﺘﻮجﻪ ﻣﯽشﻮﺩ
کﻪ ﻣﺮغها ﺩانﻪ نﻤﯽخﻮﺭنﺪ .اﻭ ﺩﭼاﺭ ﺗﺮس ﻣﯽشﻮﺩ کﻪ ﭼﻨﻴﻦ خﺒﺮ هﻮﻟﻨاکﯽ ﺭا ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﺁﻣاﺩﻩ
ﺣﻤلﻪ ﺭﻭم ﺑﺪهﺪ .ﺩﺭ نﺘﻴجﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻭغ ﻣﯽگﻮﻳﺪ کﻪ جﻨگ خﻮشﻳُﻤﻦ اﺳﺖ کﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮغها
ﺩانﻪها ﺭا خﻮﺭﺩﻩانﺪ .هﻤﻜاﺭان ﺩﻳگﺮش ﺑﻪ اﻭ شﻚ ﻣﯽکﻨﻨﺪ ،گﺰاﺭشﺶ ﺭا پﻴﺶ اﺯ شﺮﻭع جﻨگ
ﺑﻪ ﻣقاﻣات شﻮﺭا ﻣﯽﺩهﻨﺪ ﻭ نﺘﻴجﻪ اﻳﻦ ﻣﯽشﻮﺩ کﻪ ﺳﺮنﻮشﺖ شﻮم ﻭاقﻌا ﺭخ ﻣﯽﺩهﺪ اﻣا ﻣطاﺑق
ﺩﺳﺘﻮﺭ شﻮﺭا ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ پﻮالﺭﻳﻮس .اﻭ ﺑﻪ خاطﺮ ﺑﯽاﻳﻤانﯽ نسﺒﺖ ﺑﻪ خﻮاﺳﺖ خﺪاﻳان ﻭ اﻟﺒﺘﻪ
ﺩﺭﻭغگﻮﻳﯽ ،ﺩﺭ جلﻮﯼ ﺳﺮﺑاﺯان ﺑﻪ شﻜل ﺩﺭﺩناکﯽ کﺸﺘﻪ ﻣﯽشﻮﺩ.
کﺸﺘﻪ شﺪن هﻴپاﺗﻴا ،۴فﻴلسﻮف ،ﻣﻨجﻢ ،ﺭﻳاضﯽﺩان نﻮافالطﻮنﯽ ﻭ نﺨسﺘﻴﻦ ﺯن ﺭﻳاضﯽﺩان
ﻣسﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺗاﺭﻳخ ،ﺩﺭ ﺳال  ۴۱۵ﻣﻴالﺩﯼ ﺩﺭ شﻬﺮ اﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ ،ﻣثال شﻨاخﺘﻪ شﺪﻩاﯼ اﺯ کﺸﺘﻪ
شﺪن فﺮﺩﯼ ﺑﻪ خاطﺮ افﻜاﺭ «کﻔﺮﺁﻣﻴﺰ» ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣسﻴحﻴان ﺁن شﻬﺮ اﺳﺖ .ﻣطاﺑق ﺭﻭاﻳﺖ
ﺳقﺮاط ﺑﻴﺰانسﯽ ،۵ﻋﺪﻩاﯼ اﻭﺑاش ،ﺗحﺖ اﻣﺮ ﻣﻌلﻤﯽ ﻣسﻴحﯽ ﺑﻪ نام پﻴﺘﺮ ،ﺑﻪ کاﻟسﻜﻪ ﺣاﻣل
هﻴپاﺗﻴا کﻪ ﺩﺭ ﺣال ﺣﺮکﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ خانﻪ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ ﺣﻤلﻪ ﻣﯽﺑﺮنﺪ .اﻭ ﺭا ﺑﻴﺮﻭن ﻣﯽکﺸﻨﺪ ﻭ
ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪﯼ ﺑﻪ نام کاﻳساﺭﻳﻮن 6ﻣﯽﺑﺮنﺪ ،هﻤانجاﻳﯽ کﻪ ﺯﻣانﯽ ﻣﻌﺒﺪ کافﺮان ﻣحسﻮب ﻣﯽشﺪ ﻭ
ﺣاال ﺑﻪ کلﻴساﯼ ﻣسﻴحﻴان ﺗﺒﺪﻳل شﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﺁنجا ﻟﺒاسهاﯼ هﻴپاﺗﻴا ﺭا ﺑﺮکﻨﺪﻩ ﻭ ﺑا
ﺗﻜﻪهاﻳﯽ ﺳﻔاﻟﻴﻦ 7ﺑﻪ شﻜلﯽ فجﻴع ﺑﻪ قﺘلﺶ ﻣﯽﺭﺳانﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺰﺩﻭﺭان ﺑﻪ اﻳﻦ هﻢ ﺭاضﯽ
نﻤﯽشﻮنﺪ ﻭ ﺩﺭ اﺩاﻣﻪ ﭼﺸﻤان ﺑﯽجان هﻴپاﺗﻴا ﺭا اﺯ ﺣﺪقﻪ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﻭﺭنﺪ ،ﺑﺪن ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ شﺪﻩاش
ﺭا کﺸان کﺸان ﺑﻪ ﻣحلﯽ ﺑﻪ نام ﺳﻴﻨاﺭﻳﻮن 8ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁنجا ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻣﯽکﺸﻨﺪ.

1
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Socrates Scholasticus
Kaisarion
7
Ostracon
8
Cinarion

Sacred Chickens
Samnite Wars
3
Pullarius
4
Hypatia
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شکل  :۳نﻤاﻳﺸﯽ اﺯ کﺸﺘﻪ شﺪن هﻴپاﺗﻴا ﺗﻮﺳط ﻣﺰﺩﻭﺭان ﻣسﻴحﯽ ،اثﺮ ﻟﻮئﻴس فﻴگﻮﺭ)۱866( ۱

ﭼﻨﻴﻦ ﻭاکﻨﺶهاﻳﯽ ﺩﺭ ﻣقاﺑل ﻣﺨاﻟﻔﺖ ﺑا اﻭﻟﻴﻦ نﻈﺮﻳﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ انسانهاﯼ خﺮﺩﻣﻨﺪ ،هﻴﭻگاﻩ
ﺗﻮﺳط انسانهاﯼ خﺮﺩﻣﻨﺪ ﺑﻪصﻮﺭت کاﻣل ﻣﺘﻮقف نﺸﺪ ﻭ هﻤﻮاﺭﻩ ﺩﺭ نقاط ﻣﺨﺘلف ﺩﺭ طﻮل
ﺗاﺭﻳخ ثﺒﺖ شﺪﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ هﻨﻮﺯ ﻣﻮاﺭﺩﯼ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽشﻮنﺪ .اﺯ ﺗﻌقﻴﺐ ،ﺩﺳﺘگﻴﺮﯼ،
شﻜﻨجﻪ ﻭ کﺸﺘﻦ افﺮاﺩﯼ کﻪ هﺮگﻮنﻪ ﻣﺨاﻟﻔﺘﯽ ﺑا کلﻴسا ﻭ خﺪاﯼ ﻣﻮﺭﺩ پﺮﺳﺘﺶ ﺁن ﺩاشﺘﻪانﺪ
(کﻪ اﻭجﺶ ﺩﺭ قﺮﻭن ﻭﺳطﯽ ﻭ ﺳلطﻪ هﺰاﺭ ﺳاﻟﻪ کلﻴسا ﺩﺭ اﺭﻭپا ﺑﻮﺩ) ﺗا ﻣجاﺯاﺗﯽ ﻣانﻨﺪ ،ﺗﺮﻭﺭ،
گﺮﺩن ﺯﺩن ﻭ اﻋﺪام ﻣﻨﺘقﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﺨاﻟﻔﻴﻦ کﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦهاﯼ اﺳالﻣﯽ انجام ﻣﯽشﺪﻩ ﻭ
هﻤچﻨان هﻢ ﻣﯽﺗﻮان گاﻩ ﻭ ﺑﯽگاﻩ اخﺒاﺭ ﺁنها ﺭا ﻣالﺣﻈﻪ کﺮﺩ.
فاﺭغ اﺯ اﻳﻦ کﻪ ﻣﺨاﻟﻔﺖ ﺑا نﻈﺮﻳﻪ ﻭجﻮﺩ خﺪا ﺩﺭ طﻮل ﺗاﺭﻳخ ﭼﻪ پﻴاﻣﺪها ﻭ ﻋﻮاقﺒﯽ ﺩاشﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻭجﻮﺩ شﻜاف ﺩﺭ اﻳﻦ نﻈﺮﻳﻪ هﻤﻮاﺭﻩ هﻮﻳﺪا ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ .شﻜافهاﻳﯽ کﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺁنها ﺭا
اﺯ هﻤان ﺯﻣان پﻴﺪاﻳﺶ کﻮﺭﺳﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺯنﺪگﯽ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻣﺮﮒ ﺗا ﺯﻣان ﺭﺳﻴﺪن ﺁن ﺑﻪ نﻈﺮﻳﻪاﯼ
ﻳﻜﻪﺗاﺯ ﺩﺭ ﺩﻭﺭان اﺩﻳان اﺑﺮاهﻴﻤﯽ ﻣﺸاهﺪﻩ کﺮﺩ .شﻜافهاﻳﯽ ﺑﻌضا ﺁنقﺪﺭ ﻋﻤﻴق ،کﻪ ﺑﻌﺪ اﺯ
ﭼﻨﺪﻳﻦ هﺰاﺭ ﺳال هﻨﻮﺯ پﺮنﺸﺪﻩانﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣقصﻮﺩ اﺯ ﻳﻜﻪﺗاﺯﯼ اﻳﻦ نﻈﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﺮهﻪاﯼ اﺯ ﺗاﺭﻳخ،
نﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨاﯼ ﻣسﺘﻨﺪ ﺑﻮﺩن ﺁن ،کﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨاﯼ غﻴﺮقاﺑل ﻣﺨاﻟﻔﺖ ﺑﻮﺩن ﻭ ﺩاشﺘﻦ ﺣﻤاﻳﺖ ﻋاﻣﻪ
ﻣﺮﺩم ﻭ قﺪﺭتهاﯼ ﺣاکﻢ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ.

Louis Figuier
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شکل  :۴گالﺑﯽ انﺪﻭﻩ ،۱ﻳﻜﯽ اﺯ اﺑﺰاﺭهاﻳﯽ اﺳﺖ کﻪ گﻔﺘﻪ ﻣﯽشﻮﺩ ﺩﺭ قﺮﻭن ﻭﺳطﯽ ﺑﺮاﯼ
شﻜﻨجﻪ کﻔﺮگﻮﻳﯽ ،ﺯنا ﻭ ﻟﻮاط اﺳﺘﻔاﺩﻩ ﻣﯽشﺪﻩ اﺳﺖ .اﺑﺰاﺭﯼ کﻪ ﻣﯽﺗﻮانسﺘﻪ ﺩﺭ ﺩهان ،ﻭاژن ﻳا
ﻣقﻌﺪ فﺮﺩ قﺮاﺭ ﺩاﺩﻩ شﺪﻩ ﻭ ﺳپس ﺑاﺯ شﻮﺩ.

شکل  :۵ﺩﻩ کﺸﻮﺭﯼ کﻪ ﻣجاﺯات اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ خﺮﻭج اﺯ ﺩﻳﻦ ،ﺩﺭ قانﻮن اﺳاﺳﯽ ﺁنها ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽشﻮﺩ.

اﺯ طﺮفﯽ ﺩﻳگﺮ ،اگﺮﭼﻪ پﻴﺶفﺮض ﻣﻨطقﯽ ﻣا اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ «ﺑاﺭ اثﺒات ﭼﻴﺰﯼ ﺑﻪ ﺩﻭش ﻣﺪﻋﯽ
ﺁن اﺳﺖ» اﻣا خﺪا ﻳﻜﯽ اﺯ ﻣﻮاﺭﺩﯼ اﺳﺖ کﻪ ﻣﺪﻋﻴان ﺁن ،ﺑﺪﻭن اثﺒاﺗﺶ ﻣﻮفق شﺪﻩانﺪ ﺣﺮف
خﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ کﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸانﻨﺪ .ﻋالﻭﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺁنها ﺗﻮانسﺘﻪانﺪ ﺑا کﻤﻚ قﺪﺭﺗﯽ کﻪ ﺩاشﺘﻪانﺪ ﺁن ﺭا
Pear of Anguish
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هﺰاﺭان ﺳال هﻤچﻨان ﺑﺮ کﺮﺳﯽ نگﻪ ﺩاﺭنﺪ ،ﺑﻪ طﻮﺭﯼ کﻪ ﺣﺘﯽ کسﯽ جﺮات ﻣطﺮح کﺮﺩن
نﻈﺮﻳﻪاﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺭا ﺩﺭ ﺳﺮ نپﺮﻭﺭانﺪ .ﺑا اﻳﻦﺣال ،هﻤانطﻮﺭ کﻪ ﺗاﺭﻳخ نﺸان ﺩاﺩﻩ ،ﺣﺘﯽ ﺳﺮانجام
ﺗاﺭﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭان ﺑﺸﺮ نﻴﺰ ﺭﻭشﻨاﻳﯽ ﺳپﻴﺪﻩ ﺩم ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ .نگاهﯽ ﺑﻪ ﺁﻣاﺭ کﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺁن
خﻮاهﻴﻢ پﺮﺩاخﺖ نﺸان ﻣﯽﺩهﺪ کﻪ ﺑا گذشﺖ ﺯﻣان ،افﺰاﻳﺶ ﺩانﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺩﺭ نﺘﻴجﻪ ﺁن،
ﺭقﻴقﺗﺮ شﺪن ﺗﺪﺭﻳجﯽ افﻜاﺭ انﻌطاف ناپذﻳﺮ ﻋاﻣﻪ ﻣﺮﺩم ،نﺸانﻪهاﻳﯽ اﺯ پاﻳان اﻳﻦ ﺩﻭﺭان هﻢ
کﻢکﻢ ﺩﺭ ﺣال ﺁشﻜاﺭ شﺪن اﺳﺖ.
خﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻭﻟﻴﻦ نﻈﺮﻳﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩاﺭاﯼ ﻣﺸﻜالت ﺯﻳاﺩﯼ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺸﻜالﺗﯽ کﻪ پﻴﺶ
اﺯ ﻣطﺮح شﺪن ﭼﻨﻴﻦ نﻈﺮﻳﻪاﯼ ﻭجﻮﺩ نﺪاشﺘﻪانﺪ .اﺯ اﻭﻟﻴﻦ اﻳﺮاﺩاﺗﯽ کﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ نﻈﺮﻳﻪ ﺩﻳﺪﻩ
ﻣﯽشﻮﺩ  ،نحﻮﻩ ﺭﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁن ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒاﺭﺗﯽ ﺭﻭشﯽ اﺳﺖ کﻪ ﺩﺭ اﺑﺘﺪاﯼ ﻣطﺮح شﺪن ﭼﻨﻴﻦ
نﻈﺮﻳﻪاﯼ اﺳﺘﻔاﺩﻩ شﺪﻩ ﺗا ﺁن ﺭا اثﺒات کﻨﺪ .اﺳﺘﺪاللهاﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨطقﯽ ﺑﻮﺩن ﻭجﻮﺩ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ نام خﺪا هﻤانﻨﺪ خﻮﺩ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺩﺭ گذﺭ ﺯﻣان ﺩﭼاﺭ ﺗﻜاﻣل ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ شﺪﻩانﺪ.
ﺗﻜاﻣلﯽ کﻪ انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ ﺩﺭ طﻮل ﺣﺪاقل ﺳﻪ هﺰاﺭ ﺳال گذشﺘﻪ ﺗالش ﺑسﻴاﺭﯼ کﺮﺩﻩ اﺳﺖ
کﻪ ﺗا ﺑا کﻤﻚ ﺁن ،اﺯ اﻳﻦ اﻭﻟﻴﻦ نﻈﺮﻳﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ خﻮﺩش ﺩفاع کﻨﺪ .ﺑﻪ طﻮﺭ ﻣثال ،ﺯﻣانﯽ ﺩﺭ
ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺑاﺳﺘانﯽ اﺳﺘﺪالل ﻳﻚ نﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮانسﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ صﻮﺭت ﺑاشﺪ کﻪ ﭼﻮن ﻳﻚﺑاﺭ پس
اﺯ ﺩﻋاﻳﺶ ﺑﻪ ﺩﺭگاﻩ خﺪاﯼ ﺑاﺭان ،ﺑاﺭان ﺑاﺭﻳﺪﻩ ﻭ ﻣحصﻮﻟﺶ اﺯ خﺸﻚ شﺪن نجات پﻴﺪا کﺮﺩﻩ،
پس خﺪاﯼ ﺑاﺭان ﻭجﻮﺩ ﺩاﺭﺩ .اﺳﺘﺪالل ﺩﻳگﺮ ﻣﯽﺗﻮانسﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑاشﺪ کﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺣس
ﻣﯽکﻨﻢ ﺑاﻳﺪ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﻪ ﻣانﻨﺪ خﺪا ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ ﻭ قلﺐ ﻣﻦ ﺑا اﻭ ﺁﺭام شﻮﺩ ،پس ﺣﺘﻤا
ﻭجﻮﺩ ﺩاﺭﺩ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋجﻴﺐ ﺑاشﺪ اﻣا هﻤﻴﻦ اﺳﺘﺪالل ﺩﻭم ،هﻨﻮﺯ هﻢ ﺩﺭ ﻣﻴان ﻣﻴلﻴﻮنها
ﻣﻌﺘقﺪ ﺩﺭ قﺮن ﺑﻴسﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽشﻮﺩ .ﺩﺭ اثﺮ گذﺭ ﺯﻣان ﻭ ﺭشﺪ فﻬﻢ انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮانسﺘﻪ ﭼﻨان ﺑﺮ کﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺪاللها افﺰﻭﺩﻩ شﻮﺩ کﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪاللهاﻳﯽ فلسﻔﯽ ﻭ
ﺑﺮاهﻴﻨﯽ پﻴچﻴﺪﻩﺗﺮ ﻣثل ﺑﺮهانهاﯼ ﻋلﻴﺖ ،نﻈﻢ ،اﻣﻜان ﻭ ﻭجﻮب ﻭ ﻣانﻨﺪ اﻳﻦها ﺗﺒﺪﻳل شﻮنﺪ.
اﺳﺘﺪاللهاﻳﯽ کﻪ غاﻟﺒا نﻪ ﺗﻮﺳط ﺁﻭﺭنﺪگان اﺩﻳان ﺑلﻜﻪ ﺗﻮﺳط پﻴﺮﻭان اﻳﻦ اﺩﻳان ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳج
ﺗﻬﻴﻪ شﺪنﺪ ﺗا پاﺳﺨﯽ ﺑﺮاﯼ اشﻜاالت ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ اﻳﻦ نﻈﺮﻳﻪ ﺑاشﻨﺪ.
نﻈﺮﻳﻪ ﻭجﻮﺩ خﺪاﻳﯽ ﻭاﺣﺪ کﻪ ﺳاﺯنﺪﻩ ﻭ ﻋلﺖ اﻟﻌلل هﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﺩاﺭاﯼ قﺪﺭﺗﯽ ناﻣﺘﻨاهﯽ
اﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤاﻣﯽ صﻔات ﺩﻳگﺮ هﻢ ﺩاﺭاﯼ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﻳژگﯽ ناﻣﺘﻨاهﯽ ﻭ ﻣطلق اﺳﺖ ﺩاﺭاﯼ
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شﻜافهاﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ اﺳﺖ .شﻜافهاﻳﯽ کﻪ ﺑﻌضا ﺁنقﺪﺭ ﻋﻤﻴق هسﺘﻨﺪ کﻪ قﺪﻣﺘﺸان ﺑﻪ انﺪاﺯﻩ
ﻋﻤﺮ خﻮﺩ اﻳﻦ نﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ صﻮﺭت کلﯽ اﻳﻦ شﻜافها ﻭ ضﻌفها ﺭا ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪاقل اﺯ ﺩﻭ
جﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ قﺮاﺭ ﺩاﺩ :الف) شواهد و نشانههای پشتوانه نظریه ﻭ ب) تعریف و
منطق نظریه.
الف) شواهد و نشانههای پشتوانه نظریه
ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ اﻭل کﻪ ضﻌفهاﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﻭجﻮﺩ شﻮاهﺪ ﻣسﺘﻨﺪ ﻭ قاﺑل اﺗﻜا قﺮاﺭ ﻣﯽگﻴﺮﺩ ﺑا
اﻳﻦ ﺳﻮال ﺭﻭﺑﺮﻭﻳﻴﻢ کﻪ اﺳاﺳا انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ ﭼطﻮﺭ ﺑﻪ ﻭجﻮﺩ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﻪ نام خﺪا پﯽ ﺑﺮﺩﻩ
اﺳﺖ؟ ﺁﻳا اﺯ اﺑﺘﺪا اﺯ ﻭجﻮﺩش ﻣطﻤئﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬا ﺩﺭ اﺩاﻣﻪ ﺑﻪ ﺩنﺒال نﺸانﻪهاﯼ طﺒﻴﻌﯽ ﺑﻮﺩﻩ

ﺗا ﺁنها ﺭا ﺑﻪ خﺪاﯼ خﻮﺩ نسﺒﺖ ﺑﺪهﺪ ﻭ نﻈﺮﻳﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰش ﺭا ﻣﻌﻨﯽﺩاﺭ کﻨﺪ (اﺳﺘﺪالل
اﺳﺘﻨﺘاجﯽ )۱ﻳا اﻳﻦ کﻪ شﻮاهﺪ ﻭ نﺸانﻪهاﻳﯽ اﺯ ﻭجﻮﺩ قﺪﺭﺗﯽ ﺑاالﺗﺮ اﺯ خﻮﺩش ﻭ ﺗﻤام طﺒﻴﻌﺖ
ﺭا ﺩﺭ ﺯنﺪگﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻭ طﺒﻴﻌﺖ پﻴﺮاﻣﻮن ﺩﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﻭ نﺘﻴجﻪ گﺮفﺘﻪ کﻪ ﺑاﻳسﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁنها
ﻋاﻣلﯽ ﺑﻪ نام خﺪا ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ (اﺳﺘﺪالل اﺳﺘقﺮاﻳﯽ.)2
جدول  :۱ﻣقاﻳسﻪ  ۳ﺭﻭش ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺪالل
استنتاجی

استقرایی

ربایشی۳

هﻤﻪ انسانها فانﯽ هسﺘﻨﺪ.

ﺳقﺮاط انسان اﺳﺖ.

هﻤﻪ انسانها فانﯽ هسﺘﻨﺪ.

ﺳقﺮاط انسان اﺳﺖ.

ﺳقﺮاط فانﯽ اﺳﺖ.

ﺳقﺮاط فانﯽ اﺳﺖ.

سقراط فانی است.

همه انسانها فانی هستند.

شاید سقراط انسان باشد.

هﻤانطﻮﺭ کﻪ ﺩﺭ فصلهاﯼ پﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﺁن اشاﺭﻩ شﺪ ،ﺑاﻭﺭ ﺑﻪ ﻭجﻮﺩ خﺪا ،ﺑاﻭﺭﯼ خﻮشﺒﻴﻨانﻪ
ﺑﻮﺩﻩ کﻪ اﺣﺘﻤاال ﺭﻳﺸﻪ ﺁغاﺯ ﺁن اﺯ ﺭﻭﯼ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺯنﺪگﯽ پس اﺯ ﻣﺮﮒ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ ﻭ ﻣﯽﺗﻮان ﺁن
ﺭا خﻮاﺳﺘﻪاﯼ ذهﻨﯽ ﺩانسﺖ ﺗا ﻭاقﻌﻴﺘﯽ ﻋﻴﻨﯽ ﻭ ﻣسﺘﻨﺪ .انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ اﺯ ﺯﻣانﯽ کﻪ ﺑﻪ
«ناﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮﺩن ﻣﻤﻜﻦها» پﯽ ﺑﺮﺩﻩ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮانسﺘﻪ کﻢکﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ پﻴﺪا کﺮﺩن ﻋاﻣل ﺁن
ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ نﻬاﻳﺖ ﺑﻪ پاﺳﺨﯽ ﺑﻪ نام خﺪا ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان پاﺳﺨﯽ ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ .ﺭﻭنﺪﯼ کﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺁن ﺭا ﺣﺪاقل ﺩﺭ شﺶ ﻣﺮﺣلﻪ خالصﻪ کﺮﺩ:
1

Deductive Reasoning
Inductive Reasoning
3
Abductive Reasoning
2
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 -۱ﺩﺭگذشﺘگان ﺯنﺪﻩ هسﺘﻨﺪ.
 -2ﺁنها نﻪ انسان کﻪ فﺮاانسان هسﺘﻨﺪ.
 -۳ﺁنها ﻣﯽﺗﻮانﻨﺪ ﺑﺮ ﺯنﺪگﯽ ﻣا اثﺮگذاﺭ ﺑاشﻨﺪ.
 -۴ﺁنها ﻣﯽﺗﻮانﻨﺪ ﺑﻪ افﺮاﺩ غﺮﻳﺒﻪ هﻢ کﻤﻚ کﻨﻨﺪ.
 -۵ﺁنها خﺪاﻳانﯽ هسﺘﻨﺪ کﻪ ﺗﻮاناﻳﯽ کﻤﻚ کﺮﺩن ﺩﺭ ﻳﻚ ﻳا ﭼﻨﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭا ﺩاﺭنﺪ.
 -6خﺪاﻳان ﻣﺨﺘلف ﺑا ﻳﻚﺩﻳگﺮ ﺗجﻤﻴع ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ خﺪاﯼ ﻭاﺣﺪ ﺗجلﯽ پﻴﺪا ﻣﯽکﻨﺪ.
فاﺭغ اﺯ اﻳﻦ کﻪ نﻮع اﺳﺘﺪالل ﺑﻪ کاﺭ ﺭفﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم خﺪا ﺭا ﭼﻪ ﺑﻪ ناﻣﻴﻢ ،ﺁنﭼﻪ ﺗاکﻨﻮن
ﻣﯽﺩانﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ نﻪ شﻮاهﺪ ﻣسﺘﻨﺪ ﺣاکﯽ اﺯ ﻭجﻮﺩ ﻋاﻣلﯽ ﻣاﻭﺭاﻳﯽ اﺳﺖ ﻭ نﻪ نﺸانﻪاﯼ
ﺑﺪﻭن ﻭاﺳطﻪ اﺯ ﻭجﻮﺩ اﻳﻦ ﻋاﻣل ﻣاﻭﺭاﻳﯽ ﺩﺭ طﺒﻴﻌﺖ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽشﻮﺩ.
هﻤانطﻮﺭ کﻪ اشاﺭﻩ شﺪ ،هﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﺮ پﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ نام خﺪا افﺰﻭﺩﻩ شﺪ ،ﺑﺮ
ﻣﻴﺰان پﻴچﻴﺪگﯽ اﺳﺘﺪاللهاﻳﯽ کﻪ انسانهاﯼ خﺮﺩﻣﻨﺪ ﺑﺮاﯼ ﺗﻮجﻴﻪ ﺁن اﺭائﻪ کﺮﺩنﺪ نﻴﺰ افﺰﻭﺩﻩ
شﺪ .ﺗﻌﺪاﺩ اﻳﻦ ﺑﺮهانها ﺑسﻴاﺭ ﺯﻳاﺩ اﺳﺖ اﻣا ﺳﻌﯽ ﻣﯽشﻮﺩ ﺩﺭ اﺩاﻣﻪ ﺑﺮخﯽ اﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﺭﺩ
ﺁنها ﺁﻭﺭﺩﻩ شﻮﺩ .اﺳﺘﺪاللهاﻳﯽ کﻪ غاﻟﺒا ﻣﯽﺗﻮان ﺁنها ﺭا شﻜلهاﻳﯽ ﺗغﻴﻴﺮ ﺩاﺩﻩ شﺪﻩ اﺯ ﺑﺮهان
ﻋلﻴﺖ ﺑﻪ ﺣساب ﺁﻭﺭﺩ.
برهان علیت :هﺮ ﻣﻌلﻮﻟﯽ ﻋلﺘﯽ ﺩاﺭﺩ ﻭ ﭼﻮن ﺩﻭﺭ ﻭ ﺗسلسل ﺑاطل اﺳﺖ ،ﻋلﺖ اﻟﻌلل ﻭجﻮﺩ
ﺩاﺭﺩ.
نقد :ﻳﻜﯽ اﺯ اﻳﺮاﺩاﺗﯽ کﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﺑﺮهان ﻋلﻴﺖ ﻭاﺭﺩ کﺮﺩ اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ اﻳﻦ ﺑﺮهان نﻤﯽﺗﻮانﺪ ﻭجﻮﺩ
ﻣاﻭﺭاﯼ ﻣاﺩﻩ ﺭا ﺗﻮجﻴﻪ کﻨﺪ .ﺑا کﻤﻚ اﻳﻦ ﺑﺮهان ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣاﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﺩنﻴا ﻋلﺘﯽ ﻣاﺩﯼ
ﻭ اﺯ جﻨس خﻮﺩش ﺩﺭ نﻈﺮ گﺮفﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒاﺭﺗﯽ ﺩﻳگﺮ ،صﻮﺭت صحﻴحﺗﺮ اﻳﻦ ﺑﺮهان ﺭا ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ گﻮنﻪ
ﺑﻴان کﺮﺩ« :هﺮ ﻣﻌلﻮﻟﯽ کﻪ ﻣا اﺯ ﻭجﻮﺩش ﻣطﻤئﻨﻴﻢ ،ﻋلﺘﯽ ﻣاﺩﯼ ﺩاﺭﺩ» .اﺯ طﺮف ﺩﻳگﺮ اﻳﻦ نﺘﻴجﻪگﻴﺮﯼ
ﺑﺮ اﺳاس ﻣﺸاهﺪات ﻣحﺪﻭﺩ ﻣا اﺯ اجﺰاﯼ جﻬان هسﺘﯽ اﺳﺖ ﻭ ﻣا نﻤﯽﺗﻮانﻴﻢ ﺑا قطﻌﻴﺖ ﻣطﻤئﻦ ﺑاشﻴﻢ
کﻪ خﻮﺩ جﻬان هسﺘﯽ نﻴﺰ ﻣانﻨﺪ اجﺰاﻳﺶ ﺑاﻳﺪ ﻣﻌلﻮل ﻋلﺘﯽ ﻭﺭاﯼ خﻮﺩ ﺑاشﺪ .ﺣﺘﯽ اگﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑاشﺪ ﻭ
جﻬان هسﺘﯽ نﻴﺰ ﻣﻌلﻮل ﻋلﺘﯽ ﻣانﻨﺪ خﺪا ﺑاشﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺘﺪالل اثﺒات نﻤﯽکﻨﺪ کﻪ ﭼﺮا ﺁن ﻋلﺖ ﻳﻌﻨﯽ
خﺪا ،نﺒاﻳﺪ ﻣﻌلﻮل ﻋلﺖ ﺩﻳگﺮﯼ ﺑاشﺪ .ﺁﻳا صﺮفا ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ کﻪ ﺑﺮهان ﻣا ﺑﺮاﯼ جﻮاﺑﯽ کﻪ اﺯ پﻴﺶ ﺁﻣاﺩﻩ
ﺩاشﺘﻪاﻳﻢ ،ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭﺑﻴاﻳﺪ ،ﺁنجا کﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻳﻢ قطﻌﺶ ﻣﯽکﻨﻴﻢ؟ ﺗا هﻢ خﺪا ﺭا ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﻴﻢ ﻭ
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هﻢ ﺗسلسل ﺭا ﺣل کﺮﺩﻩ ﺑاشﻴﻢ؟ ﺑﺮهان ﻋلﻴﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﻣا ﻋﻤال خﺪا ﺭا جاﯼ ناﺩانﯽ خﻮﺩ گذاشﺘﻪاﻳﻢ.
ﭼﺮا کﻪ ﻣا نﻤﯽﺩانﻴﻢ ﺗسلسل ﺭا ﭼطﻮﺭ ﺣل کﻨﻴﻢ ﻭ فقط ﺑﻪ جاﯼ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ناﺩانﯽ ﻭ اﺳﺘﻔاﺩﻩ اﺯ کلﻤﻪ
«نﻤﯽﺩانﻢ» ،کلﻤﻪ «خﺪا» ﺭا ﺑﻪ جاﯼ ﺁن اﺳﺘﻔاﺩﻩ کﺮﺩﻩاﻳﻢ .پاﺳخهاﯼ ﻣﺸاﺑﻬﯽ ﺭا نﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاﯼ
ﺑﺮهان ﻣﺸاﺑﻬﯽ ﻣانﻨﺪ ﻣحﺮﻙ اﻭل ﺁﻭﺭﺩ.

برهان حدوث:
 )۱جﻬان ﻣﺘغﻴﺮ ﻭ ﻣﺘحﻮل اﺳﺖ.
 )2ﺁنچﻪ ﻣﺘغﻴﺮ ﻭ ﻣﺘحﻮل اﺳﺖ ،ﺣاﺩث اﺳﺖ.
 )۱جﻬان ﻣﺘغﻴﺮ ﻭ ﻣﺘحﻮل اﺳﺖ.
 )2ﺁنچﻪ ﻣﺘغﻴﺮ ﻭ ﻣﺘحﻮل اﺳﺖ ،ﺣاﺩث اﺳﺖ.

پس جﻬان ﺣاﺩث اﺳﺖ.
پس جﻬان ﺩاﺭاﯼ پﺪﻳﺪﺁﻭﺭنﺪﻩ اﺳﺖ.

نقد :اﻳﻦ ﺑﺮهان هﻢ ﺑﻪ نﻮﻋﯽ شﻜل ﺗغﻴﻴﺮ ﻳافﺘﻪ اﺯ ﺑﺮهان ﻋلﻴﺖ اﺳﺖ ﻭ اﻳﺮاﺩات ﻣﺸاﺑﻬﯽ ﺑا ﺑﺮهان

ﻋلﻴﺖ ﺭا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺁن ﻭاﺭﺩ ﺳاخﺖ .ﺩﺭ ﻭاقع ﺩﻭ ﻭاژﻩ ﻣﻌلﻮل ﻭ ﻋلﺖاﻟﻌلل ﺑا ﺩﻭ ﻭاژﻩ ﺣاﺩث ﻭ پﺪﻳﺪ
ﺁﻭﺭنﺪﻩ جاﻳگﺰﻳﻦ شﺪﻩ اﺳﺖ .ﺁنﭼﻪ ﻣا ﻣﯽﺩانﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ اﺣﺘﻤاال اجﺰاﯼ ﺳاﺯنﺪﻩ جﻬان هسﺘﯽ
ﺩاﺭاﯼ ﺗغﻴﻴﺮ ﻭ ﺗحﻮل ﻭ ﺩﺭ نﺘﻴجﻪ ﺣاﺩث هسﺘﻨﺪ کﻪ ﺣﺘﯽ خﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪالﻟﯽ هﻢ ﺗﻌﻤﻴﻢ نﺘﻴجﻪ
اﺳﺖ ﻭ قطﻌﻴﺖ نﺪاﺭﺩ ﭼﺮا کﻪ ﻣا اﺯ ﺗﻤاﻣﯽ اجﺰاﯼ ﻣﻮجﻮﺩ ﺩﺭ هسﺘﯽ ﺁگاهﯽ نﺪاﺭﻳﻢ .ﺩﺭ نﺘﻴجﻪ ﻣا
نﻤﯽ ﺗﻮانﻴﻢ اﺯ ﺣاﺩث ﺑﻮﺩن خﻮﺩ جﻬان ﻣطﻤئﻦ ﺑاشﻴﻢ ﭼﻮن اﺳاﺳا ﺣﺘﯽ هﻨﻮﺯ نﻤﯽﺩانﻴﻢ جﻬان
ﻣﺘﻨاهﯽ اﺳﺖ ﻳا ناﻣﺘﻨاهﯽ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ کﻪ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ شﻨاخﺘﯽ کلﯽ اﺯ ﺁن ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﻴﻢ .هﻤچﻨﻴﻦ
ﻣانﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻋلﻴﺖ ،هﺮﭼﻴﺰﯼ کﻪ ﺣاﺩث اﺳﺖ ﻋلﺘﯽ ﻣاﺩﯼ ﺩاﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ اگﺮ جﻬان هﻢ ﺣاﺩث ﺑاشﺪ،
ﻣطاﺑق اﺳﺘﺪالل ﻭ ﻣﺸاهﺪات ﻣا ﺑاﻳﺪ ﻋلﺘﯽ ﻣاﺩﯼ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ ،نﻪ خﺪاﻳﯽ غﻴﺮﻣاﺩﯼ ﻭ ﻣاﻭﺭاﻳﯽ.

برهان صدیقین :ﺣقﻴقﺖ ﻭجﻮﺩ ﻳا ﻭاجﺐ اﺳﺖ ﻭ ﻳا ﻣسﺘلﺰم ﻭاجﺐ .ﭼﻴﺰﯼ کﻪ ذاﺗا ﻭاجﺐ
ﺑاشﺪ ﻭجﻮﺩ ﺩاﺭﺩ ﻭ اﻳﻦ هﻤان اﺳﺖ کﻪ ﺩﺭ پﯽ اثﺒات ﺁن هسﺘﻴﻢ.
نقد :فاﺭغ اﺯ نام طﻌﻨﻪ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺮهان (صﺪﻳقﻴﻦ!) ،اﺳﺘﻔاﺩﻩ اﺯ کلﻤاﺗﯽ هﻤچﻮن «ﺣقﻴقﺖ» ﺁنﭼﻨان
ضﺮﻭﺭﺗﯽ نﺪاﺭﺩ ،جﺰ اﻳﻦ کﻪ ﺑﻪ خﻮانﻨﺪﻩ اﻟقا کﻨﺪ کﻪ اﻳﻦ ﺑﺮهان ،ﺑﺮهان ﻋﻤﻴقﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺮهان ﺑﻪ
ﺯﺑان ﺳاﺩﻩﺗﺮ ﻣﯽ گﻮﻳﺪ :هﺮﭼﻴﺰﯼ کﻪ ﻭجﻮﺩ ﺩاﺭﺩ ﻳا نﻴاﺯﻣﻨﺪ ﺩﻳگﺮﯼ ﻭ ﻳا ﺑﯽنﻴاﺯ اﺯ ﺩﻳگﺮﯼ اﺳﺖ.
هﻤانﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮهان ﺣﺪﻭث ،اﻳﻦجا نﻴﺰ کافﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ جاﯼ ﻣسﺘلﺰم ﻭاجﺐ ﻭ ﻭاجﺐ ،اﺯ ﺩﻭ ﻭاژﻩ
ﻣﻌلﻮل ﻭ ﻋلﺖاﻟﻌلل اﺳﺘﻔاﺩﻩ کﻨﻴﻢ ﺗا ﺑﺘﻮان هﻤان اﻳﺮاﺩات ﺭا اقاﻣﻪ کﺮﺩ .اﺳاﺳا ﭼﻨﻴﻦ فﺮضﯽ کﻪ
هﺮﭼﻴﺰﯼ کﻪ ﻭجﻮﺩ ﺩاﺭﺩ ﻳا ﻭاجﺐ اﺳﺖ ﻳا ﻣسﺘلﺰم ﻭاجﺐ ،نﻴاﺯ ﺑﻪ اثﺒات ﺩاﺭﺩ .ﺑا اﺳﺘﻨاﺩ ﺑﻪ کﺪام
ﻣثال ﻣﺸﺨص ،نﺘﻴجﻪ گﺮفﺘﻪ شﺪﻩ کﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﻣﯽﺗﻮانﺪ ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ ،ﺑﺪﻭن اﻳﻦکﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ
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ﺩﻳگﺮﯼ نﻴاﺯ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ؟ اﺳﺘﺪالﻟﯽ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ کﻪ ﺑﺮاﯼ ﺭفع ﻣﺸﻜل ﺗسلسل اقاﻣﻪ شﺪﻩ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻚ
اﻳﺪﻩﺁل ذهﻨﯽ اﺳﺖ ﺗا اﺳﺘﺪالﻟﯽ ﺑﺮ اﺳاس شﻮاهﺪ ﻣﻮجﻮﺩ ﻭ ﻣسﺘﻨﺪ.

برهان امکان و وجوب :هﻤﻪ ﻣﻮجﻮﺩات جﻬان ،ﻣﻤﻜﻦ هسﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺁن اﺳﺖ کﻪ ﻭجﻮﺩ
ﻭ ﻋﺪم ﺑﺮاﯼ اﻭ ضﺮﻭﺭﯼ نﻴسﺖ ﻭ ﺗﺮجﻴح ﻳﻜﯽ اﺯ اﻳﻦ ﺩﻭ طﺮف ﺑﺮاﯼ اﻭ ذاﺗا ﻣحال اﺳﺖ .ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﺮاﯼ ﻭجﻮﺩ ﻳافﺘﻦ ،نﻴاﺯﻣﻨﺪ ﻭاجﺐ اﺳﺖ ﺗا ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻭجﻮﺩ ﻳا ﻋﺪم ﺗﺮجﻴح ﻳاﺑﺪ ﻭ اﺯ ﺣال ﺗساﻭﯼ
ﻣﻴان ﻭجﻮﺩ ﻭ ﻋﺪم ﺑﻴﺮﻭن ﺁﻳﺪ.
نقد :ﺩﺭ اﻳﻦ ﺑﺮهان هﻢ هﻤانﻨﺪ ﺑﺮاهﻴﻦ قﺒلﯽ ،ﻣﺒﻨا ﺑﺮ ﺩﻭ ﺣاﻟﺖ ﺑﯽنﻴاﺯﯼ ﻭ نﻴاﺯﻣﻨﺪﯼ قﺮاﺭ ﺩاﺩﻩ شﺪﻩ
اﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻬا ﺑا ﻟﻔاظﯽ ﺳﻌﯽ شﺪﻩ اﺳﺖ کﻪ پﺮ ﻭ ﺑال ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺑﺮهان ﺩاﺩﻩ شﻮﺩ .خالصﻪ ﺑﺮهان
ﻣﯽگﻮﻳﺪ ،هسﺘﯽ ﻭ ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻦ ،کال ﺑﻪ ﺩﻭ صﻮﺭت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ :ﻣﻮجﻮﺩﯼ نﻴاﺯﻣﻨﺪ ﺑا ﻋﻨﻮان ﻣﻤﻜﻦ
(هﻤﻪ هسﺘﯽ ﻭ اجﺰاﯼ ﺩﺭﻭنﺶ) ﻭ ﻭجﻮﺩﯼ ﺑﯽنﻴاﺯ ﺑا ﻋﻨﻮان ﻭاجﺐ (خﺪا) .ﺑاﺯ هﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑا جاﻳگﺰﻳﻨﯽ
ﺩﻭ ﻋﺒاﺭت ﻣﻤﻜﻦ ﻭ ﻭاجﺐ ،ﺑا ﺩﻭ ﻭاژﻩ ﻣﻌلﻮل ﻭ ﻋلﺖاﻟﻌلل هﻤان اﻳﺮاﺩات اقاﻣﻪ شﺪﻩ ﺩﺭﺑاﺭﻩ ﺑﺮهان
ﻋلﻴﺖ ﺭا ﻣطﺮح کﺮﺩ.

برهان وجودی:
 )۱خﺪا ﻭجﻮﺩﯼ اﺳﺖ کﻪ کاﻣلﺗﺮ اﺯ اﻭ قاﺑل ﺗصﻮﺭ نﻴسﺖ.
 )2اگﺮ اﻳﻦ ﻭجﻮﺩ ﺩﺭ خاﺭج اﺯ ذهﻦ هﻢ ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ
کاﻣلﺗﺮ اﺯ ﺁن اﺳﺖ کﻪ فقط ﺩﺭ ذهﻦ ﺑاشﺪ.
 )۳اگﺮ اﻳﻦ ﻭجﻮﺩ ﺩﺭ خاﺭج اﺯ ذهﻦ ﻣﻮجﻮﺩ نﺒاشﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ
خﺪا کاﻣلﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮجﻮﺩﯼ کﻪ قاﺑل ﺗصﻮﺭ اﺳﺖ نﻴسﺖ ﻭ

پس خﺪا ﺑاﻳﺪ ﺩﺭ خاﺭج
اﺯ ذهﻦ ﻣا ﻣﻮجﻮﺩ ﺑاشﺪ
ﻭگﺮنﻪ ﺑﺮخالف ﺗﻌﺮﻳف
ﻣا خﻮاهﺪ ﺑﻮﺩ.

اﺯ اﻭ کاﻣلﺗﺮ نﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺗصﻮﺭ کﺮﺩ ﻭ اﻳﻦ خُلف اﺳﺖ.
نقد :خالصﻪ اﻳﻦ ﺑﺮهان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ کﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮانﻢ ﺩﺭ ذهﻨﻢ ﭼﻴﺰﯼ ﺭا ﺗصﻮﺭ کﻨﻢ ،پس ﺑاﻳﺪ
ﺩﺭ ﻭاقﻌﻴﺖ هﻢ ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ .اﻟﺒﺘﻪ کﻪ ﺣﺘﯽ اﺩﻋاﯼ ﻣﺘصﻮﺭ شﺪن ﺩﺭکﯽ اﺯ خﺪاﯼ ﻣطلق ﺩﺭ
ذهﻦ اﺩﻋاﯼ پﻮﭼﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا کﻪ خﺪاﻳﯽ ﻣطلق ﻣانﻨﺪ ﺑﯽنﻬاﻳﺖ ﺩﺭ ﺭﻳاضﯽ ،غﻴﺮقاﺑل ﺗصﻮﺭ اﺳﺖ .ﺩﺭ
ﻭاقع اگﺮ ﺑﺘﻮان ﻭجﻮﺩ ﻣطلق ﺭا ﺗصﻮﺭ کﺮﺩ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺁن ﺭا ﺑﻪ ﭼﻬاﺭﭼﻮب ذهﻦ ﻣحﺪﻭﺩ کﺮﺩﻩاﻳﻢ .ﺩﺭ اﻳﻦ
صﻮﺭت ﺁن ﻭجﻮﺩ ﻣﺘصﻮﺭ شﺪﻩ ﺩﻳگﺮ ﻣطلق نﻴسﺖ ﻭ ﻳﻚ انگاﺭﻩ ناﺩﺭﺳﺖ اﺯ ﻭجﻮﺩ ﻣطلق اﺳﺖ .اگﺮ
ﺑﺨﻮاهﻴﻢ شﻜل صحﻴح اﻭﻟﻴﻦ فﺮض ﻭ ﻣقﺪﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﺮهان ﺭا ﺑاﺯنﻮﻳسﯽ کﻨﻴﻢ خﻮاهﻴﻢ ﺩاشﺖ[« :ﺑﺮاﯼ
جلﻮگﻴﺮﯼ اﺯ اﻳجاﺩ ﺗسلسل ﻣا ﻣجﺒﻮﺭﻳﻢ فﺮض کﻨﻴﻢ کﻪ] خﺪا ﻭجﻮﺩﯼ اﺳﺖ کﻪ کاﻣلﺗﺮ اﺯ اﻭ ﺭا
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نﻤﯽﺗﻮان ﺗصﻮﺭ کﺮﺩ» .ﺣاال کﻪ ﭼﻨﻴﻦ فﺮضﯽ کﺮﺩﻩاﻳﻢ پس ﺑاﻳﺪ خﺪا هﻢ ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ ﻭ اال
فﺮضﻤان خﺮاب ﻣﯽشﻮﺩ!

ب) تعریف و منطق نظریه
اﻣا ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻭم ضﻌفها ،ﺗﻌاﺭﻳف ﻭ ﺗﻮصﻴﻔات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ خﺪا قﺮاﺭ ﻣﯽگﻴﺮنﺪ .ﺗﻌاﺭﻳف ﻭ
ﺗﻮصﻴﻔاﺗﯽ کﻪ نﺸان ﺩهﻨﺪﻩ فﻬﻢ انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ اﺯ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ نام خﺪا اﺳﺖ .اﺯ اﻭﻟﻴﻦ
ضﻌفهاﻳﯽ کﻪ انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ ﺑا خﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣان ﺗﻌﺮﻳف خﺪا هﻤﺮاﻩ ﺩاشﺘﻪ ،انسان انگاﺭﯼ ﻭ
ﺩاﺩن خصﻮصﻴات انسانﯽ ﺑﻪ اﻭﺳﺖ ﻣانﻨﺪ خﻮشحال شﺪن ،کاﺭ کﺮﺩن ،خﺸﻤگﻴﻦ شﺪن ،ﺗالفﯽ
کﺮﺩن ،اجاﺑﺖ کﺮﺩن ﺩﻋا ،ﺩاشﺘﻦ جا ﻭ ﻣﻜان ﻭ اﻣثاﻟﻬﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ خﺪاﻳﯽ قﺮاﺭ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ
کﻪ ﻣثال ﻭﺭاﯼ جﻬان ﻣاﺩﯼ ﻭ فاقﺪ خصﻮصﻴات ﻣﺸاهﺪﻩ شﺪﻩ ﺩﺭ طﺒﻴﻌﺖ ﺑاشﺪ .اگﺮﭼﻪ ﺑﺮخﯽ
اﺯ فﻴلسﻮفان ﺳﻌﯽ کﺮﺩﻩانﺪ ﺑا اﺳﺘﻌاﺭﯼ خﻮانﺪن اﻳﻦ ﺗﻮصﻴفها کﻤﯽ اﺯ شﺪت فاجﻌﻪ ﺑﻜاهﻨﺪ
اﻣا ﺑاﺯ هﻢ اصل ﻣاجﺮا ﺑاقﻴسﺖ.
ﻣﺸﻜل ﺩﻳگﺮ ﺗﻌﺮﻳف خﺪا اﺳﺖ .ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻳﻦ ﻳﻬﻮﺩﻳﺖ ،ﻣسﻴحﻴﺖ ﻭ اﺳالم کﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
نﻤاﺩ ﻳﻜﺘاپﺮﺳﺘﯽ ﺩﺭ نﻈﺮ گﺮفﺖ ،اگﺮ ﻣﻮاﺭﺩ ﻣحل ﻣﻨاقﺸﻪ ﻣانﻨﺪ ﺗثلﻴث ﺩﺭ ﻣسﻴحﻴﺖ ﺭا ﻣﺘضاﺩ
ﻭﺣﺪت ﻭ ﻳﻜﺘا ﺑﻮﺩن ﻭجﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ خﺪاﻳﯽ نﺪانﻴﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان هﺮﺳﻪ ﺗﻌﺮﻳف ﺭا ﺩﺭ ﺭاﺳﺘاﯼ ﻳﻚ
خﺪاﯼ کاﻣال ﻣطلق ﺩﺭ نﻈﺮ گﺮفﺖ اﻣا ﻣﺸﻜل ﺩقﻴقا اﺯ هﻤﻴﻦ جا ﺁغاﺯ ﻣﯽشﻮﺩ .انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺩﺭﻳافﺘﻪ کﻪ هﺮﭼﻪ خﺪاﻳﺶ ﺭا کاﻣلﺗﺮ ﻭ قﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺗصﻮﺭ کﻨﺪ ﺑاﺯهﻢ جا ﺑﺮاﯼ کاﻣلﺗﺮ
شﺪن ﻭ قﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ شﺪنﺶ ﻭجﻮﺩ ﺩاﺭﺩ ،ﭼﺮا کﻪ ﺑﻪ ﺗجﺮﺑﻪ اﻭ ﺣﺪﯼ ﺑﺮاﯼ کﻤال ﻭجﻮﺩ نﺪاﺭﺩ .اﻭ
ﺑﻪ اﻳﻦ نﺘﻴجﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ کﻪ خﺪاﻳﺶ نﺒاﻳﺪ ﺩﺭ ﭼﻬاﺭﭼﻮب ﻣﺸﺨصﯽ ﻣحﺪﻭﺩ ﺑاشﺪ ،ﺣﺘﯽ اگﺮ اﻳﻦ
ﭼﻬاﺭﭼﻮب ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳف نﻈﺮﯼ ﺑاشﺪ ،ﭼﻮن هﺮ ﻣحﺪﻭﺩﻳﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﻭجﻮﺩﯼ ﻣطلق ﻭ ناﻣﺘﻨاهﯽ،
نقص ﺗلقﯽ ﻣﯽشﻮﺩ ﻭ خﺪاﯼ اﻭ ﻳا ﺑﻬﺘﺮ ﺑگﻮئﻴﻢ پاﺳخ اﻭ ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ،نﺒاﻳﺪ هﻴﭻ نقصﯽ
ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ .ﺩﺭ نﺘﻴجﻪ اﻭ ﺳﻌﯽ کﺮﺩﻩ اﺳﺖ کﻪ کﻢکﻢ ﺑﻪ جاﯼ ﺗﻌﺮﻳف ،ﺗﻨﻬا اﻭ ﺭا ﺗﻮصﻴف کﻨﺪ
کﻪ ﺩﺭ اﻳﻨجا هﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﻜل ﺑﺮ ﻣﯽخﻮﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭاقع اﺯ ﭼاﻟﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ،ﺑﻪ ﭼاﻩ ﻣﯽافﺘﺪ.
ﺣال ﺑﻴاﻳﻴﺪ نگاهﯽ اجﻤاﻟﯽ ﺑﻴانﺪاﺯﻳﻢ ﺑﻪ صﻔات نسﺒﺖ ﺩاﺩﻩ شﺪﻩ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ خﺪاﻳﯽ ﺗا ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ
اﻳﻦ خﺪاﯼ ﻣطلق ﻭ اصطالﺣا اﻭﻟﻴﻦ نﻈﺮﻳﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ،ﺩقﻴقا ﺑا ﭼﻪ ﻣﺸﻜالﺗﯽ ﺭﻭﺑﺮﻭ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا
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ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳف ﻣطلق ﺑپﺮﺩاﺯﻳﻢ .ﻣﻔﻬﻮم ﻣطلق ﺩﺭ هﺮ صﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ ﺩﺭ
ﻣقاﻳسﻪ ﺑا ﻭجﻮﺩ ﻣطلق ،هﻴﭻ قﺪﺭﺗﯽ ﺑﻪ گﺮﺩ پاﯼ اﻭ هﻢ نﻤﯽﺭﺳﺪ .اگﺮ خﻮاﺳﺘﻪ ﺑاشﻴﻢ ﻣﻮضﻮع
ﺭا ﺑﻪ صﻮﺭت کﻤﯽ ﺩﺭ نﻈﺮ ﺑگﻴﺮﻳﻢ ،ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﯼ ﺭا ﻣﯽﺗﻮان شﺒﻴﻪ ﺑﯽنﻬاﻳﺖ ﺩﺭ ﺭﻳاضﻴات ۱ﺩﺭ
نﻈﺮ گﺮفﺖ ،ﻣقﻴاﺳﯽ کﻪ ﺑقﻴﻪ اﻋﺪاﺩ ،فاﺭغ اﺯ ﺑﺰﺭگﯽ ﻳا کﻮﭼﻜﯽ ،ﺩﺭ ﻣقاﺑلﺶ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣساب
هﻢ نﻤﯽﺁﻳﻨﺪ .ﺑا ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ کﻪ خﺪاﻳﯽ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ،قﺮاﺭ اﺳﺖ هﻴﭻ گﻮنﻪ نقص ،ﻭاﺑسﺘگﯽ ﻳا
نﻴاﺯﯼ نﺪاشﺘﻪ ﺑاشﺪ ،هﻤﻴﻦ کﻪ ﺩﺭ ﺗﻮصﻴف ﺁن ﺭا ﺑﺰﺭﮒﺗﺮ ﻭ کاﻣلﺗﺮ اﺯ «هﻤﻪ ﭼﻴﺰ» ﺑﻨاﻣﻴﻢ،
ﺑﻪ ﻣﻌﻨاﯼ نﻴاﺯ اﺳﺖ ،ﭼﺮا کﻪ ﭼﻨﻴﻦ خﺪاﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣطلق خﻮانﺪﻩ شﺪن نﻴاﺯ ﺑﻪ ﺳﻨجﺶ ﻭ ﻣقاﻳسﻪ
شﺪن ﺑا «هﻤﻪ ﭼﻴﺰ» ﺩاﺭﺩ .ﺣﺘﯽ اگﺮ ﺑگﻮﻳﻴﻢ اﻭ «کاﻣلﺗﺮﻳﻦ» اﺳﺖ هﻢ ﻣﺸﻜل ﺣل نﻤﯽشﻮﺩ
ﭼﺮا کﻪ ﺳاﺯﻭکاﺭ فﻬﻢ ﻣا ﺑﺮاﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ جاﻳگاﻩ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﺮ اﺳاس قﻴاس اﺳﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ صﻔﺖهاﯼ
ﻋاﻟﯽ هﻢ نﻴاﺯ ﺩاﺭنﺪ ﺑا ﭼﻴﺰﯼ ﻣقاﻳسﻪ شﻮنﺪ .ﻣثال اگﺮ ﺑگﻮﻳﻴﻢ ﺁﺭش ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑاﺯﻳﻜﻦ اﺳﺖ،
صﻔﺖ ﻋاﻟﯽ ﺑﻪ کاﺭ ﺑﺮﺩﻩاﻳﻢ ﻭ اﻭ ﺭا ﺑﻪ صﻮﺭت ﻟﻔﻈﯽ ﺑا شﺨص ﻳا اشﺨاص ﻣﺸﺨصﯽ ﻣقاﻳسﻪ
نﻜﺮﺩﻩاﻳﻢ (ﺑﺮخالف ﺁنچﻪ ﺩﺭ صﻔﺖ ﺗﻔضﻴلﯽ ﺭخ ﻣﯽﺩهﺪ :ﺁﺭش ﺑاﺯﻳﻜﻦ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﻣقاﻳسﻪ ﺑا
نﻴﻜﯽ ﻭ ﺁﺯاﺩﻩ اﺳﺖ .).ﺑا اﻳﻦﺣال ،اﺳﺘﻔاﺩﻩ اﺯ ﻣقاﻳسﻪ ﺑﻪ صﻮﺭت ضﻤﻨﯽ اﻋﻤال شﺪﻩ اﺳﺖ ﻭ
هﻤچﻨان ظﺮف ﻣقاﻳسﻪ ﻭاضح اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒاﺭت ﺩﻳگﺮ ﻣﻔﻬﻮم ضﻤﻨﯽ جﻤلﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ صﻮﺭت اﺳﺖ
کﻪ «ﺩﺭ ﻣﻴان ﺗﻤاﻣﯽ ﺑاﺯﻳﻜﻨان ،ﺁﺭش ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ» .ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ خﺪا هﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔاﺩﻩ
اﺯ ﺗﻮصﻴف کاﻣلﺗﺮﻳﻦ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻴان «هﻤﻪ ﭼﻴﺰها» ﻳا ﺑﻪ ﻋﺒاﺭﺗﯽ هﻤﻪ ﻣﻤﻜﻦها اﻭ کاﻣلﺗﺮﻳﻦ
اﺳﺖ ،هﺮﭼﻨﺪ کﻪ اﺯ ﻟﻔظ «هﻤﻪ ﭼﻴﺰ» اﺳﺘﻔاﺩﻩ نﺸﻮﺩ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ گﻔﺘﻪ شﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮصﻴﻔﯽ ﺑﻪ خاطﺮ نﻴاﺯﻣﻨﺪﯼ ﺩﺭﻙ ناکاﻣل انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ اﺳﺖ
ﺗا ﺑا کﻤﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﻣقاﻳسﻪاﯼ ﺑﺘﻮانﺪ خﺪا ﺭا ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭﻙ کﻨﺪ اﻣا ﻭاقﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ خﺪاﻳﯽ
ﻣطلق ،اﺳاﺳا نﻴاﺯﯼ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮصﻴف شﺪن هﻢ نﺪاﺭﺩ ﻭ هﺮ ﻣﻮجﻮﺩﯼ ﺑاﻳﺪ ﺑﺘﻮانﺪ ﻣسﺘقال ﻭجﻮﺩ
ﺁن ﺭا ﻣسﺘقﻴﻤا ﻭ ﺑﺪﻭن ﻭاﺳطﻪ اﺣساس کﻨﺪ .ﺗﻮصﻴف کﺮﺩن ﻭقﺘﯽ اﺳﺘﻔاﺩﻩ ﻣﯽشﻮﺩ کﻪ
ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﭼﻴﺰﯼ ﺭا ﺑﺮاﯼ ﺩﻳگﺮﯼ کﻪ اﺯ ﺁن اطالﻋﯽ نﺪاﺭﺩ ،شﺮح ﺩهﻴﻢ .اگﺮ خﺪاﻳﯽ ﻣطلق ﻭجﻮﺩ
ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ نﺒاﻳﺪ ﺣﺪاقل هﻴﭻ ﻣﻮجﻮﺩ ﺩاﺭاﯼ قﻮﻩ ﺗﻌقل ،اﺯ ﺗﺸﺨﻴص ﻭجﻮﺩش غافل ﻣانﺪﻩ
 ۱ﻣﻴان ﺑﯽنﻬاﻳﺖ ﺩﺭ فﻴﺰﻳﻚ ﻭ ﺑﯽنﻬاﻳﺖ ﺩﺭ ﺭﻳاضﯽ ﺗﻔاﻭت ﻭجﻮﺩ ﺩاﺭﺩ .ﺑﯽ نﻬاﻳﺖ ﺩﺭ فﻴﺰﻳﻚ اﻣﺮﯼ ﺩﺳﺖ ﻳافﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﻣا ﺑﯽنﻬاﻳﺖ
ﺩﺭ ﺭﻳاضﻴات انﺘﺰاﻋﯽ ﻭ ﺩﺳﺖ نﻴافﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
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ﺑاشﺪ کﻪ اگﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑاشﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ خﺪاﻳﯽ کﻪ اﻣﻜان ﺗﺸﺨﻴص اﻭ ﺗﻮﺳط ﺑﺮخﯽ اﺯ ﻣﻮجﻮﺩات ﺑﻪ
صﻮﺭت جﺰﻳﯽ ﻳا کاﻣل ﻭجﻮﺩ نﺪاﺭﺩ ،ﻣطلق نﻴسﺖ .خﺪاﻳﯽ کﻪ ﻭجﻮﺩش ﺩﺭ هﻤﻪ جا ﻭ ﺗﻮﺳط
هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ،ﺑﯽﻭاﺳطﻪ قاﺑل ﺩﺭﻙ ﻭ ﺗﺸﺨﻴص ﺩاﺩﻩ شﺪن نﻴسﺖ ،نﻤﯽﺗﻮانﺪ ﻣطلق ﺑاشﺪ.
ﺑﺮاﯼ ﺑﯽنﻬاﻳﺖ فﺮق نﻤﯽکﻨﺪ شﻤا  ۱ﺑاشﻴﺪ ۱۰۰۰ ،ﺑاشﻴﺪ ﻳا ﺣﺘﯽ ﻋﺪﺩ گﺮاهام ،۱اﻭ ﺁنقﺪﺭ اﺯ
شﻤا ﺑاالﺗﺮ اﺳﺖ کﻪ ﺗﻔاﻭتهاﯼ شﻤا ﺑﺮاﯼ اﻭ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﻭ خﻮﺩ ﺭا ﺩﺭ فاصلﻪاﯼ ﻳﻜسان ﺑا
هﻤﻪ شﻤا ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ .اﺯ هﻤﻴﻦﺭﻭ ،ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮس ﺑﻮﺩنﺶ نﻴﺰ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ صﻮﺭت ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ ﻣقﺪﻭﺭ
اﺳﺖ ﺑﻪ طﻮﺭﯼ کﻪ اﺳاﺳا انﻜاﺭ ﻭجﻮﺩش ناﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽشﻮﺩ .ﺑﻪ ﺯﺑان ﺩﻳگﺮ هﻤانطﻮﺭ کﻪ ﻣﺮﻭجﻴﻦ
ﻭجﻮﺩ خﺪا ﻣﻌﺘقﺪنﺪ خﺪا خاﺭج اﺯ ﺯﻣان اﺳﺖ ﻭ گذشﺘﻪ ﻭ ﺣال ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮاﻳﺶ فﺮقﯽ نﺪاﺭﺩ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻔسﻴﺮ ﻣﺸاﺑﻬﯽ ﺭا ﺑﺮاﯼ خﺪا ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ فﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻣﺘﻔاﻭت ﻣﻮجﻮﺩات نﻴﺰ ﺑﻪ کاﺭ ﺑﺮﺩ.
ﺑﺮاﯼ خﺪاﯼ ﻣطلق ﺗﻔاﻭﺗﯽ نﺪاﺭﺩ کﻪ ﺩﺭ ﻣقاﺑلﺶ ﻳﻚ ﺳﻮﺳﻚ ﺣﻤام قﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ ﻳا ﻳﻚ انسان
خﺮﺩﻣﻨﺪ ﻭ قﺮن ﺑﻴسﺖ ﻭ ﻳﻜﻤﯽ ،ﺗجلﯽ ﭼﻨﻴﻦ خﺪاﻳﯽ ﺑاﻳسﺘﯽ ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ ﻣﻮجﻮﺩات ،ﺩﺭ ﺳطﻮح
ﻣﺨﺘلف ،قاﺑل ﺗﺸﺨﻴص ﻭ غﻴﺮقاﺑل انﻜاﺭ ﺑاشﺪ .اﻟﺒﺘﻪ کﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ نﻴسﺖ ﭼﺮا کﻪ ﺑﻪ
گﻮاﻩ ﺁﻣاﺭ اﺭاﻳﻪ شﺪﻩ ﺗﻮﺳط ﻣﻮﺳسﻪ ﺗحقﻴقاﺗﯽ پﻴﻮ 2ﺩﺭ ﺳال  ،2۰۱۵ﺣﺪاقل  ۱6ﺩﺭصﺪ جﻤﻌﻴﺖ
ﺩنﻴا خﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ هﻴﭻ ﺩﻳﻨﯽ ﻭاﺑسﺘﻪ نﻤﯽﺩانسﺘﻪانﺪ (ﺑﯽﺩﻳﻦ ،نﺪانﻢگﺮا ،خﺪاناﺑاﻭﺭ) .۳اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨاﺳﺖ کﻪ ﺣﺪاقل  ۱/2ﻣﻴلﻴاﺭﺩ نﻔﺮ اﺯ جﻤﻌﻴﺖ ﺩنﻴا ﺑﻪ اﻳﻦ اﻭﻟﻴﻦ نﻈﺮﻳﻪ هﻤﻪﭼﻴﺰ ،ﺣﺪاقل
نﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ صﻮﺭت ﻣﺘﺪاﻭﻟﺶ ﺑاﻭﺭ نﺪاﺭنﺪ (شﻜل  .)6اﻟﺒﺘﻪ کﻪ ﺁﻣاﺭ ﻭاقﻌﯽ ﺑاالﺗﺮ اﺯ اﻳﻦ ﻣقﺪاﺭ
اﺳﺖ ﭼﺮا کﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣثال ﺩﺭ کﺸﻮﺭهاﯼ ﻣسلﻤان اﺑﺮاﺯ ﺑﯽﺩﻳﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮانﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﻨجﺮ ﺑﻪ
ﻣﺮﮒ فﺮﺩ شﻮﺩ .ﺩﺭ نﺘﻴجﻪ نﻤﯽﺗﻮان ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ کﺸﻮﺭهاﻳﯽ ﺑﻪ شﻤاﺭش ﺩقﻴق افﺮاﺩﯼ پﺮﺩاخﺖ
کﻪ اﻋﺘقاﺩﯼ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﺭاﻳج کﺸﻮﺭ نﺪاﺭنﺪ.
ﻣﻌضل ﺩﻳگﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ ﺑﺮاﯼ فﺮاﺭ اﺯ ﻣحﺪﻭﺩﻳﺖهاﯼ ذاﺗﯽ ﻣاﺩﻩ ،اﻳﻦ خﺪا ﺭا
ﺑﻪ صﻔاﺗﯽ ﻣاﻭﺭاﻳﯽ ﻭ غﻴﺮﻣاﺩﯼ ﻣجﻬﺰ کﺮﺩﻩ اﺳﺖ .ﺑا اﻳﻦﺣال ،ﻣﺸﻜل اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ ﻣا هﻴﭻ
ﻣثال ﻭ نﻤﻮنﻪاﯼ اﺯ ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻦ ﭼﻴﺰﯼ ﻣاﻭﺭاﯼ ﻣاﺩﻩ ﻳا اصطالﺣا غﻴﺮﻣاﺩﯼ ﺳﺮاغ نﺪاﺭﻳﻢ.
1

Graham's Number
Pew
3
Unaffiliated
2
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اصﻮال اگﺮ ﻣا ﺑﺘﻮانﻴﻢ خﻮﺩ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻳا اثﺮ ﺁن ﺭا ﻣﺸاهﺪﻩ ،ﺩﺭﻙ ﻳا شﻨاﺳاﻳﯽ کﻨﻴﻢ ،ﺁن ﭼﻴﺰ
هﻢ ﺑﺨﺸﯽ اﺯ طﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ﻭ ﻣاﺩﯼ ﻣحسﻮب ﻣﯽشﻮﺩ .ﺑاﺯ اﻳﻦ ﻣساﻟﻪ ﻣطﺮح ﻣﯽشﻮﺩ کﻪ اگﺮ
هﻴﭻ نﺸانﻪاﯼ اﺯ ﻭجﻮﺩ «غﻴﺮﻣاﺩﻩ» ﺗا کﻨﻮن ثﺒﺖ نﺸﺪﻩ اﺳﺖ ،پس ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻦ «غﻴﺮﻣاﺩﻩ»
صﺮفا ﻳﻚ خﻴال پﺮﺩاﺯﯼ ﻭ ﺭﻭﻳا اﺳﺖ کﻪ ﻣا ﺩﻭﺳﺖ ﺩاشﺘﻪاﻳﻢ ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭﺳﺖ
اﺳﺖ کﻪ ﻣﺸاهﺪﻩ ۱نﻜﺮﺩن ﭼﻴﺰﯼ ﻟﺰﻭﻣا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻭجﻮﺩ نﺪاشﺘﻦ ﺁن نﻴسﺖ اﻣا ﺁﻳا ﻣﯽﺗﻮانﻴﻢ ﺑا
اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﺯنﺪگﯽ کﻨﻴﻢ کﻪ «شاﻳﺪ پﺮﺗقال گﻮشﺖخﻮاﺭ ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ ﻭ ﺯﻣانﯽ کﻪ شﻤا
خﻮاب هسﺘﻴﺪ اﺯ ظﺮف ﻣﻴﻮﻩ ﺑﻴﺮﻭن ﺑﻴاﻳﺪ ﻭ گﻮشﺖ ﺑﺪنﺘان ﺭا ﺑﺨﻮﺭﺩ»؟ خﻴﺮ ،ﭼﺮا کﻪ پﻴﺶفﺮض
ﻣﻨطقﯽ ﻣا ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ کﻪ فاﺭغ اﺯ اﻳﻦ کﻪ ﭼقﺪﺭ اﺯ ﭼﻴﺰﯼ ﻣﯽﺗﺮﺳﻴﻢ ﻳا ﭼقﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻳﻢ
ﭼﻴﺰﯼ ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ ،ﺗا ﺁن ﭼﻴﺰ خﻮﺩش ﻳا اثﺮش ﻣﺸاهﺪﻩ نﺸﻮﺩ ،ناﻣﻮجﻮﺩ ﺗلقﯽ ﻣﯽشﻮﺩ.
اگﺮﭼﻪ ﻣا ﺩﺭ طﻮل ﺗاﺭﻳخ ﺑﻪ صﻮﺭت ﻣلﺘﻤسانﻪاﯼ ﺑﻪ ﺩنﺒال پﻴﺪا کﺮﺩن ﭼﻴﺰﯼ ﺑﻮﺩﻩاﻳﻢ کﻪ خﻮﺩ
نﻴاﺯﯼ ﺑﻪ ﻋلﺖ نﺪاشﺘﻪ ﺑاشﺪ ﻭ اصطالﺣا اﻭﻟﻴﻦ ﻋلﺖ ﺑاشﺪ اﻣا نﺒاﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺳﻮﺳﻪاﯼ ﻣا ﺭا ﺑﺮ
ﺁن ﺩاﺭﺩ کﻪ قﺒل اﺯ اﻳﻦ کﻪ شﻮاهﺪ ﻣسﺘﻨﺪ ﺭا ﺑﻴاﺑﻴﻢ ،پاﺳﺨﻤان ﺭا ﺑساﺯﻳﻢ .کاﺭﯼ کﻪ ﻣا ﻣﺘاﺳﻔانﻪ
ﺣﺪاقل اﺯ  6۵۰۰ﺳال پﻴﺶ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻣﺸغﻮل انجاﻣﺶ ﺑﻮﺩﻩاﻳﻢ.

شکل  :۶جﻤﻌﻴﺖ اﺩﻳان ﻣﺨﺘلف ﺩنﻴا ،ﻣطاﺑق ﺁﻣاﺭ ﻣﻮﺳسﻪ ﺗحقﻴقاﺗﯽ پﻴﻮ ﺩﺭ ﺳال 2۰۱۵
 ۱ﻣﺸاهﺪﻩ ﺩﺭ اﻳﻨجا ﻟﺰﻭﻣا ﺑﻪ ﻣﻌﻨاﯼ ﺩﻳﺪن نﻴسﺖ ﻭ ﻣﻌﻨاﯼ گسﺘﺮﺩﻩﺗﺮﯼ ﻣانﻨﺪ ﺩﻳﺪﻩ شﺪن ،ثﺒﺖ شﺪن ﻭ شﻨاﺳاﻳﯽ شﺪن ﺁنهﻢ ﺑﻪ
صﻮﺭت قاﺑل اثﺒات ﺭا ﺩاﺭﺩ.
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ﻣثالهاﯼ ﺑسﻴاﺭ ﺯﻳاﺩﯼ ﻭجﻮﺩ ﺩاﺭنﺪ کﻪ ﺑﻪ ﻣا ﻳاﺩﺁﻭﺭﯼ ﻣﯽکﻨﻨﺪ ،ﺩنﻴا ﻭ ﺯنﺪگﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻟﺰﻭﻣا
ﺁن طﻮﺭ نﻴسﺖ کﻪ ﻣا ﺁن ﺭا ﺑا ﺩﺭﻙ ﻭ فﻬﻢ فﺮگﺸﺘﯽ خﻮﺩﻣان ﺗجﺮﺑﻪ کﺮﺩﻩاﻳﻢ .ﻣثالهاﻳﯽ کﻪ
نﺸان ﻣﯽﺩهﻨﺪ ﺣقﻴقﺖ ﻣﺨصﻮصا ﺩﺭ جاهاﻳﯽ کﻪ ﺩﺭ ﺣﻴطﻪ نﻴاﺯ ﻭ ﺯنﺪگﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣا نﺒﻮﺩﻩ
ﻣانﻨﺪ ﻣقﻴاسهاﯼ ﺑسﻴاﺭ کﻮﭼﻚ (ﺩنﻴاﯼ کﻮانﺘﻮم) ﻭ ﻳا ﻣقﻴاسهاﯼ ﺑسﻴاﺭ ﺑﺰﺭﮒ (اﺑﻌاﺩ
کﻬﻜﺸانﯽ) ﻣﯽﺗﻮانﺪ ﻋﻤﻴقﺗﺮ اﺯ ﺩﺭﻙ فﻌلﯽ ﻣا ﺑاشﺪ .ﻣﺨصﻮصا ﺩﺭکﯽ کﻪ ﻣا اﻣﺮﻭﺯﻩ اﺯ ناﻣﻤﻜﻦ
ﺑﻮﺩن ﻣﻮﺭﺩﯼ ﻣانﻨﺪ ﺗسلسل ﺩﺭ قانﻮن ﻋلﻴﺖ ﺩاﺭﻳﻢ .اﺯ انﻮاع ﻭ اقسام پاﺭاﺩﻭکسهاﯼ ﻣﻨطقﯽ،
ﻣﺨاﻟف شﻬﻮﺩ ﻭ ﻋقل ﺳلﻴﻢ (ضﻤﻴﻤﻪ اﻟف) گﺮفﺘﻪ ﺗا ﺩﺭﻙ ﻭاقﻌﻴﺖها ﻭ ﻳافﺘﻪهاﻳﯽ کﻪ ﺑا کﻤﻚ
ﻋلﻢ ﻣﻮفق ﺑﻪ کﺸف ﺁنها شﺪﻩاﻳﻢ ،ﻣانﻨﺪ نﺘاﻳج غﻴﺮشﻬﻮﺩﯼ ﻭ ﻋجﻴﺐ ﻭ غﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ
ﺩﺭ ﺁﺯﻣاﻳﺶ ﺩﻭ شﻜاف ﻳانگ (ﻭجﻮﺩ ﻳﻚ ذﺭﻩ ﺩﺭ ﺁن ﻭاﺣﺪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﻜان ﻳا ﺣﺮکﺖ ظاهﺮﯼ ذﺭﻩ
ﺑﻪ ﺯﻣان گذشﺘﻪ) ،پﺪﻳﺪﻩ ﺩﻭگانگﯽ ﻣﻮج-ذﺭﻩ ﺩﺭ ذﺭاﺗﯽ ﻣانﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮﻭن ﻭ فﻮﺗﻮن ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﺭات
ﻣجاﺯﯼ اﺯ هﻴﭻ ،۱ﺳقﻔﯽ ﺑﻪ نام ﺳﺮﻋﺖ نﻮﺭ ﺑﺮاﯼ افﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣاﺩﻩ ،نسﺒﯽ ﺑﻮﺩن ﺯﻣان ﻭ
ﻣﺘﻔاﻭت ﺑﻮﺩن گذﺭ ﺯﻣان ﺑﺮاﯼ ﺩﻭ فﺮﺩ ﺩاﺭاﯼ ﺳﺮﻋﺖهاﯼ ﻣﺨﺘلف ﻭ اﻣثاﻟﻬﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣثال اﺯ پاﺭاﺩﻭکسهاﯼ ﻣﻌﺮﻭفﯽ کﻪ اﻣﺮﻭﺯﻩ شﻨاخﺘﻪ شﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
پاﺭاﺩﻭکس ﺑاناخ-ﺗاﺭﺳﻜﯽ 2اشاﺭﻩ کﺮﺩ .اﻳﻦ پاﺭاﺩﻭکس ﺑﻴان ﻣﯽکﻨﺪ کﻪ ﻣﯽشﻮﺩ ﻳﻚ کُﺮﻩ ﺭا
طﻮﺭﯼ ﺑﺮش ﺯﺩ کﻪ پس اﺯ ﺁن ﺑﺘﻮان ﺑا کﻨاﺭ هﻢ قﺮاﺭ ﺩاﺩن قطﻌات ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ،ﺩﻭ کﺮﻩ
کاﻣال ﻣﺸاﺑﻪ ﻭ هﻢ انﺪاﺯﻩ ﺑا کﺮﻩ اﻭل ﺩاشﺖ.

شکل  :۷پاﺭاﺩﻭکس ﺑاناخ-ﺗاﺭﺳﻜﯽ :ﺗقسﻴﻢ ﻳﻚ کﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭ کﺮﻩ ﻋﻴﻨا ﻣﺸاﺑﻪ ﺑا کﺮﻩ اﻭل

ﻣثال ﺩﻳگﺮ ﺩﺭ هﻤﻴﻦ ﺩنﻴاﯼ ﺭﻳاضﻴات ،پاﺭاﺩﻭکسﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ شﻴپﻮﺭ گاﺑﺮﻳل ۳اﺳﺖ ،ﺳاخﺘاﺭﯼ
هﻨﺪﺳﯽ کﻪ ﺩاﺭاﯼ ﻣساﺣﺖ ﺳطح ﺑﯽنﻬاﻳﺖ اﻣا ﺣجﻢ ﻣحﺪﻭﺩ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ کﻪ ﭼﻨﻴﻦ
1

Quantum Vacuum State
Banach–Tarski Paradox
3
Gabriel's Horn
2
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ﺳاخﺘاﺭﯼ اگﺮﭼﻪ ﺩاﺭاﯼ ﺳطحﯽ ناﻣحﺪﻭﺩ اﺳﺖ اﻣا ﺣجﻢ ﺁن ﻣحﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺸﺨص اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ
ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ پاﺭاﺩﻭکس ،ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦطﻮﺭ ﺩﺭ نﻈﺮ گﺮفﺖ کﻪ قﺮاﺭ اﺳﺖ ﺩاخل اﻳﻦ ﺭا شﻴپﻮﺭ
ﺑا ﺭنگ پﺮ شﻮﺩ .ﺣال اگﺮﭼﻪ ﺣجﻢ شﻴپﻮﺭ ﻣﺸﺨص ﻭ ﻣﻌلﻮم اﺳﺖ ﻭ ﻣا ﻣﯽﺩانﻴﻢ کﻪ ﭼﻪ ﻣقﺪاﺭ
ﺑاﻳسﺘﯽ ﺭنگ ﺑﺮاﯼ پﺮکﺮﺩن ﺁن ﻣصﺮف کﺮﺩ اﻣا ﺑﻪ نﻈﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺭنگ ﺑﺮاﯼ پﻮشانﺪن ﺳطح
ﺩاخلﯽ اﻳﻦ شﻴپﻮﺭ (کﻪ ﻣانﻨﺪ ﺳطح خاﺭجﯽ ناﻣحﺪﻭﺩ اﺳﺖ) کافﯽ نﺨﻮاهﺪ ﺑﻮﺩ.

شکل  :۸نﻤاﻳﺸﯽ اﺯ شﻴپﻮﺭ گاﺑﺮﻳل

ﻋالﻭﻩ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ناﺩانسﺘﻪهاﻳﯽ کﻪ ﺩﺭ ﺣال ﺣاضﺮ ﺑا ﺁنها ﺭﻭﺑﺮﻭ هسﺘﻴﻢ ﻭ ﺩانسﺘﻦ ﺁنها ﻣﯽﺗﻮانﺪ
فﻬﻤﻤان ﺩﺭﺑاﺭﻩ ناﻣﻤﻜﻦهاﯼ فﻌلﯽ ﺭا ﺯﻳﺮ ﻭ ﺭﻭ کﻨﺪ ،ناشﻨاخﺘﻪهاﯼ ﺯﻳاﺩﯼ ﺩﺭ پﻴﺶ ﺭﻭﯼ ﻣاﺳﺖ
کﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺩانسﺘﻦ ﺁنها نﻴﺰ اثﺮﯼ ﻣﺸاﺑﻪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑاالﺗﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ فﻬﻤﻤان ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ.

ﺑﺮاﯼ ﻣثال ﺑﻪ ﺩانﺸﻤان اﺯ کﻴﻬان نگاﻩ ﺑﻴانﺪاﺯﻳﺪ .ﻣطاﺑق ﺁخﺮﻳﻦ ﺩاﺩﻩهاﯼ ﺗلسﻜﻮپ نﻴﻮ
هﻮﺭاﻳﺰنﺰ ،۱ﺣﺪﻭﺩ  2۰۰ﻣﻴلﻴاﺭﺩ کﻬﻜﺸان ﺩﺭ جﻬان قاﺑل ﻣﺸاهﺪﻩ( 2قطﺮ ۹6 :ﻣﻴلﻴاﺭﺩ ﺳال
نﻮﺭﯼ) ﻭجﻮﺩ ﺩاﺭﺩ کﻪ ﺑﺮ اﺳاس ﺁخﺮﻳﻦ ﺩاﺩﻩها ،ﺗﻨﻬا ﻣﻮفق ﺑﻪ انجام نقﺸﻪﺑﺮﺩاﺭﯼ اﺯ  ۳ﻣﻴلﻴﻮن
ﻣﻮﺭﺩ اﺯ ﺁنها شﺪﻩاﻳﻢ ،کﻪ اﻳﻦ ﻣقﺪاﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑا  ۰/۰۰۱۵ﺩﺭصﺪ کل کﻬﻜﺸانهاﯼ ﻣﻮجﻮﺩ ﺩﺭ
جﻬان قاﺑل ﻣﺸاهﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣسلﻤا خﻮﺩ کﻴﻬان ۳ﺑسﻴاﺭ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮ اﺯ جﻬان قاﺑل ﻣﺸاهﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﻪ طﻮﺭﯼ کﻪ ﻣطاﺑق ﻳﻚ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ،کﻴﻬان (جﻬان قاﺑل ﻣﺸاهﺪﻩ+جﻬان غﻴﺮقاﺑل ﻣﺸاهﺪﻩ) ﺩاﺭاﯼ
قطﺮﯼ ﺣﺪﻭﺩ  2۳ﺗﺮﻳلﻴﻮن ﺳال نﻮﺭﯼ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ کﻴﻬان اﺯ ﻟحاظ اﺑﻌاﺩ ،ﺣﺪاقل 2۵۰
ﺑﺮاﺑﺮ ﻭ اﺯ ﻟحاظ ﺣجﻢ ،ﺣﺪاقل  ۱۵ﻣﻴلﻴﻮن ﺑﺮاﺑﺮ جﻬان قاﺑل ﻣﺸاهﺪﻩ اﺳﺖ .ﻋالﻭﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ،
نقﺸﻪﺑﺮﺩاﺭﯼ کﻬﻜﺸانها ﺗﻨﻬا ﺑﻪ ﻣﻌﻨاﯼ نامگذاﺭﯼ ،ثﺒﺖ ﻣﻮقﻌﻴﺖ ﻭ ﻣﺸﺨصات ظاهﺮﯼ ﺁنها
اﺳﺖ ﻭ اطالﻋات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻭجﻮﺩ ﺣﻴات ،ﻭضﻌﻴﺖ ﺗﻚﺗﻚ ﺳﻴاﺭات ﻣﻮجﻮﺩ ﺩﺭ ﺁنها ﻭ ﺳاﻳﺮ
1

New Horizons
Observable Universe
3
Universe
2
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جﺰئﻴات اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﯽ ﺭا شاﻣل نﻤﯽشﻮﺩ .ﻣا ﺣﺘﯽ هﻨﻮﺯ ﺑﻪ طﻮﺭ ﺩقﻴق ﻣطﻤئﻦ نﻴسﺘﻴﻢ کﻪ ﺩقﻴقا
ﭼﻪ ﺗﻌﺪاﺩ ﺳﺘاﺭﻩ ﻭ ﺳﻴاﺭﻩ ﺩﺭ کﻬﻜﺸان ﺭاﻩ شﻴﺮﯼ کﻪ ﻳﻜﯽ اﺯ اﻳﻦ  2۰۰ﻣﻴلﻴاﺭﺩ کﻬﻜﺸان اﺳﺖ
ﻭجﻮﺩ ﺩاﺭﺩ.
اﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﻳگﺮ ،ﺣﺘﯽ اگﺮ ﺳﺮﻣان ﺭا اﺯ فضاﯼ خاﺭجﯽ ﺑﻪ ﻣحﻴط پﻴﺮاﻣﻮنﻤان هﻢ ﺑچﺮخانﻴﻢ،
اگﺮﭼﻪ اﻭضاع ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽشﻮﺩ اﻣا نﻪ ﺁنقﺪﺭﯼ کﻪ فﻜﺮ ﻣﯽکﻨﻴﻢ .ﻳﻚ ﭼﻬاﺭم ﺗﻤاﻣﯽ ﺯنﺒﻮﺭهاﯼ

۱

شﻨاخﺘﻪ شﺪﻩ ،ﺩﺭ  ۳۰ﺳال گذشﺘﻪ شﻨاﺳاﻳﯽ شﺪﻩانﺪ .اقﻴانﻮسها ﺣﺪﻭﺩ  7۰ﺩﺭصﺪ ﺳطح
ﺯﻣﻴﻦ ﺭا ﺗﺸﻜﻴل ﻣﯽﺩهﻨﺪ .ﺑا اﻳﻦﺣال 8۰ ،ﺩﺭصﺪ اقﻴانﻮسها هﻨﻮﺯ ﻣﻮﺭﺩ کاﻭش قﺮاﺭ نگﺮفﺘﻪانﺪ.
ﻣﻮضﻮع ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺪن خﻮﺩﻣان هﻢ ﺑا هﻤﻴﻦ ﺑغﺮنجﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ اﺳﺖ ،ﺑﻪ طﻮﺭﯼ ﻣا
هﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳف ﺩقﻴق ﻭ جاﻣﻌﯽ اﺯ ﺣﻴات ﻳا خﻮﺩﺁگاهﯽ نﺮﺳﻴﺪﻩاﻳﻢ .ﻣا ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳاخﺘﻤان
ﺑﺪن ﻭ اجﺰاﯼ ﺁن هﻢ ﺑﻪ اطﻤﻴﻨان کاﻣل نﺮﺳﻴﺪﻩاﻳﻢ ﺑﻪ طﻮﺭﯼ کﻪ  ۹۹ﺩﺭصﺪ ﺑاکﺘﺮﯼهاﯼ
ﻣﻮجﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺪن انسان ،هﻨﻮﺯ ﺑﺮاﯼ ﻋلﻢ ناشﻨاخﺘﻪ هسﺘﻨﺪ .ﺑﺪنﯽ کﻪ ﻣا ﻣﯽﺩانﻴﻢ ﺗﻌﺪاﺩ
ﺳلﻮلهاﯼ ﺳاﺯنﺪﻩاش ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ  ۳۰ﺗﺮﻳلﻴﻮن ﻋﺪﺩ ﻣﯽﺭﺳﺪ ،ﺩﺭ ﺣاﻟﯽ کﻪ اﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﺑﺮاﯼ
ﺑاکﺘﺮﯼهاﯼ ﻣﻮجﻮﺩ ﺩﺭ ﺁن ﺑﻪ  ۱۰۰ﺗﺮﻳلﻴﻮن ﻣﯽﺭﺳﺪ.
ﺑا ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﺣجﻢ ﺑسﻴاﺭ ﺯﻳاﺩ ناﺩانسﺘﻪهاﻳﻤان ﺗقﺮﻳﺒا ﺩﺭ هﻤﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪها ،ﻣﯽﺗﻮان اﻣﻴﺪﻭاﺭ ﺑﻮﺩ کﻪ
ﺩﺭﻙ اﻣﺮﻭﺯﯼ ﻣا ﺑا کاﻭش ﻭ کﺸﻔﻴات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ اﺩاﻣﻪ ﺑا ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩاﻣﻨﻪ نگاهﻤان ،ﺩﭼاﺭ ﺗحﻮل
شﻮﺩ ﻭ ﺑﺘﻮانﻴﻢ ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﻜالت اﻣﺮﻭﺯﯼ خﻮﺩﻣان پاﺳخهاﻳﯽ ﻣﻨطقﯽ ﺑﻴاﺑﻴﻢ ،پاﺳخهاﻳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮشﻮاهﺪ نﻪ ﺑﺮ اﺳاس ﺁﺭﺯﻭها ﻭ ﺁﺭﻣانهاﯼ ﺑاﺳﺘانﯽ .پاﺳخهاﻳﯽ کﻪ اگﺮﭼﻪ اﻣﺮﻭﺯﻩ ﺭﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺑﺮخﯽ اﺯ ﺁنها ﺑﻪ نﻈﺮ غﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽﺭﺳﺪ اﻣا هﻤانطﻮﺭ کﻪ ﺁﺑلﻪ اﺯ ﺳال  ۱۹8۰ﺭﺳﻤا ﺭﻳﺸﻪکﻦ
شﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁن غﻴﺮﻣﻤﻜﻦها نﻴﺰ اﻣﻴﺪﻭاﺭ ﺑﻮﺩ .ﺁﺑلﻪاﯼ کﻪ فقط ﺩﺭ قﺮن ﺑﻴسﺘﻢ
ﻣﻮجﺐ ﻣﺮﮒ  ۳۰۰ﻣﻴلﻴﻮن نﻔﺮ شﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺯگاﺭﯼ ﺩﺭﻣانﺶ ﻣحال ﺑﻪ نﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﻴﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳاﻳﺮ ﻣﺸﻜالت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ صﻔات خﺪاﯼ قاﺩﺭ ﻣطلق ﺑاﺯگﺮﺩﻳﻢ .ﻣﺸﻜل ﺩﻳگﺮ ،نﻮع
صﻔاﺗﯽ اﺳﺖ کﻪ ﺑﻪ اﻭ نسﺒﺖ ﺩاﺩﻩ شﺪﻩ اﺳﺖ .صﻔاﺗﯽ کﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪاﯼ انسانﯽ ﺩاﺭنﺪ ﻭ ﺑﺮاﯼ
ﺗﻮصﻴف ﻣﻮجﻮﺩﯼ ﻣاﺩﯼ ﺑﻪ کاﺭ ﻣﯽﺭﻭنﺪ نﻪ ﻭجﻮﺩﯼ غﻴﺮﻣاﺩﯼ ﻭ غﻴﺮقاﺑل ﺗﻌﺮﻳف .اﺯ اﻳﻦ نﻴﺰ کﻪ
Bee
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ﺑگذﺭﻳﻢ خﻮﺩ اﻳﻦ صﻔات ﻣطلق نﻴﺰ ﻣﺸﻜالﺗﯽ ﺭا ﺩﺭ پﯽ ﺩاﺭنﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣثال ،صﻔﺘﯽ ﻣانﻨﺪ
ﻋلﻢ ﻣطلق ﻋﻤال ﺩﺭ ﺗضاﺩ ﺑا اﺭاﺩﻩ ﺁﺯاﺩ اﺳﺖ .خﺪاﯼ ﺩاﺭاﯼ ﺩانﺶ ﻣطلق اﺯ گذشﺘﻪ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﺯ
هﻤان اﺑﺘﺪاﯼ ﺳاخﺘﻦ ﺩنﻴا ﻣﯽﺩانسﺘﻪ کﻪ ﺭﻭﺯﯼ فﺮﺩﯼ ﺑﻪ نام ﺑلﻮجَﻚ ﻣﺸغﻮل نﻮشﺘﻦ اﻳﻦ اثﺮ
خﻮاهﺪ شﺪ .اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ کﻪ اگﺮﭼﻪ ﺑلﻮجَﻚ ﺗصﻮﺭ ﻣﯽکﻨﺪ ﺑا ﻣﻴل ﻭ اخﺘﻴاﺭ خﻮﺩش
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺭفﺘﻪ اﺳﺖ اﻣا ﺩﺭ الﻳﻪهاﯼ ﻋﻤﻴقﺗﺮ اﺯ ﻭاقﻌﻴﺖ ﻣﺘﺪاﻭل ﻭ قاﺑل ﺩﺭﻙ ،اﻳﻦ ﻋﻤلﺶ
اجﺒاﺭﯼ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ کﻪ جﻬان هسﺘﯽ ﺑﺮاﯼ جلﻮگﻴﺮﯼ اﺯ اﻳجاﺩ انحﺮاف ﻣﻴان خﻮﺩ ﻭ ﺩانﺶ اﻟﻬﯽ
ﺑﺮ اﻭ ﺗحﻤﻴل کﺮﺩﻩ اﺳﺖ ﻭ اﻭ هﻢ کاﻣال اﺯ ﺁن ﺑﯽخﺒﺮ اﺳﺖ .جﻬانﯽ کﻪ ﻭظﻴﻔﻪ کﻮﻙ کﺮﺩنﺶ
اﺯ هﻤان ﺭﻭﺯ اﻭل شﻜلگﻴﺮﯼ ،ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ خﺪاﯼ ﺗﻮصﻴف شﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ .ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ شﺪن اﺭاﺩﻩ
ﺁﺯاﺩ ،خﻮﺩ ﻣﻨجﺮ ﺑﻪ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ شﺪن پاﺩاش ﻭ جﺰا هﻢ ﻣﯽشﻮﺩ.
اﺯ اﻳﺮاﺩات ﺩﻳگﺮﯼ کﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺩﺭ ﻣﻴان صﻔات اﻳﻦ خﺪا ﻣالﺣﻈﻪ کﺮﺩ ،صﻔاﺗﯽ اﺳﺖ کﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮاناﻳﯽهاﯼ اﻭ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺁﻳا غﻴﺮﻣﻤﻜﻨﯽ ﺑﺮاﯼ خﺪا ﻭجﻮﺩ ﺩاﺭﺩ؟ ﻣطاﺑق ﺗﻌﺮﻳف قﺪﺭت ﻣطلق،
هﻴﭻ غﻴﺮﻣﻤﻜﻨﯽ ﺩﺭ ﻣقاﺑل ﭼﻨﻴﻦ خﺪاﻳﯽ نﺒاﻳﺪ ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ .ﺩﺭ نﺘﻴجﻪ اﻭ ﺑاﻳﺪ ﺑﺘﻮانﺪ
ﭼﻴﺰﯼ ﺑﻴافﺮﻳﻨﺪ کﻪ نﺘﻮانﺪ ﺗغﻴﻴﺮش ﺩهﺪ ،ﺑاﻳﺪ ﺑﺘﻮانﺪ خﻮﺩش ﺭا ناﺑﻮﺩ کﻨﺪ ﻳا اجﻤاع نقﻴضﻴﻦ
(ﻣثل ﺑﻮﺩن ﻭ نﺒﻮﺩن هﻤﺰﻣان) ﺭا ﻣﻤﻜﻦ کﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮخﯽ اﺯ ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ ﺳﻌﯽ کﺮﺩﻩانﺪ ﺑا ﺗقسﻴﻢ
ﻣﻮاﺭﺩ ﻣحال ﺑﻪ ﻣحال ذاﺗﯽ (انجام ﺁن ﻋقال ﻣحال اﺳﺖ ﻣانﻨﺪ جﻤع نقﻴضﻴﻦ) ﻭ ﻣحال ﻭقﻮﻋﯽ
(انجام ﺁن ﺩﺭ ﺯﻣان ﺣال ﻣحال اﺳﺖ اﻣا شاﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻤﻜﻦ شﻮﺩ ﻣانﻨﺪ ﺣﺮکﺖ ﺩاﺩن
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ شﻤسﯽ) ﺑگﻮﻳﻨﺪ کﻪ ﻣحال ذاﺗﯽ اﺳاﺳا ﻣﻤﻜﻦ نﻴسﺖ ﻭ اﻳﻦ ﺳﻮاالت ﻣحال ذاﺗﯽ
هسﺘﻨﺪ .ﺑا اﻳﻦﺣال ،ﻣﺸﻜل اﺳاﺳﯽ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪالﻟﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ ﺑاﺯ هﻢ قﺪﺭت ﻣطلق خﺪا
ﺭا ﺩﺭ ﭼﻬاﺭﭼﻮب ﻋقل انسانﯽ ﻣحﺪﻭﺩ کﺮﺩﻩانﺪ ﻭ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣحال ذاﺗﯽ ﻭ ﻭقﻮﻋﯽ ﺗﻌﺮﻳف کﺮﺩﻩانﺪ.
ﻳﻌﻨﯽ هﺮ کاﺭﯼ کﻪ ﺑﺮاﯼ انسان ﻣحال ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ خﺪا هﻢ ﻣحال اﺳﺖ کﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﯼ
نقض کﻨﻨﺪﻩ ناﻣحﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩن ﻭ قﺪﺭت ﻣطلق خﺪا اﺳﺖ .فﺮق نﻤﯽکﻨﺪ کﻪ اﻳﻦ ﻣحﺪﻭﺩﻳﺖها
ذاﺗﯽ ﺑاشﺪ ﻳا ﻭقﻮﻋﯽ ،ﻭجﻮﺩﯼ ﻣطلق ﻭ غﻴﺮﻣاﺩﯼ نﺒاﻳﺪ ﺩﺭگﻴﺮ ﻣحﺪﻭﺩﻳﺖهاﯼ ﻳﻚ ﻣﻮجﻮﺩ
ﻣاﺩﯼ ﺑاشﺪ.
ﻋالﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺸﻜالت ﻣﻮجﻮﺩ ﺩﺭﺑاﺭﻩ نﻮع ،ﺣﺪ ﻭ انﺪاﺯﻩ صﻔاﺗﯽ کﻪ ﺑﻪ خﺪاﯼ ﻣطلق نسﺒﺖ ﺩاﺩﻩ
ﻣﯽشﻮﺩ ،خﻮﺩ اﻳﻦ صﻔات نﻴﺰ ﺑا هﻢ هﻤﺨﻮانﯽ نﺪاﺭنﺪ .ﻣثال صﻔﺖ ﺩانﺶ ﻣطلق ﻭ قﺪﺭت ﻣطلق
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ﺑا هﻢ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭاﺳﺘا نﻴسﺘﻨﺪ .خﺪاﻳﯽ کﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭا اﺯ قﺒل ﻣﯽﺩانﺪ ،نﻤﯽﺗﻮانﺪ ﺁن ﺭا ﺗغﻴﻴﺮ ﺑﺪهﺪ
کﻪ اﻳﻦ ناقص ﺑﻮﺩن ﺗﻮاناﻳﯽ اﻭ ﺭا نﺸان ﻣﯽﺩهﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ اگﺮ ﺑﺘﻮانﺪ هﻢ ،ناقص ﺑﻮﺩن ﺩانﺸﺶ اﺯ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭا نﺸان ﻣﯽﺩهﺪ .ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻳگﺮﯼ کﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣثال ﺯﺩ ﺗضاﺩ صﻔﺖ خﻴﺮخﻮاهﯽ ﻭ ﻣﻬﺮﺑانﯽ
ﻣطلق ﺑا صﻔﺖ قﺪﺭت ﻣطلق اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ ﺩﻳﺪن اﻳﻦ ﺗضاﺩ هﻢ کافﯽ اﺳﺖ نگاهﯽ ﺑﻪ ﺩنﻴاﯼ
پﻴﺮاﻣﻮن خﻮﺩ ﺑﻴانﺪاﺯﻳﺪ .ﺗجاﻭﺯ ﺑﻪ کﻮﺩکان ،انﻮاع ﻭ اقسام ﺑﻴﻤاﺭﯼها ﻭ نقصهاﯼ ژنﺘﻴﻜﯽ کﻪ
ﺑﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ شﺶ هﺰاﺭ ﻣﻮﺭﺩ نﻴﺰ ﻣﯽﺭﺳﺪ ،ﻣﺮﮒ ﺳاﻟﻴانﻪ  ۵ﻣﻴلﻴﻮن کﻮﺩﻙ ﺯﻳﺮ  ۵ﺳال (ﻋﺪﺩﯼ
کﻪ ﺩﺭ ﺳال  ،۱۹۹۰ﺑﺮاﺑﺮ  ۱2/6ﻣﻴلﻴﻮن نﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬا ﺑﻪ ﻟطف ﺩانﺶ پﺰشﻜﯽ ﻭ ﺑﻬﺪاشﺖ اﻣﺮﻭﺯ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣقﺪاﺭ کاهﺶ ﻳافﺘﻪ اﺳﺖ) ،قحطﯽ ،خﺸﻚﺳاﻟﯽ ،ﺳﻴل ،ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺳاﻳﺮ ﻋﻮاﻣل طﺒﻴﻌﯽ
ﻣﺮگﺒاﺭ ﺗﻨﻬا گﻮشﻪهاﻳﯽ اﺯ ﻣصﻴﺒﺖهاﻳﯽ هسﺘﻨﺪ کﻪ انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ ﺑا ﺁنها ﺭﻭﺑﺮﻭ اﺳﺖ ﻭ اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻴﺰان ﺗلﻔات ﺩﺭ گذشﺘﻪ ﺑسﻴاﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻟطف ﻋلﻢ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﯼ ﺑﻮﺩﻩ کﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﻮانسﺘﻪ
ﻣﻮجﺐ ﺗﺨﻔﻴف ﺗلﻔات ناشﯽ اﺯ اﻳﻦ ﻣصﻴﺒﺖها شﻮﺩ.
خﺪاﻳﯽ کﻪ خﻴﺮخﻮاﻩ ﻣطلق اﺳﺖ نﺒاﻳﺪ ﺑگذاﺭﺩ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔاقﯽ ﺣﺪاقل ﺑﺮاﯼ کﻮﺩکانﯽ کﻪ هﻴﭻ
نقﺸﯽ ﺩﺭ ﺑﺪﺗﺮ شﺪن اﻳﻦ ﺯنﺪگﯽ نﺪاشﺘﻪانﺪ ،ﺑﻴافﺘﺪ ﻭ اگﺮ نﻤﯽﺗﻮانﺪ جلﻮﯼ ﭼﻨﻴﻦ ﺭخﺪاﺩهاﻳﯽ
ﺭا ﺑگﻴﺮﺩ ،قﺪﺭت ﻣطلقﺶ ﺯﻳﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺭﻭﺩ .ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪالﻟﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣساﻟﻪ شﺮ ۱اﺳﺖ کﻪ
اپﻴﻜﻮﺭ 2ﺁن ﺭا ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  2۳۰۰ﺳال پﻴﺶ ﻣطﺮح کﺮﺩﻩ اﺳﺖ ﻭ هﻨﻮﺯ هﻢ جﻮاﺑﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺁن
ﺩاﺩﻩ نﺸﺪﻩ اﺳﺖ کﻪ طﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ طﻮل اﻳﻦ  2۳۰۰ﺳال ﺳﻌﯽ شﺪﻩ کﻪ ﺗﻮجﻴﻬاﺗﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان پاﺳخ ﺑﻪ ﺁن ﺩاﺩﻩ شﻮﺩ ﻣانﻨﺪ اﻳﻦ کﻪ اﻳﻦ شﺮها ،خﻴﺮ ﻭ اﻟطافﯽ هسﺘﻨﺪ کﻪ خﺪا ﺑﺮاﯼ
ﺑﻨﺪگانﺶ فﺮاهﻢ کﺮﺩﻩ اﺳﺖ ﻭ ﻣا قاﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﻙ ﺁن نﻴسﺘﻴﻢ .ﺑا اﻳﻦﺣال ،ﻭاقﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ
ﻣﺘﻮﻟﺪ شﺪن کﻮﺩکﯽ فاقﺪ ﺩهان ،ﻣقﻌﺪ ﻳا ﺣﺘﯽ صﻮﺭت ﺭا نﻤﯽﺗﻮان خﻴﺮ ﻭ ﻟطف ﺩانسﺖ،
۳

ﻣﺨصﻮصا کﻪ ﺑﺮخﯽ اﺯ اﻳﻦ اﻟطاف ﻳا ﺑﻬﺘﺮ ﺑگﻮﻳﻴﻢ نقصهاﯼ ژنﺘﻴﻜﯽ ﻣانﻨﺪ ﺑﻴﻤاﺭﯼ کاناﻭان

کﻪ ﺁﺳﻴﺒﯽ پﻴﺶﺭﻭنﺪ ﺑﻪ نﻮﺭﻭنها اﺳﺖ ،ﻣﻨجﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ کﻮﺩﻙ ﻣﯽشﻮﺩ .ﭼﻪ خﻴﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺮﮒ
کﻮﺩکﯽ ﻭجﻮﺩ ﺩاﺭﺩ کﻪ ﺣﺘﯽ نﻤﯽﺩانﺪ ﺯنﺪگﯽ ،ﺩﺭﺳﺖ ﻭ غلط ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺩن ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻪ.

1

Problem of Evil
Epicurus
3
Canavan Disease
2
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شکل  :۹ﺩﺭصﺪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ کﻮﺩکان ﺯﻳﺮ  ۵ﺳال ،ﺩﺭ طﻮل  7۰ﺳال گذشﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻨاطق ﻣﺨﺘلف ﺩنﻴا

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺁخﺮﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺮﻳف ﻭ ﻣﻨطق نﻈﺮﻳﻪ ،ﺩﺭ ﻣﻴان ﻣﺸﻜالت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ صﻔات
نسﺒﺖ ﺩاﺩﻩ شﺪﻩ ﺑﻪ خﺪاﯼ ﻣطلق ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣثﺒﺖ ﻳا ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮﺩن صﻔات اشاﺭﻩ کﺮﺩ .خﺪاﻳﯽ
کﻪ اﺩﻋا ﻣﯽشﻮﺩ کاﻣل اﺳﺖ ﺑاﻳﺪ هﻤﻪ صﻔات ﻣﻤﻜﻦ ﺭا ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ ،ﭼﺮا کﻪ نﺪاشﺘﻦ ﻳﻚ
صﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨاﯼ نقص اﺳﺖ .ﺩﺭ نﺘﻴجﻪ ،اﻳﻦ خﺪا ﻋالﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻤام صﻔات ﻣﻤﻜﻦ ﻣثﺒﺖ ،ﺑاﻳﺪ
ﺗﻤاﻣﯽ صﻔات ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻨﻔﯽ ﺭا هﻢ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ .هﻤانقﺪﺭ کﻪ ﻣﻬﺮﺑان اﺳﺖ ،ﺑاﻳﺪ ﺩقﻴقا هﻤان
انﺪاﺯﻩ هﻢ ﺑﯽﺭﺣﻢ ﺑاشﺪ ،ﺑﻪ هﻤان ﻣقﺪاﺭ کﻪ ﺯﻳﺒاﺳﺖ ﺑاﻳﺪ ﺑﻪ هﻤان ﻣقﺪاﺭ کﺮﻳﻪ ﻭ ﺗﺮﺳﻨاﻙ
ﺑاشﺪ .ﺑﻪ ﺯﺑان ﺩﻳگﺮ نﻤﯽﺗﻮان صﻔﺘﯽ ﺭا ﻣﺘصﻮﺭ شﺪ کﻪ اﻳﻦ خﺪا اﺯ ﺁن ﻣحﺮﻭم شﺪﻩ ﺑاشﺪ ﻭ اﻳﻦ
خﻮﺩ ﻣﺸﻜالﺗﯽ ﻋﻤﻴقﺗﺮ ﺭا اﻳجاﺩ ﻣﯽکﻨﺪ .ﻣثال خﺪاﻳﯽ کﻪ ﺯاﺩﻩ نﺸﺪن اﺯ صﻔات اﻭﺳﺖ ﺑاﻳسﺘﯽ
ﺯاﺩﻩ شﺪن هﻢ اﺯ صﻔاﺗﺶ ﺑاشﺪ ﺗا ناقص نﺒاشﺪ ﻳا خﺪاﻳﯽ کﻪ ﻳگانﻪ ﺑﻮﺩن اﺯ صﻔات ﺑاﺭﺯش
ﻣحسﻮب ﻣﯽشﻮﺩ ،ﻣﺘﻜثﺮ ﺑﻮﺩن ﻭ ﻳگانﻪ نﺒﻮﺩن هﻢ ﺭا ﺑاﻳسﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺮگﻴﺮﺩ ﺗا کلﻜسﻴﻮن
صﻔﺖهاﻳﺶ ﺩاﺭاﯼ خللﯽ نﺒاشﺪ .نسﺒﺖ ﺩاﺩن ﺗﻤاﻣﯽ صﻔات ﺁن هﻢ ﺑﻪ صﻮﺭت ﻣطلق ﺑﻪ خﺪا
کﻪ ﺭاهﻜاﺭﯼ ﺑﺮاﯼ پﺮهﻴﺰ اﺯ ﺗﻌﺮﻳف کﺮﺩن اﻭ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ ،هﻤانطﻮﺭ کﻪ قﺒال اشاﺭﻩ شﺪ ﻣﺸﻜالت
جﺪﻳﺪﺗﺮﯼ اﻳجاﺩ ﻣﯽکﻨﺪ .ﻣﺸﻜالﺗﯽ کﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ نﺘﻴجﻪ ﺁن اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ ﭼﻨﻴﻦ خﺪاﻳﯽ ﺩﺭ
ﻭاقع خﻮﺩ جﻤع نقﻴضﻴﻦ ﻭ خالف ﻋقل ﺳلﻴﻢ ﻣحسﻮب ﻣﯽشﻮﺩ ،ﭼﺮا کﻪ ﺑﻪ صﻮﺭت هﻤﺰﻣان
ﺩاﺭاﯼ صﻔات ﻣﺘضاﺩ ﻭ ﻣﺨاﻟف ﻳﻚﺩﻳگﺮ اﺳﺖ.
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جدول  :۲فﻬﺮﺳﺖ پﻨج نقص ژنﺘﻴﻜﯽ ﺭاﻳج
نام

علت

برخی از عالیم

امید به زندگی

نشانگان

ﺗﻌﺪاﺩ اضافﯽ اﺯ کﺮﻭﻣﻮﺯﻭم
2۱

ناهﻨجاﺭﯼ ﺩﺭ انﺪامها ،اخﺘالل
ﺩﺭ فﻬﻢ ﻭ ﻳاﺩگﻴﺮﯼ ﻭ ﺗاخﻴﺮ ﺩﺭ
ﺭشﺪ ،ضﺮﻳﺐ هﻮشﯽ ﺑﻪ انﺪاﺯﻩ
ﻳﻚ کﻮﺩﻙ  ۹-8ﺳاﻟﻪ ()≈۵۰

ﺳال  ۱2 :۱۹۱2ﺳال
اﻣﺮﻭﺯ ۵۰-6۰ :ﺳال

داون

تاالسمی

جﻬﺶ ﺩﺭ ﺩﯼاناﯼ ﻭ
اخﺘالل ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ
هﻤﻮگلﻮﺑﻴﻦ

کﻢخﻮنﯽ ﻭ کاهﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
هﻤﻮگلﻮﺑﻴﻦ

نﺮﻣال
(ﺩﺭ ﺑﺮخﯽ ﻣﻮاﺭﺩ  ۳۰ﺳال)

(اﺭثﯽ)

فیبروز
سیستیک

نقص ﺩﺭ ژن ﻣﻮثﺮ ﺑﺮ
جاﺑجاﻳﯽ ﺁب ﻭ نﻤﻚ
ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭن اﺯ ﺳلﻮل
(اﺭثﯽ)

بیماری تِی-
سَکس۱

کمخونی
داسی شکل

نقص ﺩﺭ کﺮﻭﻣﻮﺯﻭم
۱۵
(اﺭثﯽ)

ﺗغﻴﻴﺮ شﻜل
هﻤﻮگلﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ شﻜل
S
(اﺭثﯽ)

ﺳﺨﺘﯽ ﺩﺭ ﺗﻨﻔس ﻭ ﻋﻔﻮنﺖ ﺭﻳﻪ،
ﺗاخﻴﺮ ﺩﺭ ﺭشﺪ ﻭ ناﺑاﺭﻭﺭﯼ
ﻣﺮﺩان
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳلﻮلهاﯼ ﻋصﺒﯽ ﻣغﺰ
ﻭ طﻨاب نﺨاﻋﯽ،
صﺮع ،اﺯ ﺩﺳﺖ ﺭفﺘﻦ شﻨﻮاﻳﯽ ﻭ
ناﺗﻮانﯽ ﺩﺭ ﺣﺮکﺖ کﺮﺩن
کﻢخﻮنﯽ ،ﻋﻔﻮنﺖ ﺑاکﺘﺮﻳاﻳﯽ،
ﺳﻜﺘﻪ ﻣغﺰﯼ

۴۴
(ﺁنهاﻳﯽ کﻪ ﺑﻪ ﺑلﻮغ
ﻣﯽﺭﺳﻨﺪ)

 ۳-۵ﺳال

 ۴۰-6۰ﺳال

ﺩﺭ ﻣجﻤﻮع ﺁنﭼﻪ اﺯ اﻳﻦ اثﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺩاشﺖ کﺮﺩ ،اﻳﻦ اﺳﺖ کﻪ انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ ﺩﺭ اﻭاﻳل
پﻴﺪاﻳﺶ ﺗﺪﺭﻳجﯽ خﻮﺩش شاﻳﺪ خﻴلﯽ ﻣﺘﻮجﻪ ﻣسﻴﺮ جﺪﻳﺪﯼ نﺒﻮﺩﻩ کﻪ قﺮاﺭ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ ﺩﺭ ﺁن
گام ﺑﺮﺩاﺭﺩ ﺑا اﻳﻦﺣال ،گذشﺖ ﺯﻣان ﻭ افﺰاﻳﺶ ﺗﻮاناﻳﯽ فﻬﻢ ﻭ شﻨاخﺖ ﺑﻪ اﻭ کﻤﻚ کﺮﺩ کﻪ
کﻢکﻢ ﺑا ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﻮال ﺯنﺪگﯽ خﻮﺩش ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮﮒ ﺭﻭﺑﺮﻭ شﻮﺩ .اﻭ کﻪ اﺣﺘﻤاال ﺩﻭﺭان ﺳﺨﺘﯽ
ﺭا ﺑا اﻳﻦ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﻳﻦ ناﺩانسﺘﻪ ﺗاﺭﻳﺨﺶ ،ﺳپﺮﯼ کﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ اﺯ جاﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ کﻢکﻢ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽکﻨﺪ پاﺳﺨﯽ کﻪ هﻴﭻگاﻩ ﺁن ﺭا ﺩﺭ طﺒﻴﻌﺖ نﻴافﺘﻪ ،ﺩﺭ ذهﻦ خﻮﺩ ﺑساﺯﺩ ،پاﺳﺨﯽ
ﺁﺭاﻣﺶﺑﺨﺶ کﻪ هﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﺁن افﺰﻭﺩﻩ شﺪ ،ﺑﺮ فلسﻔﻪ ﻭ اﺳﺘﺪالل نﻬﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺁن هﻢ اضافﻪ
Tay-Sachs Disease
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گﺸﺖ .پاﺳﺨﯽ کﻪ اثﺮات ﺁن ﺭا ﻣﯽﺗﻮان ﺩﺭ اﺳﺘﻌﻤال ﺭنگﺩانﻪ اًخﺮاﻳﯽ ﻭ اﺳﺘﻔاﺩﻩ اﺯ صﺪفهاﯼ
ﺳﻮﺭاخ شﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  ۱۰۰هﺰاﺭ ﺳال پﻴﺶ ﺗا ﺩفﻦ اشﻴاﻳﯽ پﻴچﻴﺪﻩﺗﺮ ﻣانﻨﺪ ﺗﻨﺪﻳسﻚها ﻭ
ﺩﺳﺖﺳاخﺘﻪهاﯼ پﺮجﺰئﻴات ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  2۰ﺗا  ۴۰هﺰاﺭ ﺳال قﺒل ﻣالﺣﻈﻪ کﺮﺩ .ﺭﻭنﺪﯼ کﻪ ﺑﻪ
هﻤﻴﻦجا ﻣﺘﻮقف نﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ گﻮﺑﻜلﯽﺗپﻪ ﻭ ﭼﺘلهﻮﻳﻮﻙ ﻭ پس اﺯ ﺁن ﺩﺭ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻭ ﻣصﺮ
ﺑﻪ خﻮﺑﯽ اﺩاﻣﻪ پﻴﺪا ﻣﯽکﻨﺪ ﻭ ﻣا اﻣﺮﻭﺯ ﻣﯽﺩانﻴﻢ نﺘﻴجﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪاﯼ ،ظﻬﻮﺭ ﻭ پﻴﺪاﻳﺶ
هﺰاﺭان خﺪا ﺩﺭ گﻮشﻪ ﻭ کﻨاﺭ ﺩنﻴا ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ کﻪ ﻣﻌﺘقﺪان ﺑﻪ ﺁنها ﺗصﻮﺭ ﻣﯽکﺮﺩﻩانﺪ کﻪ اﻭ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ پاﺳخ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.
انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ کﻪ اﺯ ﺣﺪﻭﺩ  ۱۰۰هﺰاﺭ ﺳال قﺒل ﺑﻪ ﺣﺪﯼ اﺯ شﻨاخﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ کﻪ ﺑﺘﻮانﺪ
ﺑﺮخالف اجﺪاﺩش ،ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻭ نﺒﻮﺩن ﻭاکﻨﺸﯽ قاﺑل ﺗﻮجﻪ نﺸان ﺩهﺪ ،ﺩﺭ اﺩاﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ فﻬﻢ ﻭ
انﺪﻳﺸﻪاش ﺑﻪ جاﻳﯽ ﻣﯽﺭﺳﺪ کﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮانﺪ اﻭﻟﻴﻦ نﻈﺮﻳﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭا ﺑﻨا کﻨﺪ .نﻈﺮﻳﻪاﯼ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ خﺪاﻳﯽ ﻭاﺣﺪ ﻭ قﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺯ هﺮﭼﻴﺰ کﻪ اگﺮﭼﻪ هﻨﻮﺯ هﻢ ﺑﺮاﯼ ﺗﻌﺪاﺩ ﺯﻳاﺩﯼ اﺯ
انسانهاﯼ اﻣﺮﻭﺯﯼ اﺭﺯشﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﻣا اﺯ ﻣﺸﻜالﺗﯽ اﺳاﺳﯽ ﻭ ﺑﻨﻴانافﻜﻦ ﺭنج ﻣﯽﺑﺮﺩ .ﻣﺸﻜالﺗﯽ
کﻪ اگﺮﭼﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺮ خﻴل افﺮاﺩﯼ کﻪ اﺯ ﺁن ﺁگاﻩ ﻣﯽشﻮنﺪ افﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽشﻮﺩ اﻣا هﻤچﻨان
ﺗﻌﺪاﺩ قاﺑل ﺗﻮجﻬﯽ اﺯ ﻣﺮﺩم ﻣاﻳل نﻴسﺘﻨﺪ ﺩﺳﺖ اﺯ اﻳﻦ اﻭﻟﻴﻦ نﻈﺮﻳﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻜﺸﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻮضﻮع ﺑﻪ اﻳﻦ خاطﺮ اﺳﺖ کﻪ ﺗقﺮﻳﺒا ﺗﻤام ﺯنﺪگﯽ اجﺘﻤاﻋﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ هﻮﻳﺖ ﻭ ﻣﻌﻨاﯼ ﺯنﺪگﯽ
ﺁنها ﺩﺭ طﻮل ﺣﺪاقل  6۵۰۰ﺳال گذشﺘﻪ ،ﺣﻮل ﻣحﻮﺭ خﺪا شﻜل گﺮفﺘﻪ اﺳﺖ .خﺪا ﺑﺮاﯼ
ﺁنها هﻤانﻨﺪ قﻴّﻤﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣانﯽ کﻪ انسان خﺮﺩﻣﻨﺪ ﻭ ﺩانسﺘﻪهاﻳﺶ هﻤانﻨﺪ شاخﻪ ناﺯﻙ
ﺗاکﯽ ﺑﻮﺩﻩانﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺁن پﻴچﻴﺪنﺪ ﺗا ﺭشﺪ کﻨﻨﺪ .ﺑا اﻳﻦﺣال ،اﻭ هﻨﻮﺯ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ کﻪ ﭼﻨﻴﻦ قﻴﻤﯽ
ﺭا ﺭها کﻨﺪ ﭼﺮا کﻪ هﻨﻮﺯ فﻜﺮ ﻣﯽکﻨﺪ کﻪ ﺁنچﻪ اﻭ ﺭا ﺳﺮپا نگﻪﺩاشﺘﻪ اﻳﻦ قﻴﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ قﻮل
نﻴچﻪ کﻪ ﻣﯽگﻮﻳﺪ« :خﺪا ﻣﺮﺩﻩ اﺳﺖ اﻣا ﺑا ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﻣﺮام ﺑﺸﺮ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ هﺰاﺭان ﺳال
غاﺭهاﻳﯽ ﻭجﻮﺩ ﺩاشﺘﻪ ﺑاشﺪ کﻪ ﺳاﻳﻪ اﻭ ﺩﺭ ﺁنها نﻤاﻳﺶ ﺩاﺩﻩ شﻮﺩ ﻭ ﻣا هﻨﻮﺯ ﺑاﻳﺪ ﺳاﻳﻪ اﻭ ﺭا
نﻴﺰ ﻣحﻮ کﻨﻴﻢ».
ﻣﺸﺨص نﻴسﺖ کﻪ ﺑاﻭﺭ ﺑﻪ خﺪا ،اﻳﻦ اﻭﻟﻴﻦ نﻈﺮﻳﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ،ﺁﻳا ﺭﻭﺯﯼ اﺯ ﺑﻴﻦ خﻮاهﺪ ﺭفﺖ ﻳا
نﻪ اﻣا ﺁنچﻪ ﻣسلﻢ ﺑﻪ نﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﺭاﻩ ﺩﺭاﺯﯼ اﺳﺖ کﻪ ﺩﺭ پﻴﺶ ﺩاﺭﻳﻢ ﺗا اکثﺮﻳﺖ جاﻣﻌﻪ اﺯ اﻳﻦ
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فصل شﺸﻢ :اﻭﻟﻴﻦ نﻈﺮﻳﻪاﯼ کﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ نﻈﺮﻳﻪ نﺸﺪ؛ هﻮﻳﺪا شﺪن شﻜافها!

ﺑاﻭﺭ ﻋﺒﻮﺭ کﻨﻨﺪ .ﺭاهﯽ کﻪ نﺸانﻪهاﯼ طﯽ شﺪن ﺁن ﺑﻪ خصﻮص ﺩﺭ اﻳﻦ ﺳاﻟﻴان ﻭ ﺑا افﺰاﻳﺶ
ﺁگاهﯽ جﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻟطف اﻳﻨﺘﺮنﺖ ﻭ ﺳاﻳﺮ ﻭﺳاﻳل اﺭﺗﺒاطﯽ ﺑﻪ خﻮﺑﯽ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽشﻮﺩ.
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پارادوکس آرایشگر (راسل)
در شهری فقط یک آرایشگر وجود دارد .او فقط موی کسانی را کوتاه میکند که خودشان
موی خودشان را کوتاه نمیکنند .حال خود آرایشگر در مورد موی خود چه باید بکند؟ اگر او
از جمله افرادی است که موی خود را خودشان کوتاه میکنند .که نباید چنین کند و نباید موی
خود را کوتاه کند (چون شرط مساله چنین است که او نباید موی کسانی که خودشان موی
خودشان را کوتاه میکنند ،کوتاه کند) و اگر هم از جمله این افراد نیست و معتقد است کوتاه
کردن مو نیاز به آرایشگر دارد ،پس باید خودش موی خودش را کوتاه کند که باز مانند قبلی
به خاطر شرط مساله نباید چنین کند (چون او آرایشگری است که چنین کاری نمیکند).
پارادوکس گراند هتل هیلبرت

1

هتلی فرضی را در نظر بگیرید که دارای تعداد بینهایت (از نوع مجموعه شمارا یا اصطالحا قابل
شمارش )2اتاق است و همه اتاقها نیز پر هستند .حاال یک مهمان جدید به هتل میآید ،با
توجه به پر بودن اتاقها لزوما نباید اتاق خالی وجود داشته باشد اما با کمک تکنیکی میتوان
او را در هتل جا داد .البته نه فقط او بلکه هر تعداد مهمان جدیدی که میآید را میتوان به
همین روش در هتل جا داد .روش جا دادن مهمان جدید هم به این صورت است که به مهمان
اتاق  ۱گفته میشود به اتاق  2برود ،به مهمان اتاق  2گفته میشود به اتاق  ۳برود و الی آخر
(هر مهمان اتاق  nرا به اتاق  n+1منتقل کنیم) .به این صورت اتاق  ۱خالی میشود و مهمان
جدید در ان جا اسکان داده میشود.

Hilbert's Paradox of the Grand Hotel
Countably Infinite
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پارادوکس مانتی هال

1

تصور کنید پیش روی شما سه در وجود دارد .در پشت یکی از این درها جایزه و در پشت دو
در دیگر هیچ چیزی قرار ندارد .شما یکی از درها را انتخاب میکنید ،به عنوان مثال در شماره
 .۳با اینحال قبل از این در شماره  ۳را برایتان باز کنند ،دستاندرکاران در شماره  ۱را باز
میکنند و به شما نشان میدهند که چیزی در پشت آن وجود ندارد و به شما میگویند که
حاال شما میتوانید انتخابتان را عوض کنید (یعنی در شماره  2را انتخاب کنید) یا روی همان
در شماره  ۳بمانید .شما باید چکار کنید؟ شانس انتخاب در صحیح ،از بین دو در باقی مانده،
 ۵۰درصد است ،پس نباید فرقی داشته باشد که کدام در را انتخاب میکنیم (نباید فرقی داشته
باشد که انتخابمان را تغییر بدهیم یا ندهیم) .اما مطابق این پارادوکس شما باید انتخاب خودتان
را تغییر دهید و در شماره  2را انتخاب کنید تا شانس بیشتری برای برنده شدن داشته باشید.

Monty Hall Paradox
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پارادوکس بازی تنیس
یک خانواده  ۳نفره را تصور کنید .پسر خانواده با پدر و مادرش قرار گذاشته که یک مسابقه
تنیس خانوادگی برگزار کند .او قرار است که در  ۳مسابقه شرکت کند و اگر  2مسابقه از ۳
مسابقه را بدون تکرار رقیب و به صورت متوالی ببرد ،به تیم تنیس مدرسه دعوت شود .او برای
نحوه انتخاب رقیب دارای دو انتخاب است :الف) پدر-مادر-پدر یا ب) مادر-پدر-مادر .با توجه
به این که پسر میداند بازی تنیس پدرش به مراتب بهتر از مادرش است پس منطقی است که
او تصمیم بگیرد گزینه ب را انتخاب کند تا شانس برنده شدنش باالتر برود ،اما در واقع باید
انتخاب وارونهای انجام دهد و گزینه الف را برگزیند.
برای فهم این پارادوکس کافی است احتمال برنده شدن پسر در مقابل پدر را  Fو در مقابل مادر
را  Mدر نظر بگیریم .با توجه به مهارت بیشتر پدر در نتیجه  M>Fخواهد بود .با این حساب
پسر دو انتخاب دارد .در انتخاب اولش (پدر-مادر-پدر) ،چنانچه او  2بازی اول را ببرد احتمالش
چنین خواهد بود F×M :و چنانچه دو بازی آخر را ببرد با چنین احتمالی روبرو خواهد بود:
 .M×Fدر مجموع احتمال نهایی برد دو مسابقه متوالی برای پسر در انتخاب اول چنین است:
( FM+MF-FMFمنظور از عبارت  FMFبرد متوالی هر سه مسابقه در انتخاب اول است که
بایستی از مجموع احتماالت کم شود ،چون مطلوب نیست) .استدالل مشابهی را میتوان برای
انتخاب دیگر پسر (مادر-پدر-مادر) در نظر گرفت که نتیجه نهایی احتمال آن انتخاب هم چنین
است .MF+FM-MFM :با توجه به بزرگتر مقدار  Mدر مقایسه با  ،Fنتیجه چنین است که
عبارت  FM+MF-FMFبزرگتر از عبارت  MF+FM-MFMاست و پسر بایستی به سراغ انتخاب
اول (پدر-مادر-پدر) برود.
مساله طناب به دور زمین
کره زمین محیطی حدودا برابر با  ۴۰هزار کیلومتر دارد .حال تصور کنید طنابی فرضی به طول
 ۴۰۰۰۰کیلومتر را محکم و به طوری که هیچ فاصلهای با زمین نداشته باشد ،به دور آن
میبندیم .سپس طناب را باز کرده و یک متر به طول آن اضافه میکنیم و دوباره آن را به دور
زمین میبندیم .آیا این افزایش  ۱متری در طول طناب  ۴۰هزار کیلومتری به قدری هست که
باعث شود طناب کمی شل شود؟ در نگاه اول جواب خیر است چرا که بنا بر تصور ما تقسیم ۱
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متر بر  ۴۰هزار کیلومتر بسیار ناچیز میشود (برابر با اضافه شدن  2۵نانومتر ۱به طول طناب
در هر  ۱کیلومتر) .اما در حقیقت به خاطر همین افزایش  ۱متری ،کل طناب در فاصله ۱۶
سانتی متری از سطح زمین قرار میگیرد و میتوان چند کتاب ضخیم را روی هم قرار داده و
از زیر آن عبور داد.

این مساله به فهم شهودی ما از محیط دایره/کره و ارتباط آن با قطر برمیگردد .با توجه به
فرمول محیط دایره ( ،)C=2πrمحیط دایره ( )Cبا قطر آن ( )2rرابطه مستقیم دارد .درنتیجه،
هر چه بر مقدار محیط افزوده شود ،بر مقدار قطر و در نتیجه ابعاد دایره نیز اضافه میشود.
افزایشی که با یک تناسب ساده قابل محاسبه است .مقدار افزایش قطر برای طناب ( ،)R-rبرابر
با  ۱/2πیا حدود  ۱۶سانتیمتر میشود.
مساله مورچه بر روی طناب
مورچهای را متصور شوید که با سرعت  ۱سانتیمتر برثانیه ،بر روی طنابی الستیکی و کشسان
به طول  ۱کیلومتر مشغول حرکت کردن است .سرعت مورچه  ۱سانتیمتر برثانیه نسبت به
طناب است .همزمان با شروع حرکت مورچه ،در هر ثانیه و به تدریج ،طناب کشیده شده ،به
طوری که یک کیلومتر بر طول طناب افزوده میشود .به این صورت که طول طناب در ثانیه
دوم 2 ،کیلومتر ،در ثانیه سوم ۳ ،کیلومتر و این روند همینطور ادامه پیدا میکند .آیا این
مورچه شانسی برای رسیدن به انتهای چنین طنابی دارد؟ در نگاه اول و مرسوم ،به نظر مورچه
 ۱حدود  ۱۰برابر قطر یک رشته دیانای
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هیچ شانسی ندارد و هیچوقت به انتهای طنابی این چنین نخواهد رسید اما در واقع این نگاه
ناصحیح است و مورچه موفق میشود به انتهای طناب برسد ،هرچند که باید زمانی حدود
 ۱۰۴۳۴2۱سال( ۱یعنی یک  ۱و  ۴۳۴22عدد صفر جلوی آن!) را سپری کند .فارغ از این که
اختالف سرعت مورچه و سرعت افزایش طول طناب چقدر است و همچنین فارغ از این که
طول اولیه طناب چقدر است ،اگر زمان کافی داده شود ،مورچه در نهایت به انتهای چنین
طنابی خواهد رسید ،چرا که نسبت سرعت مورچه به سرعت افزایش طول طناب ثابت است.

برای فهم مساله بدون استفاده از ریاضیات ،اینطور به موضوع نگاه کنید که وقتی طناب
الستیکی شروع به کشیده شدن میکند ،طناب هم در جلو و هم در پشت مورچه شروع به
افزایش طول میکند .در نتیجه این موضوع موجب میشود ،نه تنها نسبتی از طناب که توسط
مورچه طی شده حفظ شود بلکه به خاطر حرکت مورچه ،بر آن افزوده نیز بشود .بنابراین ،هر
چه مورچه جلوتر برود ،مسافتی که باید طی کند تا به انتهای طناب برسد کمتر میشود .به
زبان دیگر ،اگر در اولین لحظه در جلوی مورچه  ۱۰۰درصد مسیر وجود دارد (مسیر آبی) ،در
ادامه و با حرکت مورچه دیگر مسیر باقیمانده  ۱۰۰درصد نخواهد بود و هر لحظه از مقدار آن
(و نسبتش از کل) کمتر میشود ،چون مورچه حرکت میکند.

 ۱برای فهم ابعاد این زمان ،کافی است آن را با عمر کیهان که از مرتبه  ۱۰۹است مقایسه کنید.
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پارادوکس ابهام
یکی از مثالهای معروف این قبیل پارادوکسها ،پارادوکس سوریتس ۱است .فرض کنید ما
کوهی سنگی داریم .اگر یک سنگ از سنگهای تشکیل دهنده این کوه را برداریم ،آیا همچنان
این کوه ،کوه نامیده میشود؟ حاال اگر قرار باشد همین کار را آنقدر تکرار کنیم که دیگر اصال
کوهی باقی نماند ،دقیقا از کجا میتوانیم بگوییم که دیگر کوهی در کار نیست؟ به بیان دیگر،
با برداشتن چندمین سنگ است که کوه ما تبدیل به تپه یا تلی از سنگ شده است؟ تفاوت
تپه ،تل و کوه چیست؟

Sorites Paradox
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حجم مغز

وزن

قد

استفاده از خویشتن

تفکر

گونه

دوره زندگی

انسان ماهر

 2/۱تا ۱/۵
م.س.ق

۵۱۰-۶۵۰

انسان رودولفی

 ۱/۹م.س.ق

۷۰۰

۶۰

انسان گاتنگی

 ۱/۸م .تا ۸۰۰
ه.س.ق

-

-

۱۰۰

انسان
راستقامت

 ۱/۹م .تا ۱۴۰
ه.س.ق

۸۵۰-۱۱۰۰

۶۰

۱۸۰

✓

انسان کارورز

 ۱/۸تا ۱/۳
م.س.ق

۷۰۰-۸۵۰

۵2-۶۳

۱۹۰

✓

-

انسان پیشگام

 ۱/2م تا ۸۰۰
ه.س.ق

۱۰۰۰

۹۰

۱۷۵

✓

✓



انسان
هایدلبرگی

 ۶۰۰تا ۳۰۰
ه.س.ق

۱۱۰۰۱۴۰۰

۹۰

۱۸۰

✓

✓



انسان
سِپراننسیس

~  ۴۵۰ه.س.ق

۱۰۰۰

-

-

✓

✓



انسان رودزیایی

~ ۳۰۰ه.س.ق

۱۳۰۰

-

-

✓

✓



انسان نالدی

~ ۳۰۰هزار
سال قبل

۴۵۰

۱۵۰

۴۵

✓

✓



انسان نئاندرتال

 ۴۳۰ه .تا ۴۰
ه.س.ق

۱2۰۰۱۹۰۰

۵۵-۷۰

۱۷۰

✓

✓



انسان خردمند

 ۳۰۰ه.س.ق تا
امروز

۹۵۰-۱۸۰۰

۵۰-۱۰۰

۱۵۰۱۹۰

✓

✓

✓

انسان فلورسی

 ۱۹۰تا ۵۰
ه.س.ق

۴۰۰

۱۶-۳۶

۱۱۰

✓





انسان لوزونی

 ۶۷ه.س.ق

-

-

۱۴2۱۵۱

✓





انسان دنیسووا

 ۴۰ه.س.ق

-

-

-

✓



احتماال

مردمان غار رد
دیر

 ۱۵تا ۱2
ه.س.ق

-

۵۰

-

✓

✓

احتماال

()cm3

()kg

()cm

ابزار

آگاهی

انتزاعی

۳۳-۵۵

۱۱۰۱۴۰

✓





۱۶۰







-

-



✓




* ه.س.ق :هزار سال قبل ** ،م.س.ق :میلیون سال قبل
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ضمیمه ج :گاهشمار حیات روی زمین و فرگشت انسان
آغاز حیات روی زمین و فرگشت موجودات ماقبل انسان
زمان (قبل)
 ۴/2میلیارد سال

رخداد
اولین نشانههای حیات بر روی زمین :باستانیان تکسلولی پروکاریوت
(سلولهایی فاقد هسته مشخص)

 ۳/۵میلیارد سال

پیدایش باکتریهای فوتوسنتزکننده

 ۳/۴میلیارد سال

اولین نشانههای حضور اکسیژن در اتمسفر در مقادیر کم

 2/۵میلیارد سال

تجمع اکسیژن ،از نتایج شروع فوتوسنتز

 2/۱میلیارد سال

پیدایش اولین حیات چندسلولی و دارای ارتباط هماهنگ بین سلولی

 ۱/۴۵میلیارد سال

پیدایش اولین جانداران یوکاریوت (سلولهایی با هسته مشخص)

 ۸۰۰میلیون سال

پیدایش اولین جانوران چند سلولی مانند کرم و عروس دریایی

 ۵۴۰میلیون سال

پیدایش اولین جانوران طنابدار مانند پشتمازه (نوتوکورد) و شکافداران
آبششی حلقی۱

 ۴۸۰میلیون سال

پیدایش اولین جانوران مهرهدار در میان طنابداران :موجودات آبزی با
استخوانهای معدنی ،فلس و پوسته

 ۴۴۵میلیون سال

اولین انقراض وسیع موجودات در دو فاز طی  ۱میلیون سال :حذف سه
چهارم تمامی گونهها به دالیل مرتبط با فعالیتهای آتشفشانی

 ۳۹۴میلیون سال

پیدایش اولین چهارپایان در میان مهرهداران :مفصلها جایگزین باله
شدهاند اما موجود همچنان آبزی است.

 ۳۸۵میلیون سال

پیدایش جنگلهای اولیه :افزایش میزان اکسیژن و کاهش مقدار کربن
دیاکسید

 ۳۷۵میلیون سال

دومین انقراض وسیع موجودات طی چندین فاز در طول  2۰میلیون سال:
حذف دو سوم تمامی گونهها به دالیل مرتبط با سرد شدن آب و هوا

 ۳۵۰میلیون سال

پیدایش اولین مهرهداران زمینی :دوزیستهای چهارپای نیمهآبزی

 ۳۴۰میلیون سال

پیدایش اولین چهارپایان مهرهدار کامال زمینی موسوم به آبپردهداران
(تخمگذار)

 2۵۱/۹میلیون سال

سومین و بزرگترین انقراض موجودات در تمام دوران در طول  ۶۰هزار
سال :حذف  ۹۰درصد تمامی گونهها به دالیل مرتبط با انتشار گاز کربن
دیاکسید داغ و اسیدی کننده توسط آتشفشانها

Pharyngeal Gill Slits

۱۷۶
www.AtheistIran.com

1
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 2۳۳میلیون سال

سپیده دم دنیای مدرن :گسترش وسیع تنوع گونههای جانوری و گیاهی
مانند مخروطیان ،حشرات ،دایناسورها ،خزندگان و همکمانان (اجداد اولیه
پستانداران)

 2۰۱/۳میلیون سال

چهارمین انقراض وسیع موجودات :حذف دو سوم تمامی گونهها به دالیل
مرتبط با انتشار گاز کربن دیاکسید آتشفشانی

 ۱۷۸میلیون سال

پیدایش اولین جانور پستاندار واقعی در میان مهرهداران زمینی :پیدایش
خز و مکانیزم حفظ دمای داخلی بدن

 ۱۳۵میلیون سال

پیدایش وسیع گیاهان گلدار و حشرات گردهافشان

 ۶۶میلیون سال

انقراض ناگهانی دایناسورها به همراه سه چهارم تمامی گونهها :توسعه
وسیع تنوع پستانداران

 ۵۵میلیون سال

پیدایش اولین نخستیسانها در میان پستانداران مانند بازوپیمایان

 ۴۴میلیون سال

پیدایش ویژگیهای جدید در میان نخستیسانها :دید رنگی ،انگشت
شصت قابل بسته شدن و شکلگیری اجتماع

 2۵/2میلیون سال

پیدایش اولین انسانواران (کَپیها) در میان نخستیهای اولیه :مغز بزرگتر
و فاقد دُم

 ۱۶/۸میلیون سال

پیدایش انسانیان (کَپیهای بزرگ) در میان گیبونهای آسیا :بدن بزرگتر،
دودیسی جنسی ،ساخت آشیانه ،بازی کردن و دلسوزی

 ۱۳میلیون سال

پیدایش پیروالپیتکوس (نوعی کَپی بزرگ) در اسپانیا :جد احتمالی
انسانتباران و انسانها

 ۷میلیون سال

پیدایش اولین نوع از انسانتباران به نام ساحلمردم چادی و سپس
آردیکپی و اررین توگنی در میان انسانیان آفریقا :دندان نیش کوچکتر،
زندگی درختی و توانایی راه رفتن روی دوپا

 ۴/2میلیون سال

جایگزینی انسانیان اولیه با جنوبیکپی در آفریقا :راه رفتن کامل روی دو پا

 ۳/۳میلیون سال

اولین آثار کار با سنگ در کنیا
فرگشت انسانها

زمان (قبل)

رخداد

 2/۸میلیون سال

پیدایش اولین عضو از سرده انسان در اتیوپی :چانه گرد ،مانند جنوبیکپی
عفاری اما کوتاهتر و باریکتر مانند آنچه بعدا در انسان ماهر دیده میشود.

 2/۷میلیون سال

پیدایش گونه پرامردم در شرق آفریقا :همزمان با حضور سرده انسان
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 2/۶میلیون سال

اولین آثار ابزار سنگی تولید شده توسط سرده انسان در اتیوپی :شروع دوره
اُلدوایی ،ابزاری برای بریدن گوشت ،شکستن استخوان و جدا کردن پوست
درختان

 2/۵۸۸میلیون سال

شروع دوره زمین شناسی فعلی یخبندان کواترنری

 2/۴میلیون سال

پیدایش گونه انسان ماهر در آفریقا :استفاده از ابزار سنگی برای جدا کردن
گوشت از استخوان

 2/۱2میلیون سال

اولین حضور سرده انسان در خارج از آفریقا :انسانتبارانی در جنوب شرق
چین که از ابزار استفاده میکردهاند.

 2میلیون سال

پیدایش گونه انسان راست قامت ،جد مستقیم انسان خردمند و زیست
همزمان با دو گونه انسانتبار جنوبیکپی و پرامردم :مغز بزرگتر و
دندانهای کوچکتر

 ۱/۸میلیون سال

مهاجرت انسان راستقامت از آفریقا به اوراسیا (به گرجستان ،سپس در
 ۱/۶میلیون سال بعد به شمال چین و در نهایت در  ۱/۵میلیون سال پیش
به جاوه در اندونزی)

 ۱/۷میلیون سال

پیدایش اولین تبرهای دستی در تانزانیا :شروع دوره آشولی ،وجود ابزار
مناسب برای قصابی ،بریدن ،جدا کردن گوشت ،کوبیدن و سوراخ کردن و
همچنین وجود جمعیت متحرک و غیرساکن

 ۱/۴میلیون سال

پیدایش اولین ابزار تهیه شده از مواد آلی :اولین تبردستی تهیه شده از
استخوان اسب آبی در اتیوپی

 ۱/۴میلیون سال

جایگزینی انسان ماهر با انسان راستقامت در آفریقا

 ۱میلیون سال

انقراض گونه انسانتبار پرامردم :آخرین گونه انسانتبار خواهر انسان
خردمند

 ۱میلیون سال

پیدایش شواهد اولیه از مهار آتش توسط انسان راستقامت در آفریقای
جنوبی :انسانی با قابلیتهای منحصر به فرد

 ۹۰۰هزار سال

پیدایش انسان پیشگام در غرب اروپا (اسپانیا) :خویشاوند نزدیک جد
مشترک گونههای نئاندرتال ،دنیسوا و انسان خردمند

 ۹۰۰هزار سال

تراشیده شدن سنگ چخماق توسط انسان پیشگام در اسپانیا :مناسب
برای جدا کردن پوست حیوانات

 ۷۰۰هزار سال

پیدایش انسان فلورسی در جزیره فلورس در اندونزی :از نوادگان احتمالی
انسان راستقامت

 ۶۰۰هزار سال

پیدایش انسان هایدلبرگی در آفریقا و اروپا :جد احتمالی مشترک
انسانهای نئاندرتال و خردمند
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 ۵۰۰هزار سال

اولین نشانههای ساخت مفهومی انتزاعی :حکاکی زیگزاگ بر روی پوسته
توسط انسان راستقامت در اندونزی :خصلتی مختص انسانها

 ۵۰۰هزار سال

اولین نشانههای استفاده از نیزههای سر سنگی توسط انسان هایدلبرگی
برای شکار در آفریقای جنوبی

 ۴۵۰هزار سال

پیدایش انسان نئاندرتال در اروپا

 ۴۳۰هزار سال

آخرین جدایی به وقوع پیوسته میان انسان دنیسوا و گونه خواهر آن انسان
نئاندرتال

 ۳۱۵هزار سال

پیدایش انسان خردمند

 2۱۰هزار سال

ورود انسان خردمند به اوراسیا (یونان) ،احتماال به عنوان یکی از مقاصد
گسترش چندگانه انسان خردمند به خارج از آفریقا
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ضمیمه د :فهرست برخی از خدایان
برخی از خدایان بین النهرین
نام

وظیفه و توانایی

توضیحات

آن (آنو)

خدای خدایان ،خدای آسمان

یکی از  ۳خدای مهم و پدر انلیل و
انکی

اِنلیل

خدای باد ،هوا ،زمین و طوفان

یکی از  ۳خدای مهم

اِنکی (ای)

خدای آب

یکی از  ۳خدای مهم

اوتو

خدای خورشید

برادر اینانا و اِرشیگال

نانا-سین

خدا-الهه ماه

نانا و سین هردو خدای ماه بودند.

نِرگال

خدای جنگ و سپس دنیای زیرین

همسر اِرشیگال

مردوک

خدای آفرینش ،خدای ملی بابلیان

فرزند اِنکی

نَبو

خدای کاتبان و کتابت کردن و نوشتن

فرزند مردوک

اینانا (ایشتار)

الهه عشق ،زیبایی ،رابطه جنسی ،عدالت،
قدرت سیاسی و جنگ

مهمترین الهه بین النهرین

نینورتا

خدای کشاورزی ،و درمان و بهبودی

فرزند اِنلیل

تموز

خدای کشاورزی ،باروری ،حاصلخیزی و
سپس دنیای زیرین

همسر اینانا

اِرشیگال

الهه دنیای زیرین

خواهر اینانا

کی

الهه زمین و عامل تولیدکننده گیاهان

خواهر -همسر آن

نامو

الهه نخستین

مادر اَن ،کی و اِنکی

گِشتینانا

الهه کشاورزی و بعضا تعبیر رویا

خواهر تموز

ایشکور (حداد)

خدای طوفان و باران

پسر آن

اَشنان

خدای دانه و غالت

فرزند اِنلیل

الماستو

الههای ترسناک و شرور و تهدیدی برای
زنان در زمان وضع حمل

دختر آن

برخی از خدایان مصر باستان
نام

وظیفه و توانایی

توضیحات

آمون-رع

خدای خورشید

ترکیبی از آمون و رع

موت

الههای که به زایش کمک میکند اما خود
زاده نشده است.

همسر آمون
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اُزیریس

خدای باروری ،کشاورزی ،مرگ و دنیای
پسین

پسر گِب و نوت

آتوم

اولین خدا و خدایی که خودش خود را
خلق کرده است.

بسیار خودارضایی میکرده و جهان
ناشی از خودارضایی اوست!

تِفنوت

الهه رطوبت ،شبنم و باران

خواهر-همسر شو و همچنین مادر
گِب و نوت

گِب

خدای زمین

باور بر این بوده خنده او موجب
زمین لرزه میشود.

نوت

الهه آسمان

دختر شو و تِفنوت

ایزیس

الهه مرتبط با مراسم دفن و جادو

همسر اُزیریس و مادر حوروس

نفتیس

الهه مرتبط با مراسم دفن و جادو

دختر گِب و نوت ،خواهر ایزیس و
خواهر-همسر سِت

سِت

صحرا ،طوفان ،بینظمی ،خشونت و
خارجیها

پسر دختر گِب و نوت

حوروس

خدای پادشاهی و آسمان

پسر اُزیریس و ایزیس

آمون

خدای باروری و خلقت

بعدا با رع ترکیب میشود.

رع

خدای خورشید

بعدا با آمون ترکیب میشود.

باستِت

الهه محافظت (در برابر شر)

دارای سری مانند گربه

حاثور

الهه عشق ،زیبایی ،خوبی ،موسیقی و
رقص

همسر حوروس و رع

آنوبیس

خدای مرگ ،کفن و دفن ،مومیایی کردن
و دنیای زیرین

دارای سری مانند شغال

آنپوت

الهه همتا با آنوبیس

همسر آنوبیس

برخی از خدایان یونان باستان
نام

وظیفه و توانایی

توضیحات

دوازده ایزد اُلمپنشین
زئوس

خدای تندر ،خدای خدایان و فرمانروای
کوه المپیا

فرزند کرونوس و رئا

هِرا

الهه زنان ،خانواده ،ازدواج و زایمان

خواهر-همسر زئوس

پوزئیدون

خدای دریا ،طوفان ،زلزله و اسبها

فرزند کرونوس و رئا

آتنا

الهه خِرد ،صنایع دستی و جنگافزار

فرزند زئوس و متیس
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آپولون

خدای تیراندازی ،حقیقت ،پیشگویی،
بهبودی و ناخوشی

فرزند زئوس و لتو

آرتمیس

الهه شکار ،حیات وحش ،حیوانات وحشی،
ماه و پاکدامنی

فرزند زئوس و لتو و خواهر دوقلوی
آپولون

آفرودیته

الهه عشق ،زیبایی ،لذت ،شور و زایش

معادل اینانا الهه زیبایی بین
النهرین

آرس

خدای شجاعت و جنگ

فرزند زئوس و هرا

دِمِتِر

الهه درو و کشاورزی

فرزند کرونوس و رئا

هِفائستوس

آهنگری ،نجاری ،پیشهوری،
مجسمهسازی ،ریختهگری و آتش

فرزند زئوس و هرا

هِرمس

خبررسان خدایان و محافظ خبررسانها،
مسافرین ،دزدها ،بازرگانان و سخنوران

فرزند زئوس و مایا

هِسیتا

الهه باکره اجاق

دختر رئا و کرونوس

دیونیسوس

خدای چیدن انگور ،ساخت شراب ،باروری
درختان میوه و سبزیجات،دیوانگی و از
خود بیخود شدن

فرزند زئوس و سِمِله

برخی از تایتانها :موجواداتی کهنتر از دوازده ایزد اُلمپنشین
کرونوس

رهبر و جوانترین فرد از نسل اول
تایتانها (موجوداتی کهنتر از خدایان
اُلمپنشین)

پسر گایا و اورانوس و برادر-همسر
رئا

رِئا

مادر تمام خدایان و الهگان به جز الهگان
اُلمپنشین

دختر گایا و اورانوس ،خواهر-
همسر کرونوس
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