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 درباره طرح جلد:

  حضور  شود،به راحتی دیده می آنها که  از  یکی  چند نکته در طراحی جلد اعمال شده است.  

  وجوداست. مورد دیگر که آن هم گویا است،    ای واضحخدایان یگانه ادیان ابراهیمی در هاله 

توان آن  ای آغشته به خون که می در عنوان است. نیزه های بشر اولیه ساختهیکی از دست 

گیری و توسعه مفهوم  شکلهای ریخته شده در راه خون نمادی سمبلیک برای نمایش  را

اشاره    1به خدایی به نام هود )هودر(   روی جلد،  ن خط بریل به کار رفتههمچنی  دانست.  خدا

 دارد که خدایی نابینا و فرزند اودین بوده است.

در طرح جلد این اثر، وجود خط مورسی است که تالش   موجودترین نکته مهمحال، با این

 نیاول  در  1۸۴۴ماه مه سال  ۲۴ساموئل مورس در  . شده در چهار طرف طرح قرار بگیرد

برگرفته    ی عبارت  استفاده کرد. «  What Hath God Wrought» از عبارت    خ یتلگراف تار  امیپ

چه  شود: »آن ترجمه آن می   است و  ان یهودیکتاب تورات    نیچهارم  که  از کتاب »سفر اعداد« 

واژه   خدا ساخته است«. در پیام مورسی که بر روی جلد این کتاب قرار گرفته شده است، 

«God »  با «Man ترین تا پیام این کتاب را در خالصه   شده استجایگزین « یا همان انسان

  یعنیو « What Hath Man Wrought» . پیامی که عبارت است ازشکل ممکن ارایه کند 

دور جلد به کار رفته   تا چه انسان ساخته است«. نکته دیگر این که این عبارت در دور »آن 

تر شدن طرز خواندن آن هم  برای آسان شامل شود. تا تمام خدایان ذکر شده در جلد را

سعی شده که از اندازه فونت کلمات این عبارت به مرور کاسته شود، به طوری که اولین 

 کوچکترین اندازه را داشته باشد. )چپ(  بزرگترین اندازه و آخرین کلمه  )باال(  کلمه

·−− ···· ·− − | ···· ·− − ···· | −− ·− −·|  ·−− ·−· −−− ··− −−· ···· − 
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 ! آمدم من خیزد؛برمی  خردمند  انسان

 

 

 

. اگر یمما ارزشمندیک از هر  ،یهانیک از منظر

کند. در   یبگذار زندگ  ،با تو مخالف است  دیگری

را  شماننددیگر  ،کهکشان هادرایلیماین 

 .یافتهی انخو

 کیهان، کارل ساگان ــ

زمانی که مطابق آخرین   و  هزار سال قبل  ۳۰۰  حدود  به  ، سفریبا هم همسفر شویمبیایید  

دیده  خردمند  یا همان انسان 1هوموساپینسانسان تدریجی  هایی از حضورنشانه ،هایافته 

های  جدی مشترک با شامپانزه   که دارای  2تباران  انساناز خانواده    ای زیرمجموعه   .شده است

  خود،  ای که در ابتدای جدایی دو گونه  .میلیون سال قبل است 7تا  ۶ حدود امروزی در

و این تغییر  دیده هر یک دیگری را مانند خود می  که  اند چنان به یکدیگر شبیه بوده آن

از   .متوجه آن هم نشدند  از آنها حتی  کدامکه هیچ است ای بوده به گونه احتماال تدریجی 

خرگوشی   ، برخالف بسیاری از باورهای سنتی و محلی متداول، انسان خردمند همین رو 

ما حداقل برای حدود    بازی هستی به بیرون پریده باشد وناگهان از کاله شعبدهنبوده که به  

موجودات زنده،   سایر  او همچوندانیم تغییر و تحول سال است که به طور مستند می  1۶۰

 . نه دفعی و ناگهانی ، استبوده بر زمان تدریجی و  رخدادی

توان  آیند و بر همین اساس نمی وجود می   شبیه به خود بهوالدینی  والد یا  از    زنده   ودات موج

به ناگهان  یا اولین انسان دقیقا از فالن لحظه تاریخی  گربه گفت که چیزی به اسم اولین 

نادرست،  هزاران سال آموزش که عجیب نیست حال، با این. موجودیت پیدا کرده است

همچنان به دنبال یافتن  امروزی نیز  آموخته دانشگاهیدانشیک موجب شود که حتی 

هایی که از  مانند همه داستان  ، در پس ذهن او باشد. ۳نظریه فرگشتها در دنبال »اولین« 

همیشه یک نقطه شروع مشخصی  زمان کودکی درباره آفرینش موجودات شنیده است، 

 .لنگد نیک جای کار تا مانند آدم و حوا باید وجود داشته باشد 

 
1 Homo Sapiens 
2 Hominini 
3 Theory of Evolution 
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 انسان 1سردههای یافته شده از ترین فسیلکهن :۱تصویر 

حوالی    ازکارهای داروین و واالس    با  بر اساس سازوکار انتخاب طبیعی   اگرچه نظریه فرگشت

  خصوص انسانگیری موجودات به ایده شکل کلیت  به صورت مستند درآمد اما 18۵۹سال 

موضوعی بوده که از هزاران سال  ،موجودات دیگراز بر اثر تغییر و تحول تدریجی  آن هم

 2ماندروسیآناکس  ،عنوان مثال  به   مطرح بوده است.  نیزباستان  و چین  دوران یونان    از   و  قبل

و به مرور    اند ستهیزی در آب م   اولیه  وانات یباستان معتقد بوده است که ح  ونان ی  لسوفان یاز ف

  از تغییر و تحول تدریجی  یناش   ز یاند. او معتقد بوده که انسان نآمده   ی به خشکبرخی از آنها  

 پا نهاده بودند.  یکه به خشک همین حیواناتی بوده است

های روزانه  وبه ویژه در گفتگ   موجوداتباور اشتباه دیگری که در مورد فرگشت انسان و سایر  

به   یک بعدی خطی یا  اصطالحا طرز فکر و نگاه   شوددیده می   و افکار مردم کوچه و خیابان

چپ(  شکل  )  2تصاویری مانند تصویر    وفور  ،چنین باوریوجود  . یکی از دالیل  فرگشت است

 .عنوان نمادی برای فرگشت استبه   و حتی منابع آموزشی  های اجتماعیشبکه   ،هادر رسانه 

موید خطی بودن فرگشت نیست و هدف آنها نشان  ،اگرچه مفهوم تصاویری به این شکل

 
1 Genus 
2 Anaximander 
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ده  نشود بین دادن روند تغییرات صورت پذیرفته است اما تصاویری این چنین، موجب می 

شوند. موضوعی  ها محسوب می نها اجداد انساعنوان مثال شامپانزه تصور کند که به  ،ناآگاه

چرا که دانش آنها از فرگشت معموال در   شود،می  که در میان افراد مذهبی به وفور دیده

شود که  این می  ناگواری حدود همین تصاویر اینترنتی است. از پیامدهای چنین طرز فکر 

د پس چرا امروز  ها هستنها از نسل شامپانزهخواننده با خود کلنجار برود که اگر مثال انسان

شوند که هیچ کدام از  هردوی آنها وجود دارند؟ به زبان دیگر این افراد دچار این اشتباه می 

های به نمایش درآمده در یک نمایش خطی از فرگشت نباید با هم و در یک زمان  گونه 

های خردمند و  حال، در واقعیت برخی از آنها مانند انسانحضور داشته باشند. با این 

  ۳۰۰  حدود  در   حاکی از آن است کهنیز ها یافته و هستند.  بوده  دوره  ، هم ها با همپانزهشام

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

هایی که امروز به جز یکی، همگی  اند، گونه عصر بوده با یکدیگر هم  4نالِدی و    ۳ی فلورس ،  2قامت

 اند.منقرض شده 

 
 خطی )چپ(و  درختی )راست( شها در نمایانسان فرگشت :۲تصویر  

  اگرچه ممکن است در آینده و با کشفیات بیشتر انسان خردمند برگردیم.به سراغ داستان 

اما بیایید فعال به   باشد تر حتی از این هم کهن طول عمر بشر امروزی مشخص شود که 

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

 
1 Species 
2 Homo Erectus 
3 Homo Floresiensis 
4 Homo Naledi 
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در نظر بگیریم و از آن موقع   1میلیارد سال ۵/۳را اگر ابتدای تشکیل حیات بر روی زمین 

بر روی   حیاتتدریجی پیدایش در نظر بگیریم،  ی روز  ۳۶۵معادل یک سال تا امروز را 

حوالی  تدریجی انسان خردمند در    فروردین ماه و پیدایش  در اولین ثانیه از اولین روز  زمین

ر این د یعنی آخرین روز اسفندماه به وقوع پیوسته است. در شب دقیقه  1۵و  2۳ساعت 

  ،به زبان دیگردقیقه است که بر روی زمین مشغول زیستن هستیم.  4۵ما فقط  ، تقویم 

  درصد از کل زمانی  ۰۰1/۰هزارساله ظهور انسان خردمند در مجموع کمتر از    ۳۰۰گستره  

 در مقام مقایسه این عدد برای دایناسورها .است که حیات بر روی زمین شکل گرفته است

بر روی  برابر کل مدت حضور بشر خردمند(  ۵۵۰)بیش از میلیون سال  1۶۵که حدود 

  22  مطابق تقویم ما از ساعتدرصد است. دایناسورهایی که    4/ 7  برابر با   ،اند زیسته زمین می 

به صورت تدریجی پا به عرصه حیات گذاشتند و تا ساعت اسفند    ۵  روز  بامدادپس از  دقیقه  

 اند.زیسته بر روی زمین   ،روز 7یعنی حدود   ،تقویم مادر  اسفند  12روز  از دقیقه  2و   2۰

سنگی است که در  شهاببرخورد  مطرح است  برای انقراض دایناسورها ی که یکی از فرضیات

  اقیانوس  ثانیه تاخیر داشت با ۳۰حدود سنگی که اگر شهابخلیج مکزیک فرود آمده، 

یافت و  ناسورها ادامه می یمانروایی داشد، فربیشتر انرژی آن جذب می  ، ردکبرخورد می 

ه نویسنده  ن کردند و امروز احتماال دیگر پستانداران فرصتی برای خودنمایی و نمو پیدا نمی

 .ند وجود نداشت کدام، هیچ این متنخواننده نه و 

خردمند  یهاانسان  یریگمنجر به شکل تیدر اجداد انسان که در نها یجی تدر راتییتغ

از زمان تولد تا زمان بلوغ و پس    ی انسان امروز   ک یهمانند رشد و نمو    توانی را م   ه استشد 

  شی که ما همواره حواسمان به افزا  کرد به موضوع نگاه    طور  نیا توان  می .  در نظر گرفتاز آن  

گذر عمر که به و معدود خاص  ی و به جز لحظات ست ین دمانخو  ی جیتدر رات ییعمر و تغ 

  یچه موقع دقیقا  طور که ما به یاد نداریم  همان  . میکنی نم  یدر کل به آن توجه  ،میشیاند می 

وقتی چشم    او اصطالح  از دوره کودکی وارد نوجوانی و کی از نوجوانی وارد بزرگسالی شدیم

های  اجداد انسان به احتمال فراوان  ،  بریممثال در میانسالی به سر می   متوجه شدیمباز کردیم  

 
 2/4 حدود حتی بهبر روی زمین حیات  موید این هستند که ممکن است قدمت شروع اخیر ی فسیلیهادادهاز برخی  1

 نیز برسد. میلیارد سال قبل
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دانسته از کی دارای چنین نمی. مثال یک انسان راست قامت اند چنین بوده  نیزامروزی 

کم و  این خصیصه    تا آنجا که خاطرش است  چرا کهو پیشانی صافی شده    ابروهای برجسته 

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

 
 مختلف یزمان یهاانسان خردمند در بازه جغرافیایی یحضور و پراکندگ زانیاز م یشینما :۳تصویر  

این موضوع که یک گونه توانایی درک تغییرات تدریجی و بلند مدت به وقوع پیوسته را  

  نبوده و  ی خردمند هامختص اجداد انسان اصطالحا فاقد حافظه تاریخی است، و  ندارد
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  1امروزی  خردمند  انسانبا این حال  . به تمام موجودات دیگر نیز تعمیم داد آن را  توانمی 

 تواند بداند چه بر سر خودش و گذشتگانکه می   موجودی تنها مورد نقض این موضوع است،  

خط  و اگر ین قابلیتی ایجاد شدهنپتانسیل چالبته خیلی وقت نیست . آمده استخودش 

خودش یعنی    تر قدیمی   کمی   اقوام احتماال او نیز مانند    ، گشتمرسوم نمی  تاریخ و ثبت  ابداع  

 . بردبه سر می  و نیاکان خودهمچنان در ناآگاهی از گذشته   ،2ای خردمند اولیه هانسان

حیات به   تدریجی معادل با ورود توان در واقع را می  خردمند های انسانپیدایش تدریجی 

حیات بر روی  میلیارد ساله  ۵/۳ حداقل  در تاریخاتفاقی که  ، سطحی جدید در نظر گرفت

 حیات. حاال سطحی که قرار است روزی ورق بازی را برگرداند  .زمین نظیر نداشته است

 یعنی در قالب یک انسان خردمند حداقل در یک شکل خودش  تشکیل شده بر روی زمین 

موجود    بیشتر از هر شکل دیگری از حیات  د توانمی   به زودی  که  است  به قدری توسعه یافته

و بداند که    داند که چرا می   بداند   ،این دو تر از  داند و مهم می که    بداند بداند و    ،روی زمین  بر

و اصطالحا  اگرچه این شکل جدید حیات هنوز جای کمی کار  .بداند بیشتر چه کار کند تا 

 هزار سال  2۰۰  حدود   بایستی   ،با اجدادش   آن   ترهای عمیق تفاوتتا دیدن    و  دارد   کاریریزه 

در  حیات  که  توان گفتمی و  استکلیت کار به انجام رسیده اما  کنیم صبر  دیگر

 اش بیاندیشد.به خود و چیستی   د توانبه زودی می   ، بر روی زمین  ترین حالت خودش پیشرفته 

ای از  مجموعه  در آن که  اینقطه  ،است رف گ و ش  شگفت انگیز  نقطه بسیار  این  رسیدن به 

واکنش نشان دادن به نیروهای    شانکارتنها   که و احساس   فهم فاقِد  چنداتمی  هایمولکول 

ای  پیچیده و ساختار  ن آرایش ابه چن نهایتا در کنار هم است،  مولکولی بین اتمی و بین 

به   ،اختراع کنند الکتریسیته را  بیاندیشند،  خود به هستی توانند به زودی می  که اند رسیده

البته   یا سرتان را به خاطر توهین به اعتقاداتشان ببرند.و  دورترین نقاط کیهان خیره شوند 

  ،های محلیو مطابق داستان ندانسته ای جدا بافته از طبیعترا تافته  ادراکمانخود و  اگر

داده    تقلیل ترین اعمال و افکار ما نیز قابلیت  حتی پیچیده احتماال    ندانیم،   « آسمانی»  خود را 

ها مولکول   این  ، تردر تصویر کمی بزرگ   های بین مولکولی را دارا هستند.کنشبرهم   شدن به

 
1 Modern Homo Sapiens 
2 Early Homo Sapiens 
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ی هستند که  هیدروژن و هلیومعالم یعنی سازنده های ترین اتم ساده ناشی از  همگی نیز

  یستارگانسازنده هایی که همان اتم  اند،تولید شده پیش  میلیارد سال   8/1۳  حدود در  خود 

 توانند بدانند می اند که رسیده  جاییبه هایی که امروزه اتم .هستند مان خود خورشید  مانند 

  .اند تجربه کرده میلیارد قبل   1۳/ 8 در راچه سرگذشتی  

و    شودشناخته می   1برآمدگی   عنوانعلم با  فلسفه  ارائه شد در    قبل مفهومی که در پاراگراف  

مقصود از   ، فیتعرمطابق  .هایی از آن را مشاهده کردتوان نمونه های مختلف می زمینه  در

در یک مجموعه وجود دارد اما خبری از   است که  ی انجام کار یی توانا ای ت ی، خاصیبرآمدگ

تر،  به زبان ساده تک اجزای سازنده آن مجموعه نیست.در تک این خاصیت و توانایی

  ،برخیاز نظر  هرچند    دانست.  یسادگتجمع  حاصل از    یدگیچی پ  توان نوعیبرآمدگی را می 

تقسیم    موارد دیگرو    قوی   ،، معمولیضعیف  مانند   های مختلفی به دسته   توان می   برآمدگی را

  .بپردازیماما بهتر است به جای پرداختن به آنها با چند مثال کمی به کلیت موضوع  کرد 

ای غالبا متشکل از هیدروژن و هلیوم که  ستاره   ،خورشید است  یک مثال ساده از این مفهوم 

های  ها و شراره ، طوفان گرما  ،نور،  های اتمی جدید و تولید هسته   ایدر حال همجوشی هسته 

هیدروژن یا   منفرددانیم که هیچ کدام از این خواص در یک اتم می  ما  .است خورشیدی

  شود.دیده نمی   هلیوم

( را نشان  ۰( یا عدم عبور آن )1یک ترانزیستور را در نظر بگیرید که صرفا عبور جریان )

توان آن را مانند یک بله یا خیر در نظر گرفت اما در کنار هم قرار  دهد که عمال می می 

ترین محاسبات دهد که پیچیده ها این امکان را به یک کامپیوتر میصفر و یک   گرفتن همین

یا تولید محتوایی مانند ساخت یک انیمیشن را انجام بدهد، موضوعی که امکان انجام آنها 

هایی  مثال  ،کیترافو  جامعه، فرهنگ، اقتصادبا کمک یک ترانزیستور ساده ممکن نیست. 

، د نباش ی ها مانسانای از مجموعه در گرو مشارکت  یهمگ  هستند که اجتماعی از برآمدگی 

این  جهیو در نت تواند سازنده جامعه یا مثال ترافیک شود چرا که یک انسان به تنهایی نمی

آیند. خودآگاهی مغز یک انسان خردمند نیز خود  به حساب می یبرآمدگ  ینوع  موارد

های  موضوعی که در نورون . در نظر گرفته شودعنوان مثالی دیگر از برآمدگی تواند به می 

 
1 Emergence 
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های الکتریکی  شود چرا که هریک از آنها صرفا واحدهای انتقال پیامسازنده مغز او دیده نمی 

هستند و درکی از خود ندارند اما وقتی در کنار یکدیگر به دریافت و پردازش اطالعات 

خودآگاهی شوند. در تصویری  توانند منجر به چنین چیز شگرفی به نام می  ،پردازند می 

»آگاهی« و »فهم« که لزوما مختص انسانها نیست و در سطوح مختلف در   تر، پدیده بزرگ 

تر است را هم  جانداران دیگر نیز وجود دارد و همچنین حیات که مفهومی بسیار کلی 

توان نوعی برآمدگی به حساب آورد که حاصل از کنار هم قرار گرفتن اجزای ساده  می 

ترین اجزای آن را چه بدانید، ود در طبیعت هستند. طبیعتی که فارغ از آن که ساده موج

ها یا حتی اجزایی مانند ها و فرمیون ها، ذرات زیراتمی مانند کوارک ها و مولکول اتم

کنند سنگ بنای هرچیزی هستند که در طبیعت هایی یک بعدی که برخی تصور می رشته 

انایی فهم، درک و زندگی نیستند، حداقل نه به آن شکلی  وجود دارد، هیچکدام دارای تو

 ایم.که ما تعریف کرده 

 
 ، نهزندنه یخ می آید،نه به جوش می نه دارای کشش سطحی است، ،آب منفرد یک مولکول:  ۴تصویر 

اما همه  د حل کندودر خ حالل چیزی را  یک تواند به عنوانو نه می یابدافزایش می کاهش یا حجمش

 شود.دیده می های آب است،ای از مولکول که حاوی مجموعه آبدر یک لیوان  هاویژگی این
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ی که مطرح  سوال ، ی پا به عرصه هستی گذاشته استاز کِ با دانستن این که انسان خردمند 

تفاوت اصلی  که چیزی به اسم انسان خردمند شکل گرفت؟    چطور شد   که   این است  شودمی 

پا در مسیری  خردمند    اجداد انسان  چرااست اما    و توانمندترمان   ما با اجدادمان در مغز کاراتر

اندازه و   دچار افزایش چنان میلیون سال گذشته  ۳تا  2 تنها طیگذاشتند که مغزشان 

میلیون   2۰۰حدود پستانداران برای  ؟ دگردکه منجر به ظهور انسان خردمند  شودکارایی 

،  آیند حساب میآنها به  زیرمجموعه  2هاپی کَها و  ها، میمون که انسان 1هاساننخستی و  سال

ی  هامغز اجداد انسان فقط چرا  اما اند بر روی زمین زیسته  میلیون سال ۵۰برای حداقل 

  فقط طی، آن هم کرد  سریعاین چنین  رشدی  ،ای از آنها هستند که زیرمجموعه  خردمند 

همان  های هم رده خود،  مانند سایر گونه   خردمند   یهاچرا اجداد انسان   ؟ میلیون سال  ۳تا    2

گونه منقرض  مانند    یاگونه   ، ما  ینکردند تا امروز به جا   ی آهسته اندازه مغز را ط  ش یروند افزا

  نوزاد تازه متولد یک به اندازه  یحجم مغز  ی وجود داشته باشد که دارا ۳ی پکَی جنوبشده 

 ؟است بودهانسان خردمند  شده

 
 موجود یهابر اساس جمجمه  ییقایآفر یکپیاز چهره جنوب پررئالیها یبازسازیک  :۵تصویر  

 
1 Primates 
2 Apes 
33 Australopithecus 
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  ،و شاید هیچ وقت هم ندانیم  میدانی نم  را وقوع چنین رخدادی  علت    قیهنوز به صورت دق  ما

. استپایان  به نظر بی   دانستنمسیر    ندارد و وجود    چرا«»  چیزی به نام آخریناحتماال  چون  

تا »چرا«ها،   هستیم   هاال »چطور«بدن  بیشتر به   ، به همین علت است که ما در مسیر دانستن

اندازه مغز اجداد انسان امروزی   درباره علت افزایشمطرح  اتیفرضبرخی از  ،حالبا این

مانند  یطیمح یهاچالش تغییرات آب و هوایی و  :یطیمح ستیزدالیل ( 1 اند ازعبارت

  ی اندازه مغز برا  شیاافز:  یاجتماع  دالیل  (2  ، ییغذا و به خاطر آوردن محل منابع غذا  افتنی

آموزش و   برایتر : مغز بزرگ یفرهنگ دالیل ( ۳ و بهتر یو گروه یاجتماع یداشتن زندگ

تشخیص مواد غذایی سالم از ناسالم و  دانشی مانند نحوه شکار کردن،  ، دانشبهتر انتقال 

 . دوری جستن از خطرات

و   عواملاین ای از باشد که دنبال یک علت واحد نباشیم و مجموعه  این  رویه بهترشاید 

یا   دالیل دیگریکی از احتماال را در نظر بگیریم. در کنار موارد فوق  عوامل ممکن دیگر 

اجداد  روی آوردن ،باشد در این موضوع دخیل بوده حداقل یکی از دالیلی که ممکن است 

 ترینخرج ترین و پرقیمتفراموش نکنیم که مغز گران   .استبه خوردن گوشت    انسان امروزی

  لیبدن را تشک   جرم از  درصد    2انسان    کی   مغزاست.  بخش بدن انسان از لحاظ مصرف انرژی  

که میزان  است   یدر حالکند. این را مصرف می  از انرژی بدن درصد  2۰-2۵اما  دهد ی م

درصد و برای پستانداران   8-1۰حدود  سانی نخست  سایربرای توسط مغز انرژی  مصرف 

 درصد است.  ۳-۵غیرنخستی حدود 

  گردد میلیون سال پیش برمی  2/ ۶که شروع آن به حدود  خوردن گوشت و مغز استخوان

مقدار بسیار کمتری از غذا را فراهم    برابر   اه رسیدن به حجم زیاد انرژی در عمال ر  توانستهمی 

امروزی، با صرف انرژی   هایمانند شامپانزهاجداد انسان امروزی دیگر الزم نبوده که  .کند 

د نو میوه باش  دانه ریشه، حجم زیادی از برگ،  ها مشغول خوردن زیاد برای جویدن، ساعت

تحقیقات بر   توانسته بهره انرژی زیادی تولید کند.ی گوشت می ترکمبسیار چرا که مقدار 

اند، نشان  زیسته هزار سال قبل می  ۳۰۰میلیون تا  ۳روی اجداد انسان خردمند که بین 

بوده باشد دفعات جویدن   درصد گوشت ۳۰داده است که اگر رژیم غذایی آنها تنها حاوی 
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درصد( و میزان نیروی وارد شده برای جویدن، به   1۳میلیون مرتبه در سال ) 2به میزان 

 یافته است.درصد کاهش می   1۵مقدار 

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

توانسته بر اثر مصرف گوشت میزانی از انرژی که می در مورد یک تصویر بهتر  برای داشتن

توان یک مثال فرضی را درباره مقایسه  در دسترس اجداد انسان خردمند قرار گیرد، می 

یک سیب کوچک   به عنوان مثال  مصرف میوه و گوشت در نظر گرفت. فرض کنید که

ی ناشی از مصرف  کند و انرژ کالری انرژی فراهم می  ۵۰ (، تقریباگرم  1۰۰ امروزی )حدود

گرم   1۰۰گرم برگ یا پوست درخت بسیار کمتر از آن است در حالی که مصرف  1۰۰

فراهم کند. کاهش چندین برابری   و حتی بیشتر را کالری 2۵۰حدود  تواند گوشت گاو می 

و از طرف دیگر افزایش   های بزرگ با آن آرواره  جویدن انجام عمل انرژی مصرفی الزم برای 

همتا در اختیار یک  فرصتی بی   ،برای اولین بار در طول تاریخ  ،انرژی دریافتی چندین برابری  

نکته مهمی که اینجا  انرژی بیشتری را به مغز اختصاص دهد. بتواند که داده می گونه قرار 

طور که  همان عدد اشاره شده برای کالری سیب، باید به آن دقت کرد این موضوع است که 

های  تعمیم آن به میوه   های امروزی است و ش شده برای سیب بر اساس عدد گزار اشاره شد  
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ها در گذشته  عددی خوشبینانه و دست باال است چرا که میوه   باستانی سیب مانند، احتماال

خوشمزه، شیرین و پرکالری امروزی ناشی از   یک سیب بزرگ،اند. به این صورت نبوده 

  4 است که احتماال جایی بین  2ی ورس یمالوس س  یوحش بی س از گونه  1زادگیری گزینشی 

های اهلی شده،  ی که مانند سایر میوه محصول حاصل شده است. هزار سال گذشته  1۰تا 

  نرم و   . از همین رو مقدار کالری یک میوهی استآغاز یکجانشینی و شروع کشاورز ناشی از  

ای در آن بازه  میوه   با فرض این که اصال چنین  میلیون سال پیش،  دوشبیه به یک سیب در  

کمتر    احتماال  وجود داشته است،   (۳)مناطق جنوبی صحرای بزرگ آفریقا زمانی و آن منطقه  

.بوده است از مقدار اشاره شده

 دیخوریشما می که امروزه بیس :۷ ریتصو

از گونه مالوس  یباستان بیس ی)راست(، نوع 

 یهااز داستان ی)چپ( که در برخ یورسیس

شکل   دنیانسان خردمند با د  شودیادعا م  یمحل

به خاطر  وسوسه و ی شبیه به آن،و ظاهر

 !خوردنش از بهشت اخراج شده است
 

توانسته از عوامل اثرگذار دیگر باشد و  هرچند پختن مواد غذایی قبل از خوردن هم می 

.  گرددمیلیون سال پیش نیز باز می  2حدود  به حتی  پختن مواد غذایی های اولیه از نشانه

 عمومیت  خردمند   در میان اجداد انسان   پیش هزار سال    ۵۰۰حدود    ازاین موضوع    حال،با این

حتی قبل از عمومیت یافتن پختن   آنهاحجم مغز    هد حاکی از این است که شوا  و  استیافته  

تا حد بسیار زیادی افزایش یافته بوده است. با این حال پختن مواد غذایی پیش  مواد غذایی  

بهتر موجب شکسته شدن بافت مواد غذایی و در دسترس قرار گرفتن    توانستهاز خوردن می 

تری دارند و در نتیجه انرژی در دسترس که هضم و جذب راحت  شود اد مغذی وم و بیشتر 

 .کند یت می ا، موضوعی که تحقیقات هم از آن حمشودمی بیشتری به این طریق فراهم 

که با گوشت پخته   ییهاموش است ها نشان داده ش مو ی بر رو یشیآزماعنوان مثال، به 

اند، که گوشت خام مصرف کرده   ییبا آنها  سهیدر مقا  یترش یدرصد وزن ب  2۹اند،  شده   هیتغذ 

 اند.کسب کرده 

 
1 Artificial Selection 
2 Malus Sieversii 
3 Sub-Saharan Africa 
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طور بیان  توان این خواری بر روی افزایش اندازه مغز، می در نظر گرفتن فرضیه اثر گوشت با

  دو موجب    مدت، عمال   های طوالنی و عدم نیاز به جویدن   افزایش انرژی در دسترس   کرد که 

هر دو در   شده است. تغییراتی که انسان امروزی در ظاهر اجداد  و تدریجی  تغییر مهم 

  گونه از سرده انسان یعنی توان در اولیناثرات اولیه آن را می  و اند بوده  راستای یکدیگر

 مالحظه کرد.  1انسان ماهر

 :گوید می  طورن یانسان ماهر ا فیدر توص  ییایتانیبر ستیولوژیزیف ،2ی هامفر  کالس ین
. آمدیکه از اجداد انسان به حساب م  حیوانی فاقد آگاهی،  وجود داشت  یوانی ح  ،یروزگار  یروز

 ا که آنه ستین نیدر ا یاست. شک هفاقد مغز بود انسان ماهرکه  ستین یمعن آنبه  نیالبته ا

 اند،مانند ما بوده  کنترل  یدرون  یهازمیاز مکان  دارای بسیاری  و  زهیانگ  به شدت با  ،، باهوشبافهم

آگاه باشند. اگرچه مغز آنها  ییهازمیمکان نیچنقدر توانا نبودند که از ها آنحال آن نیبا ا

نقل و  نیها از چنحال آن نیاست با ا کردهیو پردازش م افتیرا در یو حرکت یاطالعات حس

و  ستا شدهیم کیترس تحر ای یگرسنگ ریاند. مغز آنها تحت تاثنداشته یآگاه یانتقاالت

از نحوه انجام ] یفارغ از آگاه این اعمالهمه  حالنیبا ا ،ستا دادهیداوطلبانه انجام م یکارها

 کردندیم  یاگرچه زنده بودند و زندگ  یوانیاجداد ح  نیاساس ا  نیبوده است. بر هم  [این اعمال

 اند.ناآگاه بوده ،شته استگذینسبت به آنچه در پس پرده رفتارشان م قایاما عم

ین افزایش با کاهش ابعاد فک  مغز نیاز به افزایش حجم جمجمه داشته که ا اندازهافزایش 

  به قدری بزرگ بوده که زمانی فک و دهان اجداد ما  و فضای دهانی تامین شده است.

 امروز این موضوع برعکس شده اما است دهان بوده فک و  مساوی یکعمال  جمجمه آنها

طبیعت ما را به سمتی برده   که این است ،دید  جا توان در اینطعنه ظریفی که می است. 

 .ختصاص داشته باشد مغزمان ا  فضای بیشتری به  در عوض فضای کمتری به دهانمان و که 

ها سال اگرچه شاهد افزایش تدریجی و آهسته اندازه مغز خود  پستاندارن برای میلیون 

  ،میلیون سال قبل  ۳ حدودا  تا همین که   طوری به  ، اند اما این روند آنقدرها سریع نبودهبوده 

. است رسیدهمی متر مکعب سانتی ۵۰۰حدود به  تنها امروزی  هایحجم مغز اجداد انسان 

  ۳7۰حدود    حجمی در مغزی با  انسان امروزی در بدو تولد دارای  یک  نوزاد    ،در مقام مقایسه

 
1 Homo Habilis 
2 Nicholas Humphrey 
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افزایش  ب عمتر مکسانتی  ۹۶۰پس از یک ساله شدن به حدود  که  متر مکعب استسانتی

در میان اجداد انسان امروزی  افزایش حجم مغز معمول اگر قرار بود همان روند  .یابد می 

در نهایت کمی  امروز  ، شان که طبیعتا دیگر ما نبودیمحجم مغز نوادگان ، ادامه پیدا کند 

در مقام   .ماهه ۳تقریبا به اندازه یک کودک یعنی  ، بودمتر مکعب سانتی ۵۰۰از  تربیش

  4۰۰-۵۰۰امروزی دارای حجم مغزی در حدود  یا اورانگوتان یک شامپانزه ،مقایسه

 متر مکعب است. سانتی

 
 تا بلوغ قبل از تولداولیه و شامپانزه از تباران ، انسانخردمند مقایسه تغییر حجم مغز انسان :۸تصویر  

نه   دیگر ،هاانسان مغز در میان  دنبال شدن همان روند مرسوم افزایش اندازه  در صورت 

موجود منحصر  ها بود و نه دیگر گیر و چند برابری حجم مغز انسان خبری از افزایش چشم 

خوشبختانه شدت وجود داشت که مشغول خواندن این متن باشد. مانند شما  ی به فرد

میلیون سال  ۳تا  2مغز اجداد انسان در حدود گرفتن خارج از عرف و شدید روند رشد 

متر مکعب سانتی   1۵۰۰حجم مغز انسان امروزی در حدود    کار را به جایی رساند که   گذشته

 میلیون سال قبل.  ۳برابر حجم مغز اجداد خودش در حدود  ۳ حدود ، یعنی چیزی باشد 

در واقع    خردمند   نسان های این چنینی در مورد حجم مغز اجداد اداده الزم به ذکر است که  

های  مغز مانند سایر بافت  . در واقع های یافت شده به دست آمده استاز بررسی جمجمه 
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ایجاد فسیل    امکان   عمال   موضوع این    و شود  در گذر زمان تخریب می   بدن موجودات زنده   نرم

  ،فسیلنامناسب بودن بافت مغز برای تشکیل  همچنین  کند.  میبسیار دشوار  را  مناسب از آن  

های  و مثال میزان چین خوردگی ی  ظاهرشکل  که اطالعات ما در مورد    شده است  سببعمال  

 بیشتر نوعی تقریب و تخمین باشد. نیز مغز اجدادمان

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

است اما همه ماجرا بوده  خردمند  یهاانسان گیری شکل ای کلیدی در نکته خردمند  انسان

و دارای جدی    آید به حساب می   خردمند های  دگان انسان که از عموزا  انسان نئاندرتال  .نیست

عمل  و تر از ادر این مسیر حتی موفق  ،با او بوده است 1انسان هایدلبرگی مشترک به نام 

آنها بیشتر از افزایش صورت پذیرفته  دهد که افزایش حجم مغز  ها نشان می یافته   .ه استکرد

در   .متر مکعبسانتی  17۰۰تا  1۵۰۰حدود  در  ، چیزیبوده استهای خردمند در انسان

هایی وجود دارند که مغزی چندین برابر یک انسان امروزی  هم گونه  حیواناتمیان سایر 

با مغزی با حجم   متر مکعب یا نهنگ عنبر سانتی  ۳88۰ با حجم مغزی مانند فیل  دارند 

وجود هوش و درک و فهم بیشتر انسان  توان نمی  ، در نتیجه . متر مکعبسانتی  8۰۰۰

 .دانستاو مرتبط  اندازه مغز به صرفا خردمند را 

 
 2انسانیان خانواده برخی از اعضایبه جرم بدن در میان  مغزنسبت حجم مقایسه  :۹تصویر  

 
1 Homo Heidelbergensis 
2 Hominid 
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در   ه است تشایس ،خردمند شود اصطالحا  ه توانستبرای این که بدانیم چرا انسان خردمند 

رد  اکه در مقایسه با مو  اول مورد  . کرداشاره  چند مورد دیگر نیز حجم مغز به افزایش کنار 

بدن است که عدد آن برای    جرمبه    مغز  جرمنسبت    همیت کمتری برخوردار است،از ادیگر  

  ۵۰به این معنی که به ازای هر  .(1)جدول  است ۵۰ در مقابل 1 حدود 1انسان امروزی 

دو عدد به هم  هرچه  در این مقیاس  کیلوگرم مغز وجود دارد.  1کیلوگرم از بدن انسان، 

اگرچه یک انسان در مقایسه با   مغز است.  جرم سهم بیشتر  نشان دهنده  تر باشد نزدیک 

  تری داردبزرگ   بدن   جرم به    مغز   جرم نسبت  و  برد  در جایگاه بهتری به سر می   یا فیل   نهنگ

تری  در جایگاه پائینمانند موش و مورچه اما هنوز در مقایسه با برخی از حیوانات دیگر 

  برای همین است که ، ر هستیمتدانیم که از یک مورچه یا موش بسیار باهوش ما می  است.

 . برویمبه سراغ بررسی عوامل دیگر  بایستی

 حیواناتبدن برخی از  جرممغز به  جرمنسبت :  ۱جدول  
 مورچه  موش انسان فیل کوسه  اسب آبی

1 :28۰۰ 1 :2۵۰۰ 1 :۵۶۰ 1 :۵۰ 1 :4۰ 1  :7 

جرم    به گیری شده  اندازه   مغز  جرمنسبت    بیانگر  . این ضریباست  2ضریب مغزی   ،مورد دوم

دهد مقدار عددی این ضریب نشان می   است.   با اندازه مشخص  یک موجود   مورد انتظار برای 

سایر  بررسیکه از   برای این حیوان  مورد انتظار مغز  اندازه  در مقایسه باکه مغز یک حیوان 

به این معنی که اگر   برد.سر می در چه وضعیتی به  به دست آمده با او جاندارن هم اندازه 

ر حیوانات هم اندازه خودش،  در مقایسه با سایتر باشد مغز حیوان مورد نظر  کوچک   1عدد از  

تر از حد انتظار است. برای  بیش  یعنی اندازه مغز حیوان  تر باشد،بزرگ  1از  و اگر تر کوچک 

  8/7تا  4/7 چیزی بینموجودات و تمامی انسان این عدد دارای باالترین مقدار در میان 

در مقایسه با سایر موجودات هم اندازه خودش دارای    خردمند به این معنی که انسان    .است

 مغز بسیار بزرگی است.

 برخی از حیوانات انسان با  ضریب مغزیمقایسه  :۲  جدول

 اسب آبی گربه فیل میمون رزوس  وزه بطری(پ ) دلفین انسان

8/4-7/7 14/4 1/2 ۳۵/7۵-2/1 1 ۳7/۰ 

 
 کیلوگرم 7۰ میانگین جرمبا  1

2 Encephalization Quotient 
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به لحاظ داشتن   های قشر مغز است.نورون ی مغزی به ویژه تعداد  هاتعداد نورون   مورد سوم

  ۳بیش از که  میلیارد نورون 2۵۰، یک فیل با داشتن بیش از در سرتاسر مغزتعداد نورون 

وقتی تعداد حال . با این استاو ز بسیار جلوتر ا ، است امروزی مند دبرابر یک انسان خر 

تفکر، زبان و   ، یدر توجه، درک، آگاه یاساس  ی که نقشقشر مغز های موجود در نورون 

  از این لحاظ  خردمند یابیم که انسان  را برشماریم به زودی در می   د نکنی م  ی باز  ی خودآگاه

برد. جایگاه دوم  ا اختالف در جایگاه نخست به سر می ب  میلیارد نورون  1۶با داشتن بیش از  

  نصفکمی بیشتر از    ر مغزش های قشدر این رده بندی به گوریل تعلق دارد که تعداد نورون 

 مغزی  هاین و فیل که تعداد مجموع نور  یک انسان امروزی است.  های قشر مغز تعداد نورون 

های  یک سوم تعداد نورون  حدوددر  ش مغزی قشر هاتعداد نورون ، برابر انسان است ۳ او

 .استامروزی  خردمند یک انسان مغز قشر 

 )بر حسب میلیارد( حیواناتهای مغز برخی از مقایسه تعداد نورون :۳جدول  

 های مغز تعداد نورون

 مامورست میمون رزوس  شامپانزه گوریل انسان فیل

2۵1 8۶ ۳۳ 22 ۶ ۶۳4/۰ 

 های قشر مغزتعداد نورون

 مامورست میمون رزوس  فیل شامپانزه گوریل انسان

۳/1۶ 1/۹ ۶ ۶/۵ 7/1 24۵/۰ 

کیفیت و میزان   ، های سازنده مغز بایستی به آن دقت کنیمدیگری که درباره نورون  نکته

های سازنده مغز یک انسان خردمند امروزی  ن وچه نور دیگر است. چنانارتباط آنها با یک 

ذخیره یک  مسئولیت هرکدام به عنوان مثال کردند و هرکدام به صورت مجزا عمل می 

شدیم و با  در طول فرگشت با مشکلی به نام حافظه روبرو می  ، خاطره را به عهده داشتند 

ل  و مشغخردمند امروز انسانی این چنین و بقا، احتماال  توجه به اهمیت حافظه در فرگشت

 گریدک یبا  یدر همکار توانند یسازنده مغزمان م  یهاکه نورون  میدانی ما م  نبود. زیستن

ارتباط با   هزار 1۰تا  تواند می  هر نورون .از خاطرات مشارکت کنند  یاد یدر حفظ تعداد ز

میلیارد نورون در ساختار مغز،    1۰۰حدود    که با توجه به تعداد  کند های دیگر برقرار  نورون 

 نیا رسد.تریلیون( می  1۰۰۰) 1کوادریلیون  1 عدد مبهوت کننده تعداد این اتصاالت به

 
1 Quadrillion (1015) 
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 .دهد ی م ش یافزا ی زیاطالعات مغز ما را به صورت شگفت انگ  ره یذخ یی عمال توانا موضوع 

  ونیلیم  ۵/2)   تیپتابا  ۵/2تا  برای آن  را  معادل ذخیره اطالعات    ت یظرف  توان ی که م  ی به طور

  ی به قدر  سازی، ذخیره  تیاز ظرف زان یم ن یا سه، یدر نظر گرفت. در مقام مقا (تیگابایگ

در نظر   ی ونی زیبرنامه تلو ک یساعت از  ون یل یم ۳ ره ی آن را معادل ذخ توانی است که م 

 .کشد ی سال طول م  ۳۰۰از  شیکه پخش آن ب یاگرفت، برنامه 

مغز    جرمبه    1مغز   قشر  و همچنین نسبت جرم  چین خوردگی میزان    ،ضخامتمورد چهارم،  

شک  بی   ، اگر مغز انسان خردمند را پادشاه فرگشت بدانیم، کورتکس یا همان قشر مغز  است.

  بدیلو بی   الماس درخشان   ،شودکه به فارسی قشرنو خوانده می   2نئوکورتکس تاج پادشاهی و  

 این تاج خواهد بود. 

  اگر چههای خردمند امروزی در انسانشود مغز اطالق می خارجی الیه به که قشر مغز 

اما به خاطر میزان بسیار باالی چین خوردگی و   متر دارد میلی 4تا  2ضخامتی در حدود 

طور  همان .دهد درصد جرم مغز را تشکیل می  8۵تا  7۵در نتیجه مساحت سطح باال، بین 

زبان و  نقشی کلیدی در مواردی مانند تفکر و اندیشه،  ، قشر مغزکه قبال هم اشاره شد 

ودات توسعه نیافته، در  در سایر موجبه این میزان که از مغز  این بخش  دارد.  یخودآگاه

ها توسعه یافته و به ضخامت آن اضافه  طول فرگشت در پستانداران به خصوص در انسان 

شود اما تنها در پستانداران دیده می  ، شود این بخش از مغزهرچند گفته می . شده است

ین بخش در مغز برخی از موجودات اهایی اولیه از شکل مطالعات اخیر شواهدی از حضور 

 .اند دیگر مانند پرندگان ارائه داده 

شامل بخشی به نام   خود  ، یک انسان خردمند امروزی یا همان کورتکس در قشر مغز

به آن تعلق  مغز ساختار قشر  درصد  ۹۰ساختاری شش الیه دارد و نئوکورتکس است که 

 چهار  تا  سهساختاری  ،  شودشناخته می   ۳آلوکورتکس   عنواندرصد دیگر آن تحت    1۰  دارد.

از مغز   ی قسمت پوکامپ یه .مربوط است پوکامپ ی هکه بیشتر به سیستم بویایی و ای الیه

 
1 Cerebral cortex 
2 Neocortex 
3 Allocortex 
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 ییحافظه، حافظه کوتاه مدت، حفظه بلند مدت و حافظه فضا  ت یمهم در تثب  ی نقشکه  است  

 دارد. 

ترین اعمال پستانداران است و مسئولیت پیچیده  قشر مغز که مهمترین بخش  نئوکورتکس

ترین عضو  جوان  ،آید طور که از نام آن هم بر می همان  ، ها را برعهده داردو همچنین انسان 

لوب  چهاربه  یها از لحاظ ساختاردر انسان این بخش از مغز . مغز در طول فرگشت است

  و به طور کلی در  شودی م  می( تقسیشانیو پ یسرپس  انه،یآه ، یجگاهی)گ منطقه  ای

 را به عهده دارد.  یاتیح یهات یفعال تیمسئولپستانداران 

 
 دارد.(ها اختصاص های مغز انسان )حجمی از قشر مغز که به آنلوب :۱۰تصویر 

در طول فرگشت که   هاهای مغز انسانبا توجه به افزایش تدریجی میزان چین خوردگی 

چنین افزایشی موجب افزایش سطح مغز نیز شده است و همچنین افزایش ضخامت قشر  

توان انتظار داشت که انسان خردمند در مقایسه با اجداد خود در وضعیت بهتری  مغز، می 

باشد. شواهدی وجود دارد که ارتباط میان ضخامت بیشتر قشر مغز  از این جهت قرار داشته  

اند که از وجود رابطه مثبت ه شدهئهایی ارابر این، یافته کند. عالوه و هوش بیشتر را تایید می 

 کند.های قشر مغز با سرعت پردازش اطالعات شناختی پشتیبانی می میان چین خوردگی 
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های موجود از پیشرفت اجداد انسان در  و همچنین یافته  شد  اشاره مواردی که با مقایسه 

هوش باالتر انسان خردمند   ی مناسب برای هبه توجی  توانمی تقریبا    ، (4)جدول    زندگی سبک  

مغز  این که داشتن در مجموع  .ش رسید اجداد و همچنین  موجودات زندهدر مقایسه سایر 

به    ، باید برای توجیح هوش باالتر یک موجودو    شودلزوما منجر به هوش بیشتر نمی   ، بزرگتر

 میان آنها و همچنین قشر مغز نیز توجه کرد.  تاتصاال ،هاتعداد نورون عوامل دیگری مانند  

ه شده، یک موضوع همچنان جای سوال است و آن هم این است که  ئبا وجود توضیحات ارا

تری  رای حجم مغز بزرگ در مقایسه با یک انسان خردمند، چرا یک انسان نئاندرتال که دا

بوده است، مسیر خردمند شدن را طی نکرده است؟ چه عاملی سبب شد که آنها نئاندرتال 

هزار سال قبل نیز منقرض شوند اما انسان خردمند با وجود داشتن مغز   4۰باشند و حدود 

چوقت ها هیتر، خردمند در نظر گرفته شود و تا امروز هم باقی مانده باشد؟ نئاندرتال کوچک 

خط را اختراع نکردند، کشاورزی را توسعه ندادند، ابداع جدیدی نداشتند، با وجود بیش از  

ها را  سالح  ریسا ا یو کمان و  ری ، ت1آکج گاه هزار سال سابقه در شکار حیوانات، هیچ  2۰۰

بیرون بیایند، اما چرا؟ سوالی که   2عصر سنگده و عمال هیچگاه نتوانستند از نکر اختراع

مطرح باشد یعنی همان سالی که برای اولین بار بقایای مربوط   18۶4توانسته از سال می 

هایی  به یک انسان نئاندرتال کشف شد. هرچند هنوز این سوال وجود دارد اما به نظر جواب 

 برای آن داریم. 

 
(چپ( و یک انسان خردمند )راستیک انسان نئاندرتال )شکل جمجمه مقایسه  :۱۱تصویر 

 
1 Harpoon 
2 Stone Age 
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 های مغزی برخی از اعضای سرده انسانتوانایی سهی: مقا4جدول 

برابر با انسان خردمند بایتقر✓✓✓،  تیهمراه با محدود یافتهکمی توسعه ✓✓،  یو بدو هیاول✓

 مشخصه رفتار های شخصیتوانایی گونه

 انسان ماهر

 ✓✓✓ های فیزیکیواکنش آگاهانه به محرک

ابزار سنگی ساخت 

 اولیه و حمل ابزار 

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

 ✓ احساس، اندیشه و نیت
 خیر  و سمبلیک تفکر انتزاعی

انسان 

 کارورز 

 ✓✓✓ های فیزیکیواکنش آگاهانه به محرک
ساخت ابزار سنگی 

تر از انسان پیچیده

 ماهر

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

 ✓ احساس، اندیشه و نیت
 خیر  و سمبلیک تفکر انتزاعی

انسان 

 قامتراست 

مهار آتش، شکار  ✓✓✓ های فیزیکیواکنش آگاهانه به محرک

گروهی، پراکندگی 

گسترده، ساخت ابزار 

از انسان سنگی بهتر 

 کارورز

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

 ✓✓ احساس، اندیشه و نیت
 خیر  و سمبلیک تفکر انتزاعی

انسان 

 ی دلبرگیها

 ✓✓✓ های فیزیکیواکنش آگاهانه به محرک
تغییر رفتار اندک در 

های مقایسه با گونه

 قبلی

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

 ✓✓ احساس، اندیشه و نیت
 خیر  و سمبلیک تفکر انتزاعی

انسان 

 نئاندرتال

لباس و پوشش اولیه،  ✓✓✓ های فیزیکیواکنش آگاهانه به محرک

مراقبت از 

سالخوردگان، ابزار 

تر از یافتهسنگی بهبود 

 های قبلیگونه

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

 ✓✓ احساس، اندیشه و نیت
 خیر  و سمبلیک تفکر انتزاعی

انسان 

 خردمند

ساخت ابزار تخصصی،  ✓✓✓ های فیزیکیواکنش آگاهانه به محرک

فرهنگ، هنر، 

موسیقی، یکجانشینی، 

ساخت قایق و انجام 

 مراسم کفن و دفن

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

 ✓✓✓ احساس، اندیشه و نیت
 ✓✓✓ و سمبلیک تفکر انتزاعی
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رود. همین موضوع  طور که قبال اشاره شد مغز بافتی نرم است و به تدریج از میان می همان

سبب شده که ما نتوانیم به فسیل مغز یک انسان نئاندرتال دسترسی داشته باشیم و تنها 

مانده از یک انسان نئاندرتال و بررسی شکل آنها، های باقی گیری جمجمه بتوانیم با اندازه

 حجم مغز و کیفیت ظاهری و عملکردی آن را تخمین بزنیم.

 

 
 (چپ( و یک انسان خردمند )راستیک انسان نئاندرتال ) شکل مغزمقایسه  :۱۲تصویر 

یک انسان  تر بوده اما در مقایسه با  ها بزرگ گوید که اگرچه اندازه مغز نئاندرتال ها می بررسی

تر  تر و پهن خردمند، بخش بیشتری از مغز یک نئاندرتال به بینایی و کنترل اعضای ضخیم 

تری برای تفکر و تعامل با محیط و اجتماع  شان اختصاص داشته، در نتیجه بخش کم نبد 

ها بینایی بهتری در مقایسه با  مانده است. با این حساب اگرچه احتماال نئاندرتالباقی می 

اند اما در داشتن بهره هوشی بیشتر و درنتیجه آن مهارت ان خردمند خود داشته عموزادگ

های  امری که شاید از عوامل اصلی انقراض آنها باشد. فرضیه   .اند اجتماعی باالتر ناموفق بوده 

توان به نزاع  ها مطرح شده است که از جمله آنها می زیادی در مورد علت انقراض نئاندرتال

زا، تغییرات آب و هوایی و ناتوانی  ها و عوامل بیماری ا انسان خردمند، انگلاحتمالی آنها ب

 در تطبیق با محیط اشاره کرد.

دانیم این است که آنها در همان اکنون می   ه فارغ از این که دالیل انقراض آنها چه بوده، آنچ 

د و پا به  نبیرون آی سنگ از عصر  ند ما توانست اجدادماندند و منقرض شدند اما  عصر سنگ

در واقع آنچه اکنون اهمیت دارد فهم این   .د نبگذارآهن و نهایتا سیلیکون    ، برنز  مس،   دوران 

فاقد فهم و  ایم که طبیعت ای بوده گلوله  ما بهترین ، و بر روی زمین است که تا به امروز
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شنود و نه  بیند، نه می که نه می   تیراندازی ،  شلیک کرده است  هستی  به سمت سیبل  شعور

  ه آن مشغول تیراندازی ب سیبلی وجود دارد که  که تفنگی در دست دارد و داند می حتی 

 است.

و از این  خود طبیعتیم  که محصول طبیعت نه  ما تر در واقعتر و صحیحدر نگاهی دقیق 

بینیم و  همه چیزهایی که می  .نیست باکتری  یا یک سنگ قلوه یک و لحاظ فرقی میان ما 

هستند،  «انگشتانی از دست طبیعت »بینیم، همه چیزهایی که وجود دارند حتی نمی 

تر  چند قدم به عقب اگر    رسند امامتفاوت به نظر می   و عملکرد   انگشتانی که اگرچه در ظاهر

 طبیعت از  های مختلفیبخش  شویم همگی متوجه می ، تر را ببینیمبرویم و تصویر بزرگ 

یا فاقد  هوشمند  ،جانبی  و  دار جانمیان یک موجود  تفاوتیعمال  ، با این حساب هستند.

و این کلمات تنها صفاتی هستند   وجود ندارد ، آلی یا معدنی، ماده یا انرژی و امثالهم  هوش 

 ایم.ابداع کرده   بر اساس نوع عملکرد و رفتار آنها  های مختلف طبیعت که ما برای تمایز بخش 

  از صرف نظر لیم چرا که ئاقمیان یک قلوه سنگ، باکتری، گربه و خودمان تفاوت ما 

در برابر سایر  متفاوت و مخصوصیواکنش هرکدام از آنها  ،و ساختاری ظاهری هایتفاوت 

یک  به  ، عنوان یک بخش از طبیعتبه وقتی شما عنوان مثال به  . دارند های طبیعت بخش

در    قلوه سنگ واکنش  ، دوستت دارمگویید می  به عنوان بخشی دیگر از طبیعت قلوه سنگ 

پس   حنجره شما تولید شده توسط  ارتعاشات صوتیچه خواهد بود؟  مقابل این عمل شما

  مولکولیهای هوای به ساختار  با انتقال از طریق مولکول  از دست دادن بخشی از انرژی خود 

این انرژی آن قدر  شود.جذب می  سنگ مولکولی  ساختار توسط و رسد آن قلوه سنگ می 

سنگ   از نظر ما و  سنگ ایجاد کند اتمی و مولکولی نیست که تغییر محسوسی در ساختار 

اگر همین کار را با  حال  .ماند می باقی  همچنان سر جای خودش  بدون هیچ واکنش خاصی 

منجر به جابجا شدن موقعیت  تواند ما می  ارتعاشات ناشی از گفته، یک باکتری انجام دهیم

  زارصرف نظر از اینکه به او اب   برای یک باکتری  صحبت کردن ماباکتری شود. به زبان دیگر  

تر  در حالتی پیچیده  و   نیروی رانشی   یک   به معنایزنید،  کنید یا بر سرش فریاد می عشق می 

از دهانمان  قطرات ریز آبی است که در  خواهد بود که در دسترس قرار گرفتن مواد آلی 

 . شودخارج می 
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تری به چنین سنگ آنقدر پیچیده نیست که بتواند واکنش پیچیده باکتری یا ساختار 

های  پیامد با  طبیعت انجام چنین کاریتر ده یچیپ هایبخشاما در  رخدادی نشان دهد 

واسطه داشتن   هب  شود،ی تر مده یچی پ  یک بخش از طبیعتروبروست چرا که هرچه    تریبیش

 .ابد یی م شیافزا زین رامونیپ ط ی با مح آن بخش برهمکنش یی توانا ،تری تخصص یواحدها

  در نظر گرفت ای مانند برآمدگی نشات گرفته از پدیده  آن را توان می  بیشتری که  توانایی

گیری  شکل  تواند منجر بهمی  های ساده دندهچرخ  کنار هم قرار گرفتن ، نتیجه آنکه در 

 .دهد انجام می  ساده  دندهکه کارهایی فراتر از چند چرخ   شودپیچیده  یماشین

که بتوانند با  و نه واحدی به نام مغز  د ندار دنیشن ی برا یگوش نه  ی باکتر سنگ یا کی

اگرچه گوش ندارد  مورچه  کی حال،بپردازند. با این های ورودی پردازش داده  کمک آن به

تری از خود بروز  شود در مقابل ارتعاشات واکنش پیچیده که همین سبب می اما مغز دارد 

پردازش مغز او آنقدر   ییگوش دارد اما توانااگرچه    یامواج صوت  افت یدر  ی گربه برا  کی  دهد.

وقتی به  پیچیدگی یک انسان را از خود بروز دهد. در نتیجه  واکنشی به که بتواند  ستین

آزاردهنده یا خطرناک تلقی   1نویزیآن را  یک مورچه احتماال  ، آنها بگویید دوستت دارم

میومیو    باو    گیرددر نظر می آن را وقت خوردن غذا    شود، یک گربهاز شما دور می و    کند می 

خوشحال  ممکن است بسته به موقعیتش پسرتان دختر/و دوست  آید کردن به سمتتان می 

شما را در  شماره حتی  و ناراحت شودیا  خوشحالی در آغوش بکشد  ط شما را از فرو  شود

 کند!  مسدود  های اجتماعیشبکه

بخش طبیعت موجود بر روی زمین  ترینها در واقع پیچیده ما انسان  نگاه،  این نوع  در

روی   طبیعت از تواند بیش از هر قسمت دیگر شویم، بخشی از طبیعت که می محسوب می 

»ما« مطمئنیم که طبیعت حداقل    باشد.  طبیعت   هایروی سایر بخش   ، منشا اثرگذاریزمین

خود شده   سیر تحول ای از مرحله  چنین  بار و آن هم بر روی زمین موفق به رسیدن به یک

«، »چه برسرش ؟»خودش چیست  فهمد می   طور گمان کند کهیا حداقل اینکه بتواند فهمد  

یعت « و منظور از »ما« هم همان طب؟« و احتماال »در آینده چه در انتظارش است؟آمده

  شود:طور می بازنویسی کنیم این  تربه زبان دقیق   را   جمله قبلاگر بخواهیم  در نتیجه  است.  

 
1 Noise 
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سطحی برسد بار و آن هم بر روی زمین موفق شده به  حداقل یک   که   طبیعت مطمئن است

در آینده   او که بداند خودش چیست، چگونه به این سطح رسیده و سرنوشت احتمالی

 چیست!
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هستم؟   که من شود؛می  آشکارتر هانادانسته 

    د است.رَآغاز خِ ،رتیح 

 ارسطو ــ

شود اما هنوز میان او که یک  هزار سال قبل، حضور انسان خردمند دیده می 3۰۰از حدود 

بینید و انسان شود و آن فردی که در کوچه و خیابان می انسان خردمند اولیه محسوب می 

ای که بیشتر به فهم و  آید فاصله بسیاری وجود دارد، فاصله خردمند امروزی به حساب می

 یامروز با لباس  ،اگر یک انسان خردمند اولیه کل و ظاهر فیزیکی. درک مربوط است تا ش 

 اش سته جوهای برر ، شاید کمی ابباشد کوله پشتی مشغول قدم زدن در خیابان    ک و ی  امروزی 

دیده  چنان تفاوتی آن یک انسان خردمند امروزی   میان او و اما در کل  کند جلب نظرتان را 

 د.  وش نمی

ها حضور  پایان از نادانسته هنوز در ابتدای راهی طوالنی و احتماال بیانسان خردمند اولیه، 

داند و در ادامه سعی کند کم بداند که چه چیزهایی را نمیدارد. او در این راه قرار است کم 

داشته باشند و خواه صرفا مطابقت واقعیت  باها ها جوابی بیابد، خواه این جواببرای آن 

 .که نوع بشر دوست داشته واقعیت داشته باشند  هایی ذهنی باشند آل ایده پردازی و خیال

 
 تر شدن شکل جمجمه انسان خردمند در گذر زمانکروی :۱شکل  
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و احتماال کاراتر    ی بزرگ مغز  یداراگیری تدریجی،  از زمان شکل  هی انسان خردمند اولاگرچه  

در   ،حالن یبا ا، اند ستهیزی م از او  ش یپزمان یا هم که  سرده انسان بوده  یهاگونه  ی ماماز ت

 ریبا سا ی ریگفرق چشم تقریبا  یدر روش زندگ  ه یانسان خردمند اول کیهنوز  ، آن روزگار

داشته   1یی جوخوراک-یشکارچ ی ندگها سبک زنداشته و مانند آن  سرده انسان یهاگونه 

اند عضو داشته   ۵۰تا    ۲۰معمول بین  هایی کوچک که به طور  گروه . سبکی مشتمل بر  است

با   .کرده استنفر تجاوز نمی  1۰۰ها از ترین میزان اعضای آن تر، بیش های بزرگ و در گروه 

توسط انسان   ،های مربوط به پیمایش مسیر و راهی جدید در سبک زندگیحال، ریشه این

از همان دورانی که مغز  تقریبا  .ها قبل از پیدایش او دنبال کرد توان از مدت خردمند را می 

 معمول در افزایش اندازه را شروع کرده بود. غیراجداد انسان خردمند، مسیری 

به تدریج عالوه بر تغییرات در شکل و ظاهر   ،خردمند گذشته است انسانهرچه از پیداش 

اش در فهم و اندیشه روز به روز از  نیز افزوده شده و فاصله  قدرت فهم و درکش مغز، بر 

که از نظر یک انسان امروزی، بسیار عجیب   . این تفاوت به حدی استاجدادش بیشتر گردید 

میزان فهمشان در حد یک کودک    که   بودند بدوی    موجوداتی  ش اجداد  زمانی   بداند   است که

تر  اول شاید عجیب باشد اما اگر نگاهی دقیقدر نگاه  این موضوع  .  است  تازه متولد شده بوده 

شود. تحسین این حقیقت که  به سازوکار هستی بیافکنیم تعجبمان به تحسین بدل می

میلیارد کیلومتری و در جایی خارج    ۲۲  را از فاصله   ۲ساخته خودش تواند دست امروز بشر می 

در   ، نوعی خلق کند از منظومه شمسی کنترل کند یا در آزمایشگاه حیات را به صورت مص

بر روی یک درخت تقریبا مانند یک شامپانزه  ، میلیون سال قبل 3 تنها حدود  حالی که

 سر پیدا کردن جفت بوده است. بر نزاع در حال   یامشغول جویدن برگ 

های  انجام شده بر اساس جمجمه   یهاسازی، شبیه حفظ شدهدر نبود مغزهای فسیل شده و  

ی در شکل و ظاهر، حجم جمجمه  ئ تغییرات جزاز دهد که صرف نظر کشف شده نشان می 

حال با این  ، در یک انسان خردمند اولیه و یک انسان خردمند امروزی تقریبا مشابه بوده است

 
1 Hunter-gatherer 

. این ای وارد شودکه موفق شده است از مرزهای هلیوسفر عبور و به فضای بین ستاره ساخته بشر استاولین دست 1وویجر  ۲

  میلیارد کیلومتر از زمین قرار دارد. ۲۲ای در حدود در فاصله کاوشگر اکنون
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هرچه زمان سپری شد، شکل جمجمه انسان خردمند اولیه از حالتی کشیده به سمت 

رفته است. این گرد شدگی را به خصوص در محل  گردتر شکلی اصطالحا و  شدن ترروی ک

توان مشاهده نمود. لوب آهیانه بخشی از کورتکس مغز است های آهیانه و مخچه می لوب 

تجسم   ،ی و حرکت یتوجه، درک محرک، تحوالت حس ،یری گجهتکه وظایفی همچون 

را برعهده  و استفاده از ابزار  یو بلند مدت، پردازش عدد یحافظه کار ، یخودآگاه ،ییفضا

حافظه   ، ییفضا ی ریگهمچون حرکت و تعادل، پردازش جهت ی به اموردارد و مخچه نیز 

 است.مربوط و احساسات  یمربوط به شناخت اجتماع یندهایزبان و پردازش فرا  ،یکار

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

هزار سال قبل به   1۰۰از  اولیه  های خردمند ها، شکل جمجمه انسان گیری مطابق اندازه 

هزار   3۵های خردمند امروزی رسیده و این روند احتماال تا  ترین میزان خود به انسانشبیه

از  هزار سال،  3۵با عمری کمتر از ی هایطوری که انسانبه  است. سال پیش ادامه داشته 

توان گفت عمر انسان به عبارت دیگر می   اند.تفاوت خاصی با انسان امروزی نداشته این لحاظ  

این شباهت نه تنها در شکل مغز که در رفتار  است. سالهزار  3۵خردمند امروزی حدود 

  یپشم از مو  ه ین، تهاستفاده از سوز شود، مواردی مانند های این دوره نیز دیده می انسان

لباس  ی طناب، تور، سبد و پارچه برا ه یها، تهاز کتان، رنگ کردن آن  ی اهیگ اف یبز و ال

های  اولین نشانه و  1چراغ شروع استفاده از  ، مطابق اندازه بدن فرد )کودک، بالغ، بزرگسال(

یعنی   یحوال  نیدر ا تقریبا سازی و ساخت ادوات موسیقی()نقاشی، مجسمه  پیدایش هنر

 اند.رخ داده هزار سال گذشته  ۴۰تا   3۵حدود در 

 
استفاده  لهیبه عنوان فت یوهکاج و سرو ک یهااز گلسنگ، خزه، دانهها که در داخل آن طبیعی هایی دارای فرورفتگیسنگ 1

  است. شدهیم
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با قدمتی در حدود  در یک غار ثبت شده دیوار نگارهترین قدیمی 1نگاره یک خوک وحشی، :۳شکل  

 کنونی اندونزی در ۲یسوالوسجزیره در هزار سال  ۵۵۰۰۴

توانیم  می   ،شده در دست داریم ن دوران باقی مانده و نه مغزی فسیل  آکه نه انسانی از    امروز 

تغییرات در   نگاهی به سیر ، اولیه خردمند انسان  و هوش  فهمافزایش  روند  برای دیدن 

،  ، نوع پوششهاساختهنوع دست هایی مانند فعالیت  بیاندازیم،های انسان خردمند فعالیت

 .، هنر، زیورآالت و نوع آداب و رفتارو زبان   تکلم  توانایینوع و  

  ۶/۲ حدود شروعش از  عصر سنگ که  ساخته شده درتحوالت رخ داده در ابزارآالت سنگی 

یکی  تواند  می   شده است،را نیز شامل می   3انسان   ردهَسطور کلی  به   میلیون سال قبل بوده و

البته   .باشد  انسان خردمند فهم و درک  روند افزایشهای مناسب برای بررسی از شاخص

و   خردمند  کار کردن با ابزار لزوما مختص انسان رسد که ذکر این نکته ضروری به نظر می 

از   برخی به عنوان مثال  شود.در سایر موجودات هم دیده می حتی سرده انسان نیست و 

 ،گری د یدر مثال ای کنند ی کار حشرات استفاده مش  یپرندگان مانند کالغ از چوب برا

شکستن تخم شترمرغ   یبرا یرها کردن سنگ از ارتفاع برا ک یاز تکن یمصر یهاکرکس 

 
 .ه استمنتشر شد ۲۰۲1ژانویه سال ماه بار در برای اولین های مربوط به این یافتهداده 1

2 Sulawesi 
3 Homo 
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 نیکشتن مارها و همچن  ی از چوب برا هامون یشده که م دهید  نی. همچن کنند ی استفاده م

شکستن   یها از سنگ براو شامپانزه  کنند ی باز کردن پوسته صدف استفاده م  یااز سنگ بر

 .برند ی بهره م جاتی فندق

میلیون   3/ ۴از حدود دهد که یافت شده نشان می غیرمستقیم  تاریخی  ترین شواهد قدیمی

  کم و زیاد رواج داشته است. این شواهد که  تبارانانسان کار با سنگ در میان پیش، سال

  برای بریدن و شکستن استخوان  اهد مربوط به استفاده از ابزار سنگیوترین ش هم قدیمی 

خواری در نظر گرفته  گوشتبه اهد مربوط وترین ش قدیمی عمال آیند و هم به حساب می 

اند. آثار و عالیم موجود بر  واقع در اتیوپی امروزی یافت شده 1دیکیکا در ناحیه  شوند،می 

  ۴/3در حدود  تبارانانسان که دهند می نشان های یافت شده در این منطقه روی استخوان 

های تراش خورده برای شکستن استخوان و خارج کردن محتوای  قبل از سنگ میلیون سال  

های مورد استفاده، قبل از  اند. مشخص نیست که سنگکرده مغز استخوان استفاده می 

اند اما  بوده  موجود در طبیعت شکسته شده هایاند یا صرفا سنگتراش داده شده  ،استفاده

های به دست آمده  بر روی استخوان   ، ین ابزار سنگیمانده از اآثار باقی  ،چه مشخص استآن

ه حضور  ق در آن دوره زمانی در این منط تبارانانسان تنها یک عضو از  مطابق شواهد  .است

  3لوسی ترین عضو آن معروف ای که گونه  ، بوده است ۲ی عفار ی کپی جنوب هم  داشته و آن 

 خوار بوده است. گیاه صرفا موجودی  شد می که تا پیش از این تصور عضوی   .است

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

 
1 Dikika 
2 Australopitecus Africanus 
3 Lucy 
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های سنگی یافت شده در  ساختهدر کنار شواهد غیرمستقیم یافت شده در دیکیکا، دست 

  3/ 3در کنیای امروزی نیز حاکی از استفاده از ابزار سنگی در حدود  1دریاچه تورکانامحل 

میلیون سال قبل است. هرچند به طور قطعی مشخص نیست که این ابزار توسط چه  

تباران  های اولیه انسانها کار یکی از گروه اند اما به احتمال زیاد آن ساخته شده  هاییگونه 

ترین شواهد تایید شده و بدون حرف و حدیث بوده است. قدیمی  یعفار یکپی جنوب یعنی 

ها توسط سرده انسان به حدود  درباره ساخت آگاهانه و با هدف ابزار سنگی و استفاده از آن

و در   شودشناخته می  ۲وایی الد گردد. دورانی که به دوران ُمیلیون سال قبل باز می ۶/۲

، با کوبیدن یک سنگ در نقش  ممکنترین راه ترین و بدوی ساده ، اجدادمان در ش آغاز

اند. کرده هایی تیز تولید می هایی با لبه چکش به سنگی دیگر در نقش سنگ پایه، تراشه 

ی انجامش  اند. فعالیتی که برا هشد برای بریدن سایر اجسام استفاده می  بعدا که هاییتراشه 

  ، آن ی مقدار الزم برا ن یکه کمتراست الزم  ی مناسب ی کنترل حرکت  ییاو توان ی توجه بصر 

 وجود دارد. نیز  3سان مانند ی نخست ک یدر 

ها و بونوبوها، شامپانزه  ط س تو یامکان ساخته شدن ابزار سنگ  ی بررس  ی برا ی قی تحق یط

که    یکنند. امر  یبه ساختن هدفمند ابزار سنگ  قیها را تشو آن زه یشد که با دادن جا یسع

شد اما ابزار ساخته شده از لحاظ   یمنجر به ساخته شدن ابزار سنگ  تیاگرچه در نها

  انسان ماهر  ای مانند گونه   شود توسط تر از آن چیزی بود که تخمین زده می ساده   ی دگیچیپ

تر از  ساده  ،ار ساخته شده. این به آن معناست که ابزاست شدهی ساخته ملدوایی اُدر دوره 

تایید ابعاد    راستای  در که  موضوعی    اند،انسان بوده   اعضای سردههای  ساختهترین دستساده

 و ظرفیت یک مغز شامپانزه یا بونوبو است.

تر هستیم ابزاری  شاهد افزایش توانایی در ساخت ابزارهای سنگی پیچیده   ۴آشولی در دوران  

که از این دوران باقی مانده است، توسط دو گونه منقرض شده انسان   ۵تبر دستی همچون 

شده است. انسان راست قامت به صورت مشخصی  راست قامت و انسان هایدلبرگی تولید می 

 
1 Lake Turkana 
2 Oldowan 
3 Ape-like 
4 Acheulean 
5 Hand Axe 
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ای دارای  آن را گونه  حتی توانبه طوری که می تر از گونه انسان ماهر بوده است باهوش 

تواند به معنای آگاه بودن از داشتن آگاهی  دانست. خویشتن آگاهی می  1خویشتن آگاهی 

  کارهای  انجام  امکان  او به  . خصلتی که )از خود و محیط پیرامون( در نظر گرفته شود

  به  بزرگ  ناتاحیو شکار  یا شب طول  در  آتش  داشتن نگه  برقرار مانند  دیگران  با  مشارکتی

تصور بر این است که انسان راست قامت اولین عضو   .است داده می  را جمعی  دسته صورت

هزار   ۸۰۰ میلیون تا 1 ها بوده است که موفق به کنترل آتش در حدوداز خانواده انسان

 سال قبل شده است. 

 
های ساده و استفاده )راست( که شامل تولید تراشه لدواییفرایند ساخت ابزار سنگی در دوره اُ :۵شکل  

تر و ها، ساختارهایی تراش خوردهها بوده و دوره آشولی )چپ( که با کار بیشتر بر روی همان تراشه از آن 

 شده است.تر ساخته میپیچیده

ای پیگیری روند افزایش میزان قدرت هطور که قبال نیز اشاره شد یکی از نشانه همان

ساخته او  پیچیدگی و کیفیت ابزارهای دستروند بررسی شناختی اجداد انسان خردمند 

 سال ونیلیم ۵/1حدود  که پیدایش آن از کامال متقارن دستی  یساخت تبرهابوده است. 

.  شودی فرگشت اجداد انسان محسوب م خیاز نقاط عطف در تار یکیشود دیده می  قبل

 جی را اریبسهای دوره آشولی یعنی در میانه  شیهزار سال پ ۸۰۰که در حدود  یموضوع

که   یشناخت ایی تواناز  زان یم نی به ا خردمند  اجداد انسان رسیدن تدریجی شده است. 

 
1 Self-awareness 
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  آماده مجهز شدن بهکم  ها کم است که آن  یمعن  نیبه ادرک کنند،  مفهوم تقارن را  بتوانند  

مانند  مفاهیمی  .اند دهش می  روزمره  یزندگ  در  متقارن  یمیاز مفاه یترفهم کامل  توانایی

و حتی  مرگ  / یزندگتری مانند بودن/نبودن،  موارد مهم   مرد/زن، شب/روز و  فرد/جمع،  من/تو، 

ار  قر ،ماده/غیرماده که با پیدایش انسان خردمند توانایی درک عمیق این سه مورد اخیر 

 است نقشی اساسی در فهم او از زندگی بازی کنند. 

 
 میلیون سال گذشته ۵/۲در طول تباران های سنگی گونه انسانساخته تکامل و تحول دست :۶شکل  
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  ی موسوم بهپیدایش تکنیک ،شوداز اتفاقات مهمی که در انتهای دوره آشولی دیده می 

تیشه،   تبر، که با کمک آن امکان تولید  . تکنیکیابزار سنگی بوده است 1دار کردن دسته 

دار کردن  شده است. دستهی مقدور م بیل ی و حت تیر )کمان(، نیزه ، درفش،چکش

های اولیه با کمک بستن ریسمان یا فرو کردن سنگ در شیار چوب،  توانسته در شکلمی 

به انجام برسد. تکنیکی که شاید از نظر انسان امروزی ساده به نظر برسد اما چنین تحولی  

  بوده ند انسان خردم از های ماقبلگامی مهم در استفاده از ابزار توسط انسان نشان دهنده

، بلکه موید  هد داز توانایی شناختی را نشان می   باالتری   است. گامی که نه تنها ورود به سطح

ها قادر خواهند بود برای انجام کارهایی  آن است که پس از رسیدن به چنین دستاوردی آن 

ها مانند شکار یا شکستن چوب و حتی سنگ، انرژی و مشقت کمتری مصرف نمایند. آن

به   هم  های ساخته شدهاولین نوع اهرم  توانستند با کمک چنین تکنیکی که میحاال عمال 

 ، به زودی با صرف انرژی کمتری ببرند، بکوبند و بشکنند. آید حساب می

 

 دار کردندسته تکنیک با کمکتهیه شده ، ساده از ابزار نمونه یک :۷شکل  

که انتهای   هزار سال قبل  ۲۰۰تا  ۸۰۰در اجداد انسان خردمند در حدود  ی رفتار رات ییتغ

تدریجی انسان خردمند   حضورآن با  انتهایشود و می  محسوب مرحله عصر سنگ ابتدایی

 راتییتغ  نیجمله ا . از ها استانسان یشناخت یی توانا ش یافزا ی ایگو  ، شودمی مصادف اولیه 

گوشت و   هی ته زانیم شیمادر و فرزند، افزا انیم وند یپ ش یبه افزا توانی م یرفتار

یا همان شیشه   ۲اُبسیدینمبادله کاال و انتقال منابع )مانند  ، یگذاراشتراک  یهاک یتاکت

کنترل    ،یاپرتابه  یهاورود به مرحله شکار با کمک سالح   های دور،آتش فشانی( به مسافت 

افزایش توانایی  و  کمک آتشهای سنگی با گرم کردن تیغه  ، پختن غذا جه ینت آتش و در

 . اشاره کرد تطبیق با آب و هوای دشوارتر 

 
1 Hafting 
2 Obsidian 
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دوران عصر   با شروع هزار سال پیش و ۲۰۰از حدود  یابزارآالت سنگ  ی دگیچیتوسعه پ

قابل توجه   یشتاب ،است قبل از آن رخ داده  انسان خردمند  یج ی که ظهور تدر میانی سنگ

ابزارآالت  د یمانند تول یدر موارد  توانی را م یدگیچیپ شیافزا نیا یهاگرفته است. نشانه 

  ابزارهای  د یتول زه، ین  نواناستفاده به عهای چوبی و بسته شدن به دسته  ی برا ز ینوک ت

  برای  ۲سه یلمانند  ییابزارها ، ابداعسوراخ کردن پوست بدن جانوران  یبرا 1درفش مانند 

لبه   استفاده از تکنیکی مانند داغ کردنهمچنین و  کندن پوست بدن جانوران و درختان

 . مشاهده کرد  تیزترکردن بیشتر آن تر و نازک  ابزار برای 

هزار سال پیش    ۵۰) های سنگی در دوران عصر سنگ پایانی  ساخته افزایش پیچیدگی دست 

و اصطالحا  طوری که نه تنها شاهد تولید مجسمه کند به هم ادامه پیدا می به بعد( 

شاهد حضور    ، در کنار سنگهای زیاد هستیم بلکه  کاریهای سنگی با جزئیات و ریزه تندیس

. این روند  میهستتر های پیچیده ساختهبرای تولید دست مانند عاج و شاخ  د یمواد خام جد 

افزایش توانایی و قدرت فهم و اندیشه انسان   هنشان دهند   هاساخته افزایش پیچیدگی دست

تقریبا مصرف    هابسیاری از آن   موجودی که موفق شده برخالف نیاکانش که  .خردمند است

ای که  های ساده کنندگانی ساده بودند، دست به خالقیت بزند و با ترکیب همان روش 

دانستد آثاری چنان پیچیده تولید کند که تا آن زمان نظیرش در طبیعت وجود  نیاکانش می 

  تشبیه کرد  ماشین حسابی بهتوان اجداد انسان خردمند را نداشته است. از این لحاظ می

. با  رسیده بودند چهار عمل اصلی ضرب، تقسیم، جمع و تفریق به توانایی انجام کم کم که 

کم متوجه  کارش همان اعمال بوده است اما کم   اولیه  انسان خردمند اگرچه مبنای   حال،این

تری مانند به توان رساندن  ساده، محاسبات پیچیده   منطق شود که چطور با کمک همان  می 

نه از انجامش آگاه بودند و توانایی   ،کاری که اجداد او .د یک عدد را محاسبه کن جذریا 

 انجامش را داشتند.

شد که ساخت ابزار تنها مخصوص انسان است تا این  میالدی تصور می  ۶۰تا همین دهه 

ها شامپانزه برجسته انگلیسی مشاهده کرد که    شناس و انسان   شناسی نخست  3جین گودال که  

 
1 Stone Awl 
2 Scrape 
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در   1ی کیل  س یلوئاستاد او، به قدری مهم بود که  یافتههم توانایی ساخت ابزار را دارند. این 

که   نی ا ا ی م یکن ف یابزار و انسان را بازتعریا باید گفت »ما  یخبر  نیچن دن یپاسخ به شن

زد کرد  بار دیگر به ما گوش . این موضوع یک م«یریبگ  ها را به عنوان انسان در نظر شامپانزه

تر  های جدید معموال از پیچیدهها و تواناییویژگی  تغییرات در طبیعت تدریجی است و که 

رت ناگهانی و دفعی ظاهر  ونه این که به ص شوند های اولیه موجود حاصل می شدن توانایی 

 شوند.

گام با  اند همتوانسته دیگری که می   مهم  دو موردساز سنگی،  در کنار توسعه ابزارآالت دست

یکی    بهبود یافته باشند های خردمند  افزایش ظرفیت و توانایی تحلیل و پردازش مغز انسان

از  ادر مورد پوشش نظر واحدی وجود ندارد که دقیق  است. زبان وتکلم پوشش و دیگری 

های  اند چرا که لباس کرده آغاز انسان خردمند یا اجداد او لباس پوشیدن را  یک چه زمانی 

ماندگاری باالیی به لحاظ  اند کهحیوانات بوده  و خز پوست ،برگ، علف اولیه احتماال از

توان باقی مانده یا اثر مستقیمی از  حال که نمی   .شوند تجزیه می   سرعت و به    تاریخی ندارند 

 .از شواهد غیرمستقیم بهره جست توانخود لباس یافت می 

سال قبل   ون یلیم یکاز حدود  خردمند  یهاز آن است که اجداد انسان ا یحاک هاافته ی

، موضوعی که احتماال همزمان یا پس از آن با افزایش  اند بدن خود را از دست داده  یموها

که چرا به مرور از تعداد موهای  دقیقا مشخص نیست    های عرق همراه شده است.تعداد غده

و   هاانگل ،هامانند رها شدن از شر شپش  اما فرضیاتی  سطح بدن اجداد انسان کاسته شده

بیان  از فرضیات مهم در این زمینه  دیگر یکی است.مطرح  ۲کنده خون مَجانوران موذی و 

  ی ریگرمس یهاتر جنگلو خنک  داره یسا یاز نواحاجداد انسان خردمند  که یزمانکند می 

  یبرا  تریمناسب   دمایی   م یتنظ  ستمیکم س نقل مکان کردند کم   تری و آفتاب  ز با  یهان یبه زم

افزایش تعداد غدد عرق که بیش از هر پستاندار دیگری در خانواده  اند.  بدن خود اتخاذ کرده 

انه  توانسته به خنک شدن بدن افراد در زمان شکار روزشود، می مشاهده می  تبارانانسان

میلیون سال  دوطی آن  کشف نار آتش که استفاده از لباس در ک و همچنین کمک کند 

   هم آورد.ها فرای آن توانسته راحتی مناسبی در زمان شب را برامی  ،گذشته رخ داده 

 
1 Louis Leakey 
2 Blood Sucker 
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 شده است. افتهیها که آثار وجود آتش در آن یمناطق نیتریمیاز قد یبرخ :۸شکل  

میلیون سال   یکدر حدود    خردمند   انسان  اجداد  موهای سطح بدنتدریجی  از دست رفتن  

  انسان پوشاندن بدن یقابل توجه در مساله شروع استفاده از لباس برا یامرحله  ،گذشته

استفاده   واناتیکندن پوست ح ی ابزارآالت به دست آمده که برا  نیتراست. قدمت کهن

 نیکه با کمک ا  یحال پوست نی. با اگرددی هزار سال قبل باز م ۷۸۰به حدود  شدند ی م

به جز استفاده به عنوان پوشاک استفاده   ی گر یمقاصد د ی برا آمدهی ابزار به دست م

هزار سال  ۴۰در حدود  یلباس قدمت ه یاستفاده از سوزن در ته گری. از طرف دشدند ی م

 اریبس توانستند ی م ه یاول یهاو لباس  شوند محسوب می  دهیچیپ ییهاس لبا نیدارد اما چن

  کمترهزار سال و  ۴۰از  تربیشاحتماال  هاییچنین لباس قدمت  جهی در نت .تر باشند ساده

 است.سال هزار  ۷۸۰از 

ها از  که انسان  کرده استپیشنهاد  دا یدانشگاه فلور ن یانجام شده توسط محقق ق یتحقیک 

هزار سال   ۸3۰یعنی حدود  د،انلباس نموده  دنیهزار سال قبل شروع به پوش  1۷۰حدود 

هزار سال پس از   13۰و حدود  به تدریج موهای بدن خود را از دست دادند  پس از این که 

پش  ِش  یها بر اساس بررس آن   یری گجه ی نت  ی. مبنا های خردمند اولیهانسان   تدریجیپیدایش  
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  در کنار کم شدن تدریجی موهای سطح بدن اجداد انسان، که  یموجود  .بوده است 1لباس 

ها با پیدایش پیدایش آن توان گفت می  که  افته یدر لباس فرگشت  ی زندگ ی برا چنانآن

نوع   این ۲ایان دی با بررسی توالی  محققین .لباس تقریبا در زمان مشابهی رخ داده است

انسان زندگی    سر  که روی   3اند زمان جدایی ژنتیکی آن از گونه شپش سرموفق شده   ،شپش

عالوه    افتهی  نیا  برگزینند.پیدایش لباس    سپس بر اساس آن مبنایی برایکند را بیابند و  می 

  ی گر یانسان خردمند نکته مهم د یزمان ورود لباس به سبک زندگ  ن ییدر تع تش یبر اهم

  ی هاکه انسان نیهزار سال قبل از ا ۷۰که حداقل  دهد ی که نشان مای نکته  . را در بردارد

شروع    یمالبه سمت مناطق سردتر ش   را  قا یاز آفرمهاجرت    هزار سال پیش  1۰۰در    خردمند 

که   مهمی بوده  خود از عوامل  لباس ورود . ها شده استروزمره آن  ی وارد زندگلباس  ،کنند 

به نواحی شمالی سردتر   خروج انسان خردمند از آفریقا، رفتنش به سمتمنجر به تسهیل 

 .شده است و در نتیجه گسترش جمعیتش

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

ای که اینجا بایستی به آن توجه کرد این است که تمرکز تحقیق فوق بر روی انسان  نکته 

مانند انسان  سرده های دیگری از گونه ها، مطابق یافته  حال،با این  بوده است. خردمند 

به   ها نیز و آن  قبل از انسان خردمند به مناطق سردتر مهاجرت کرده ها سالها نئاندرتال

 پوششی از جنس خز حیواناتهایی که لباس  ، دست یافته بودند هایی اولیه از لباس شکل

 
1 Cloth Lice 
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بار در طول تاریخ رخ  بیش از یک   ،ابداع پوشش  احتماال  معنی است که   بداناین    بوده است.

 داده است.

هزار سال پیش توسط   ۷۲از حدود    1های مناسب لباس اصطالحا  پیشنهاداتی وجود دارد که  

  ه یته  و   پوشش ساده   کی از    تردهی چیپ  که   ییهالباس   های خردمند استفاده شده است.انسان

گرم هم   ی ها در هواشدن آن  دهیامکان پوش  یاند و حت بوده  واناتی ح و خز شده از پوست 

 وجود داشته است.

افزایش تدریجی قدرت و فهم یک انسان خردمند و تعامل بیشتر و بهترش با محیط را  

هرچه بر عمر  به صورت کلی  مالحظه کرد. او  سبک زندگی  ساخته ودر ابزار دست  توان می

به طوری که زمانی انسان  اند شدهتر پیچیده  ، ابزار و لباسشگذشتهونه انسان خردمند گ

کم  کرده است اما کم خردمند اولیه از یک سنگ تیز شده ساده به عنوان ابزار استفاده می 

این توجه و تغییر نگاه تا جایی ادامه پیدا   .شودشکل، نوع و جهت تیزشدگی برایش مهم می 

جای استفاده از آنچه صرفا وجود دارد، دست به  ه  کند ب ن خردمند سعی می کند که انسامی 

در مورد لباس هم اوضاع به همین صورت بوده    داند، خود بسازد. آنچه را بهتر می   تا کار شود  

به عنوان پوشش   مانند برگ و علف  شدهزمانی صرفا از آنچه در طبیعت یافت می  .است

هزار سال پیش از لباس  ۴۰از حدود  که رسد کار به جایی می کرده تا این که استفاده می 

برای انتقال مفاهیم و مضامین و حتی    ، فراتر از آن  که   برای گرم شدن   ی نه تنها برای پوشش

 کرده است.جایگاه اجتماعی استفاده می 

رفیت و قدرت پردازش مغز یک انسان  توان در آن رد پای افزایش ظمورد دیگری که می 

آنچه در بهبود و توسعه   مشابه باتقریبا  ی روند  .استتکلم و زبان را مالحظه کرد خردمند 

سوال »اجداد ما   توان در مورد زبان نیز مشاهده کرد. را می  مالحظه کردیم ابزار و لباس 

سوال »اجداد  تر ازو حتی مبهم  دقیقا از کی صحبت کردن را آغاز کردند؟« پاسخی مشابه 

طور دقیق  به  و پاسخ این است که هنوز از کی لباس پوشیدن را آغاز کردند« دارد دقیقا ما 

اعضای مربوط به بخش تکلم، خود از دالیل اصلی این  فقدان شواهد فسیلی .دانیمنمی
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هزار سال تا   ۵۰تخمین فعلی در مورد زمان شروع تکلم جایی بین  ،حالبا این  .ماجراست

 .وسیع استبسیار  ای که گسترده  میلیون سال قبل است ۲

از   یک ی. شودی م  اد یبعضا از حنجره به عنوان جعبه صدا  ،در تکلم شیباال ت یبه خاطر اهم

. این است 1نزول حنجره  ه ی نظرموسوم به ، مطرح بود چندین دهه برای که قبال  نظریاتی 

 ریسا بیشتر ازکه  خردمند  حنجره در انسان ت یآمدن موقع ن یکه پائ کردنظریه بیان می 

تعیین کننده در توانایی صحبت  عامل ، استش ناکاین  ریسااحتماال  نیو همچن هاینخست

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

که برخالف اجداد خود و همچنین سایر   است   ها دادهاین امکان را به آن های خردمند  انسان

تولید کنند و در نتیجه همین موضوع منشا و   تری دامنه صوتی گسترده  ،هانخستی

که شروع    استبه این معنی    موضوع  این  است.  شدهزبان    تکلم و در نتیجه  ی برایخاستگاه

های  انسانقدمت  چرا کههزار سال قبل باشد،  3۰۰توانسته زودتر از نمی  تکلمتدریجی 

 در همین حدود است.هم  خردمند 

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

نظریه کاسته  از ارزش این کم کم ،های بیشتریافته  پیدایشو  ترگسترده  انجام تحقیقات با

اجزای مربوط به بخش  گیری شکلگویند می وجود دارند که مثال تحقیقاتی . ه استشد 

یا    ۲هاواکه و موتورهای کنترل حرکت که بتوانند موجب تولید    حلقمانند    ،هاتکلم در انسان

 
1 Laryngeal Descent Theory (LDT) 
2 Vowels 
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در حدود    خردمند و   تر از پیدایش انسانبسیار قبل   ، شوند   مشخص و متفاوت  حروف صدادار

 هاهای خردمند و بابونانسان جد مشترک زمانی که . است رخ داده پیش میلیون سال  ۲۷

 مشغول زیستن بوده است. 

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

توسعه ابزار فیزیکی الزم برای صحبت  اگرچه حال، ذکر این نکته ضروری است که با این

 و فهم  پردازش ،  و توانایی مغزی در ساخت اصوات  ضروری است اما همه ماجرا نیستکردن  

 ممکن است ای که دو روی سکه . ضروری است آن  وجود  که روی دیگر سکه است ها آن

ها قبل از این که از  ما از مدت باشند و لزوما در طول فرگشت همزمان با هم توسعه نیافته 

  .آمادگی صحبت کردن را داشته باشیم، آمادگی فیزیکی را کسب کرده باشیم لحاظ مغزی 

دهد که این جانور از لحاظ  نشان می  1میمون ماکاک یک بررسی اجزای مربوط به تکلم در 

دانیم این جانور صحبت  طور که می است اما همان صحبت کردن  آماده ،یتوانایی فیزیک 

ی  تواند مثالمی  این مورد توانایی و آمادگی الزم را ندارد. کند چرا که از لحاظ مغزینمی

باید قبل از  یا مغز توانایی توسعه ، برای ایجاد زبان باشد که احتمالی گیریبرای این نتیجه 

از طرف    .به وقوع پیوسته باشد   همزمان با آنحداقل  یا    ده باشد دا رخ    قابلیت فیزیکی توسعه  

انسان را   ی صدا توانند ی م هالیف  ی از پرندگان و حت ی که برخ میدانی م  ن یهمچن دیگر ما 

در مثالی دیگر   .برند ی به سر م  یمتفاوت   ت یدر وضع  ی که از لحاظ آناتوم  یکنند در حال  د یتقل

  د یتول توانند ی مختلف را م یصدا 3۸تا  هاافته یبه بونوبوها اشاره کرد که مطابق  توانی م

 
1 Macaques 
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  یبرقرار یزبان اشاره ساده را برا ،هاشامپانزه توانند مانند ها میآن  ،عالوه بر این. کنند 

به خاطر نداشتن  ،حالبا این کلمه داشته باشند  ۲۰۰۰تا  یلغات  ره یدا و اموزند یارتباط ب

 زبان مدون را ندارند. رشته تکلم منسجم و یک ک ی جادیا یی توانا ، یکاف  یمغز  تیظرف

  کی  ی مغز ییکه چرا توانا نیابرای  دیگری نیز های فرضیه عالوه بر افزایش اندازه مغز، 

تعداد  ش یافزاوجود دارد. مثال  ،صحبت کند  تواند ی است که م ی انسان خردمند در حد 

که نقشی مهم در   1یاقاعده  یهاهسته  ایعقده ناحیه ی ریپذ و انعطاف  یناپسیاتصاالت س 

که    3که یورن   ه یو ناح  ۲بروکا   هیناح  ان یم  یوجود پل ارتباطهمچنین    یادگیری و تکلم دارند و 

از  ها دانست. از جمله آن  توانیرا م شود نقشی مهم در تکامل زبان داشته است تصور می 

خردمند، نئاندرتال و گونه   یهادنبال کرد. انسان  توان ماجرا را می  ز ین یک ینقطه نظر ژنت

که در   ی، جهشاند بوده  5FOXP2موسوم به  ی در ژنمشترک  یشاهد جهش یهمگ  ۴سووا یدن

است که   ی مشابه نام ا ب ی نیپروتئ د یژن مسئول تول نیوجود ندارد. ا هاسانی نخست ریسا

 منشا  یکه ردپا  دهد ی مطالعات نشان م  .کند ی م   فایا  ی ریادگیو    ، زباندر تکلم   یاساس   ینقش

 جدکه در  یی هزار سال قبل هم مشاهده کرد، ردپا ۸۰۰تا  ۴۰۰از  توانی ژن را م نیا

 .شودی م  دهیمشترک انسان خردمند و انسان نئاندرتال د

اگر زبان را ابزاری برای انتقال مفهوم در   قابل توجه دیگر در بحث زبان این است که  نکته 

ای  وسیله که زبان . آید به حساب می آن هایزیرمجموعه تکلم یکی از  گاهنظر بگیریم آن 

توانسته از طریق  ها میآغاز تکلم در انسان پیش از    ، ابداعی برای انتقال مفهوم و منظور است

رقص  به عنوان مثال    .مقصود خود برسد ها به  یا ترسیم نمادها و سمبل  ، اعمال فیزیکیاشاره

یکی از  به دیگر زنبورها    ییاز منبع غذا  هاآن   فاصله   زانی و م  ری نشان دادن مس  یزنبورها، برا

 ،دیگر سویاز  .استمشاهده  که هنوز هم قابل استبرای انتقال مفهوم های بارز نمونه 

توسعه ابزار مربوط است با زبان  ساخت و  که در مغز به    یهمان بخش  دهد ی مطالعات نشان م

نظر باشد که توسعه زبان و ساخت  نیبر ا ییمبنا تواند ی موضوع م اینکه  ارتباط دارد زین

 
1 Basal Ganglia 
2 Broca 
3 Wernicke’s Areas 
4 Denisovan 
5 Forkhead Box Protein P2 
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اتفاقا فرضیاتی هم در این زمینه مطرح    اند.راستا بوده   ک یدر    بایابزار در انسان خردمند تقر

 .است کرده  ک بزار کمای بوده که به اجداد ما در راستای ساخت ااست که زبان وسیله 

افزایش توانایی فهم و درک انسان خردمند خود را فقط در نوع ابزار ساخته شده، لباس و  

ها از جمله مواردی است که  ها و نادانستهدهد. توجه به محدودیت یا قدرت تکلم نشان نمی

در طول  را ها یک انسان خردمند به آن و به ویژه  تبارانگونه انسانتغییر نگرش  توانمی 

اگر قرار باشد در زندگی یک موجود زنده، تنها دو نقطه عطف و بسیار  تاریخ مشاهده کرد.

ن و نبودن  دبو  ،برای یک انسان  ، دو مرزی کهمرگ است  دومی مهم را برشماریم اولی تولد و  

هم موضوعی  خاطر ندارند چرا که  اولی را به تجربه خود از  . موجودات زنده  کنند را تعریف می 

است و هم در زمان وقوع آن، قدرت فهم و درک آن را  رخ داده گذشته  است که در 

کنند و نیازی  کنند، تجربه می بودن را زندگی می ، . از طرفی دیگر موجودات زندهاند نداشته

بینند آن را اثبات کنند و به همین خاطر است که موجودات زنده دائما از خود  نمی

ها بودن و وجود داشتن را فارغ از این که منشا آن  آن یا خیر.   پرسند که آیا وجود دارم نمی

 .اند فرض و بدون اثبات پذیرفته صورت پیشچیست و از کجا آمده به 

  همواره ،نبودن و نیستن ، موجودات زندهبرای  با وضعیت متفاوتی روبرو است. دومی اما 

یک   .اند ه را تجربه کرد و زندگی کردن  بودن  هاچرا که آن  آزاردهنده بوده است یموضوع

برخالف سایر  شود و  میرد آشنا می کم با این موضوع که روزی می کودکی کم   دورانانسان از  

در مورد آن فکر کند و با آن کنار تقریبا در تمام طول عمرش فرصت دارد که  ،حیوانات

دهد دشوار بوده است که تحقیقات نشان می به قدری    و مردن  تلخی نبودن   ،حالبا این  .بیاید 

  . در نتیجه وقتی خواهد مرد  یکه او هم روز  طوری فرگشت یافته که نپذیردها  مغز ما انسان 

  ییکه گو کند ی ها برخورد مبا آن ی، طورشودمواجه می  ت مربوط به مرگ خودااطالع با

  مرگ برای همسایهبه زبان عامیانه    .افتد ی اتفاق نم  او   ی و برا  ستیموضوع به او مربوط ن  نیا

به جای  خود و  سرنوشت نهاییبینی در مورد مغز ما این کار را با متوقف کردن پیش  .است

موضوعی که شاید به صورت  .دهد انجام می  فکر کردن به اطالعات و آینده افراد دیگرآن 

 روشکه در    یذات  د یام  نیا  .وجود داشته باشد تر حتی در جانوران دیگر هم  تر و بدوی ساده

راه را برای ادامه حیات و ناامید نشدن از زندگی باز  شده عمال  نهیمغز ما نهاد عملکرد
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است این  طبیعی  هرچند کهحاکی از موفق بودن آن است، هم شواهد البته و گذاشته 

 درصد نباشد.  1۰۰موفقیت 

های  پاسخ خود  های مختلف طبیعت در شکل ،ترفارغ از واکنش مغز، در تصویر بزرگ 

برای یک موجود زنده،  ه کرده است. ئارا به نام مرگ یدر برابر مواجهه با چالش متفاوتی

موردی که در جانداران    ،ن استآاز    ناآگاهانه   گریزصرفا یک    ،مرگترین پاسخ در مقابل  ساده

یک باکتری برای گریز از دشمن  ،به عنوان مثال شود.باکتری دیده می  ساده مانند یک

بخودی در  دهای خوتواند از طریق جهش می طبیعی و مرگبار خودش یعنی باکتریوفاژ، 

به مقاومت بیشتری در سطح خارجی خود در برابر حمله   خود در نهایت ایانساختار دی 

  تر، در سطحی پیچیده .و از این طریق موجب بقای گونه خود شود وفاژ دست یابد یرتباک

آگاهانه  گریز یک ناآگاهانه به گریز  پاسخ از یک ،شود به طوری که تر می هم پیچیده پاسخ

در موجودات   توانمی   را  پاسخی  . چنین شودتبدیل می مرگ  و توجه همیشگی به خطر وقوع  

به   .د مانند یک مورچه دی تخصصی برای پردازش اطالعات مرکزدارای پیچیدگی بیشتر و 

دیگر یک عنکبوت مهاجم را از  با کمک و همکاری یکتوانند  میها  مورچه   ،مثال  یک   عنوان

ی شکل گرفته  ترقدرتمند  بسیار ی سیستم پردازش پستانداران که خانواده در  ورند.آپای در 

کنار گریز آگاهانه و توجه  در تر شود به طوری که پیچیده باز هم تواند پاسخ می است،

دردی هم  اندوه و حتی هم های احساسی مانند واکنش بروز شاهد همیشگی به خطر مرگ، 

نهنگ قاتل،    ک یبه خاطر خورده شدن فرزندش توسط    ییایدر  ر یش   ک ی  یهاون یش   .هستیم

  ادی فر ا ی خود فرزندان مرده جسد از  هال یاز مرگ فرزندشان، حفاظت ف هان یدلف یناراحت

گرگ پس از   کی  زیغم انگ  یهازوزه  ، آگاهی از کشته شدن مادرپس از  هال یف زدن بچه 

برای   نزه اشامپگی، سکوت و غذا نخوردن یک افسرد ایاش بدن جفت مرده  یاستشمام بو

توانیم در  می ها را ، همگی مواردی است که ما آن نشیمرگ والد آگاهی از پس از  هامدت

 طبیعت هم دنبال کنیم. 

لزوما به معنای تفکری فلسفی و پیچیده نیست اما به صورت اولیه   های سوگوار  نیااگرچه 

اند. واکنش این چنین ها متوجه ناگوار بودن مرگ و نیستی شدهبه این معنی است که آن 

دهد که وقوع مرگ و رنج و درد ناشی از آن برای  برخی از حیوانات در مقابل مرگ نشان می 
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های ابتدایی  اند، در شکل موجوداتی که به قدر کافی به قدرت فهم و اندیشه مجهز شده 

رای درد و رنجی که برای دیگری رخ داده  توانند حتی بها میآن .خودش روشن شده است

قراری  دانند دردی مشترک است. فریاد زدن، عزاداری، بی چرا که می   ،ناراحتی کنند   زارهم اب

ها پس از مرگ فرد  تابی، خودداری از خوردن غذا و حتی حمل و نگهداری جسد مدتو بی 

یچیدگی پستانداران  همگی مواردی هستند که در برخی از موجودات به پ ، توسط نزدیکان

 شود.دیده می 

 با مرگ همنوعان هاآن در زمان مواجه شدن هالیو ف هانی، دلفهارفتار شامپانزه :۱جدول  

 فیل دلفین شامپانزه نوع عمل بندی عملطبقه

 مربوط به فرد

 ✓ ✓ ✓ رمعمولیغ  یصداها دیتول
 ✓ ✓ ✓ یجمع ادیجمع شدن و فر

 ✓  ✓ نشستن در سکوت 
   ✓ و خنده یباز

 مربوط به اجتماع 

 ✓ ✓ ✓ یرفتار تهاجم
   ✓ رتبه نییمنع افراد پا

 ✓ ✓ ✓ نرها در کنار جسدتر نیماندن طوال

 مربوط به جسد

   ✓ جسد دنیکش

 ✓ ✓ ✓ جسد یبو کردن و بررس
  ✓ ✓ کردن جسد زیتم

  ،از مرگ و نیستی ،اطالعاتکافی برای دارای قوه پردازش  حیوان یک برداشت که  با این

از   درکی  به این معنی نیست که او  موضوع  این  امااست و ناراحت کننده برداشتی ناگوار 

یک حیوان به پیچیدگی  حتی  . دارد مرگ  ذهنیتی برای پس از  و حتی  نحوه وقوع  ،علت

پایان نمایش  عمال  و مرگ را  برای بعد از مرگ ندارد    یمشخص  تصوریک گوریل یا شامپانزه  

به صورتی اولیه آموخته و  را است که زبان اشاره  گوریلی  1کوکو ، مثال به عنوان  .داند می 

دایره لغاتی که تقریبا به اندازه دایره لغات  . بود 1۰۰۰تا بیش از  ی فعال دایره لغات دارای 

ها بعد از مردن  شود گوریل زمانی که از او پرسیده می  .آید به حساب می ساله    3یک کودک  
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. از نظر او مردن پایان است، پایانی  1راحت خداحافظی«  حفره گوید: »روند می به کجا می 

ای بعد از مرگ، چیزی را متصور  رنج زیستن. او دیگر برتجربه  برای فهمیدن، درد کشیدن و  

  او را ندارد. انتزاعیبه چنین سوال  دادن پاسختوانایی الزم برای  ش مغزنیست چرا که 

سازی  تواند پاسخ سوالی را بدهد که امکان تجربه آن را ندارد و مغز او هم توانایی شبیه نمی

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

 کافی است. 

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

عالمت  3۵۰است که در حدود  ۲واشوبه نام  یا، شامپانزه کوکو با مشابه تقریبا  گر یمورد د

که او متوجه    ی کند. زمان  یسازها جمله با آن   توانستی م  یحت  از زبان اشاره را آموخته بود و 

و با اشاره به شکم   شودی م کی باردار است به او نزد نزدیکش نیمراقبیکی از  شودی م

  شودی م ن ی»بچه«. چند هفته بعد مراقب دچار سقط جن د یگوی اشاره مزبان  با ،اش برآمده 

پس از   واشو . گذاردی م ان یبا واشو در م ،خود  ی را در مالقات بعد  مردن فرزندش  و موضوع 

 
1 Comfortable Hole Bye 
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  یسع   ، مراقب  یهاو با لمس گونه   کند ی اشاره م  « هی گر»با زبان اشاره به    شنیدن این موضوع

محیط که مراقب قصد ترک کردن  ی زمان ی حتشدن اشک را نشان دهد.  یجار کند ی م

 .  1« شخصی»لطفا بغل  کند ی اشاره م نی چن ن یا واشو ، ددار  کارش را

سرده انسان که قدمتی بیش از انسان خردمند دارند مانند از های دیگر در رفتار گونه 

توسط سایر های رفتاری با آنچه که  ها، در زمان مواجهه با اجساد مردگان، شباهتنئاندرتال

شود، دیده شده است. شواهد به دست آمده نشان ها انجام می ها مانند شامپانزه ساننخستی

ها بوده است و رد پای این شواهد دهد که یکی از این رفتارها، کندن پوست و گوشت آن می 

های عضو سرده  های متعلق به گونه میلیون سال قبل بر روی استخوان  1هزار تا  ۵۰۰از 

اند، دیده شده است. زیسته در آفریقا، آسیا و اروپا می  که پیش از انسان خردمند  انسان

حتی ممکن است  وها است خواری موجود در میان شامپانزه رفتاری که مشابه با همنوع 

ها خواری شامپانزه های خردمند اولیه نیز مانند آن را انجام داده باشند. البته جسد انسان

غذایی نیست و معموال روشی برای بررسی جسد یا اظهار آشفتگی  عمدتا از روی نیاز 

این که کندن پوست و گوشت جسد همنوعان  . موضوع دیگرهاستاحساسی نسبت به آن

. همچنین علت و  نبوده استخواری توسط اعضای سرده انسان نیز لزوما به معنای جسد 

ه با جسد نیز مشخص نیست هها در زمان مواجمیزان عمومیت داشتن این کار در میان آن 

 به عنوان یکی از دالیل احتمالی نام برد.   د یشد  یو دلسرد  ید یناامتوان از اما می 

تواند بداند که مرگ پایان کار است اما مشخص نیست سان می با این تفاسیر یک نخستی 

داند که مرگ اجتناب ناپذیر است و این که روزی مرگ برای خودش نیز رخ  که آیا می 

آنچه مشخص است این است که یک انسان خردمند به این موضوع  حال، با ایندهد. می 

فهم چنین چیزی توانایی چرا که  ،اشد که این چنین استای بآگاه است و شاید تنها گونه 

آید پرسشی  این که بعد از مرگ چه بر سر یک موجود زنده می اما    شناختی باالیی نیاز دارد. 

است که قبل از پاسخ دادن به آن بایستی تکلیف برخی از موارد پیش نیاز همچون تعریف  

  کوکو ه صورت ضمنی در نظر داشت.  »من«، تعریف »وجود« و تعریف »زندگی« را حداقل ب 
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 شاننوعاندر مقابل مرگ هم اند که فرگشت خود در نهایت به جایی رسیده  روند در  واشویا 

و   درک ضمنی این که دارای باها آن. دهند نمی انجام بیش از ابراز اندوه و ناراحتی کاری 

نتیجه برای زمانی که »من«  و در  چیست دقیقا دانند »من« نمی حال با این ، هستند  اولیه 

 ای نهایتا جز اندوه و ناله ندارند.در کار نباشد، ایده 

انسان   یعنی  ، سردهاین گل سرسبد داستان ، انساناعضای سرده در میان ها، برخالف آن 

باالترین سطح فهم و اندیشه در مقایسه با    به مرور بهکه    داستان متفاوتی است. او  خردمند 

در مقابل   خود راروزی چشمانش را باز کرده و  روی زمین رسیده است،تمامی موجودات 

که    شده پرسش مواجه    نیادر شوک بودن با    اتیو بعد از لحظ  یافتهعزیزانش  یکی از  جسد  

ها را  ها آن که او سال  ییهاچه بر سر او آمد؟ آن همه خاطرات، تجربه، دانش و مهارت

پس چه بر سر  روند،ی م یریمس نینوعان من، به چنآموخته بود کجا رفت؟ اگر تمام هم 

البته او همیشه با  کنم؟  یرا ط یر یمس نیمن هم قرار است چن ایخود من خواهد آمد؟ آ

ش،  با افزایش تدریجی قدرت فهم اما    این فهم ناگهانی نبوده جسد عزیزان خود روبرو بوده و  

 هایی روبرو شده است.اصطالحا به خودش آمده و با چنین پرسشکم کم از جایی 

ترین ترس بوده، هست و خواهد بود و انسان حاضر است برای دانستن به نظر، نادانی بزرگ 

توهم احاطه بر خود و محیط پیرامون دست به هرکاری بزند، موضوعی که در   و داشتن

ترسد به این خاطر است که  شود. این که یک انسان از مرگ می موجودات دیگر دیده نمی 

داند »من«  تواند آن را تجربه کند. او نمی شود و نه حتی می داند پس از آن چه میاو نه می 

ای از »نبودن« ندارد و این آید. او تجربه بر سر آن می  چیست و در نتیجه پس از مرگ چه 

شود چرا که او را در  درک »نبودن« و »نیستی«، موجب ترس می در نادانی و عدم توانایی 

شود یک فرد به هر دری  برد. همین ترس است که موجب می ابهام و عدم قطعیت فرو می 

ششم، باز هم به این موضوع   وم و های س بزند تا پاسخی برای نادانی خود بیابد. در فصل 

 کند.بازخواهیم گشت که چرا انسان و در واقع مغز از نادانی بیزار است و از آن دوری می 

نوعان و نزدیکانش  هم   و فاقد عکس العمل   سرد   ،جانبدن بی که قبال با دیدن    انسان خردمند 

دوری  که    رساند به این درک  کم  کم   او را  شفهم  قدرت  افزایش،  شد با ترس و اندوه روبرو می 
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اگرچه موجب آرامش   و به طور کلی سوگواری  گریه کردن  ، دنز شیون کردن از مرگ، 

خود را به  بیابد تا بتواند  بهتر راهیباید دوای درد نیست و  شود اماظاهری و موقتی می 

  »یقه اصطالحا  وکه با گریه کردن  فهمید کم او کم . دهد  یکل ممکن تسل ش ترین عمیق

 دیگر وبیند را مجددا نمی  شو مهربان دلسوز مادرشود، زنده نمی زیبایش « فرزند دریدن

 .یابد را در نمی  ش همسر ی به نام آغوش آغوش گرم 

هایمان توانیم مالحظه کنیم، ما وقتی با نادانسته طور که امروز هم چنین چیزی را می همان

کنیم  دین، در گام اول تالش می های اساسی و بنیاشویم به خصوص نادانستهروبرو می 

کنیم  پاسخی بیابیم و اگر در یافتن پاسخ مستند و منطبق بر شواهد ناموفق بودیم، سعی می 

اند متوسل شویم تا به هر طریق این یا خود پاسخی بسازیم یا به پاسخی که دیگران ساخته 

بینی،  بینی، کف ع درد نادانی را تسکین دهیم. پناه بردن مردمان قرن بیست و یکم به طال 

،  سرکتاب باز کردن، توسل به تعبیر خواب، فال حافظ، قهوه، تاروت و مواردی از این دست

همگی مانند مراجعه اهالی   هایی که هایی از تالش ما برای ساختن پاسخ است. مثالمثال

  یهایی بدوی و کودکانه در راه پیدا کردن پاسخ قبیله، تالش  1شمنیک قبیله باستانی به 

اند، دیگرانی که  ها را دیگران برای ما ساخته هایی که معموال آن پاسخ  .ها استبرای نادانسته 

هایی مانند پاسخ  اند.شناختهها نه ما را دیده بودند و نه می حتی در زمان ساختن این پاسخ

 کند.ها را گلچین می سلیقه خودش یکی از آن  اهایی آماده که هرکسی متناسب بلباس 

یک انسان خردمند اولیه برای این که بتواند عدم توفیق در یافتن محیط پیرامون،  پس از

باید به چیزی   ی زندگی خود یعنی مرگ بسازد ترین نادانسته مناسب برای بزرگ پاسخی 

های ورودی مجهز شود. او باید دریافت، ذخیره و پردازش داده  ی صرفا برای محلاز فراتر 

به چیزی فکر کند که وجود ندارد. او باید تفکر انتزاعی داشته  های ورودی با داده  بتواند 

باشد تا وارد راهی بشود که هیچ یک از موجودات شناخته شده دیگر که بر روی زمین 

او باید بتواند خیال پردازی کند تا بتواند آنچه که در   .نکرده باشند طی آن راه را ، اند زیسته 

  ،رسیدن به چنین راه حلی  ی در راهکلید نکته    ازد.واقعیت آن را نیافته در ذهن خودش بس
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است،   ۲ای نامهزندگی و  1ک یزودی پاِای از نوع ای قدرتمند به خصوص حافظه داشتن حافظه 

 خواهیم گرفت. پی در فصل بعد  آن را صحبت در مورد  موضوعی که 

  خردمند اولیه  انساناز همین رو  ،آورد« ذات دانستن این چنین است که »سوال، سوال می 

  ،شوددیگرش نیز می  هایمتوجه نادانسته ، در تالش برای یافتن پاسخی برای مرگکم کم 

تر از آن چیزی است که فکرش را  عمیق  ، شود که این سوراخ خرگوش کم متوجه می کم 

به آن توجه جدی نکرده   خیلیاصال و یا  ،و اجدادش  مهمی که او  تسواال کرده است.می 

»من«   سواالتی بنیادین مانند  .ند را به صورت پیش فرض پذیرفته بود هاآن  و همواره  ند بود

 ؟و در نهایت قرار است چه برسرم بیاید  اماز کجا آمده  ،چیستم

 

 
1 Episodic Memory 
2 Autobiographical Memory 

www.Atheistiran.comwww.AtheistIran.com

http://www.atheistiran.com
http://www.atheistiran.com


 
 

 

www.AtheistIran.com

http://www.atheistiran.com


 

59 

 ! شود؛ مرگ پلی میان دو زندگیها ممکن می ناممکن

وعده که »بعد از  نیبا ا دیتوانیشما هرگز نم 

موز   تینهایبه تو ب  ها،مون یمردنت، در بهشت م

 .دیریبگ مونیم کیموز از  کیخواهم داد«، 

 انسان خردمند، ینوح هرار ووالیــ  

خصوص  ها و به انسان سرده ، تبارانانسان 1تبار  و حتی سایر اعضای  در مقایسه با حیوانات

های  دارای توانایی  ،های خردمند انسان  گونه یعنی ،تا به امروز این سردهآخرین عضو 

بدنش نگاه    ی طور که به اعضاهمان  تواند ی انسان خردمند م.  هستند   تریگسترده شناختی  

  دن یشیخودش فکر کند، به اند  شهیبه اند  ، فکند ایهم نظر ب شیهابه افکار و دانسته  ،ند ک

طور  تواند همیناین چرخه می   به خودش فکر کند و   ی گرید  دن یشیفکر کند، به اند   یگرید

 ،قدرتمند   حافظه  یکشناختی بدون وجود    وسیع  هایتواناییاما چنین  ادامه داشته باشد.  

به عنوان  .  یافتنمی دست    ایه گستردو    وسیع سطح  ین  به چنگرفت یا  شکل نمی  ایا اساس 

حافظه  به    ی قواعد صرف و نحو گرامر  ی برا  ،ی به حافظه کار  ی متوال  د یفهم و تول  یمثال برا 

،  یانتقال تجربه شخص یو برا 3یی حافظه معنابه  یدانش و آگاه یبرا ،2یضمنیا  ناآشکار

 ای  یداد یحافظه روبه  و تخیالت فانتزی حرکت جلو و عقب در زمان و ساخت داستان

 است. ازین ک یزودیپاِ

توان  به صورت کلی می  دهد کهنشان می نگاهی به ساختار کلی حافظه یک انسان 

و    5مدتکوتاه  حافظه، 4حسیحافظه  تقسیم کرد: قسمتسه  به را حافظه های بخش

چشایی،  بینایی، در هر لحظه از زندگی یک جاندار، اطالعات حسی ) .6بلندمدت حافظه 

فظه حسی ذخیره  اح ها دریافت و در محل ( توسط گیرنده ...بویایی، شنوایی، المسه و 

د وارد حافظه  نها بتواناین داده   است که  ایبه اندازه و  سازی کوتاه  شود. مدت این ذخیره می 

د.نمدت شوکوتاه 
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مدت  نیمحدود و همچن یتیظرف ی دارا د یآی طور که از نامش برمهمان مدتحافظه کوتاه 

وجود   1ی حافظه کار نوعی حافظه به نام  اطالعات است.  ره یذخ  ی کم برا ی زمان ماندگار

برخی   دانند امامدت می در خیلی از منابع آن را همان حافظه کوتاه  که اگرچه دارد که

قدرت   ها،کردن نشانه  یادگیری، دنبال توجه، در یاساس  ینقش این حافظه معتقدند که

برخالف    این حافظه   . و رفتار دارد  ریزی برای آینده ، برنامه یری گم یتصم  ، ییاستدالل، راهنما

مدت اطالعات مرتبط است، به پردازش و  کوتاه  رهیمدت که صرفا به ذخحافظه کوتاه 

حافظه بلندمدت نیز که برای ذخیره طوالنی    .پردازدی م   نیز  شده  رهیاطالعات ذخ  یدستکار

و   که دسترسی شودی م میخود به دو بخش آشکار و ناآشکار تقسو حجم داده زیاد است 

  حافظه .استدومی به شکل ناخودآگاه  از صورت خودآگاه و اولی به  بازخوانی اطالعات از

و   3فضایی ، یی معنا ، اپیزودیکحافظه  هایی مانند رمجموعه ی ز یدارا تواند می خود  2آشکار

 .باشد  اینامهزندگی 

 

 دیگرها با یکحافظه و رابطه آن  انواعنمایی ساده از  :۱شکل  

  های شخصی و یادآوری تجربه  جه یثبت و در نت ی برا یمحلعنوان به  حافظه اپیزودیک

ی به دانش  در حالی که حافظه معنای .است متفاوت  یهاها و زماناتفاقات روزمره در مکان 

به عنوان مثال یادآوری این که    و معانی مربوط است.مفاهیم    ها،علمی، ایده   عمومی، حقایق
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چگونه    سال پیش  2۰در    ظاهرتانکه  این   تصور  یا  شب عید سال گذشته چه غذایی خوردید 

این   آگاهی از   است.  به عهده حافظه اپیزودیک   ،چگونه خواهد بود   آینده سال    2۰  در  یا  بوده 

قابل    و   رد سیب نمادی برای یک میوه گِ   این که است یا  سی پایتخت آمریکواشنگتون دی که  

حافظه فضایی مسئولیت   .شودمیمحسوب ه معنایی ظ بخشی از وظایف حاف ،خوردن است

یادآوری اطالعاتی   گیری فضایی شخص را به عهده دارد.جهت بازخوانی اطالعات مربوط به

از جمله    د یکنی م  د یکه از آن خر  یفروشگاه  تیموقع  ایبه سمت خانه    یرانندگ  ریمسد  مانن

حافظه   به عنوان  ، معنایی و اپیزودیک ترکیبی از دو حافظه  .شوند این موارد محسوب می 

  کلیدی  ی پل  در واقع و    ها استمختص انسان  حافظه این نوع    شود.می   شناخته   اینامهزندگی 

ثبت شده در حافظه   م یو معنا و مفاه ک ی زودیثبت شده در حافظه اپ ی تجارب شخص انیم

تواند تجربیات گذشته خود را  با کمک حافظه اپیزودیک فرد می شود.محسوب می  ییمعنا

مربوط به رخدادی  تواند اطالعات  ای فرد می نامهحافظه زندگی   ک به خاطر بیاورد ولی با کم

در  )حافظه معنایی(  رخداد آن  معنا و مفاهیم مرتبط با را با  گذشته )حافظه اپیزودیک(در 

  مربوط در گذشته ی رخداد ی ادآوریعمال به  ک یزودیاگر حافظه اپ گر یبه زبان د . هم آمیزد

فرد را با   خود گذشتهاست که    یات یارتباط فرد با تجرب  گرانینماای  نامه زندگی است، حافظه  

کند که در  می  ایجاد را برای فرد امکاناین به این ترتیب  و سازدی او مرتبط م یخود فعل 

وجود داشته   قابل درکی پیوستگییک  ،های مختلف زندگی از خودش در دوره  فرد  فهم

باشد.

 افزایش میزان حافظه در دسترس ، ابعاد بزرگ مغز انسان خردمند در مقایسه با اجداد خود

ها تر داده کاری وسیع همچنین افزایش توانایی بازخوانی اطالعات، پردازش باالتر و دست  و

تری کاوش های خود به صورت عمیق کان را داد که بتواند در نادانسته به مرور به او این ام

و به مرور    خود بیافزاید   بر تخیالت و قدرت تولید افکار انتزاعی   توانست که   به تدریجاو  .  کند 

ها تر از همه این البته مهم   .ها بسازدبرای آن   تریدقیق ، جزئیات  معیوبش  هایبا اصالح پاسخ

 را به دیگری نیز بیاموزد. بود  از این طریق آموخته که چه  آن  او توانست  که این بود 

به قدری   رش،زمانی در اجداد کمی دورت سان خردمند به آن مجهز است،نی که یک امغز

های  زیادی از آن صرفا مربوط به پردازش داده  هایکوچک و غیرتخصصی بود که قسمت
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، ابعاد و کارایی  در طول فرگشت حال،. با این(3)شکل  بینایی، شنوایی و المسه بوده است

مغز   . در نتیجهشودمی از فضای مغز کمتر نیز ها و سهم این بخش  یابد می افزایش  مغز

تر و  تر و قدرتمند که توسعه حافظه تخصصی  ایجاد کند را  یترهای تخصصی بخش  ه توانست

 ها هستند.آن  جملهقشر مغز از  توسعه همچنین 

 

 نمایش محل هیپوکامپ در مغز : ۲شکل  

نبودن،   ،انسان خردمند  ترین نادانستهبه آن اشاره شد، مهم  ی طور که در بخش قبلهمان

اولیه   خردمند  هایانسان مرگ بوده است. متاسفانه از آنجا که  ،ترنیستی و به زبان ساده 

شاهد مستقیمی در این مورد که   ،اند فاقد توانایی در ثبت و ضبط وقایع و افکارشان بوده 

قیم به  تتوان با کمک شواهد غیرمسنداریم اما می اند اندیشیدهمی ها در مورد مرگ چه آن

روبرو  یکی از این شواهد غیرمستقیم، نحوه  های خوبی در این زمینه دست یافت. تقریب 

 با مردگان بوده است.  هاآن برخورد با مرگ و به زبانی دیگر نحوه  هاشدن آن 

اند و در  زیسته میلیون سال بوده که می  6تباران برای بیش از اعضای متعلق به تبار انسان

ها در طبیعت جز رها کردن آن کار خاصی با اجساد مردگان،  در مواجهه بیشتر این دوران

گوید همیشه روی یک پاشنه نچرخیده و شواهد می   ،گواه تاریخ، درحال، به  کردند. با این نمی

مادر   یمبه جای این که بگذارکم به این نتیجه رسیدند »ها کماز یک جایی به بعد، آن 
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آن را دفن   ، بپوسد و خوراک الشخورها شودهمانجا هم  جایی که افتاد و مُرد،  خانواده همان

ین حالت خودش شامل پوشاندن جسد با برگ یا  ترکنیم«. رفتاری که شاید در ابتدایی

کم تکامل پیدا کرده و به سمت کندن چاله و دفن کردنی شبیه به  خاک بوده است اما کم 

 دفن کردن امروزی رفته است.

 
جد  یو دارا رانسانیغ  یهامغز در گونه تر شدنتخصصیاندازه و  شیافزاروند  :۳شکل  

 مشترک با انسان خردمند

 دالیلی مانند داشته باشد  ی توانسته دالیل ابتدایی زیادشروع دفن کردن مردگان می

جسد توسط عزیزان و    پوسیدنندیدن    ،)دالیل بهداشتی(  جلوگیری از انتشار بوی بد جسد 

  جلوگیری از خورده شدن توسط حیوانات وحشی )دالیل عاطفی و احساسی( و یا نزدیکان

به خاطر    توان انتظار داشت که هرچهمی با این حال    .(فرد )دالیل اجتماعی مانند احترام به  

تر و  افزوده شده، دفن مردگان نیز پیچیده میزان فهم و اندیشه انسان  بر ،توسعه مغز

ردگان مانند پوشاندن جسد های اولیه و بدوی از دفن ماگرچه فرم  تر شده است.سمبلیک

 دیده شده است با این هافیل برخی از حیوانات مانند توسط  و معدود به صورت پراکنده

خانواده   است که مختص احتماال عملیدر زمین،  مردگان آگاهانه  دفن کردن  حال

 .استهانسان
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)جد مشترک   1انسان هایدلبرگی انسان و احتماال گونه  سردهشواهدی از دفن مردگانی از 

در اسپانیای امروزی در حدود   2گودال مردگان در جایی به نام انسان نئاندرتال و خردمند( 

مشخص نیست دفن  همچنین  هزار سال قبل وجود دارد اما این شواهد قطعی نیست و    43۰

. مورد دیگر بوده است انفعاالت طبیعییا بر اثر فعل و و صرفا اتفاقی  ،ها آگاهانهشدن آن

ای منقرض شده  مربوط به گونه   ،استخوان   155۰ای حاوی  در این زمینه پیدا شدن محفظه 

در سایت باستانی   3ستاره رو به اوج  ی موسوم به غاردر ی لد انسان ناِبه نام  ، انسان سردهاز 

  335تا  236ها به در آفریقای جنوبی است. قدمت این استخوان  4گهواره بشریت معروف 

ی که این خاص و برخی از محققین معتقدند که با توجه به شرایط  رسد ی هزار سال قبل م

ها از سطح زمین و راه دسترسی دشوار  مانند عمق زیاد آن  اند حفظ شدهدر آن ها استخوان

که این موضوع را در   وقتی حال،. با ایناستبوده دفنی آگاهانه  به احتمال زیاد به محل،

متر مکعب )حدود یک  سانتی   5۰۰دارای حجم مغزی در حدود    ی د انسان نالِنظر بگیریم که  

 .شودکمی بغرنج می  آگاهانه بودن دفن، ، پذیرش سوم انسان خردمند( بوده است

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

نیز به  نئاندرتال    انسان گونه    مانند   سردهاین  های خردمند نبوده و توسط سایر اعضای  انسان

رفتار دفن مردگان موضوعی است   ای به این معناست کهچنین یافته   .رسیده استانجام می 

 . و احتماال به صورت مجزا ابداع شده است ن انسا سرده که بیش از یک بار توسط 

 افتی ی ایمتعلق به بقا ی خردمند هادفن انسان درباره شاهد بدون چون و چرا  نیتریمیقد 

  لاسرائی در  6غار غافظه و  5السخول  یدر غارها هزار سال  1۰۰حدود ی در قدمت باشده 

 است. هاآن  یبر رو یی خرادانه اُرنگ  وجوداز  یشده حاک افتی یها. استخوان است یکنون

ها یافت حکاکی شده نیز در کنار این استخوان  ییخرااُقطعه گِل  ۷1حدود  ،عالوه بر این

متشکل از اکسید آهن  و یک نوع کانی قرمز رنگ  ، همان هِماتیت ایاُخرا  گِل شده است. 

 
1 Homo Heidelbergensis 
2 Sima de los Huesos (Pit of Bones) 
3 Rising star Cave: 
4 Cradle of Humankind 
5 Es-Skhul Cave 
6 Qafzeh Cave 
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(3O2Fe .است )های خردمند تر از دفن مردگان توسط انساناگرچه هنوز شواهد قدیمی

هایش برای دفن  رسد که یک انسان خردمند در اولین تالش یافت نشده اما بعید به نظر می

های  و یا قرار دادن قطعه   ییخرااُدانه  مردگان از مفهومی چنان سمبلیک مانند استعمال رنگ 

طور متصور بود  توان این در کنار جسد استفاده کرده باشد. می ییخرااُحکاکی شده از گل 

های خانواده  های خردمند که روزی صرفا جسد مردگان خود را مانند سایر گونه که انسان 

کم تصمیم به اتخاذ رسمی جدید یعنی دفن کردن مردگان  کردند، کم ها رها می انسان

شود،  هزار سال قبل در نظر گرفته  1۰۰تواند حوالی همان گرفتند و از یک جایی که می

تغییرات در نوع تفکر انسان به جسد مردگان، روش دفن و در نتیجه خود مرگ، دیده  

شود. شاید با گذشت زمان و کشفیات بیشتر در آینده این اعداد کمی دچار تغییر شوند می 

 رسد در کلیت ماجرا خللی ایجاد شود. اما به نظر نمی 

 
ال شاپل   به نام  سایت باستانی)  هزار سال 6۰با قدمتی در حدود  انسان نئاندرتالچپ:    :۴شکل  

 2امانوئل رودیر اثرهای نئاندرتال انسان دفن کردن مردگان توسط، راست: (در فرانسه 1او سنت

با   .های متنوعی از زرد تا ارغوانی تیره را از خود نشان دهد تواند رنگاُخرایی می  دانه رنگ

  قرمز  نوعها به سمت انتخاب  ر عصر سنگ گرایش انسانددهد که  شواهد نشان می  ،حالاین

 
1 La Chapelle-aux-Saints 
2 Emmanuel Roudier 
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سابقه  که  دهد های به دست آمده در کِنیا نشان می آن بیشتر بوده است. یافته  رنگ

از این  .تقریبا حداقل به اندازه عمر انسان خردمند استدانه، این رنگ دهی و کار با شکل

. شده استبرای دفع حشرات و محافظت در برابر نور خورشید استفاده می زمانی  دانه رنگ

هزار سال قبل وارد مرحله جدیدی    1۰۰از حدود  دانه  استفاده از این رنگ نظر  به   حال،با این

سمبلیک و دارای مفهومی   از آن به صورت استفادهشاهد شود. به طوری که احتماال می 

 .هستیم فراتر از یک رنگ معمولی 

 
 های نالدیانسان به ساختار غار ستاره رو به اوج و محل قرارگیری محفظه اجساد متعلق : ۵شکل  

هرچند با آن    های خردمند نبوده و شواهد کارانسان گونه  دانه مخصوص  رنگ این  استفاده از  

های نئاندرتال هم دیده  توسط انسان هزار سال قبل 25۰از حدود  به صورت پراکنده و کم 

به صورت هزار سال قبل به بعد  1۰۰دانه از حدود حال استفاده از این رنگ با اینشود. می 

تا  چطور دانه که این رنگ شاید سوال این باشد  حال،. با اینشودبسیار بیشتر می مشخصی 

لبته  که ا  های خردمند شد ا به خصوص انسانهاینجا وارد فرهنگ و روش زندگی انسان

فراوانی و   کرد، به آن اشارهتوان تواند دالیل مختلفی داشته باشد. اولین پاسخی که می می 

موجود    یمواد معدن  نیتراز فراوان   یکیآهن    د یاکسکانی    قابلیت دسترسی آسان به آن است.

  افتیانواع خاک  برخی از  و  ها  سنگتخته در  تواند  می   یعیاست که به طور طب  ن یزم  یبر رو 

 ها،مانند لبه دره   ی است در مناطق  قرمز   یی خرادانه اُسازنده رنگ   ی که جز اصل  ی کان  ن ی. اشود

 . شودی م  افتی  ،ها قرار دارند سنگکه در دل تخته   ییدر غارها  یشده و حت   دهیسائ  یهاصخره 
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رنگی که از    . تبیشتر بوده اس قرمز آن    کار با رنگ   که   به خصوص   ،آن است  رنگ   ، پاسخ دوم

)قرمز، سبز و   1سه رنگی سان ما توانایی دید اد نخستی سال قبل که اجد  میلیون  23حدود 

  خود  محیط پیرامون  زمینه سبزدر پس به خصوص توانستند آن را می  ،را پیدا کردند آبی( 

در  خوبش به خاطر قابلیت دیده شدن  ، رنگ قرمز که یادآور خون است. تشخیص دهند 

یا   یک میوه ده بودن انشانه رسیدن و آم سته توانمی در آن دوران، محیط زیست اجداد ما 

کاربرد آسان این عالوه بر این موارد، باشد. برای خوردن  ردهای تازه و تُبرگ مناسب بودن 

  رنگ قرمزش برایاز خصوص  ورده که بتوان به آاین امکان را فراهم می  دانه،گ نوع رن 

توان به مواردی اشاره  می در مورد رنگ قرمز  . کرداستفاده  گذاریدهی و عالمت سیگنال

خالی از   انشنیدنشباشد و ها می اثر این رنگ بر فرهنگ و شناخت انسان  کرد که حاکی از 

ها فقط دو کلمه دارند: قرمز  رنگ  فیتوص  یها برازبان از    یبرخ  . به عنوان مثال،لطف نیست

رنگ نداشته باشد اما  فیتوص ی برا یاکلمه  چیزبان ه کیممکن است  ی. حترقرمزیو غ

چندین کلمه برای توصیف    حتی تا  و از طرفی یک زبان ممکن است  رنگ قرمز استثنا است

 رنگ قرمز داشته باشد.

باستانی که مناطق مهم  :۶ شکل

ها یافت شده ن آ دانه اُخرایی دررنگ

هزار سال قبل،  3۰۷: ایکن -1است. 

هزار سال  1۰۰: یجنوب یقایآفر -2

هزار  5۰۰: یجنوب یقایآفر -3قبل، 

اختالف محل سال قبل )قدمت 

هزار سال  266: ایزامب-4است(، 

هزار سال قبل  4۰: یوپ یات -5قبل، 

 دانه اخراییرنگ  زانیم نیتر)بزرگ

(، لوگرمیک 4۰: تا کنون کشف شده

هزار سال قبل  25۰هلند:  -6

: تا یجنوب  یقایآفر  -۷(،  هائاندرتال)ن

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

 
1 Trichromic 
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  ش یبا افزا  ی گر ید  سانی از هر نخست  ش یب  عالوه بر افزایش اندازه مغز،   ، فرگشتها در طول  انسان

توسعه   ی بر رو  ی ریگاثر چشم  توانستهی که م ی موضوع .اند روبرو بوده  1یشانیپش یقشر پاندازه 

در   احتماال توسعه مفاهیم سمبلیکالبته  .داشته باشد  یزیربرنامه  فیو وظا کیسمبل میمفاه

که   یبه صورت .وجود داشته استهای قبل از انسان خردمند هم تر در انسان های سادهشکل

هایی زیگزاگی  ها طرح آن   بر روی   هزار سال هستیم که   5۰۰هایی با قدمت  صدفشدن    پیداشاهد  

در مثالی   .اند قامت به تصویر کشیده شده هایی که توسط انسان راست ، طرح استترسیم شده 

در حدود   حتی شاید بتوان ساخته شدن تبرهای دستی از جنس استخوان اسب آبی  ، ترقدیمی

در ذهن اجداد   هایی اولیه نشانه را هم نوعی تفکر سمبلیک یا حداقل  میلیون سال قبل 4/1

انسان  و ظهور ها آن با توسعه مغز  و ادامهکه در  هایی. نشانهدر نظر گرفت انسان خردمند 

 اند.ل شده ید تب از تفکر سمبلیک یچراتر چون و و بدون  های واضح نشانه  به ،ند خردم

 
 پیشانی مغزنمایی از موقعیت قشر پیش :۷  شکل

یات انجام شده  فبه کش تواندر ادامه ظهور مفاهیم سمبلیک در تاریخ انسان خردمند می 

در آفریقای جنوبی امروزی اشاره کرد. کشفیاتی که قدمت  2غار بلومبوس در مکانی به نام 

 گِل اُخراتعدادی قطعات حکاکی شده از جنس  هزار سال است و شامل  ۷۷در حدود   اهآن

  3حلزون نوعی  تهیه شده از پوسته های مهره مانند  شخصی  زیورآالتتعدادی و همچنین 

 
1 Prefrontal Cortex 2 Blombos Cave 3 Nassarius Kraussianus 
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سوراخ و با کمک    ، زیت  ییهااستخوان   از   استفاده با    آگاهانه و به صورت    که    هایی. مهره هستند 

هزار سال پیش تنها  1۷۰تا   16۰که در  هاییصدف  .اند متصل شده گریدک ی به  ییهارشته 

ای  ساختهدست  برای تولید  هاهایی از استفاده از آن حاال نشانه ،اند شدهآوری می جمع

خرا قطعات حکاکی شده از جنس گل اُشواهد حاکی از این است که  .داردوجود  هدفمند 

که قرار است اند، به طوری که از قبل کامال مشخص بوده قبل از حکاکی شدن صاف شده

برچسب از  یانشانه  ،در یک معنا توانستهی م  یی کههایحکاکاین قطعات حکاکی شوند. 

ده تخم  های حکاکی ش پیدا شدن پوسته عالوه بر این موارد،  باشد. ت یکمالزدن و اعالم 

باز   1کلوف پناهگاه سنگی دیپ هزار سال در محلی به نام    1۰۰تا    5۰شترمرغ با قدمتی بین  

در مراکش   هاحلزون ی سبد  های تهیه شده ازو کشف مهره  هم در آفریقای جنوبی امروزی

مفاهیم   توسعه در تایید  ، موارد دیگریهزار سال ۸2امروزی آن هم با قدمتی در حدود 

های  ریشه  گرتوان نمایان را می این کشفیات  سمبلیک در زندگی انسان خردمند هستند. 

  های توانند پایهاین چنین می دانست. کشفیاتی  امروزی    انسانیک  رفتارهای سمبلیک  اولیه  

  را شروع شده هزار سال پیش  4۰انسان خردمند از حدود  یک رفتار مدرن کهفرضیه این 

 . د نزانبلربه شدت 

 
 هزار سال ۸2با قدمتی در حدود  2هاحلزونیسبدهای زینتی تهیه شده از مهره : ۸شکل  

توان حداقل در  هزار سال قبل را می  1۰۰افزایش توانایی شناختی انسان خردمند از حدود 

چهار شاخص جستجو کرد، نوع رفتار )سبک زندگی(، پیچیدگی تکنولوژی )ابزارهای  

 
1 Diepkloof Rock Shelter 2 Nassarius 
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ساخته(، تفکر انتزاعی )اندیشیدن به چیزی فراتر از زمان یا مکان فعلی( و توانایی  دست

و در قالب همکاری با دیگران )قابلیت تفکر بلندمدت و تعامل   ریزی به صورت فردی برنامه 

 شود.ها یافت می های مناسب برای هرکدام از آن هایی که مثالاجتماعی(، شاخص

  1۰۰استفاده از رنگ و قرار دادن آثار حکاکی شده در زمان دفن مردگان حداقل از حدود 

ای که عمال موید نشانه  .رفته شودتواند به عنوان یک نشانه در نظر گهزار سال پیش می 

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  

توانند تایید کننده چنین تغییری در میزان شناخت می  . مواردی کهاند از آن رخ داده  پس

 انسان خردمند در آن دوران محسوب شوند. 

های شترمرغ الگوهای حکاکی شده بر روی گل اخرا یافت شده در غار بلومبوس و پوست :  ۱جدول  

ها زار سال قبل، این حکاکیه 1۰۰تا    5۰با قدمتی بین    کلوفکشف شده در پناهگاه سنگی دیپ

ثبت  یبرا یداشتن حساب و کتاب، روششمارش و نگه یروش برا ینوع گر توانسته نمایانمی

 .باشد سمبلیکو  یهنر اثری ای( هیاول میتقو یزمان )نوع 

 پوسته تخم شترمرغ گِل اُخرا مورد

 جسم

 
  

 الگو
 

  

میزان  خردمند که در  طور که قبال هم اشاره شد بررسی روند افزایش دانش انسانهمان

راه مناسبی برای دیدن روند افزایش   ،قابل پیگیری است پیچیدگی تکنولوژی و ابداعات

دهد ها نشان می یبررس  هزار سال گذشته به بعد است. 1۰۰از حدود  او توانایی شناختی 
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که   ی به طور .ستا استارهم او تکنولوژی سطح  فهم انسان خردمند با افزایش که افزایش 

  شی زار سال په 6۰-۷۰و  ۹۰در حدود  بی)کمان( به ترت ریمانند آکج و ت  یشاهد ابداعات

به طور کامل از  افزایش سطح تکنولوژی کلی از این دوران به بعد هم اگرچه روند  .میهست

این روند  تقریبی کاهش سرعت قابل توجه یا عمال توقف شواهد حاکی از  بین نرفته اما 

 باید کمی صبر کرد. برای دیدن تغییرات مهم طوری که است، به 

دانه اُخرایی  در زمان دفن مردگان و اعمال رنگ   کنار اجسادقرار دادن آثار حکاکی شده در 

کم  دهد که بشر خردمند کم نشان می هزار سال قبل به بعد،  1۰۰ از حدود بر روی اجساد 

مبتنی    رسم   ،شودو هرچه زمان سپری می   است  مجهز شده   به توانایی تفکر به پس از مرگ

هزار سال  3۰حدود که در  یبه طور .شودی م ترده یچیپ ،در قبر مردگان ایدادن اش  قرار  بر

البته ذکر یک نکته  . هستیم اندر قبر مردگ  یمتیاجناس ارزشمند و ق حضورقبل شاهد 

های خردمند لزوما تر شدن افکار و رفتار انسانپیچیده قابل توجه است و آن این که روند 

به صورت پیوسته نبوده است. از لحاظ زمانی و مکانی سو و در همه مناطق کره زمین هم

  ی هزار سال گذشته، تکنولوژ  2۰-16۰ طی مدت که دربه طوری که شاهد این هستیم 

استفاده از   ،ینامناسب، حکاک ی با آب و هوا قیتطب ییتوانا ،دهیچیساخت ابزارآالت پ

و متشکل از   ادیز اتیبا جزئ یهاساختهو ساخت دست یشخص ورآالتیز د یدانه، تولرنگ

پس  و دوباره  شوند ی م د یناپد  پس از آن شوند،ی م ده ید یاز مواقع زمان ی استخوان در برخ

 .شوند ی ظاهر م گرید  یدر شکل و فرم از مدتی 

به دست   اتیکشف  های موجود درباره استفاده از اجناس ارزشمند در زمان دفن، مثال یکی از  

که   . کشفیاتیاست در روسیه کنونی  مسکو  یک یدر نزد 1سونگیردر سایت باستانی  آمده

مرد بالغ در   کیمحل باستانی مورد نظر، در  .رسد میهزار سال  3۰حدود  بهها قدمت آن 

اند. دفن شده  (ساله 1۰-11حدودا  و یک دخترساله  13حدودا )یک پسر  کنار دو کودک 

 نیشده از عاج تزئ   هی هزار مهره ته  13مانند    ییایو با اش   شده  هر سه بدن در لباس پوشانده

  1تا حدود  ی زمان ،هاه مهر ن یاز ا ام ساخت هر کد  یبرا د یگویم  ی فعل یهانیاند. تخمشده

هزار ساعت  13حدود  نزدیک به ها که این یعنی فقط تهیه مهره  ساعت صرف شده است

 
1 Sungir 
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دستبند جال داده شده از عاج و    25به دور دستان مرد،    ن،ی. عالوه بر ااست  الزم داشتهار  ک

متشکل    یبا کمربند   )پسر(  تربزرگ  کودک.  قرار داده شده است  یز یآوبه دور گردنش، گردن 

در کنار بدن کودک  است.  شده ن یتزئ آویزی به شکل حیوان،و گردن  دندان روباه  25از 

انجام شده،   یاتیپرجزئ یآن مشبک کار یاز جنس عاج که بر رو  یسکی)دختر( دکوچکتر 

از   ی فی رد ی ها دارااز آن  ی کیاز جنس عاج، دو شاخ گوزن به شکل باتوم که  زهین نیچند 

عاج ماموت عدد    یک  بدن هر کودک  در کنارعالوه بر این،  شده است.    افتیها است،  سوراخ

  ، یامروز  ه یمانند روس  ی ریس دکه در منطقه سر ن یقرار داده شده است. ا یر مت 2حدودا 

)چندین هزار ساعت کار با  جسد گذاشته شده است سه یبرا یادیز  یو انرژ وقت نیچن

به چنان اهمیت باالیی   ،این دارد که مردگان یا حداقل این موارد مشخص نشان از  دست(،

این یافته حاکی از آن است   ،نکته دیگر این که  .د رسیده بودندر آن منطقه    یبازه زماندر آن  

ای شده که  که بشر از مرحله گذاشتن اشیا در کنار مردگان هم فراتر رفته و وارد مرحله 

 کند.آرایش و تزئین هم می را به نوعی ها حتی آن 

 
 )روسیه( ریسونگیافت شده در  دختر )چپ(و  پسر )راست(تصویر بازسازی شده از چهره  : ۹شکل  
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  ،از عاجه های خردمند صرفا به استفادتوسط انسانقبر مردگان از اجناس در  هاستفاد

های تزئینی ختم نشده و شاهد و صدف  حکاکی شده از جنس گل اُخرایی  ر آثا، گردنبند 

مظهری از جنس   ،1های ونوس ندیسکتَ های موسوم بهمجسمه حضور مواردی همچون

  4۰تا  3 با ابعادی در حدود کوچک ییهاسیتند  مردگان هستیم.در زمان دفن مونث، 

  2۰۰  حداقل  گِل پخته شده که تا کنون  و حتی  و از جنس سنگ، استخوان، عاج  متریسانت

که   هاس یتند  ن یو شناخته شده است. نکته قابل توجه در مورد ا دایها پمورد از آن 

در حدود   ی موسوم است و قدمت 2فلز ونوس هول ِبه ها ترین مورد یافت شده از آن قدیمی

،  رانها مانند آن  یهااز قسمت یبخش یینمااغراق و بزرگ  ،هزار سال دارد  4۰تا  35

ها نمادی برای  باور بر این است که ممکن است این تندیسک  واژن است. ی ها و حتپستان

 باشند.بوده باروری یا فزونی غذا 

که با   هزار سال گذشته 4۰تا  2۰ حدود  ی انسان خردمند در بازه زمان ی توسعه تکنولوژ

باز هم نشان    راستا است،تغییرات شناختی او درباره مفهوم مرگ و روبرو شدن با مردگان هم 

 نیتری میوجود قد  توانی که م  ی به طور . فهم و درک اوست زانیم شتریب شیافزا هدهند 

شروع  هاون و دسته، ابداع  ،یغار یهای خط، نقاش استفاده از چوب  س، یدر سوئ ایمعدن دن 

 ت. دانس ی ن بازه زمانیمحصول اتقریبا را   کیطناب و سراملید تو ،یبافندگ

های  انسان خردمند به مرگ و نحوه متفاوت برخورد او با مردگان که نشانه  نگاه متفاوت 

هزار سال گذشته    4۰تا    2۰شود از حدود  هزار سال پیش دیده می   1۰۰اولیه از آن از حدود  

بها قرار دادن اجناس گران  بر  ای که در آن عالوهتری شده است. مرحله وارد مرحله پیچیده 

دانه  ان نیز هستیم. مشخص نیست که هدف از استعمال رنگ و قیمتی، شاهد تزئین مردگ

هزار سال پیش   1۰۰های حکاکی شده در محل دفن مردگان در ساختهیا قرار دادن دست

توانسته در معانی مختلفی همچون نوعی برچسب حال، این موضوع می چه بوده است. با این

به گروه مشخص، تزئین جسد،  گذاری مرده برای تعیین مالکیت و تعلق جسد زدن و نشانه 

رنگ به زنده بودن جسد یا زنده شدن آن در نظر  ای از امیدی کم ابراز محبت و حتی نشانه 

های خردمند به  گرفته شود. فارغ از معنای چنین آدابی، آنچه مسلم است، توجه انسان 

 
1 Venus Figurine 2 Venus of Hohle Fels 
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عی در  جسد آن هم پس از دفن آن است که این خود نشان دهنده ایجاد پتاسیل تفکر انتزا

اوست. تفکری که در ادامه به او کمک خواهد کرد تا برای زمانی که بودن، دیگر معنا ندارد،  

 ای بیاندیشد.راه چاره 

 هزار سال پیش 15هزار سال تا  45جدولی زمانی از تغییر و تحوالت انجام شده از  :۲  جدول

قدمت  

 )سال(
 هاابزار و سالح 

زیورآالت 

 شخصی 
 هنر  اجناس دفن شده  

45۰۰۰ - 

خ راسو یهادندان

 واناتیشده ح
 )بلغارستان(

 یصدف یهاهمهر
 لبنان( ه،ی)ترک

- 

فلوت از جنس 

  نیاستخوان: اول

 یقیآلت موس

شناخته شده 

 وارنگارهید ، )آلمان(

 (اندونزی)در غار 

4۰۰۰۰ 

 یقالب و تور برا

در  یریگیماه

 (ی)اندونزاعماق 

چراغ   نیاول

شناخته شده 
 )فرانسه(

از جنس  ییهامهره

پوست تخم شتر 

 (قای)شرق آفرمرغ 

های صدفی و مهره

 ی)جمهور یستخوانا

 چک(

احتمال استفاده از 

اجناس در زمان دفن 
)استرالیا و آفریقای 

 جنوبی(

 ر،یش یهاسکیتند

مرد و زن از جنس 

 )آلمان(عاج 

 یهاشکل میترس

و ( ای)اسپان  یهندس

 (ی)اندونزآثار دست 

 واناتیح میترس
 (ی)فرانسه و اندونز

35۰۰۰ 

گسترش استفاده 

های از  از ابزار

 جنس استخوان 

 سوزن شیدایپ 

لباس  ندوخت برای
 (کای)آمر

 یحکاک یابزارها

ثبت و  یشده برا

 )فرانسه(ضبط 

طناب و  شیدایپ 

 سبد

 یصدف یهامهره
 (ونانی)
 دیتول یهاهکارگا

و  یسنگ یاهرهمه

داد احتماال  و یعاج

 )فرانسه(ها آن و ستد

 - 
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۷5 

قدمت  

 )سال(

ابزار و  

 هاسالح
 هنر  اجناس دفن شده   زیورآالت شخصی 

 - )فرانسه( انداززهین 3۰۰۰۰

مورد  نی: اولریسونگ

 (هی)روس مستند

 1تسه یستونیوِ یدولن
 چک(  ی)جمهور

 2یمالدیگر غار
 )ایتالیا(

و  ایبی)نامکار با سنگ 

 (ایاسترال
 سکیتند نیاول

 ی)جمهور یکیسرام

 چک(
در غار  وارنگارهید

 )فرانسه(

25۰۰۰ - 

دستبند،  ز،یآوگردن

بند، و گردن

ساخته  یسربندها

شده از جنس عاج، 

استخوان، صدف، شاخ 

 واناتیگوزن، دندان ح

 و انواع سنگ 

 - )سیبری( 3مالتا

2۰۰۰۰ - 

 یهاچراغ با دسته

، )فرانسه(شده  یحکاک

 یتوسعه فناور

توسعه  روکمان،یت

 یهازهیاستفاده از ن

اسکنه، درفش،  ز،یت

 انداز،زهیمته، ن

 ینیتزئ یهایحکاک

اجناس شیوع زیاد 

 شدهدفن
- 

15۰۰۰ - - - 

 یرو واناتیح میترس

 (ایبی)نامسنگ 

تراش خورده  یطراح

پوست تخم  یرو

 یقای)آفرشترمرغ 

 (یجنوب 

 
1 Dolni Vestonice 2 Grimaldi 3 Mal’ta 
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و  ،)وسط( 1لندورفیوونوس ونوس هول فلز )راست(،  :معروف ونوس سکیتند سه :۱۰شکل  

 یامروز و اسلواکی شیاتر آلمان، شده در افتبه ترتیب ی)چپ(  2موراوانیونوس 

شناسی به خوبی مالحظه کرد.  های باستانتوان در یافته افزایش چنین تفکری را می آثار 

  4۰هایی که حاکی از تغییرات مشخصی در طرز تفکر و رفتار انسان خردمند از حدود  یافته 

ا همان زمانی تقریب که این دوران دهند شواهد فسیلی نشان می  هزار سال گذشته است.

 تغییر رفتار  اند.ای خردمند امروزی شدههولیه تبدیل به انسانهای خردمند ا انساناست که  

شود بلکه در  نه تنها در رفتارهای مرسوم و روزمره او دیده می   انسان خردمند در این دوران 

 شود.ترین نقطه زندگی او یعنی زمان مواجهه او با مرگ همنوعان نیز دیده می تاریک

 
گذاری روی استخوان  ند با عالمتاتوانسته های اولیه که میخط چوب ای از نمونه :۱۱شکل  

 .ابزاری برای شمارش و ذخیره اطالعات ،ساخته شوند حیوانات

 
1 Venus of Willendorf 2 Venus of Moravany 
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۷۷ 

»اگر باور داشته   گوید می  2پایان ایمان اثرگذارش به نام در کتابکه  1سم هریس به قول 

که به شکل دیگری    حیاتی ، زندگی و  برای زندگی  ستپاسخی  ]این جمله[  ،میرید نمی  ،باشید 

س و اشیای  ااجن  دادن   برگزاری مراسم دفن، انجام آداب مخصوص و قرار  «. قابل تصور نیست

ها به چندین هزاران ساعت کار با که تهیه برخی از آن  در کنار جسد  ارزشمند حتی بسیار 

از جمله تغییرات مشخص   هزار سال گذشته 4۰تا  2۰در حدود  ، دست نیاز داشته است

کم  بشر کم   نوع  است که  آنموید    رفتار انسان خردمند در این بازه زمانی هستند. رفتاری که

میرد و چیزی فراتر از او وجود دارد یا بهتر بگوییم چیزی  رسیده است که او نمی  باوربه این  

تواند جزئیات می   . او حاال به سطحی از فهم و درک رسیده است که وجود داشته باشد   «باید »

 چیزی بدهدهایش را با و پاسخ نادانسته بسیار بیشتری را برای پس از مرگ متصور شود 

  4۰ در حدود  انسان خردمند  . این به این معناست که که دوست دارد حقیقت داشته باشد 

پس از مرگ  فرد  یک  وضعیت  فکر کردن به  یه    قادر بیش از هر زمان دیگری    ،ل قبلاهزار س 

به صورت مستقیم    طور که در ابتدای این بخش به آن اشاره شد همان   قابلیتی که   .بوده است

در    مخصوص انسان است و   ای که ، حافظه نیاز داردقدرتمند  ای  نامه زندگی   حافظه به داشتن  

 . شودن دیده نمی راسایر جاندا

  ه فرگشت موجب شده که امروزکارایی آن در طول اندازه و مغز ما چیزی است که افزایش 

های  یکی از خصلت  .دراز تفاوت مشخصی وجود داشته باشد یک میمون دمو میان فهم ما 

های  میان داده مشخص در  بیزاری آن از عدم قطعیت و ناتوانی در پیدا کردن ارتباطات    ،مغز

در   ودی های ورداده  بندیکند تا با پیدا کردن الگوها و دسته ورودی است. مغز تالش می 

ها را در زمان دریافت، ذخیره و پردازش داده  مصرف انرژی خودترین زمان ممکن، سریع

 مربوط است. نیز  مستقیما به بقا  . چنین عملکردیبهینه کند 

از حدود  ، «شودپس از مرگ چه می »با سوال  انسان خردمند های اولیه از مواجهه نشانه

تاریخ    یدوراهترین  بزرگ   در مقابل  زمانی که احتماال او.  شودهزار سال پیش دیده می  1۰۰

  »نبودن«   »بودن« و آغازِ  که یک سر آن پایانِ  مسیریدو    .قرار گرفته است  فهم و اندیشه خود

  پذیرش اولی  .برای »بودن« هیچ پایانی در کار نیستاین امید بوده که    ش،و سر دیگر  بوده

 
1 Sam Harris 2 The End of Faith 
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۷۸ 

فروریختن  شده است به معنای هایش روبرو میانسان خردمند که تازه با نادانسته  یک برای 

 در نتیجه فرورفتن در دریایی چیز و معنی شدن همه ، بی های زندگیو انگیزه ها ارزش تمام 

هیچ  او پیامدی این بوده که  نعلت چنی  .است بوده  همیشگی یعدم قطعیت  و  نادانی  از

  به معنایاما  پذیرش دومی    .بوده است  را تجربه نکرده   آنگاه  هیچو    شتهدرکی از نبودن ندا

 هاییارزش  همه حفظ شدنو زیستن نخوردن روال همیشگی  هم به ،ادامه یافتن زندگی

  اومنطقی است که . است ها پایبند بوده در تمام عمر به آن  یک انسان خردمند  که است

  او را از این جهنم نادانی  بوده و   جوابی سرراست  پاسخ دوم که در مقابل وسوسه    سته تواننمی

میلیاردها انسان امروزی که  وقتی  مقاومت کند. ، خیلی داده استمی و عدم قطعیت نجات 

به درست  نهمچنا ،کنند هایی با پشتوانه هزاران سال آموزش را با خود حمل می دانسته 

  1۰۰  حدود  در  ی داشت کهاز انسان خرمند توان  می بودن پاسخ دوم باور دارند، چه انتظاری  

  ،از طرف دیگر .دانشش ساخت ابزار سنگی بوده استنهایت زیسته و می  پیش هزار سال

برای   معموال ماما اگرچه یک انسان خردمند همواره متمایل به پذیرش پاسخ دوم است ا

مالحظه  آن  بودن پذیرانجام از  عملی یا حداقل منطقی شواهدیباید  ،ایایده  ممکن بودن

دیدن    ما را به سمت ایده پرواز کردن یا  پرندگان دیدن پرواز احتماال  به عنوان مثال، .  کنیم

  مقصود  غواصی در دریاها برده است. ممکن بودن  شنا کردن موجودات آبزی ما را به سمت

 تفکرات ،آن داریم تا بتوانیم بر رویدر دنیای خارج از ذهنمان این که ما نیاز به سرنخی 

 . استوار کنیمرا  بعدی  مطمئن و قطعی

حرکت و  کرده که فرزند بی هیچوقت مشاهده نمی  هزار سال پیش  15۰در حدود یک مادر  

نتیجه هرچند که با تمام   در  .و به زندگی بپردازدبرخیزد  مجددابعدد چند روز  ،سردش 

همزمان به خاطر رخ ندادن چنین چیزی   وجودش آرزوی زنده شدن فرزندش را داشته اما

به   .دیده استدر دایره محسوساتش، خود را از رسیدن به چنین موهبتی بسیار دور می 

دستی   ست کهجااین  .کرده استشاید حتی به ممکن بودن آن فکر هم نمی  طوری که

زندگی  سته در تواننمی او چه که آن ن ممکن بودو به او  بخش او شودالهام  توانستهمی 

نه در دنیای هوشیاری که در دنیای  باید آن را  دست پنهانی که    نشان دهد.  را  ببیند   روزمره

 . جستجو کردناهوشیاری 
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۷۹ 

دهد دستی که تاریخ نشان می . باشد همان دست پنهان توانسته می و رویا دیدن  خوابیدن

  توانسته می   . رویاکند و حتی امروز هم کمک می کرده  کمک  در یافتن پاسخ سواالتمان  به ما  

 اندطور که دوست داشته را آن  بتوانند زندگی ها آنتا  به اجداد ما نیز کمک کرده باشد 

شناخته    هایمثال   متوانیمی   به تاریخ  اجمالی  با نگاهی.  بوده استواقعا  طور که  ، نه آن د نببین

ایم  ها بودهها در پی آن سواالتی که سال   پاسختوانستیم  ما    هادر آن  بیم که را بیا   شده زیادی 

  1نزنبِهای بسیار معروف آن یافتن ساختار مولکول یکی از مثال  بیابیم. هایمانرویادر  را

  3بنزن ترکیببود که  سال 4۰ حدودزمان خواب است. برای در  2کوله آگوست کِتوسط 

شناخته شده بود اما با توجه به این که علم شیمی مدرن هنوز در ابتدای مسیر خود قرار  

ساختار   ، چنان توسعه نیافته بودترکیبات آن   شیمیاییساختار    به   های مربوط نظریه و    داشت

شد. تا این که آگوست سوالی بزرگ در جامعه شیمی محسوب می  ،باین ترکیمولکولی 

ها افکارش به این موضوع مشغول بود و یافتن ساختار چنین مولکولی به  که مدت  کِکوله 

م  ش ماری را دید که دُیدر رویاها او تبدیل شده بود، سرانجام  ترین اهداف تحقیقاتی مهم

به این نتیجه رسید که ساختار این مولکول   رویا، اودر نتیجه این  است. خود را گاز گرفته

و دنیای   ارایه کرد 1۸65و این موضوع را در مقاله خودش در سال  تواند حلقوی باشد می 

   . شیمی را تکان داد

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

 
1 Benzene 2 August Kekulé 3 Benzene 
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۸۰ 

در مورد نحوه چینش   1دیمیتری مندلیف توان به رویای  ی های دیگر در این زمینه ممثال   از

  3یاتو لو رویای  در مورد اصول روش علمی و 2رنه دکارت رویای  عناصر در جدول تناوبی، 

های عصبی با کمک انتقال برنده جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی در مورد این که پیام

 شوند، اشاره کرد. های شیمیایی منتقل میدهنده 

در  درصد موارد  ۸۰شود در تخمین زده می است که  ی اتفاق در زمان خوابیدن  دن ید ایرو

و  که در پستانداران    یامرحله   .دهد ی رخ م 4حرکت تند چشم در خواب موسوم به    یامرحله 

شود. عالوه بر این مرحله، خواب گفته می  5رِم و به اختصار به آن فاز    شودی م  ده یپرندگان د

  6غیررِممرحله دیگر نیز است که در مجموع به همه آن سه مرحله، اصطالحا فاز  سهدارای 

  یار یاما هوش  شودی ه مها بستچشماند از: الف( مرحله فاز غیررِم عبارت سه شود. گفته می 

.  شودی م  ی( فرد وارد خواب سبکب. کشد طول می  قه ی دق 1۰تا  5که هنوز وجود دارد 

  قی. بدن آماده ورود به خواب عم کند ی بدن افت م یو دما شودی ضربان قلب آهسته م 

و    شودی محسوب م   قیمرحله خواب عم  ن ی( اج  کشد.طول می   قه ی دق  25تا    1۰که    شودی م

احساس   ی شود تا مدت  داریمرحله ب  ن یتر است. اگر فرد در اسخت  رحلهم  نیشدن در ا  داریب

کاسته و بر مدت  قشیخواب عم زان یهرچه بر عمر فرد افزوده شود، از م .کند ی م  یجیگ

مرحله(، فرد وارد فاز یا مرحله رِم   3پس از فاز غیررِم ) .شودی خواب سبکش افزوده م

معموال ورود به آن  . یابد شود، فازی که در آن ضربان قلب و سرعت تنفس افزایش می می 

دهد و مدت ماندن در آن در مرتبه اول نیز در  دقیقه پس از شروع خوابیدن رخ می  ۹۰

مرحله    1مرحله برای فاز غیررم و    3)حدود ده دقیقه است. در طول خواب، این چهار مرحله  

شود به تدریج بر  شوند و هرچه این چرخه تکرار می برای فاز رم( به صورت متوالی تکرار می 

  ،شودبه طوری که آخرین باری که فرد وارد فاز رِم می  .شودمدت فاز رِم نیز افزوده می 

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

ها فرد در زمان دیدن رویا، از رویا مخصوصا رویاهای از نوع غیرشفاف که در آن  رویا دیدن

ای برای رسیدن ناخودآگاهانه به چیزهایی باشد تواند وسیله دیدن خودش آگاه نیست، می

 
1 Dmitri Mendeleev 
2 René Descartes 
3 Otto Loewi 

4 Rapid Eye Movement 
Sleep 
5 REM 

6 NREM 
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ها را بیابیم. به طور کلی و به صورت توانیم آن هستیم و نمی شان که در واقعیت به دنبال

  ، رِمغیررخ داده در فاز  ی اهایرودر مقایسه با  رِم تجربه شده در فاز  ی اهایرومتوسط نیز 

تر و  و البته داستان مانند  تریاحساس  تر،ب یو غر بیعج ،تر ی تر، فانتزواضح تر،یطوالن

ها خم به ابرو  توانند بدون این که ما در زمان دیدن آن هستند. رویاهایی که می  ترروایی 

های بیشتری را برای ما ممکن بودن آن تعجب کنیم، ناممکنبیاوریم و از عجیب و غریب 

 نمایند.

 
 ساعتی معمول ۸مراحل مختلف در یک خواب  :۱۳شکل  

اندیشد و هربار که دستی  اش می پدری را تصور کنید که شب و روز به فرزند از دست رفته 

کند بیند ابتدا به اشتباه تصور می کودکی را از دور می کند، هربار که  کوچک او را لمس می 

ای آرامش ندارد و بعضی  مادری که از غم از دست دادن همسرش لحظه  .که فرزند اوست

گردد  شنود همسرش مثل همیشه مشغول صدا زدن اوست ولی وقتی برمی مواقع حتی می 

یزانشان هستند. تفکرات اینها همگی مستعد دیدن رویاهایی درباره عز .بیند کسی را نمی 

تواند در طول شب پردازی باالتری دارند می خصوص در افرادی که کمی قوه خیال روزانه به 

جور که هست افرادی که واقعیات زندگی را نه آن  . د یو زمان خوابیدن نیز به سراغ افراد بیا

کنند. طور که دوست دارند در خیاالتشان ساخته و با آن زندگی می بلکه آن 

  کی و البته  موثر  کی زودیحافظه اپ ک یتجربه کردنشان داشتن  ی که برا ییهای پردازالیخ
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هزار سال  4۰حداقل از   خردمند   انسانکه به نظر  مواردی .الزم است یانامهی حافظه زندگ 

 مجهز بوده است. هابه آن  پیش

حا در زمان دیدن  زمان خوابیدن و اصطال در های روزانه بافی رات و خیال کادامه یافتن تف

فرضیه  و تحت عنوان    ند نکتحقیقات هم از آن حمایت می برخی از  که    است  موضوعیرویا،  

رویاهای ما در زمان   که  کند این فرضیه بیان می  شود.می از آن یاد  1پیوستگی رویاها

های  مثال  .محسوب شوند  ام افکار روزانهادامه یا در نتیجه در تواند می در واقع خوابیدن 

یک فرد   ایم. اطرافیانوجود دارد که همگی آن را تجربه کرده  روزمره زیادی از این فرضیه 

هیچ  او  تا پیش از مردن اطرافیانش ، آن هم فردی که بینند میرویاهایی مرتبط با او  مرده، 

دار شوند، توانند بچه یک زوج جوان که چندسال است نمی  .رویایی در موردش ندیده بودند 

های  در نیمه   یک مسلمان شیعه  .بینند را می   داشتنیداشتن یک بچه شیرین و دوست رویای  

و ساخته شده  )نه جهنمی در دنیای زیرین  جهنم مخصوص شیعیان گناهکار    یاز رویا  شب

محکوم به اعدام   زندانی یک  شود وبیدار می  ( ،خدای مرگ یونان باستان 2س هادِتوسط 

چهارپایه    افتادنو  هرشب کابوس انداخته شدن طناب دار به دور گردن خودش  ممکن است  

را ببیند. 

هزار سال   4۰ در  خوراکجو -شکارچی هایگروه اگرچه ما دسترسی مستقیمی به طرز تفکر 

ها یا برای پی بردن به طرز فکر آن  توانیمبا این حال می  ،ریماند رویا  دیدن در مورد قبل

-های شکارچیاطالعات ثبت شده از قبلیه   مطالعه   ه ب   ،هان آحداقل نزدیک شدن به طرز فکر  

خوراکجوی  -شکارچی  هایگروه آن  ی با  تقریبا مشابه  سبک زندگی  یی بپردازیم کهخوراکجو

 دوران باستان سبک زندگی  به تقریبی خوب از جایگاه رویا در تا اند داشته پیشاتاریخی 

توسط سازمانی  که  1۹و  1۸مربوط به قرون  فرهنگ  2۹5 انیاز مبه عنوان مثال  یم.س بر

  اند،شده  فی توص 4لییدانشگاه در  3یمربوط به روابط انسان یهاپرونده  غیرانتفاعی به نام 

بر   ها عمدتاآن  یسبک زندگو آیند به حساب می  خوراکجو-شکارچیها آن  از مورد ۷1

 
1 Continuity Hypothesis of Dreams 
2 Hades 
3 Human Relations Area Files (HRAF) 
4 Yale University 
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ها حاکی از این است که از میان این . داده است بوده  ی ریگیو ماه  ی آوراساس شکار، جمع

 نی اند. در اداشته  ژهیو اریبس یدر زمان خواب توجه دنید ای مورد به رو 2۹3قبیله،  2۹5

به عنوان   هااز آن  ی و در برخ شدهاستفاده  نده یآ ی نیب شیپ ی برا ایاز رو یها گاهفرهنگ 

در    1اهل نوتکان  انیبوم به عنوان مثال  .شده است ادیبا درگذشتگان  دارید ی برا یمحل

  یزندگ ت یخوب از وضع یمردگان در خواب را به عنوان شاهد  دن یکانادا د یمناطق غرب

متحده    تاالیا  یجنوب شرق  ینواح  در  2کریک   ان یبوم  .رند یگیخوب مردگان خود در نظر م 

  ییهاشکش یپ  زیهرماه ن  سال،کی و تا    اند نموده ی و غذا دفن م  ایمردگان خود را به همراه اش 

درگذشته  فرد  اند که روح  ها معتقد بوده آناند.  برده ی به سر قبر او م  ،درگذشته   فردِسفر    یبرا

بومیان    و مشاوره بدهد.  ه ی توص  یزندگ   د ها در مورتا به آن   شودوارد می   کانینزد  یاهایرو  در

از درگذشتگان را در   ی کیفرد،  ک یکه  یاند زمانمعتقد بوده  ، ایتانیبر ان یگو 3رودخانه براما 

روحی که نمرده و همچنان روح فرد درگذشته است    دن یاو در واقع مشغول د  ،ند یبی م   ایرو

اند که رویا دیدن راهی  در برزیل معتقد بوده  4بومیان کانال  . همچنینمشغول زندگی است

 ایاند که رو معتقد بوده  قای در آفر 5ز یگمیپ یموبت  قبیله  .برای رفتن به دنیای مردگان است

است و کسب تجربه    گرید  یایاز رفتن به دن  یاجه ینت  ،همانند غرق شدن در توهمات  دنید

بر   هی در روس  6ن یساخال رهیجز قبیله آینو از است. ت یهمانند کسب تجربه در واقع ا یدر رو

ها از بدنشان خارج  هستند، جان آن  ایرو دنیکه افراد مشغول د یزمان اند این باور بوده 

 د. ندر زمان و مکان سفر کن د نتوانی و م شودی م

خوراکجو در  -های شکارچیدر زندگی گروه  تجربه شده در زمان خوابرویاهای مهم بودن 

نیز  ما    بسیاری از   .تر از آن چیز دور از ذهن و عجیبی نیستهزار سال پیش و حتی قبل  4۰

پا بر روی ماه   دورانی که در آن موفق شدیم کنیم، زندگی می  امروز در این دوران  که 

و حتی    مرگ را به تاخیر بیاندازیم  ، مین خارج شویماز اتمسفر ز ،  شکافیمبها را  ، اتم بگذاریم

  ،کنیمبه رخدادی تاریخی تبدیل مرگ زیستی را احتماال  ،ای نه چندان دورشاید در آینده 

  فراتر از یپیدا کردن مفاهیمتعبیر و دهیم و به دنبال هایمان اهمیت می هنوز به خواب 

 
1 Nootkan Indians 
2 Creek Indians 

3 Barama River Caribs 
4 Canela Indians 

5 Mbuti Pygmies 
6 Ainu of Sakhalin Island 
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 که نهایتپیشاتاریخی  هایگروه چرا چنین چیزی در پس  ها هستیم.در آن  زندگی مادی 

اهمیت  بوده، صدفی  هایآویزو گردن های کوچک سنگیساخت مجسمه  اندستاوردش 

توانسته  هنوز  و نه اند افرادی که نه درکی از جایگاهشان در کیهان داشته  ؟نداشته باشد 

هایشان از  ساختهنهایت دست ،ترین شکل زندگی بیرون بیایند و بدوی عصر سنگ  بودند از

زندگی  بر روی زمین کروی  که  انددانسته می نحتی  بوده و  و صدف استخوان  ، جنس سنگ

.کنند می 

  ،« در ذهن اجدادمانهاممکن بودن ناممکن »  کاشتن بذر توانسته محلی باشد برای  رویا می 

معنا باشد و تمامی  بی   د توانمرگ می   هایی از این امکان را بدهد که ها سرنخمحلی که به آن 

توانند در آن پرواز کنند، با عزیزان  دنیایی که می  های زندگی روزمره ممکن شود.ناممکن

، بوفالویی را با دستان ها را حی و حاضر ببینند و آن   مجددا مالقات کنند   خود   از دست داده 

تر از  مهم و  زه زندگی کنند های خوشمدر سرزمینی پر از غذا و نوشیدنی  ، خالی شکار کنند 

امتداد  بدون مشکل »بودن« را همه دیگر با مانعی به نام مرگ و نیستی روبرو نباشند و 

 .دهند 

  اند که بدانند رویانداشته فرایند خوابیدنقدر آگاهی و دانش از سازوکار مغز و ها آن آن  

  محصولو در واقع    نیست  هاناممکندنیای    سرزمین عجایب آلیس و ای برای ورود به  دروازه 

دانستند ها نمیآن   دهد.است که حتی در دنیای حیوانات هم رخ می   خواب  فرگشتیفرایند  

  یمواردبرای که انجام آن  یند یاست، فرا دنیخواب ند یفرا ج یاز نتا یکیدیدن رویا که 

 یدفع مواد زائد، هماهنگ  ،یتوان از دست رفته در طول روز، حفظ انرژ ی ابیهمچون باز

تجربه   ،هاآن برای  .رسد ی م یضروربدن به نظر  یهاسلول  ری تعمو  مغز یعصب یهاسلول

 یابی به چنینروش و نحوه دستتر از مهم  ان،ی ناممکنشهاخواسته ممکن بودن 

های خردمند امروزی نیز چنین  طور که برای خیلی از انسانهمان .بوده است ییهاخواسته

ترین چالش زندگیشان هویدا همین که سرنخی از ممکن بودن بزرگ ،هاآن برای  است.

نه  ها آن که   . مخصوصا ایناست که بخواهند دنبال علت آن بگردند بوده تر از آن مهم  ،شده

به دنبال چنین   د که بای  ستند دانحتی می   نه   و   داشتند   این موضوع را ابزار الزم برای بررسی  

 چیزی بگردند. 
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اولین   «ها میسر استممکن بودن ناممکن»خردمند به این سطح از فهم که    انسانرسیدن  

موضوعی که   است. 1اولین ساختن نظریه همه چیز  رسیدن به گام اساسی او در راستای

هزار سال گذشته   4۰ از حدوده دفن مردگان و تغییرات انجام شده در نحتوان آن را در می 

 احتماالکه  حیرتیاز  خارج شدنبا تواند با اعتماد به نفس و او حاال می مشاهده کرد. 

جمع و  سعی کند افکارش را  ،اند در چند میلیون سال گذشته درگیر آن بوده  تبارانانسان

به ابزاری به نام  سال پیش  هزار 5۰حداقل از  احتماالکه توسعه دهد. او جور و فهمش را 

هم  و   نباشد لزوما آخر مسیر تواند می داند که مردن می هم حاال  ،شده استزبان نیز مجهز 

سواالتی از این دست   .را با دیگران نیز در میان بگذارد  و سواالتش  افکار  داند که بایستیمی 

ها در رویاها زنده  آن اگر  ؟روند که اگر مردن آخر مسیر نیست پس مردگان به کجا می 

  ی روزمرهگزند   دراست که    چهآناکنون کجا هستند؟ آیا »من« چیزی فراتر از    هستند، پس

شود  که پس از مرگ از جسم رها می   آیا »من« هویتی نادیدنی است با آن سرو کار داریم؟ 

اگر    است؟فرد  شود همان »من« رها شده از جسم متالشی شده  چه در رویاها دیده می و آن 

توانیم  کند و چرا ما نمی چطور زندگی می  چنین است، محل سکونت این »من« کجاست؟

؟ببینیماو را در زمان هوشیاری 

 
1 The First Theory of Everything 
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۸۷ 

 ! شودکنند؛ انسان خدا می مردگانی که خدایی می 

 
 

 

 

ناآزموده  دیعقا لیتبد برای[ ایوسیله]مذهب 

با کمک اعمال  ناپذیرقطعی و تزلزل قیبه حقا

 قدرت نهادها و گذر زمان است.

ریچارد داوکینزــ .

  ۲۰معموال  که    ییخوراکجو-یشکارچ  کوچک  یهابه صورت گروه   یو گروه   یادسته   یزندگ

هزار سال  ۱۸تا حدود  رسدند نفر نمی ۱۰۰ها به ترین گروه و در شلوغ  اند بوده  نفره  ۵۰تا 

دوران به بعد و با   نیاست که از ا نیاز ا یشواهد حاک ،حالنیبا ا .ادامه داشته است شیپ

شده و   کینزد  گریکد یخردمند به  یهامختلف از انسان  یهادسته  کمکم ، تر شدن هواگرم 

  کمدوران کم  نیادر . اند پرداخته ی م گروهی و مشترک  از سال به شکار یدر مواقع مشخص

در    اند بوده   اولیه و    یدائمنیمه های  گاه سکونتنوعی  ی که به نظر  یهاگاه از سکونت  ییهانشانه

است که   خیبار در تار ن یاول یبرا نیااحتماال است.  یافت شده ی امروزیایفرانسه و اسپان

در محلی که به منظور  و    کنند یم   یهمکار  گریکد یخردمند با    یهااز انسان  زیادی  یهادسته 

بار در طول تاریخ حضور  این چنین است که برای اولین   شوند.اقامت ساخته شده، ساکن می 

هایی که  بارقه   .شوددیده می   هایی از شکل گیری اجتماعبارقه   ،بر روی زمین  انسان خردمند 

 ۱فرهنگ مردمان ناتوفیبه  ، بایستیدر شروع یکجانشینی آن هجه و ثمرینت برای دیدن

شده است و  شناخته می  ۲شام گذشته با نام  ای که در )منطقه  شرق دریای مدیترانه ساکن 

چشم دوخت. عالوه بر   گیرد.(امروزی را در بر می نیو فلسط لیلبنان، اردن، اسرائ ه، یسور

و  امروزی در جنوب شرقی ترکیه  3تپه ی گوبکلبرای دیدن شروع عبادت جمعی به  این،

در   4وک یهوچتل به گذاری زندگی شهری پایه ها برای نخستین تالش برای دیدن همچنین 

و شروع تدریجی دوران    عصر سنگدوران  اتمام    منتظرو    نگاه انداختجنوب ترکیه امروزی  

 . بود ۵نوسنگی

 
1 Natufian culture 
2 Levant 
3 Gobekli Tepe 
4 Çatalhöyük 
5 Neolithic 
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- های شکارچیهرچه تعداد اعضای گروه  به صوررت کلی شواهد حاکی از این است که

ها به  و همچنین آداب و رسوم آن ها آن تر بوده، بر میزان پیچیدگی افکار خوراکجو بیش 

شده است. با نزدیک شدن  خصوص در مورد دفن مردگان و زندگی پس از مرگ اضافه می 

کم فرصت این پدید کم  ،هاآن های خردمند و یکجانشین شدن های مختلف از انسان دسته 

های کوچک خود  های خردمند در مورد مرگ و نیستی در دسته که پاسخی که انسان آمد 

ها، کنار هم قرار گرفتن این پاسخهای دیگر به اشتراک بگذارند.  وه با گر   را  به آن رسیده بودند 

با کمک  تصویری که    . تری را خلق کنند کرده که بتوانند تصویر بزرگ کمک می ها  آن عمال به  

 هابه آن   ، ی برای مرگپاسخدر راه پیدا کردن  که  پاسخ دهند  سواالت جدیدی    آن بتوانند به

 . رسیده بودند 

 
 منطقه جغرافیایی شام در شرق دریای مدیترانه: ۱شکل  

هرچند که پیدا کردن زمان کامال دقیق برای تعیین زمان یکجانشین شدن انسان خردمند 

به عنوان مثال   اند.هایی را ارایه کرده ها در این زمینه تخمین دشوار است اما برخی تالش 

 .است  بودهناتوفی    پذیرفته بر روی مردمانهای صورت  بررسیبه    مربوط  هاتالش   یکی از این
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سال  ۱۲۵۰۰تا  ۹۵۰۰جایی بین ها آن شرق مدیترانه که اوج تمدن  اهل منطقه یمردمان

ها آن. که شروع آن تقریبا با شروع دوران نوسنگی همپوشانی داشته استقبل بوده است 

  یمانند سگ و خوک رو  یواناتیح  ی ساز  یهستند که به اهل  یامردمان شناخته شده   نیاول

-یشکارچ  ی که از سبک زندگی باشند مردمان ن یممکن است اول ن یاند و همچنآورده 

سبک  ر ییتغ دهد ی اند. شواهد نشان مرفته  ی کشاورزیکجانشینی و به سمت  یی خوراکجو

به   بلوط و فندق مانند  ییهاوه ی م ی آورآهو و جمع حیواناتی مانند از شکار ها آن  یزندگ

گاه  پس از ساخت سکونت  ینبوده و حت  یبه سمت پرورش گندم و جو ناگهان  ی صورت فصل

به خصوص در زمان  ،از مواقع  ی همچنان در برخها آن  ،یو پرورش محصوالت کشاورز 

 .اند کرده ی خود را هم دنبال م ی قبل ی سبک زندگ ی کم ییکمبود منابع غذا

پیدا کردن زمان تقریبی   هایشاید در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد اما یکی از راه حل

خوراکجوی  -های شکارچیبه عنوان یکی از اولین گروه  ،یناتوفشروع یکجانشینی مردمان 

، بله درست خواندید های یافت شده در این منطقه استموش  دندان بررسی، پیشاتاریخی

موش اولی یک نوع  ،اند زیسته در این منطقه میدو نوع موش ن دوران آ. در دندان موش 

های  موش ) 3دم کوتاه مزرعه نوعی موش  و دیگری ( ۲موش خانگی اروپای غربی ) ۱خانگی

 نی غار مختلف و همچنپنج شده در  دایپ یهاموش  دندان  یبررس . استبوده  (4ایمقدونیه 

در شکل   ی گزاگیز ی الگو ک ینشان دهنده  ، منطقه ن یدر ا یباستان یهاتیسایر اس در 

های ساکن در این منطقه میان که به معنی تناوب نوع موش  ها استموش  نیا یهادندان

  ۱۰۰  ، یفرهنگ ناتوف  شیدایسال قبل از پ  هزار   ۲۰۰. در حدود  موش ذکر شده است  نوع   دو 

ها یافته   ،حالن یبا ا  .است  بوده   مزرعه  یهاشده متعلق به موش   افت ی  بایآس   یهادرصد دندان 

  مزرعه یهااز دندان موش  ی اثر گر ی، دپیش هزار سال  ۱۵حدود  در حاکی از آن است که

تفسیر محققین این است.    یخانگ   یهاشده متعلق به موش   افتی  یهادندان   یو تمام  ستین

  یحوال ن یکم در هممردمان کم  ن یمعناست که ا نیبه ا یر ییتغ ن یچنبوده است که 

 
1 Mus musculus domesticus 
2 Western European house mouse 
3 Short-tailed Field Mouse 
4 Mus macedonicus 
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، میزان سکونت اند آغاز کرده یکجانشینی را اگر قبل از آن  ایاند کرده  را شروع  ینیکجانشی

در شکل و   ی رییتغ  نیکه موجب چن دهیرس  ی به حد  یحوال ن یدر اها آن و یکجانشینی 

و دور   ی مدائ مه ین یهاگاه ساختن سکونت ، ینینشکجایها شده است. ظاهر دندان موش 

هستند که در    ی است، از جمله موارد  شدهی مصرف م  هاکه توسط موش   ییمواد غذا  ختنیر

در دسترس قرار گرفتن مواد غذایی موجب  .رخ داده باشد  توانستهی م  ی دوره زمان نیا

بتوانند رقیب دم کوتاه و  ها آن های خانگی افزوده شود و شده که بر جمعیت موش می 

از   یمجددا شواهد  شیهزار سال پ ۱3در حدود  ای خود را از میدان به در کنند.مزرعه 

خود با شواهد  ن یکه ا شود ی م ده ید مزرعه  یهاها به سمت موش شکل دندان موش  ر ییتغ

تر از قبل و استفاده  کوچک   یساخته شدن بناهااز    یکه حاک  . شواهدی تطابق دارد  یباستان

 است.ها آن تر از کم 

شواهد حاکی از این است که مردمان فرهنگ ناتوفی چند هزارسال بین زندگی به سبک  

ها آن اند و انتقال کامل  یکجانشینی در نوسان بوده زندگی به سبک  خوراکجویی و  -شکارچی

توان  می  هم موضوعی که  است. به سمت زندگی یکجانشینی در یک شب به انجام نرسیده 

بررسی  با کمک و هم های خانگی شکل دندان موش ده در انجام ش تغییرات با کمک آن را 

 مناطق دیگر مانند آمریکا و چین یخوراکجو -های شکارچیقبیله  روند مشاهده شده در

  از زندگی کوچ نشینی به زندگی یکجانشینی  هاتغییر سبک زندگی این قبیله   . مشاهده کرد

الگوها نشان  ،حالبا این  . شوددیده میها آن یکنواخت نبوده و روند جسته و گریخته در 

هزار پیش و از مردمان ناتوفی آغاز  ۱۵که به نظر از حدود اولیه روند یکجانشینی  دهد می 

پیشاتاریخی  خوراکجوی -های شکارچیگروه  تیاکثر که به جایی رسیده است ،شده است

  ی اند، سکونتآورده  یرو  کامل  ینیکجانشیبه سمت  ،به بعد  سال پیشهزار  ۱۰از حدود 

 غذا. د یو تول ی بر اساس کشاورز یدائم

در   ۱اورفه یشانل نزدیک شهر در ای بر روی تپه است که  یهکتار ۲۲ ایمنطقه  تپه، ی گوبکل

  ، هزار است  ۱۲تا    ۱۰این مکان که دارای قدمتی بین    جنوب شرقی ترکیه کنونی واقع است. 

از   که  شکل T هاییخرسنگ  .باشد های شناخته شده می ترین خرسنگ حاوی قدیمی 

 
1 Şanlıurfa 
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تن  ۲۰وزنشان تا  و  متر  ۶حدود  تاارتفاعشان  و  های آهی تهیه شدند تراشیدن سنگ 

کشف   تپهی گوبکلمنطقه    ها دراین خرسنگمورد از    ۲۰۰  ها تامطابق آخرین یافته .  رسد می 

اما کاربرد این  اند.شده  مانند  حلقه  ساختارهاییکه با چینش مدور خود موجب ایجاد  شده

 ؟ چه بوده استآن هم در آن دوران  و بناهایی این چنین عظیم مکان

 
(، شبیه سازی فرایند چپها )پایین (، نمایی از یکی از حلقهچپ)باال  تپهیگوبکلنمای فوقانی : ۲شکل  

 )پایین راست( تپهیگوبکل، نقشه کلی )باال راست( تپهیگوبکل ساخت

 گرید  ای زباله  دفن  یهاچاله  ،یپزگونه خانه، اجاق خوراک  چی ه یباستان شناس  یهاافته ی

از    ییهاها و جامکاسه   ،حالنیبا ا  .اند افته یمحل ن  نیرا در ا  یشواهد مربوط به سکونت دائم

 شده است. افت یمحل  نیدر کنار هزاران استخوان گوزن، آهو و خوک در ا جنس سنگ

www.Atheistiran.comwww.AtheistIran.com

http://www.atheistiran.com
http://www.atheistiran.com


 !شودیانسان خدا م کنند؛یم ییکه خدا یفصل چهارم: مردگان

92 

قربانی کردن حیوانات را  حتی  هایی از برگزاری جشن یا آئینی جمعی که شاید  چنین یافته 

آهکی   شش حوضچه  های یافت شده در کند. بررسی ته مانده نیز در برداشته حمایت می 

لیتر هستند  ۱۶۰که هرکدام دارای ظرفیتی در حدود  تپهی گوبکلبزرگ یافته شده در 

احتماال بر اساس آن گفت  توانمی  ای کهاست، نشانه ۱اُگزاالتحاکی از پیدا شدن ترکیب 

توان در سایر های مشابهی را می شده است. یافته ها آبجو یا مالت تولید می در این حوضچه 

که در جنوب ترکیه امروزی مشاهده کرد. به عنوان    تپهی گوبکلعصر با  های باستانی همسایت

ای باستانی در شمال شرقی  که منطقه  ۲تپه رتیک کُ های به دست آمده در مثال یافته 

عصر بوده است حاکی از  هم  تپه ی گوبکلاست و تقریبا از لحاظ قدمت زمانی با  تپه ی گوبکل

یافت شدن ترکیبات آلی مانند تارتاریک اسید در ظروف سنگی پیدا شده است، ترکیبی که  

 تواند موید حضور شراب باشد.می 

 
 اُگزاالت  کلسیمحاوی  تپهیگوبکلیافت شده در  ی: حوضچه سنگ آهک۳شکل  

کالوس شده است اما  افتیمحل  نیها در ااز انسان  یکم اریبس یهااگرچه استخوان 

بوده   تپه ی گوبکل ی دهه مشغول بررس  دو حدود  بایکه تقر یباستان شناس آلمان 3تیاشم

 
1 Oxalate 
2 Körtik Tepe 
3 Klaus Schmidt 

www.AtheistIran.com

http://www.atheistiran.com


 !شودیانسان خدا م کنند؛یم ییکه خدا یفصل چهارم: مردگان

93 

مکان   نیاول  داند،ی مردگان م  یمقدس برا  ی معبد   ا یدفن مردگان    ی برا  یرا مکان  جااست آن 

 .ایمعبد دن  نیتری میمقدس ساخته شده توسط نوع بشر و قد 

های  ترین در نوع خود است اما تنهاترین نیست چرا که مکان قدیمی  تپه ی گوبکلاگرچه 

  تپه ی گوبکلنیز شواهدی مشابه با  ها  آن باستانی دیگری نیز در نزدیکی آن وجود دارد که در  

  :قدمت)  ۲ی والی چورنِ،  سال(  ۱۲۰۰۰  :قدمت)  ۱یمهاالن چِهایی مانند  ، مکانشوددیده می 

  تپهی گوبکل دارای قدمتی تقریبا مشابه با  که    سال(   ۱۰۵۰۰  :قدمت)  3ونو یچا  و  سال(   ۱۰۵۰۰

  ،یسنگ  یهامجسمه  اد،یز یسنگ  یهاکاسه  یادیبعضا تعداد زنیز ها آن در هستند و 

 شود.های با شکل و شمایل حیوانات دیده می و مجسمه شکل T یسنگ  یهاستون

 
 تپهیگوبکلهای پیدا شده در مشابه با خرسنگ ، فت شده در نِوالی چوریاشکل ی Tخرسنگ : ۴شکل  

هزار   ۱۸کم از  خوراکجو که اثرات آن کم -یشکارچ یهاشدن گروه  ک ینزد ،رسد ی به نظر م

  ییکار را به جا  ش یسال پ هزار ۱۱۵۰۰حدود  حداقل ازحاال و  شود، ی م ده ید شیسال پ

تجمع و صحبت در مورد مردگان    یرا برا  یمحل  گریکد ی  کها با کمگروه   نیرسانده است که ا

چندهزار سال   ی به صورت مستقل و ط  کیکه هر    ییهاکه بتوانند پاسخ  یی خود بسازند. جا
 

1 Hallan Çemi 
2 Nevalı Çori 
3 Çayönü 
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همچنین ه اثری تایید کننده و  و در نتیج  را با هم به اشتراک بگذارند   اند ده یگذشته به آن رس 

نبوده   سر یدو گروه میا گروه  کی که با کمک  ی . امرتقویت کننده بر باور یکدیگر بگذارند 

موجود   یهاسازه  اندازه به  هاییسازه از آن است که ساخت یحاک هان یچرا که تخم ،است

 یسنگ  یهان ستوسنگ الزم برای ساخت تا  داشته  از ینفر ن ۵۰۰حداقل به   ، تپهی در گوبکل

 محل جابجا کنند. ن یمعادن به ارا از 

برای اولین بار پیشاتاریخی خوراکجوی -های شکارچیموید آن است که گروه  تپه ی گوبکل

افکار  ، جمع شوند نوعان خود در محلی مخصوص توانستند در کنار هم در تاریخ خود می 

هایشان را  خواباحتماال  .یکدیگر به اشتراک بگذارند خود درباره زندگی بعد از مرگ را با 

ها آگاه شوند و هم خود را  برای هم تعریف کنند و به این صورت هم از نظرات سایر گروه 

های فعلی که امروزه تقریبا برای هر موضوعی  درمانی  گروه به چیزی شبیه  .تسلی دهند 

حضور آبجو و شراب  از  واهد احتمالیثبت نام کرد. با این حال ش ها آن توان در یکی از می 

راهی  عالوه بر گفتگو ها آن که  آن باشد  نشانه شاید بتواند های سنگی یافت شده در ظرف 

با ورود به  برای لحظاتی از زندگی روزمره خارج شوند و یافته بودند که بتوانند با کمک آن 

خود را به عالمی که نیاکانشان   هم دردهایشان را فراموش کنند و هم حالتی خلسه مانند 

موارد مشابه با آن امروزه در  احتماال حالتی که  .تر کنند کنند نزدیکدر آن زندگی می 

 شود.  مانند بومیان آمریکای جنوبی دیده می  ی مناطق مختلف

 
( و انیروناس رهی)ت ۱سیدیریو ایکوتریسا یهابه نام اهیدو گمخلوطی از  معموال اهواسکایآ :۵شکل  

 است. (انیشمعدان رهی)ت ۲یکاپ  سیستروپسینبَ

 
1 Psychotria viridis 
2 Banisteriopsis caapi 
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 ۱اهواسکایآگردان به نام  روان   یوش دمن مریکای جنوبی برای رفتن به چنین حالتی از  آبومیان  

  هیته  ی محل  اه یگ دو نوع  های بومی و از حداقل توسط شِمن  که دمنوشی  . کنند استفاده می 

نام   ه ب  ی گردان قدرتمند روان  ی حاو  که این دمنوش  ثابت کرده  های بررس . شودی م

تواند منجر به تجربه مواردی مانند حرکت با می که  ی ااست. ماده ۲ن یپتامیترلیمتی د

 سرعت نور، خروج از بدن و دیدن روح شود. 

اند و تنها به دنیای  نمرده  درگذشتگانشانتوانستند در مورد این که  می ها آن تپه ی لدر گوبک

محل حاضر بدانند. یک  این در را ها آن اند با یکدیگر صحبت کنند و حتی دیگری رفته 

که این  تواند این باشد می  تپه ی گوبکل های انسان مانند موجود در از مجسمه  تفسیر

نمادی احتماال مادی و زمینی    .اند ها نمادی از حضور درگذشتگان در این محل بوده مجسمه 

کم به  کم ها آن زماندگان که با اند. مردگانیبرای مردگانی که دیگر جسمی زمینی نداشته 

اند بلکه دارای قدرتی ورای قدرت یک انسان زنده ها آن این نتیجه رسیده بودند که نه تنها 

در قالبی  همچنان  ،فانیتوانند بدون نیاز به داشتن جسمی میها آن دی هستند چرا که عا

  و  وجود داشته باشند  ، بدون این که دیده شوند توانند مردگانی که می  زنده باشند.متفاوت 

پیش،  سال  هزار    ۱۲از دید یک انسان خردمند در    شوند.و نه پیر و فرسوده می   ترسند نه می 

 .اند نیرومند بوده  هاییفراانسانها آن  بلکه اند چنین افرادی دیگر یک انسان معمولی نبوده 

الب و کالبدی جدید به  قدر و  اند جسم فانی خود را ترک کنند فراانسانهایی که موفق شده 

 . نیستزندگی خود ادامه دهند، کالبدی که دیگر محدود به زمان و مکان 

مند بوده است وقتی  ش بهره و مادر  که در تمام طول عمرش از محبت و حمایت پدر  فرزندی

طبیعی است ،  ند ای تبدیل شده هایبه چنین فراانسان  والدینش  که  به این نتیجه رسیده است

تبدیل تدریجی مردگان و نیاکان   را داشته باشد.ها آن تظار کمک از طرف همچنان انکه 

انسان را دارند، از عهده خارج انسان خردمند به فراانسانهایی که توانایی انجام کارهایی 

گام اساسی برای رسیدن به اولین نظریه همه   ای از برداشته شدن دومیننشانه د توانمی 

حاال  ، به نظر ها«گام اساسی اول یعنی »ممکن بودن ناممکن برداشتن پس از  باشد.چیز 

 
1 Ayahuasca 
2 N,N-Dimethyltryptamine 
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ها توسط چه کسی؟« هم رسیده  »انجام ناممکن پرسش    برای   اولیه  پاسخی  به خردمند  انسان  

 است.

متن    ن یخواندن امشغول با تبلت خود و  د یاشما که امروز در منزل خود نشسته  یبرا د یشا

  ۱۰انسان خردمند در حدود  کی که چطور  . این به نظر برسد  بیعج ، این موضوع د یهست

قدرتمند   یبه قدر د  نتوانمی   گانشتدرگذش   کهبوده    ده یرس   جهی نت  ن یهزار سال قبل به ا  ۱۲تا  

مثال موجب نجات فرزند  به این صورت که  .ند نبه او کمک کدر حل مشکالت که  د نباش 

  یاد یبن  یهابه چهارچوب   ی وقتحال،  . با این د نیا کشتن دشمنانش شو  و رو به مرگش   ماریب

  ی ادیو بن یاساس  ی . افکار و باورهاد یاز تعجبتان بکاه کمی  د یتوانی م د یافکار خود نگاه کن

روز    ک یکه در    ستند ین  ییزهایچ  های عمیق و تاریخی دارند ریشه هایی که  خصوص آن به   ما

بر  به تدریج اند و مرور زمان شکل گرفته  بهها آنشده باشند.  جادیا و یک ماه و یک هفته

صادق   زیما ن یهاها و افسانه در مورد قصه  ی که موضوع، است شده افزوده ها آن  اتیجزئ

هر  نه  و مجازات کرد  بر اساس قوانین مدنی را باید  مجرم مثال ما امروز معتقدیم که است. 

نبوده است.   و یک روز  چنین طرز فکری محصول یک شب  که دلمان بخواهد.  مجازاتینوع  

شدید موجب آسیب به فرزند خردسال فرد دیگری می هزار سال پیش اگر شما  ۱۰در 

. موضوعی که از یک جایی به بعد سعی  برسید تل ق توسط پدر او بهکه ممکن بوده است 

سال پیش   3۷۰۰قوانین حمورابی در حدود  توان دررا می  که نتیجه آن شوداصالح  شد 

و جان در برابر   ، دست در برابر دست چشم در برابر چشم :اید بسیار شنیده  قوانینی که   دید.

چنین نوع مجازاتی هم صحیح نیست و کشتن یک قاتل   حتی دانیم که جان. امروز اما می 

دارای اثر   که نه  مجازاتی .چرخه خشونت است ایجادستای ا کار نادرست و رفتاری در ر

 .بر روی فرد که عمال پاک کردن صورت مساله است سازنده یتنبیه

-انسان خردمند که در گروه خوراکجو  ک ی  متصور شد کهتوان این طور  می   به شکل مشابهی

تنها تصور   روزی ،به خاطر عالقه و محبتش ،کردهخود زندگی می پیشاتاریخی شکارچی 

نبوده    ب یعج  که  یموضوع  .بوده است  یاش انسان خوبدرگذشته  بزرگپدر  که مثال   کردهی م

چرا   کند ی انسان خوب تو را رها نم  ن یشده که ا  ل یتبد   باور  نی به ا  ،هابا گذر نسل کم  کم   اما

  کم کم . این طرز فکر به خصوص عزیزان خود هستند  و  های خوب به فکر دیگرانکه انسان
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در مشکالت    کند،ی که تو را رها نم   یآن آدم خوب و مهربان  ه ک  برود سمت    ن یا  توانسته به می 

توان متصور  ن قضیه را هم می روی دیگر ای. آخر یال طورنیکمکت کند و هم تواند ی هم م

اند که در دوران زندگی خود به دیگران ظلم و  هایی شرور بوده شد، که این اجداد، انسان 

توانند آثاری این چنین بر زندگی بازماندگان  از مرگ هم می  اند و حاال بعد کرده ستم می 

 بگذارند.

باور    ببیند که و    کند بشر چشم خودش را باز    که   پیش برود   ییتا جا  توانسته این موضوع می 

 .دهند  رییروزمره او را تغ یزندگ توانند ی قدر قدرت دارند که ماش آندارد اجداد درگذشته 

که چنین باوری از کجا آمده است و او اصال چرا به چنین   نبوده برایش عجیب  هم  اصال  البته  

درخواست کمک   چند روز پس از  هکافی بود  چنین باوری  برای تایید  .باوری معتقد است

به   فرزند های ، زخم اش آسیب دیده  فرزند  کشنده هاییک مادر از نیاکانش در التیام زخم 

زنی، همسرش را نفرین به مرگ کرد، او   که  یا یک هفته پس از این طریقی التیام یابد 

چندین بار و برای چه  که این افراد . مهم نبوده توسط حمله حیوانات وحشی کشته شود

پاسخی    هااین درخواست یک از  هیچ  اند و برای  یا نفرین کرده   امور دیگری درخواست کمک 

  اینکند که  را مجاب ها آن توانسته هم می موضوع حل شدن  بارحتی یک  است. نیامده

ما حتی هنوز در قرن    د.نبنام  «اجابت»درخواست و تغییر وضعیت را  میان  همزمانی و توالی  

هزار سال پیش   ۱۲یا  ۱۰و وجود آن در  چنین طرز فکری مبتالییم بیست و یکم هم به 

ها  زادهبرای شفا به نزد امام امروزه    که  العالج و رو به مرگی   هزاران بیمار  .اصال عجیب نیست

 میرندمیها  آن چند نفر از  مهم نیست که    .را در نظر بگیرید   شوند برده می   های متبرکهو بقعه 

بهبود   این تا بهبود پیدا کند ها آنیکی از  کافی است که . تنهانیستدر کار  ی اجابت و هیچ 

در نظر گرفته شود و این چرخه  شفا  ااصطالح، حاصل شده پس از درخواست وضعیت

 مراجعه پایدار بماند.

به   از دالیل اصلی  عمل کنند زندگان رله یا علیه توانند بکه مردگان می چنین طرز تفکری 

های  ای که مثال پدیده ، شودمحسوب می ۱احترام به مردگان ای به نام وجود آمدن پدیده 

یی  خوراکجو -یشکارچ  ه لیدر قب  ،توان دید. به عنوان مثال را حتی امروزه هم می از آن  زیادی  

 
1 Ancestor Worshiping 
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وجود   نیچن ن یا ی باور ، شودکه یک قبیله بدوی محسوب می ۱ی ویدر بول رونو یس  به نام 

  اکانشیکه ن رود ی م ی فرد در شکار خود ناموفق است به سمت محل ک یکه  ی دارد که زمان

 .درخواست کمک کند موفق  یو انجام شکار افتنیبرای ها آن تا از  اند در آنجا دفن شده 

 .اند بوده   یقابل انیخودشان شکارچ اتیکه در زمان ح یاکانین

  ۲نو  نهیپاپوآ گساکن  یمردمان بوم  هایی ازگروه  ،باره های بسیار جالب در اینیکی از مثال

حضور  هزارسال قبل در آنجا    4۰خردمند ساکن آن از حدود    یهاکه انسان   یااست، منطقه 

  ۱۰را در حدود  یموفق شدند کشاورز زین نینقاط زم  ریو به صورت مستقل از ساداشته 

 سال  حدود بوده است که تا    یبه قدرها  آن   یدورافتادگ  حال،. با اینهزار سال قبل آغاز کنند 

  ی کشف نشده باقها  این گروه به آنجا رفتند،    ییایاسترال  یطال  ندگان یکه جو  یالد یم  ۱۹3۰

  دنی د یبرا  یبه عنوان شاخصها آن از  بتوان عمال  شودی که باعث م ی. موضوعند مانده بود

  یرا از جامعه بزرگ جهان  یری پذ ریاختالط و تاث زان یم نی که کمتر برد بهره  ییباورها

  یو کشاورزان یاله یقب یمالحظه کردند در واقع زندگ  ییایاسترال ندگانیاند. آنچه جوداشته 

پس از مرگ و   یبه زندگو اگرچه  اند کرده ی م  یکوچک زندگ  ییبود که در روستاها یبدو

خدا یا خدایی آسمانی در  اما اثری از اعتقاد به  باور داشتند  محترم بودن روح درگذشتگان

پوست د یو سف دهیپررنگ  ییایاسترال انگانگ یکه با ب یزمانها آن. شده استدیده نمی ها آن

ها آن  دارید ی که برا اند را مالقات کرده  اکانشانیکه روح ن کردند ی روبرو شدند تصور م

ها آنهستند که  ی تازه وارد همان ارواح یهابه ی غر نیکه ا کردند ی تصور مها آناند. آمده 

شده  متعجب  ی به قدر یحت افراد این قبایل .ند اه کرد ی مالقات مها آن با  شانیاهایدر رو

 !نی از زم  ایاند ارواح از آسمان آمده  نیا دانستند ی بودند که نم 

ارتباط با مردگان حتی در قرن بیست و یکم میالدی هم باور عجیبی نیست و برای   به  باور

 رفتارو شاهد  ترین قبرستان محل سکونت خود بزنید دیدنش کافی است سری به نزدیک 

مطابق آمار،  تر در مثالی دقیق  اند.که بر سر قبرهای عزیزان خود حاضر شده باشید افرادی 

 نی اند و احضور آن را حس کرده   ای  اند ده یروح د  ایاند که  ادعا کرده   هایی کایدرصد از آمر  ۱۸

 
1 The Siriono Nomads of Bolivia 
2 Papua New Guinea 
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حاال   است.  دهیدرصد رس   ۲۹ارتباط با مردگان مطرح شده، به  احساس  که بحث    ی آمار زمان

  یا افغانستان  مانند ایران   اسالمی  در کشوری  ، در نظر بگیرید اگر یک نظرسنجی مشابه با این

 به دست خواهد آمد.   شود، چه اعداد و ارقامی انجام

و تبدیل مرگ زیستی به    بیولوژیکیبه نظر با رسیدن به جاودانگی  ما در عصری هستیم که  

هنوز  دهند که ما  حال، آمارهای این چنینی نشان می با این  .نداریمفاصله زیادی    ،یک افسانه

هایمان را درمان که بیماری  های مدون و آزموده شدهدهیم به جای آموخته ترجیح می هم 

را تا جایی   شناختمان دایره الکتریسیته و اینترنت را برایمان به ارمغان آورده و  کرده،

  پیرو همچنان  ،اند باز کرده  و حتی فراتر از آن  مشاهده مانند لبه جهان قابلانگیز خیال

برای  ساده مردمانی که حتی در تهیه یک دکمه  .باشیمباورهای مردمان باستان 

این خود یک مثال دیگر از این واقعیت است که ما همواره   .اند عاجز بوده  هم شانهایلباس 

. در  کنیمهایمان زندگی می از نادانسته  وی کرمحیط  یک  بهتر    بیان به    یا   دایره یک  وسط  در  

از نادانی   ، با عبور از آن و  کره برسیمفارغ از این که چقدر سعی کنیم به سطح این  نتیجه 

به بیان   .شودتر می هم بزرگ  آن کرهشعاع هرچه بر دانشمان افزوده شود،  ،خارج شویم 

 اما شوند های قبلی دانسته می نادانسته  بخشی از با افزایش دانش ما، اگرچه  دیگر،

 .شوند زمان آشکار می هم هم های جدیدی نادانسته

دوران    یابتدا در   خوراکجو -یشکارچ یهاله یقب به مردگان توسط  احترام  یهااحتماال نشانه

مشاهده کرد. به   ز ین یمشابه امروز  لی( را بتوان در قباشیهزار سال پ ۱۲)حدود  یسنگ نو

تحت عنوان »جشن مردگان« دارند   یمراسم  ی امروزیدر کانادا  ۱بوه یجاُ  لهیعنوان مثال قب

.  شودی فراهم م ییمواد غذا دگانمر  یو برا  شودی سال برگزار م 3تا  ۲هر  یکه ط

دعوت روح مردگان   یبرا یمردگان خود مراسم رقص یبرانیز  ۲فوت بلک یهاسرخپوست

 .کنند ی خود برگزار م

های  برای برگزاری آئین آغاز تدریجی یکجانشینی، ساخت اولین معبد و اصطالحا محلی 

هالل  ای به نام همگی در منطقه  3جمعی، شروع اهلی کردن حیواناتی مانند بز و گوسفند 
 

1 Ojibwe 
2 Blackfoot Indians 

 رسد.هزار سال قبل هم می 3۲حتی به حدود  زیادی دارد وها قدمتی بسیار برخی معتقدند که اهلی سازی سگ 3
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ای که به عنوان یکی از مهدهای  به وقوع پیوسته است. منطقه  داس بارور ای ۱زیخحاصل

و هم از لحاظ  خیزی زمین از لحاظ آب و هوایی و حاصل هم  و  شودتمدن شناخته می 

  بوده در موقعیتی بسیار مناسب  ،موقعیت جغرافیایی به عنوان پلی میان آفریقا و اوراسیا

مورد   ز ین یو آغاز کشاورز ینیکجانش یقبل از شروع  یحت زیخمنطقه هالل حاصل . است

  لی که شواهد به دست آمده در اسرائ  یخوراکجو بوده است به طور -یشکارچ  یهاه ل یتوجه قب

جو و   یآورمردمان آن منطقه به جمع  ،هزار سال قبل ۱۹از آن است که در  یحاک یکنون

 .اند پرداخته ی م یبادام، پسته و انگور وحش تون،یز ن یو همچن یگندم وحش

 
 ای شبیه به کمان و دارای آب و هوای مساعد برای کشاورزی، منطقهزیخهالل حاصلمنطقه  :۶شکل  

توانسته متوجه این کم می زیسته با کمی دقت کم انسان خردمندی که در این دوران می 

آیند که در سال گذشته دانه  هایی به عمل می موضوع شود که گیاهان جدید در همان محل 

بر روی زمین ریخته شده بود. رسیدن به چنین فهمی به مرور زمان خود عاملی  ها  آن و بذر  

سال پیش    هزار   ۱۲تا    ۱۰توان در حدود  نتیجه نهایی آن را می   وده  برای شروع کشاورزی بو

و البته رشته کوه زاگرس در مناطق  ه ی شمال عراق، جنوب ترک ه، ی شمال سور ل، یاسرائدر 

 مالحظه کرد.   رانیا یغرب

خیز  هالل حاصلترین شواهد مربوط به شروع دوران کشاورزی به منطقه اگرچه قدیمی 

ای در طول تاریخ نبوده که مردمان ساکن آن به  مربوط است اما این منطقه تنها منطقه 

 
1 Fertile Crescent 
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شواهد حاکی از این است که در   .اند صورت مستقل موفق به ورود به دوران کشاورزی شده 

تحولی که   .شوددر سالیان بعدتر دیده می  حتیسایر مناطق کره زمین هم چنین تحولی 

به عنوان مثال موازی دانست.    تحولیتوان آن را نوعی  تقل به دست آمده و می به صورت مس

دره رودخانه  شدن و پرورش آگاهانه برنج در  یشاهد اهل ش یسال پ ۸۹۰۰در حدود 

در   ۲رودخانه زرد  سیالبی پرورش ارزن در دشت نیو همچن یامروز  نیدر چ ۱تسه انگی

به صورت مستقل    یامردمان منطقه   دنیاز رس   گر یمورد د  .میهست   ش یسال پ  ۸۵۰۰حدود  

  ،3یچی ج پکاکه شواهد پرورش   یی. جاد یدنو   نهیپاپوآ گدر  توانی را م یز به انقالب کشاور

  دنیشواهد رس   . مشاهده کرد  توانی م  شیهزار سال پ  ۱۰را از حدود    شکریو ن  ۵م یَ، موز،  4تارو 

در مناطق   تواند ی م ،نو نهیپاپوآ گو  نیبه صورت مستقل، عالوه بر چ یبه دوران کشاورز

مشاهده شود.  نیز قای آفر ی جنوب صحرا و  ۶انهی م ی کایمانند پرو، آمر  یگرید

  ترک ینزد  ، به آن اشاره کرد توانی م جان یکه در ا ینینشکجاینکات شروع    نیتراز مهم  یکی

  یهاانسان  لیکه قبا یبوده است. موقع ها آن  رفته  از دست  زانیعز به زندگان  شتریشدن ب

در زمان مواجهه با   ،داشتند  ییخوراکجو -یو سبک شکارچ ی نیکوچ نش ی خردمند زندگ

دفن رها یا  است،    افتادهی مکه مرگ اتفاق    یدر همان حوال   رااز اعضا، معموال آن    یکیجسد  

  یحمل و نقل طوالن ی برا یمناسبابزار ها آن این بوده که  چنین کاری . علت کردند ی م

  عمال ها آن برای  معنا بوده که  نی به ا ن یاند. انداشته  را که رو به فساد بوده است یجسد 

  ینینشکجایبا شروع  ،حالنیمقدور نبوده است. با ا زانیمحل دفن عز یشگ یمالقات هم

  ، مردگانبازماندگاناز نظر در این دوران . دهد ی موضوع رخ م ن یدر ا یاساس  ی رییتغ

جایی  ها آن قدر که برای ن آ، هستند قدرت  یو حت ، احترامتیاهم یداراهایی انسانافر

های  انسانبا پیدایش یکجانشینی، . شده استتپه ساخته گوبکلی مخصوص و عظیم مانند 

کاهش   .رند یقرار بگ  درگذشتگان خودفاصله ممکن با  نیتردر کم  توانستند ی م خردمند 

  شیافزا  جه ی نت به بازماندگان و در مردگان  یدائم یادآور یموجب  توانستهی که م ایفاصله

 شود.ها آن عزت و احترام 

 
1 Yangtze River Valley 
2 Yellow River 
3 Pandanus 

4 Taro 
5 Yam 
6 Mesoamerica 
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کردند  مردگان معموال در همان زمینی که خود روزی بر روی آن کار می در دوران کشاورزی  

در اوایل   که  تحاکی از این اس  شواهد  .شدند دفن می محل سکونت خانواده  ی و در نزدیک

این نزدیکی در برخی موارد   ،هزار سال قبل ۱۲تا  ۱۰شروع دوران کشاورزی و در حدود 

دفن عزیزان در زیر  رسم  ،هابه طوری که مطابق یافته  .حتی از این هم بیشتر بوده است

د توجه بوده  پایبند بودن به این رسم به قدری مور  ها در این دوران رواج داشته است.خانه

بر روی قبر عزیزان   خود راخانه یک فرد که  حتی در برخی موارد مشاهده شده استکه 

 . کرده استخود بنا  

  ،شده استداخل قبر مردگان قرار داده می در این دوران با نگاهی به اجناس و اشیایی که 

مالحظه کرد.  نیز های خردمند در این دوران را ن تغییرات در نوع نگرش انساناوتمی 

هزار سال قبل شروع شده حاال در این دوران به جایی رسیده   ۱۰۰موضوعی که از حدود 

  یکه برا یبه طور  .کند ی م رییجسد تغ تیقرار داده شده، بر اساس نوع جنس یایاش که 

 نی د یبساُاز جنس  ییهاغه یت و داس  مثل  کامال اختصاصی یی ایمردان شاهد حضور اش 

برای  کمک به فرد مرده  ی و برا بوده ها آن  ی منعکس کننده سبک زندگ  که  یابزار. میهست

 ییای اش نیز  است. در کنار جسد زنان    شدهی او قرار داده م  جسد   کنار  رد   شروع زندگی بعدی،

  یاز جنس استخوان  یی کمربندها  ، پابند   ،دستبند   ز، یآوگردن   ،یو صدف   یسنگ   یهامانند مهره 

 .شودی م  ده یدها آن مانند  ی ورآالتیزو 

ها آن خوراکجو به نحوی بوده که -شکارچی هاییکجانشینی بشر و در نتیجه نزدیکی گروه 

 .اند نموده ساخت بنا و کار کشاورزی در زمین مجاور خانه خود می   به   در کنار یکدیگر شروع 

طور که در ابتدای  منجر به تشکیل روستاهای کوچک شد. همان  و در ادامه  کمامری که کم 

  اولیه  یکی از مناطقی که بایستی نتیجه همگرایی  ای مختصر شد این بخش نیز به آن اشاره 

ای  منطقه   .است وک یهوچتل ای به نام منطقه  ، دمشاهده کردر آن    را  پیشاتاریخیهای گروه 

خردمند برای تشکیل شهر در آنجا  انسانهزار سال که اولین تالش  ۹با قدمتی در حدود 

موضوع دفن   دنید یبرا باستانیخوب  هایمکان از  ی کی وکی هوچتل  .صورت گرفته است

وجود    ای ازنمونه   وک یهوچتل یافت شده در    بناهای  خانه است.  ی کینزد  ایمردگان در داخل  
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ه  بود   چسبیدهبه هم  فشرده و    هاییخانه   که شامل  است  ۱نوعی شهر اولیه   یابزرگ    یروستای

، هاآن هر یک از محل ورود به و تنها  بوده  از هر چهار طرف بسته هایی که. خانهاست

دسترسی به    یکی بوده و  هر خانه  راه ورود و خروج  .استبوده  در سقف    ای تعبیه شدهحفره 

عالوه بر ورود و خروج در   راه،است. این  به پلکان یا چیزی شبیه به نردبان نیاز داشته ،آن

را به بیرون   دود ناشی از پختن غذا در اجاق خانهتا  کردهنقش دودکش خانه هم عمل می 

چیزی به اسم کوچه  که    شدهمی ه این  ب  چسبیده بودن منازل به یکدیگر منجر   .هدایت کند 

عبور و   راه ممکن برایتنها ها سقف خانه و وجود نداشته باشد  وکیهوچتل رو در یا پیاده 

با کمک  نیز  هاشده و سقف می ها با گچ پوشانده خانه  یداخل ی رهااوید .باشد  افرادمرور 

توان  با آن را هنوز هم می  مشابهموضوعی که موارد  .اند شدهمیداشته نگه  ی چوب یهارک یت

 در مناطق روستایی مالحظه کرد. 

از    ی قبر در بخش کوچک  ۵۰۰از    شیکه ب  دهد ی منطقه نشان م  نیانجام شده در ا  اتیکشف

ها یافته که    ی به طور   .اند ها قرار داشته قبرها در کف خانه   اکثر شده است که    دایمنطقه پ  نیا

داده است. عالوه بر   ی قبر را در خود جا ۸ ک ینزدصورت متوسط به  خانه دهد هر نشان می 

  یی دانه اُخرا با رنگ   ، محل  ن یشده در ا  افتی  یهاشده در کنار اجساد، استخوان   افتی  یایاش 

قدمت استفاده از آن برای چنین  ،که مطابق شواهد  یادانه رنگ  .شده بودند  ی زیآمرنگ

شده در کنار   افتیموارد  نیترالباز ج یکی. رسد می هزار سال پیش  ۱۰۰ حدود  کاری به

شناخته شده   نه یی آ ن یکه اول یانه یی است، آ نید یمدور و از جنس اُبس نه یی آ ی اجساد، نوع

مورد هم   نیبه ا یها حتکه بازمانده رسد ی . به نظر مآید به حساب می بشر  خیدر طول تار

   خود دارند. ی رو  دن یبه د ازین مانند خودشان  نیز  اند که مردگاندقت کرده 

 معابد ی را نوع این بناها توان یاند که به نظر م ساخته بوده  ی مخصوص بناهای  ی حتها آن

  .و خاطره درگذشتگان در نظر گرفت اد یداشتن زنده نگه  یبرا  مشخص و مقدس اولیه 

ساخته شده  ها  آن و حتی درخواست کمک از    احترام به مردگان   ی برا  که   ی مقدس   یهامکان

هایی مانند داشتن محصول فراوان، باران خوب، دور بودن بیماری و دفع  کمک بودند،

 دشمنان.

 
1 Proto-city 
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 وکیهوچتلدر  (پایینمنفرد )( و ساختار یک خانه باال) هامجموعه خانهنمایی از  :۷شکل  
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 وکیهوچتل نوعی آیینه اُبسیدین یافت شده در منطقه  :۸شکل  

  یساخت بناها  ی احترام به مردگان و حت  ش یکه با افزا  یو سپس کشاورز  ینیکجانشیشروع  

منجر به اتفاق مهم  توانسته ی م، همراه بوده است شیایارتباط و احتماال ن ی مخصوص برا

که پس از دعا و درخواست کمک از   ی بشر خردمند شود. کشاورز خ یدر طول تار ی گرید

مهربانش،   مادرکه روح  ی، پدرشدهخوب روبرو  محصولبار با  نیروح جد کشاورزش چند 

  یشکارچ  ک یو    کردهدرخواست کمکش را پاسخ داده و به او در بهبود حال فرزندش کمک  

کمک   داشتن شکار خوب  به او در  بودند و همواره یقدرتمند  انیشکارچ ، اکانشیروح نکه 

  یهر کدام به فراانسان این افراد،  .کنند ی م  یهم زندگ یکیدر نزد  یحاال همگ ، اند کرده 

های خاصی است و در بعضی موارد محتمل بوده که فرد  شخصی معتقدند که دارای قدرت

مردگان خود را در چندین زمینه  و  گذاشتهدو توانایی  یا ای پا را فراتر از یکو خانواده 

هایی اختصاصی  توانسته منجر به ظهور تدریجی فراانسان چنین روندی می  نیرومند بدانند.

ند گره از مشکالت اه توانستاند و می ک یا چند زمینه دارای نیرو بوده شود که هرکدام در ی

  ،با یکدیگر این اجداد نیرومند مقایسه های دیگر باز کنند. قبیله  بازماندگان و حتی مردمان 

 با یکدیگر  دوران   مردمان آنزندگی اجتماعی    و  موضوعی اجتناب ناپذیر و ناشی از برهمکنش

رساند که یکی بگوید جد کشاورز  کار را به این جا  توانسته می ایمقایسه . چنین بوده است

بگوید در مقایسه   مثال یا  است تو بهتراز جد کشاورز  رسانی و اعطای موهبتدر کمک  من

 د.کنن روح نیاکان شکارچی من شکارهای بهتری را برای من فراهم می   ،با سایر اهالی دهکده

هایی باشد که  انتخاب فراانسان منجر به  در هر زمینه توانستهمی نتیجه چنین طرز فکری 
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اند به عنوان مثال توانسته ها را خدایانی مینیاتوری دانست، پیشاخدایانی که می توان آن می 

آورنده باران، اعطا کننده شجاعت و دالوری، فروفرستنده خشم و بال و مواردی از این دست 

منجر به تقویت احترام به برخی از این نیاکان درگذشته  که   این چنین هاییمقایسه باشند. 

هایی از شروع گام سوم در ساخته شدن اولین زمزمه  عمال موجب شنیده شدن ،شدهمی 

در  به پاسخی بهتر تبدیل خواهد پاسخ می گامی که در آن یک  .شودمی نظریه همه چیز 

 شود. ی دیگرهاپاسخ مقایسه با 

  ییند که توسط بازماندگان به خداابوده  یو اجداد اکانیهمان ن  انیباور که خدا نیا

مطرح  نظرات مشابهی با آن  ز یو از همان دوران باستان ن ستی ن  ید یموضوع جد  اند،دهیرس 

در   ان یباور بوده که »خدا نیبر ا زین ۱اوهمروس  یونانی لسوفیکه ف ی به طور .بوده است

 .«اند دهیرس  ییبه خدا ایکم توسط رعااند که کم بوده  یانیفرمام واقع همان حک

از نظر مردمان آن دهکده از  ی اجداد نیرومند یک دهکده مشخص نیست که دقیقا از کِ

ضوع  دو مواند اما به چیزی شبیه خدایان امروزی تبدیل شده کم لحاظ توانایی و جایگاه کم 

و اصطالحا قبایل   ها. اول این که هرچه دهکده ها حساب کردتوان روی آنوجود دارد که می 

به عبارت دیگر باید اجداد    .اند اجداد نیرومندتری داشته   طبیعتا  ،اند تر بوده یکجانشین بزرگ

رخدادهایی که پس از درخواست کمک از آن اتفاق  طی  چوناند داشته نیرومندتری می 

تر جلوه  قوی  طالح »ارواح باستانی«صااین به خواه یا ناخواه برخی از ، اده استافتمی 

برای   امسال چند درخواستش کافی بوده است یک خانواده متوجه شود که . اند کرده می 

ببیند که هرچه   »اجابت« شده و خانواده دیگری  ، توسط ارواح نیاکانش محصول خوب 

این باعث روند. از بین می  همچنان ای ندارد و محصوالتشفایده کند درخواست کمک می 

 سایربیشتر از  برخی از این نیاکان توانایی ،هامردمان ساکن آن دهکده  نظر ازکه شده می 

احترامی که حتی   . شودها نیز افزوده آن  مقام و ارج بر و درنتیجه  نیاکان درگذشته باشد 

کرده  به پذیرش آن می مجبور  کم  نیز کم را    ند ادهش هایی که بازمانده او محسوب نمی انواده خ

تر تعداد افراد و نیازها نیز بیشتر بوده است در نتیجه  های بزرگ از طرف دیگر در گروه   .است

شده  می شان به امور دیگر نیز توسعه داده قدرتاجداد منتخب بایستی دامنه  ،خواهنا خواه

 
1 Euhemeros of Macedonia 
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فقط ی صغیرتخص  یک زمینه برای این منظور نیز کافی بوده که یک روح باستانی در  .است

  های متوالیبهتر بگوییم یک اتفاق خوب پس از درخواست   یا  بدهد به یک درخواست پاسخ  

را در نظر گرفت که از نظر   ایدرگذشته توان می  ،مثال به عنوان .دهد رخ  اوکمک از 

  تا مدتی برای یی کمک به مشکالت کشاورزی بوده است. بازماندگان  ابازماندگان، دارای توان

رجوع   او به  مانند باروری زمین و محصول خوب و بدون آفت  امور مربوط به کشاورزی

مشابهی را  اند که نتیجه مشاهده کرده  کم به بعد کم  جایی  یک از  حال،. با این اند کرده می 

مهر و محبت   درمان بیماری،  مراجعه برای طلب باران، های دیگر مانند توان در زمینه می 

اگرچه ممکن است   این که  دیگرمورد    .مشاهده کردمواردی از این دست نیز    و  بیشتر همسر

های یکجانشین قبیله  یکی از این اجداد مورد احترام   ،هزار سال قبل ۷تا   ۱۲در جایی بین 

مجبوریم تا حدود   ،اما به دلیل فقدان مستندات شدهپرستیده می یک خدا به عنوان رسما 

.شدن مستندات قابل اتکا صبر کنیم پیداو   پیش سال ۶۵۰۰
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۱۰۹ 

 ! قادر مطلق یخدا شود؛ی ساخته م زی همه چ ه ینظر نیاول

 

 

از مادری به نام نادانی، فرزندی به نام ایمان زاده 

 .شودمی

 جرمی تیلورــ .

وجود مراسم و آداب  از  ی دست آمده حاککه شواهد به  به بعد پیش  هزار سال  ۴۰از حدود 

  زیاد ی آگاه یهانشانه  توان ی در زمان دفن مردگان است، عمال مزیاد  اتیجزئ یدارا

مردگان را   یمشخص برابرنامه داشتن  یبعد از مرگ و حت ی خردمند از زندگ یهاانسان

  ، دورانخردمند در آن  یهانسانا میوجود ندارد که بدان مدرکی ،حالن یبا ا .مشاهده کرد

 اند دهیپرستی را م مانند خدای آسمانی زیبه نام وجود باالتر و قدرتمندتر از همه چ یزیچ

تا حدود   یموضوع حت نیاشواهد مستندی از  .یا خیر اند حداقل به وجود او باور داشته ای

اگر خواسته    حال،با این   .شودینم  دهیتپه بنا شده است هم د یکه گوبکل   شیسال پ  ۱۱۵۰۰

توان  بندی از درک، فهم و نوع نگاه انسان خردمند تا اینجا داشته باشیم می باشیم یک جمع

 ترین ناممکنن کار نیست و مهم که مردن پایا  به این نتیجه رسیده  این گونه گفت که حاال او

که دنیای دیگری   شده مطمئن حاال است. او شده زندگی او تا به آن روز، برایش ممکن 

او حتی تقریبا مطمئن شده   وجود دارد و مرگ پلی برای رفتن به این دنیای پسین است.

 تواند مثبت یا منفی باشد.توانند بر روی زندگی او اثر بگذارند، اثری که می که مردگان می 

تبادل آرا و نظرات، رشد فرهنگ و   ن،ینشچ کو  یهاو اختالط گروه  ینیکجانشیبا شروع 

 رسدمی  ییکار به جا ،خردمند در چند هزار سال بعد  انسانفهم  زانیم شیافزا نیهمچن

 توانندی مشوند، موجوداتی که  می  یاتور ینیم  انیبازماندگان همچون خدا  د یکه مردگان از د

که  پیشاخدایانی  .ند یایبها آن  یاریبه  از یدر مشکالت کمک کنند و در وقت نها آن به 

از   خردمند انسان البته  تبدیل شوند. ی غیرانسانی و ماوراییانکم به خدایاند کم توانستهمی 

در چه سطحی    ، این که آنچه به آن باور دارند در مقایسه با آنچه قرار است بعدا به آن برسند 

را متوجه  ها  آن کم  حال قرار است که گذر زمان کم با این  ، آگاه نبوداست  و توانایی    از قدرت

 ابعاد بیشتر ماجرا کند. 
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 قادر مطلق! یخدا شود؛یساخته م ز یهمه چ هینظر نیاول فصل پنجم:

۱۱۰ 

  انیمهمان    ای  ۱ن یالنهر  نیبدر    ، »خدا«  نوشته شده در مورد وجودی به نام  یهانشانه   نیاول

به نام   ییخدا. تاس  یافت شده  ، جایی حوالی دو رود دجله و فرات در عراق امروزی رودان

ورکننده و  ر، آبی باشده استخدایی مرتبط با آب و زمین در نظر گرفته میکه  2یاِنک

النهرین در زبان مردمان بین  به نظرضمنا بد نیست به این نکته نیز اشاره شود که  .شیرین

 تنها یک کلمه برای اشاره به هر دو مورد »آب« و »مایع منی« وجود داشته است.

 
 منطقه بین النهرین نمایی تقریبی از  :۱شکل  

به دست   یدر جنوب عراق کنون  3دو یار  شهر باستانی  انجام شده در  یهااز کاوش   هاافته ی  نیا

  ۶۵۰۰است که قدمت آن به حدود    ییخدا  نیچن  یبرا  یاز وجود معبد   یآمده است و حاک

  ۶۵۰۰گوید که از حداقل حدود ها به صورت مستند به ما می این یافته  .رسد ی سال قبل م

اند، آن اجدادی که  سال پیش، آن ارواح باستانی که در نوع خود خدایانی مینیاتوری بوده 

توانستند خیرخواه و کمک کننده یا در نقطه مقابل شرور و کینه توز باشند، حاال وارد  می 

در این دوره، این پیشاخدایان، این خدایان مینیاتوری حاال اند.  مرحله جدیدی از تحول شده 

اند یا حداقل جای خود را  کم به خدایانی اولیه و در نوع خود منحصر به فرد تبدیل شدهکم 

 اند. به چنین خدایانی داده 

 
1 Mesopotamia 
2 Enki 
3 Eridu 
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 قادر مطلق! یخدا شود؛یساخته م ز یهمه چ هینظر نیاول فصل پنجم:

۱۱۱ 

عمال نمادی از افزایش روز به روز و   کهرا خدایان اولیه نامید ها آن توان خدایانی که می 

اور به وجود ارواح باستانی هستند. باوری که پایبندی چند هزارساله انسان خردمند توسعه ب

به آن، او را قانع و از لحاظ ذهنی آماده پذیرش این موضوع کرده که نیرویی فراتر از او  

 ها راآن که انسان خردمند  رسیدهحاال در ادامه، کار به جایی  .تواند وجود داشته باشد می 

پرستش و حتی   ،الیق ستایش ، اانسان که خدایانی کامال متفاوت از انساننه انسان یا فر

 .داند می ساخت معابدی مخصوص 

هزار   در افکار انسان نسبت به باورها و عالیقش در طول چند این چنین تغییر و تحولی 

تمایل داریم که در توصیف چیزی    ذاتا  هاما انسان نیست چرا که    یعجیب  ، اصال موضوعسال

بتی نشکستنی تبدیل   هدفمان را به توصیفاتی که. که خیلی دوست داریم، اغراق کنیم

ثبت شده  در طول تاریخِ  . ببردزیر سوال هم قوانین طبیعی را  حتی ممکن استکند و می 

مقام خدایی  شده است که مردگان خود را به ها دیده چنین رفتاری از انسان  به دفعات نیز 

توان از ایزدانگاری  های زیادی می مثال   .شودگفته می   ۱ایزدانگاری، رفتاری که به آن  برسانند 

های درگذشته  فرعون  دا خوانده شدنخ توان به میها آن در طول تاریخ آورد که از جمله 

ژنرالی چینی  مانند )برخی از مردگان در چین باستان خدا خوانده شدن  در مصر باستان،

مسیح در دین  خدا خوانده شدن ، (پس از مرگش  3و یگوان به نام  2نگ یدودمان مر د

 . ، اشاره کرداناللهیعلی توسط علی   ه شدنخدا دانست و حتی مسیحیت 

  ییو اوج شکوفا  شودی م   ادیمحل آغاز تمدن بشر    نیکه معموال به عنوان اول   ن یالنهر  نیاز ب

کرد    اد ی ی مکان ن یبه عنوان اول توانی سال قبل بوده است، م  ۴3۰۰تا   ۶۵۰۰  ن یب یی جا آن

رسیدن به چنین باوری موید افزایش توانایی   اند.داشته   ییخود خدا  یکه به طور مستند برا 

را   ی شرفتیپ ن یاثر چندر توسعه باورهایش است.  انسان خردمند  و پیشرفت درک  شناخت

که شواهد  ی به طور . مشاهده کرد زیمحل ن ن یا ربرقرار د یاجتماع ی در زندگ توانی م

اند و  نبوده  ی معمول یانیشکارچ ایمحل صرفا کشاورزان  نی مردمان ساکن در ا د یگوی م

 
1 Apotheosis 
2 Ming Dynasty 
3 Guan Yu 
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 قادر مطلق! یخدا شود؛یساخته م ز یهمه چ هینظر نیاول فصل پنجم:

۱۱2 

کارگران،    ان،یهمچون کشاورزان، کارفرما  ی افراد  و  وجود داشته است  یمختلف  شغلیمراتب  

  روحانیونمعماران و البته  ان،بازرگانان، سربازان، هنرمند  ان،ی آبجوسازان، نانوا ران،یگیماه

 اند.وجود داشته 

و تجارت   د یبه نام اقتصاد وجود داشته و شامل تول  ی است که مفهوم  نیاز ا  یمستندات حاک

مس از عمان، الجورد از   افتیدر  ی پشم، چرم، روغن کنجد و جو در ازا  ،یبافپارچه

از   نید یبساز هند، چوب از لبنان، اُ ییایدر د یف و مردواراز پاکستان، صد  قیافغانستان، عق

 نی ا مردمان است. شدهی م گریقلع، نقره، عاج و البته برده از مناطق د  نیو همچن  هی ترک

  قانون مدون  ، یبادبان  قیارابه، قا  ، یگراند که از گاوآهن، چرخ سفال بوده   ی افراد  نیمنطقه اول

ها این بوده که  تر از همه این مهم .ند اه کردمی استفاده  هااندازهها و وزن استانداردی برای و 

برای اولین بار در طول تاریخ  اند و به همین دلیل است که مازبان نوشتاری داشته ها آن

از رفتار و تا حدودی از افکار یک انسان خردمند آگاه    و مستقیم   توانیم به صورت مستند می 

  منطقه  این مردم دستاوردهای از دیگر یکی ۱گیلگمش حماسه خلقبر این، عالوه  شویم.

  کالسیک  دنیای   ادبیات   در   شده   وده رس   شعر   اولین  عنوان   به   آن  از   که   دستاوردی   است،   بوده 

به خوبی دیده   مرگ  و همچنین موضوع ای که در آن نقش خدایان، منظومه شودمی  یاد

 شود.می 

، خدایانی  است  هبود هر شهر در بین النهرین باستانی دارای خدایی مخصوص به خود    ،به نظر

ترین معابدی که احتماال در هر شهر بلند   .شده استکه برای هر کدامشان معابدی ساخته می 

شده و فرض مردمان آن دوران بر این بوده که این خدایان  ترین ساختمان محسوب می و مهم 

کنند.در این معابد حضور پیدا می  ،در زمان حضورشان بر روی زمین

میان در اما  آید به حساب می مستند  خدای  ترینکهن  ،دوی ار، خدای شهر نکیاگرچه اِ

خدایان    زادهاین خدا نیز خود  وان به این مورد برخورد که  تمی های مردمان آن زمان  داستان

و پدر این  2ل ینلاِاِنکی در کنار برادرش ها آن هایی که بر اساس داستانبوده است.  ینپیش

 
1 The Epic of Gilgamesh 
2 Enlil 
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 قادر مطلق! یخدا شود؛یساخته م ز یهمه چ هینظر نیاول فصل پنجم:

۱۱3 

در حماسه گیلگمش چنین آمده  اند.  شدهترین خدایان محسوب می ، مهم ۱( نوآ)  آن  یعنی  دو

( و  )خدای آسمان وجود داشت و او بود که آنو 2نامو کهن به نام  یاتنها الهه  یزمانکه 

بود که منجر به تولد   یو ک  آنوو در ادامه ازدواج    آورد  ایرا به دن)الهه زمین(    3ی کخواهرش  

ایجاد   جه ینت  خود و در نیوالد  ییموجب جدا )خدای باد( لی نلاِ . وجودشد  و اِنکی لینلاِ

، خدایان مختلفی  بین النهرینمختلف شهرهای در   به نظر شد. نیآسمان و زم فاصله میان 

  ۴اوتو،  نلیل( )پدر خدایان انکی و اِ  شهر اوروک  یخدا  و نآخدایانی مانند    ،اند شدهپرستیده می 

و همسرش   اورک شهر  الهه    ۶ایشتاریا همان    ۵نانا یا  پور،یشهر ن  ی خدا  ل یانلشهر آرسا،    یخدا

از   .شهر الگاش  یخدا ۱۰رسوی نگ ینشهر اوما و  یخدا 9شاراشهر اور،  یخدا 8نانا، 7دومزوی 

نظر مردمان آن دوران، قدرت و توانایی هر کدام از این خدایان در یک یا چند محدوده  

 ،اوتو خدای خورشید  ماه، ینانا خداآسمان، خدای  آنوعنوان مثال به  .مشخص بوده است

  رابطه  زیبایی، عشق،خدای  اینانا ،طوفان و  زمین هوا،، باد یخدا  لینلاِ ،حقیقت و اخالق

   آب بوده است. یخدا اِنکیو  محصولخدای باروری و   ۱۱تموز   ،سیاسی قدرت  و جنسی

 
 آن خدایان از برخی دهنده نشان که ۱3اَِکد در شده یافت و باستانی ایاستوانه  ،۱2آدا  استوانه :۲شکل  

 اینانا و نکیاِ ،(اِنکی رسانپیام) ۱۴مود سای: ترتیب به چپ به راست از. است دوره

 
1 An (Anu) 
2 Nammu 
3 Ki 
4 Utu 
5 Inanna 

6 Ishtar 
7 Dumuzi 
8 Nanna 
9 Shara 
10 Ningirsu 

11 Dumuzid 
12 The Adda Seal 
13 Akkad 
14 Isimud 
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۱۱4 

زندگی  در  ها  آن و اثرگذاری    انسان خردمندی که روزگاری به قدرتمند بودن اجداد درگذشته

ی  نرا به خدایاها آن جایی که او  .حاال وارد مرحله جدیدی شده است ،روزمره رسیده بود

ها که موجوداتی متفاوت از انسانبل هایی نیرومند نیستند  تبدیل کرده که دیگر صرفا فراانسان

در  که  مالحظه کرد توان در داستانیرا می  احتمالی تبدیل اینهای هستند. یکی از نشانه

  باورهای مردماز  ی کیمطابق  .است اینانا ش و همسر خدای باروری و محصول ، تموز مورد 

هیوالیی    شود و به ناراحت می تموز  اینانا به خاطر ناراحتی از عیاشی و عدم توج    ن، یالنهر  نیب

  یدر آنجا زندان شهیهم یکه برا  یی جا ،ببرد  2زیرین  ی ایدنبه گوید که او را می  ۱گاال  به نام 

پس از مدتی پشیمان   نانایاحال،  با این بازگردانند.    ااو ر  توانند یهم نم   انیخدا  ی و حت  شودی م

الهه   3،گالیارشک ِسپس با کمک  .کند ی م  دایو او را پ رود یبه دنبال همسرش م شود می 

با   نانای. اکند ی از او محافظت م  ، شدهمی محسوب نیز اینانا  که خواهر بزرگزیرین  ی ایدن

و به زمین   را ترک کند   زیرین   یای ماه بتواند دن  شش   یتا هر سال برا  رسد ی به توافق م   تموز

ماه بعدی به    ششبپردازد و سپس برای  ها  آن در زمان رشد محصوالت به مراقبت از    بیاد تا

بازگردد.  زیریندنیای 

خدایی قبال بر روی  چنین دهد. اول این که دو موضوع را نشان می حداقل چنین داستانی 

که روزی روی زمین  مانند اجداد درگذشته ) کرده استزندگی می مردم  مانند زمین و 

که از نظر    )مانند یک انسان  شود  دیگردنیای    توانسته وارد  مرگپس از  تنها  و    (اند زیستهمی 

توانسته برای  ، روندی که می (شودوارد دنیای دیگر می  آن مردمان، تنها پس از مرگش

ی غیرانسانی بسازد.  نخدایادر نهایت ها آن درگذشته نیز به انجام برسد و از  هریک از اجدادِ 

امکان اثرگذاری    زنی  حضور داشته و در زمان نبودنش ماه    ششاین خدا تنها    مورد دوم این که

انسان خردمند در آن دوران  ای که خدایان اولیه دهد نداشته است. موردی که نشان می 

تنها   تموز کنند.  هنوز خصوصیات انسانی زیادی را با خود حمل می   ، انتخاب کرده  خود   برای

 ماه دیگر که بیکار است ششماهی که کشت و کار برقرار است حضور دارد و در  ششدر 

احتماال این داستان برای این ساخته   منتظر بماند. زیرینبایستی در جایی به نام دنیای 

رسیده  ه دوم و سرد سال که کشاورزی به انجام نمی ما ششدر  تموز شده تا عدم فعالیت 

 
1 Galla 2 Underworld 3 Ereshkigal 
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۱۱5 

اند، آن هم طوری که هیچ خدایی  نیای پس از مرگ فرستاده . آن را به دکند   توجیه است را  

 زنی همسر و کمکاند تا با چانهاستثنایی برایش گذاشته   ،با این حال  .نتواند آن را بازگرداند 

ماه دوم که به حضورش نیاز  شش، بتواند در است دنیای زیرین الهه  خواهر همسرش که 

 مسئولیت جدید  تموز رخدادی است که چنین پس از  است، روی زمین حاضر باشد.

 گیرد. وندی دنیای زیرین را هم به عهده می خدا

شوند اما از نظر نوع عملکرد و جایگاه خدایانی این چنین اگرچه رسما خدا محسوب می 

های بسیار زیادی از  که هنوز نشانه  شوند، خدایانیتاریخی خدایان اولیه محسوب می 

تفاوت خیلی خاصی با   ، تقریباشود و جز نام و جایگاهدیده می ها آن رفتارهای انسانی در 

خردمند   های انسانگیری این خدایان اولیه در ادامه پاسخشکل  اند.ارواحی قدرتمند نداشته 

مرگ و نیستی بوده است. با  ها آن ترین هایی که مهم هایش بوده، نادانستهبه نادانسته 

ها هستند و  این خدایان اولیه هنوز درگیر مشکالتی مشابه با مشکالت انسان  ،حالاین

ز به خوردن و خوابیدن، داشتن همسر، داشتن دارند مانند نیاها آن رفتارهایی مشابه با 

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  

موضوعی که  توان آن را اولین قدم از تصویرسازی خدایان دانست.  دور از ذهنی نیست و می 

هم داشته باشند که طبیعتا طبیعی نیازهایی ها انسان همانند  شده این خدایان باعث می 

هم به   یونانی لسوف یف ۱گزنوفانسبوده است.  کنندگانشبرعهده پرست هاوظیفه تامین آن 

گونه  و تعابیر انسان  یانگارانسانها به پوشاندن مفاهیم در قالب  و تمایل انسان   موضوع  نیهم

لباس  شوند،ی متولد م  انیکه خدا کنند ی تصور م  یافراد فان » د یگوی اشاره کرده است و م

  یدارا انشانیکه خدا ند یگوی م ی وپ یجسم و صدا هستند. مردمان ات ی و دارا پوشند ی م

و   یآب یچشمانها آن  انیمعتقدند که خدا 2ان یتراکهستند،  اهیس  یپهن و پوست ییهادماغ 

  انیاز خدا  ی ری تصو  توانستند ی نر هم م  ی و گاوها  هاسب اگر ا  حال،نیقرمز دارند. با ا  ییموها

 «مشابه با خودشان بود.  زینها آن  انیکنند، خدا  میخود ترس 
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 جایگاهش در( ایشتار) اینانا دهدمی نشان که اَکِد در شده یافت باستانی استوانه از نمایی  :۳شکل  

 از پس دوم مرتبه در که ۱نینشوبور  ،مقابلش در که حالی در دارد قرار شیر یک روی بر شیپاها و نشسته

 .است احترام ادای مشغول ،دارد قرار او

رسما دارای  النهرین در آن دوره زمانی،  ها حاکی از آن است که مردمان ساکن بین یافته 

، وجود  روحانی،  معبد   هایی که از وجود مواردی مانند اند، یافته بوده   افتهیسازمان    نید  نوعی

  ی مانند قربان  یتا انجام مراسمات شماری ب ی و تابوها دهاینبا ،دهایساخته شدن با و قوانین

و حتی تامین مواد   معبد  یاز درگاه خدا شیمثل توبه کردن و طلب بخشا یکردن و اعمال

 حکایت دارد.  غذایی به عنوان پیشکش به این خدایان

ما قرار دارد و آن را    ری پس از مرگ در ز ی ایکه دن دند معتقد بوتمدن بین النهرین  مردمان 

  ، پذیرفتنش به در زمین زیر پا مردگانفن دبا توجه به  که  اعتقادی .دند ینامی م 2رکاالیا

نکته مهم   رسد.عجیب به نظر نمی عنوان اولین برداشت این مردمان از محل زندگی بعدی 

در این  ،هاآن از نظر این است که  به دنیای پس از مرگ  النهرین در مورد باور مردمان بین

چنین در  ،هاآن از نظر  .یاز محاکمه و بازپرس  ی خبر نه و  استاز مجازات  ی نه خبر ،ایدن

که   ی مردگان .د هندی خود ادامه م  اتیبه ح یمبهم از زندگ یمردگان تنها در فرم  دنیایی،

  ییهاکمک به آنها در سوراخ   یمواقع زندگان برا  ی است و در بعض  وده گرد و غبار ب  شانیغذا

  3افشانشعملی که به آن    ،ختند یری م  یدنینوش   شانیبرا  کردند ی م   جاد یاها  آن   ی که در قبرها

 
1 Ninshubur 2 Irkallu 3 Libation 

www.AtheistIran.com

http://www.atheistiran.com


 قادر مطلق! یخدا شود؛یساخته م ز یهمه چ هینظر نیاول فصل پنجم:
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 های متفاوت دید.توان آن را به صورت مختلف در فرهنگ حتی هنوز هم می   شود وگفته می 

اند که دنیایی مشخص برای پس از  موفق شده ها آن اگرچه در مقایسه با مردمان گذشته، 

نیاز   موضوعی که  تا بر داستان اضافه شود.مانده    یبسیارجزئیات  مرگ خلق کنند اما هنوز  

دارد و بایستی اثر مشخص    شداستان  موجود در   هاینقص   درباره  او   فهم و آگاهی   افزایش   به 

 های بعدی مانند مصر جستجو کرد. آن را در تمدن 

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

 نی در ا نیالنهرن یمسایل ب آگاه بهو  اینالویشناس دانشگاه پنساستاد زبان ۱ساموئل کرامر 

ها که انسان بودند  دهیباور رس  نی به ا ی آن دوران به صورت راسخ ردمان»م :سد ینوی باره م

و پناهگاه   یدنینوش   ،ییمواد غذا  نی هدف دارند و آن هم تام   کی اند و تنها  ل ساخته شده از گِ

  توسط بشر رها نشد و  باوری که . «است ی از امور الهها آن در زمان فراغت  ان یخدا یبرا

مردمانی    .شودحتی هنوز هم به صورت مشابهی در میان مردمان قرن بیست و یکم دیده می 

و در   ل ها از گِقدند که انسانتکم و زیاد معها آن میلیارد نفر از  ۴ حداقل  که به گواه آمار

 
1 Samuel Kramer 

www.Atheistiran.comwww.AtheistIran.com

http://www.atheistiran.com
http://www.atheistiran.com
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و پیروی از  عبادت در زندگی ها آن ترین هدف مهم و  اند آفریده شده جایی به نام بهشت

داستان مردمان قرن بیست و یکم در مقایسه با داستان  البته  خدایی واحد است. دستورات 

های  این که انسان  از جمله  هایی جزئی داردپیش تفاوت هزار سال  پنج مردمان حدود 

ناشی از رشد فکری    که این  امروزی دیگر معتقد به فراهم کردن غذا برای خدایشان نیستند 

در طول   او چطور دهد که نشان می رشدی  .انسان خردمند در طول تاریخ خودش است

 تر خود داشته است.های اولیه و خام سعی در اصالح پاسخ ،تاریخ

پیش در بین  سال هزار  7تا  ۶در حدود  خردمند  هایسازمان یافته شدن افکار انسان

ترین گیری خدایانی اولیه نتایج دیگری هم داشت که یکی از مهم النهرین عالوه بر شکل

این ورود به این صورت بود  .  بوداجتماع و اقتصاد جامعه    بهاین خدایان  ورود تدریجی    ،هاآن

  شده ی اختصاص داده مها آن شهر به  یک نیسوم زم کی بایکه تقر  گردانندگان معابد که 

کم به سمت توسعه کار و بار و  کم ،اند کرده ی م  افتیدر یادیز یهاشکش یو پ ایاست و هدا

  جات،یشروع به پرورش غالت، سبزها آن که  یبه طور  .خودشان رفتند  یاصطالحا کاسب

اند که  بزرگ بوده  یمعابد به قدر  نیا زا ی گاو کردند. بعض یهاگله  ی و حت وهیدرختان م

آوردند. ثروت  یرو زی چرم ن یو حت یو چوب یفلز  یهاساختهپارچه، دست  د یبه تول یحت

وام هم   یه مردم عادب توانستند ی کرده بود که م لیتبد  ییهارا به بانکها آن معابد  ادیز

. همین رونق  بوده استی  درصد   33  ایبهره   دارای  حتی  در برخی موارد  که  ییهاوامبدهند،  

توانسته گردانندگان معابد را به این سمت ببرد که از چنین موقعیت و منصبی به هر  می 

 کنند.ن را حفظ آو روشی دفاع 

دانست   ش یسال پ  ۵2۰۰تا    ۶۵۰۰محدود به    ژه یبه طور و   توانی بر معابد را م  انیسلطه خدا

  یجیحال با شروع تدر نیبا ا معروف است.  ۱دوره اوروک به  یخیکه از لحاظ تار یادوره 

سال    ۴3۵۰سال تا حدود    ۵2۰۰از    و   که پس از دوره اوروک رخ داده است  2ی دوران دودمان

منطقه به    ایپادشاهان در هر شهر و . حاکمان کند ی م  رییاوضاع تغ ،ادامه داشته است شیپ

معابد را اشغال  یجا کنند ی م یکه سع  رسد ی م  ییو کار به جا رسند ی م یشتریقدرت ب

  جهی تناین شده بودند به عابد کشی و سود کالن مکه متوجه بهره ها آن برخی از . نند ک
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که   ی تئور این با  توانستند ی مها آن بهره نبرند؟  متیغن نیکه چرا خودشان از ا  دند یس ر

  انیخدا ت یاز مسئول ی بخش جه ی باشند و در نت ن یزم ی معابد بر رو  انیخدا ندگان یخود نما

خود را از آنچه بوده است   گاهیکه جا  نیابتدا ا  .دو نشان بزنند   ری ت  کیبا    رند،یرا به عهده بگ 

و کاهش  ها آن هم باالتر ببرند و به خود قداست ببخشند که عمال موجب توسعه قدرت 

اندوخته  ابد عکه در م ی و مال وتکه به ثر   نیا دوم   مورد  .است  شدهی امکان مخالفت با آن م

 داشته باشند. م یمستق  تینظارت و مالک ،شدهی م

 
  شده شناخته یواحد پول نیاول ،برخی از نظرو  سال ۵۰۰۰حدود  یبا قدمت نیالنهر نیب ۱شِکِل:  ۵شکل  

هم وارد عمل شدند به   انینقش خدا یدر دستکاراحتماال  یمنظور حت نیا یبراها آن

بوده است بعد  د یخورش  یارصانح یکه اوتو که قبال خدا میهست نیکه مثال شاهد ا یطور

 تیحاال مسئول  شد ی ماه در نظر گرفته م   الههنانا که    ای  شودی م  لیعدالت تبد   یبه خدا  نیاز ا

اند ادعای  توانسته در موارد شدیدتر حتی این پادشاهان می  عهده دارد.به ها را ها و گله دام 

 نی چن  ی برا  توانی که م   ییهااز مثال  ی کیخدا بدانند.  خدایی کنند یا خود را نمادی معادل  

سال قبل در اَکد بر   ۴2۰۰است که در حدود  2نیس نارامبه نام  یآورد، پادشاه یراتییتع

  یعنیاو  نیهر جانشدر مُ توانتایید چنین چیزی را می  تخت نشست و خود را خدا خواند.

  ن،یس آمده است: »نارام   ن یچن  نیس وصف نارام   آن در   در مالحظه کرد که    3المگ شو وا-لوگال

،  ۴ال کاتب، حاکم الگاش مگ شوو ا-لوگال  ا،یقدرتمند شهر اَکد، پادشاه چهارگوشه دن یخدا
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محسوب  2ر اوپادشاه از سلسه سوم  نیبود که دوم گر ید یپادشاه ۱ی شولگ  . ار تو«زگخدمت

در بیست . او کردحکومت  سال  ۴8و برای مدت  نیس قرن پس از نارام  ک ی با یتقر  و شد ی م

و هم پس از    یهم در زمان زندگ   ،و سومین سال سلطنتش ادعای خدایی کرد و پس از آن 

 .شد یم  دهیعنوان خدا پرستمرگ به 

النهرین مربوط است اما   یناگرچه در اولین شکل شناخته خودش به منطقه ب  توسعه تمدن

شواهد حاکی از آن است که این موضوع محدود به آن منطقه باقی نمانده و در مناطق دیگر 

 .اند گرفته پا کم کم در سطوح مختلف نیز  به تاثیر از بین النهرین یا نیز به صورت مستقل 

مدارک  به خصوص مصر که پرو، اروپای جنوبی و غربی، چین و پاکستان، مواردی مانند 

فارغ از نوع   .در آن بازه زمانی موجود است شثبت شده زیادی نیز از افکار و رفتار مردمان

یکجانشینی و کشاورزی است ها آن نقطه اشتراک همه  ،پیشرفت در هریک از این مناطق

 بوده است. ها آن که عمال قبل از دستاوردهای دیگر 

  ادیتمدن آن دوران  نیتره عنوان مهم از تمدن مصر ب توان یم  ، نیالنهر ن یپس از تمدن ب

تمدنی   . از خود بروز دادند   یمخصوص  یهاده یو هم ا  د کرد که هم به نوشتن مجهز شده بودن

معه مردمان بین جابه شباهت زیادش به پی  آن، با مشاهده ساختار و بافت اجتماعی که

کنار رود   از یکشاورز و با شروع شیسال پ 7۵۰۰از حدود  تمدن مصر  بریم.النهرین می 

  3نارمربه نام    ، فرعون  نیشاهد حضور اولنیز    ش یسال پ  ۵۱۰۰از حدود  و  است  آغاز شده    لین

  شده است و منطقه تقسیم می  ۴2در این زمان جامعه مصر تحت امر فرعون به  .میهست

کاتبان،   ران، یمهندسان، مد  وران،شه یها، کشاورزان، پمانند برده  یشامل افراد مختلف 

توان  از مشخصات دیگر جامعه مصر می   و البته اشراف زادگان بوده است.  ون یپزشکان، روحان

  های ثابت وقیمت ،اقتصاد متمرکزوجود  ،خدایان برای عبادتمعابد ساخته شدن به 

  همانند معابد بین النهرین، نیز    های که آن معابد   .اشاره کرد  معابد   صادیت فعالیت اقهمچنین  

در   انیکه مصر ییهااز جمله کاال .این مسیر شدند کم وارد اوضاعشان کم  به خاطر رونق

و محصوالت ساخته   روس یبه غالت، کتان، پاپ توانیم اند کرده ی صادرات خود استفاده م 
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الوار    ، یوپیاز ات  یوحش  وانیواردات طال از سودان، برده، عاج و ح  ی شده اشاره کرد که در ازا

 بوده است. غانستانو الجورد از اف ه یمس و قلع از ترک ونان،ی از  تون یاز لبنان، روغن ز

در    ۱هرودوت   ، یونانیمورخ  مصر باستان پر است از خدایان و مراسمات مذهبی به طوری که  

  وستهیپ  یمراسمات مذهب  یهستند که دارا  یمذهب  ی مردمانها  آن   »   د یگوی م  ان یمورد مصر

  برخی از خدایان متنوعی برای خود در نظر گرفته بودند که  مصریان . هستند« ی و مفصل

همسرش  ،پس از مرگ یزندگ ، یکشاورز ،یزیحاصلخ یخدا 2سیریزاُ اند ازعبارتها آن

از آن یاد   خدای آسمان و سلطنتغالبا به عنوان که  ۴حوروس  ،و فرزند این دو  3سیزیا

صلح، هوا و باد    یخدا  8شو ،  آسمانالهه    7نوت   ،خدای آسمان  ۶توث خدای ماه،    ۵ع رَ  ،شودمی 

 .ینظمی طوفان، خشونت و ب  یخدا 9ِست و 

شود، داشتن ظاهر  موارد مشابه زیادی میان خدایان مصر و خدایان بین النهرین دیده می 

  تخصصی بودن قدرت هر خدا و  و تولید مثل، محدود بودنمشخص، نسبت خانوادگی و 

به   .ها استاز جمله آن  ،به مواد غذایی و هدایای پیشکش شدهها آن موردی مانند نیاز 

بار در روز غذاهایی مجلل مانند گوشت، میوه، نان، انواع سبزیجات و    سهطوری که حتی تا  

هایی  شده است. خوردنیحتی کیک، آبجو و شراب به پیشگاه این خدایان در معابد تقدیم می 

گرفته شود، توسط کاهنان میان خودشان ها آن که البته با این بهانه که جلوی فاسد شدن 

است. از طرف دیگر، بعضا دیده شده است که در میان  شدهو گردانندان معابد تقسیم می 

های  خدایانی که قدرت مشابهی دارند اما در فرهنگ   برخیخدایان بین النهرین، ممکن است  

مورد    کیدر  مثال    .شوند اند با یکدیگر معادل و یکی در نظر گرفته  شدهمختلفی پرستیده می 

یکی تلقی شده و هردو معادل هم قرار    ی کد ماه اَ  یخدا  ۱۰نیبا س   ان ینانا الهه ماه سومر  ،آن

حال،  . با اینسین(-)نانا گیرند، به این معنی که به یک چیز اشاره دارند و یکی هستند می 

در میان خدایان مصری شاهد موضوع دیگری به نام ترکیب خدایان مختلف هستیم. به  

وجود داشته که   یبارور  یخداموسوم به  یی خدا عنوان مثال، در میان خدایان مصری،

 
1 Herodotus 
2 Osiris 
3 Isis 
4 Horus 

5 Ra 
6 Thoth 
7 Nut 
8 Shu 
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10 Sin 

www.Atheistiran.comwww.AtheistIran.com

http://www.atheistiran.com
http://www.atheistiran.com


 قادر مطلق! یخدا شود؛یساخته م ز یهمه چ هینظر نیاول فصل پنجم:

۱22 

، خدای مردانگی ترکیب  2مین بار با  هایی از زمان یک در برهه بعدا  که    بوده است  ۱آمون نامش  

 خورشیدخدای ، رَع  شود و یک بار دیگر هم با مین معرفی می -و با عنوان خدای آمون

 .شودی م  یرَع معرف-آمون  یو با عنوان خدا ختهیآم

 
.باستان برخی از خدایان شناخته شده در مصر:  ۶شکل  

توان به  برای نشان دادن میزان تاثیری که مصریان از مردمان بین النهرین گرفتند می 

و سپس  کند ی ازدواج م سیزیااشاره کرد. او با خواهرش  سی ریزاُ ی به نام یخدا داستان

  با کمکن است که مجددا آو بعد از  شودی توسط برادرش ِست، به خاطر حسادت کشته م 

محسوب  یزیحاصلخ یکه خدا سیریزاُ. زگرددبا یبه زندگ تواند برای مدتیمی  سیزیا

به   صوالتدر زمان کشت مح و  شود ی م ل یتبد  ن یریز یایدن ی به خدا، در ادامه شودی م
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به نام   یانیخدا در مورد و  نیالنهر نیمشابه با آنچه در ب تقریبا یداستان. گرددی بازم نیزم

 است. شدهی م  انی( ب شتاری)ا نانایو اتموز  

تا  که  ی به طور شودی م ی راتییتغ ی دارا جیدر مصر باستان به تدر ز یآداب دفن مردگان ن

  شی دفن شده در کنار اجساد افزا یایاش  ن یسال قبل تعداد مراسمات دفن و همچن ۵۵۰۰

که   رساند ی م ییبه جارا کار  ،شیسال پ ۵۵۰۰تا  اتیافزوده شدن بر جزئ نی. اابد یی م

کم  کم این، . عالوه بر شودی زادگان جدا ماشراف  دفناز مراسم  یمراسم دفن مردم معمول 

قرار داده   یل یمستط ییهاسنگ ، دهازقبر درگذشتگان اشراف  ی که بر رو شودی مرسوم م

 که احتماال به نشانه احترام بوده است.  یشود، امر 

ها آنکه  دهد ی نشان م ، پس از مرگ ی به زندگباستان  انیطرز فکر مصر مربوط به شواهد 

آن متفاوت و به   نوعاست اما  مرسوم ی پس از مرگ همانند زندگ ی اند که زندگباور داشته 

 نی مشابه با جسم فرد در ا قا یو دق شدهی م دهینام ۱ع کَدو شکل وجود دارد. شکل اول آن 

  کی با استفاده از تکن وجود چنین باوری بوده است که مصریان را بر آن داشت تا    است.  ایدن

روز زمان   7۰که انجامش تا  یکی تکن . در حفظ اجساد مردگان کنند  ی کردن سع یی ایموم

کردن حیوانات  ی شده، چرا که شواهد مومیایجرا نمی اها و فقط هم در مورد انسان  بردهمی 

  ،هنرش هم  علم و    مومیایی کردن روشی بوده که هم   شود.تاریخی دیده می های  یافته هم در  

  . شودی برجسته از تمدن مصر محسوب م   ی و به عنوان نشان  استه  افت یهردو در مصر توسعه  

 .د ی نام یرماد یغ یجسم ایروح معادل آن را  توانی و عمال م شدهی م دهینام 2ع بَ  دوم شکل

در    انسان است.  ی مانند سرکردند که دارای سرای ترسیم می مصریان بَع را به صورت پرنده 

بوده و تنها راه   3دُوات که نامش شده می  زیرین دنیای  ارد و ،پس از مرگ باور مصریان، فرد 

 .دسترسی به آن از طریق قبر است

راهروی  در محلی به نام  شود،ی مرگ محسوب م یکه خدا سی ریاُزدر ادامه چنین سفری، 

بر اساس  را آن و  گذاردی خودش م ی ترازو کفه  ی را بر رو فرد درگذشتهقلب  ۴حقیقت 

 
1 Ka 
2 Ba 
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داشته باشد  ی اگر فرد مورد نظر قلب سبک. سنجد ی م یو نظم هست یخِرد، درست قت، یحق

  یدان در محل یجاو ی به زندگ  تواند ی که م  شودی داده م نانیباشد، به او اطم زان یو ترازو م

ترازو به خاطر قلب اگر  حال،. با اینبرسد  که مقصد نهایی مردگان است ۱د یمزرعه ربه نام 

جایی    د یمزرعه رمیزان نشود او از این موهبت محروم خواهد شد.    ، سنگین فرد  و گناه    پر از 

خزانی در کار نیست، محصوالت کشاورزی همیشه پربار و بدون آفت هستند، که در آن    است

آنچه به خاطر مرگ از دست  یخواهد مرد و تمام  گرینه د کند،ی را تجربه م یدردفرد نه 

 . وردآی را مجددا به دست م  ه استداده بود 

که مصریان  شکلی استبَع، یکی از دو : ۷شکل 

در برای زندگی پس از مرگ به آن اعتقاد داشتند. 

تا  اهانیموجودات زنده، از گ یتمام انیباور مصر

بَع هستند و بَع  یدارا انیخدا یو حت واناتیح

قرار داده شده در قبر  یخود را از غذاها یروین

برخالف شکل بَع، شکل کَع باید هر . کندیم نیتام

شب با جسم فرد مرده ارتباط برقرار کند تا بقایش 

تضمین شود و وظیفه بَع نظارت بر چنین موضوعی 

  ان ی»روح« در اد دهیع را منشا اببتوان َ دیشااست. 

 در نظر گرفت. ابراهیمی

اولیه  انگیز به نظر گام دیگر مصریان در توسعه باورهای  توصیف چنین مکانی آرمانی و خیال 

جایی سرد و  پس از مرگ صرفا دنیای . از نظر مصریان مردمان بین النهرین بوده است

ه که در آن  بلکه درگاهی برای ورود به دنیای پسین بود  بوده استنمانند زیر زمین تاریک 

مکانی که مصریان آن  ایده وجود . برسد توانسته به خوشی ابدی فرد بر اساس اعمالش می 

ای  پیش زمینه توانسته  می   در واقع اند  را جایی فارغ از درد و رنج و پر از خوشی توصیف کرده 

و   ت یحیمس ت،یهودی) ابراهیمی انیمانند اد یانیدر ادبعدا که  باشد  یهمان بهشت برای

 .شده استبا کمی اصالح و افزودن جزئیات بیشتر ارایه  اسالم(
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قاضی برای قضاوت و  ۴2نشسته بر تخت،  سیریاُز، سیریروز قضاوت مردگان توسط اُز  :۸شکل  

 و گناهکار قیمنتظر خوردن قلب افراد ناال ،کفه ترازو ریدر ز ۱آموتبه نام  ییوالیه

 نیاست آنان را بر ا یامروز یمانند زندگ نا یپس از مرگ ع یکه زندگ  نیبه ا ان یباور مصر

ها آن   ی را در داخل قبر به همراه مردگان دفن کنند. به صورت کل  ی ادیکه موارد ز  داشتهی م

ها آن  بوده است، چرا که  یی. مورد اول مواد غذاکردند ی مورد را در کنار مردگان دفن م 3

دارد.   دنیبه خوردن و نوش  ازیپس از مرگ ن ،ع همان کَ ایفرد  یماد جسم  کردند ی فکر م

ممکن  که  موضوعی دفن خدمتکاران به همراه فرد درگذشته بوده است.  شاملمورد دوم 

با   اولیه بعدا حال، این رسم باشد. با ایندر آن زمان منحصر به تمدن مصر بوده  است

اند که به عنوان  بوده  یکوچک یهاس یتند  یاوشابت .شودمیاصالح  2یاوشابت ینیگزیجا

زنده  بوده که بعد از    نیباور بر ا  .شدند ی و نماد خدمتکاران در کنار مردگان دفن م  نیگزیجا

اما  . کنند ی و به فرد درگذشته کمک م شوند ی زنده م  هم ها آن ، پس از مرگ فرد  شدن

 فرد  یمکتوب برا  ییهادستورالعملنیز مشهور است،  3کتاب مردگان سومین مورد، که به 

د چطور تنفس مجدد را آغاز نکه به او آموزش ده ییهادرگذشته بوده است. دستورالعمل

هایی که  دستورالعمل   برسد.  نیپس  ی ایوارد کند تا بتواند به دن  روین  شیچطور به پاهاو    کند 

آبجو نیز در آن قید شده  اند که روش ساخت  تر بوده پرجزئیاتآنچنان  حتی در بعضی موارد  

 بوده است.

 
1 Ammit 
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در مقایسه با مردمان بین النهرین، مردمان مصر باستان به صورت مشخصی بر جزئیات 

»من« و   امتداد  به طوری که دنیای دیگر را نه صرفا جایی برای  . افکار خود افزوده بودند 

برای مردگان  ها آن. پنداشتند می نیز  »بودن« که جایی برای حساب و کتاب اعمال آدمیان 

دادند و عالوه بر این که میان جسم مادی و غیرمادی  خود دستورالعمل مکتوب قرار می 

تفاوتی مشخص قایل بودند، بر این باور بودند که حتی جسم مادی فرد هم پس از مرگ به  

گردد. میزان فهم و خرد انسان خردمند در تمدن مصری حاال به جایی رسیده  زندگی باز می 

حساب و کتاب نیست و هرچه بکاری روزی آن را درو خواهی  در نظرش دنیا دیگر بی که 

حتی اگر شده این اتفاق در دنیای دیگری رخ دهد. حاال انسان خردمند توانسته عالوه    ، کرد

بیند نیز بیابد. هایی که از سوی همنوعانش می ها و ظلم عدالتی بر مرگ، پاسخی برای بی 

اند و معموال یان عامه مردم که قشری مستضعف و مظلوم بوده پاسخی که احتماال در م

 دستشان به جایی بند نبوده، طرفداران مخصوصی داشته است.

عالوه بر مصر در مناطق دیگر هم شاهد شکوفایی و رشد  ،تر اشاره شد طور که پیش همان

هرچند که سرعت و زمان چنین تحوالتی لزوما با جایی مثل بین   . افکار مردم هستیم

  ییدر جا  ، به عنوان مثال نبوده است.همزمان النهرین که پیشگام چنین موضوعی بوده، 

مانند   ی تمدن در جنوب شرق اروپا به خصوص در مناطق  ،شیسال پ   7۰۰۰تا    ۵۵۰۰حدود  

  یهاروستاها، ساخت خانه  لیکه تشک  ی. تمدنشودی کم آغاز مکم   ی کنون  یبلغارستان و رومان

ها آن مانند گوسفند و خوک در    ی اهل  واناتیح  یهاحضور گله   یهاو نشانه   ییدوطبقه روستا

از جنس گِل،   ییهابه وجود مجسمه  ان توی تمدن م ن یبارز ا یها. از نشانه شودی م ده ید

  ۶۵۰۰در حدود    هی ناح  نیشده در ا  افتی  یمرمر، استخوان، مس و طال اشاره کرد. در قبرها

 افتینیز ساخته و از جنس طال دست  یایاش  یتعداد  ،متداول یایعالوه بر اش  ش،یسال پ

در   تیوضع .شوند ی محسوب م  خی از جنس طال در تمام تار یهاهساختدست  ن یشده که اول

  ی رفته است به طور  شیبه پ یمشابه بایبه صورت تقر بیشتر  ی غرب اروپا هم با فاصله زمان

منطقه    ن یع بزرگ در امجوا  لیو تشک  یشاهد توسعه کشاورز   ش یهزار سال پ  ۵که از حدود  

دوره ساخته شدند که از   نیا ی در حوال ی بزرگ یسنگ  یهاسازه  ن ی. عالوه بر امیهست
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یی که به نظر با  ا، بناهاشاره کرد 2ی ر بویاِیا  ۱هنجاستون  هایبه بنا ان توی م هان آ ن یترمهم

 .اند شده  اهدافی مذهبی ساخته 

در طول   ، تر مانند اجداد و ارواح نیرومند توسعه باور به خدایان و عبور از باورهایی بدوی 

مختلف  های  ها و تمدنتوسعه چنین باوری در فرهنگ حاکی از  تاریخ ثابت نمانده و شواهد  

  ای  یدشانگدر چین باستان مانند    اساطیری  توان به خدایانمی  خدایانجمله این  از    .است

 ۵وانگ  انی)الهه رحم و مروت(،    ۴ن یانیگوقانون، نظم، عدالت و خلقت(،    ی)خدا  3یت-شانگ

آسمان    ی)خدا  ۶زئوس مانند    یونان باستان  اساطیری   انیخدا  و  ( نیپس  یایمرگ و دن  ی)خدا

حدود   که از  اشاره کرد  مردگان(  ی)خدا 8هادس  (،اهایدر ی)خدا 7دن یپوسا(، و رعد و برق 

  بر این، . عالوه د نشودیده می  باستان یونانهای مربوط به در اسطورهسال پیش  28۰۰

)خدای آسمان، خدای    ۱۰تر یژوپ،  ه آتش، خانه و خانواده(ه)ال  9ستاوِخدایان روم باستان مانند  

)خدای جنگ(    ۱۱نوس یریکوو  (  که معادلی برای زئوس بوده است  پادشاه خدایان  ، رعد و برق

  و شده از خدایان یونانی بودند  یسازمعادل های که غالبا نمونه  سال پیش 2۴۰۰حدود در 

  ۱۴ثورو    و دانش(   یی شگوی)الهه پ  ۱3گ یفرجنگ، مرگ، خرد(،    ی )خدا  ۱2نیاود ی مانند  ردامو

های اسکاندیناوی  طوره اس  سال پیش در ۱2۰۰تا  ۱۰۰۰که از حدود  رعد و برق( ی)خدا

 . هایی دیگری از این موضوع هستند ، نمونه اند وجود داشته 

های متفاوت مورد  در مناطق و تمدن   ، های زمانی مختلفخدایانی که در دوره فارغ از قدرت  

هر  خردمند در  انسانین که . ایک موضوع مسلم است ،اند گرفته پرستش و عبادت قرار می 

پاسخ اولیه خود برای  بتواند به این سطح از فهم و دانش رسیده که  هااین تمدن کدام از 

سال  هزار  ۴۰های رسیدن به آن از حدود که نشانه  ها«ناممکنمرگ یعنی »ممکن بودن 

سوال »ممکن   پاسخبه سطحی ارتقا بدهد که حاال بداند  را    شودبه طور واضح دیده می پیش  

دهد واکنش انسان سوالی که شواهد نشان میها توسط چه کسی؟« چیست. بودن ناممکن 

 
1 Stonehenge 
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4 Guanyin 
5 Yan Wang 
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۱28 

هایش به مرور بهبود  قرار است جوابارایه یک جواب نهایی نبوده است و  به آن،  خردمند 

به   که پاسخی. پیدا کند تا در نهایت پاسخی بیابد که بتواند همه چیز را با آن توجیه کند 

»اجداد  ، به این سوال را اگر پاسخ اولیه او .شودمنتهی می  ای برای همه چیزنظریه 

  به نظر که  ، بدانیم، اند نامیرا شده هایی که در مجموع فراانسان درگذشته«، »ارواح نامیرا« و 

تا   ۶حدود  ازحداقل ، رواج داشته استها آن   اعتقاد بههزار سال پیش  ۱2تا  ۱۱  حدود در

خدایانی   .د نک»خدایان« ارتقا پیدا می نام به بهتری  پاسخ به پاسخ او  ،هزار سال پیش 7

همان مانند ها و بهتر بگوییم ها شبیه همان انسانکه اگرچه در بسیاری از مشخصه اولیه 

 اند.داشته   غیرمادی دیگر انسان نبودند و وجودی  ها  آن اند اما از نظر او  اجداد و نیاکانش بوده 

های حتی  شود و برای دیدن پاسخهنوز پاسخ نهایی محسوب نمی پاسخ این حال،با این

 . را دنبال کنیمبهتر باید چند هزار سال دیگر روند تغییر طرز فکر و روش زندگی او 

  ه یاول یانیتخصص داشتند و عمال خدا یمختلف که هر کدام در امور  انیوجود خدا به  باور

  یچند هزار سال توسط بشر خردمند دنبال شد و بر ابعاد آن افزوده شد، باور  ی بودند برا 

عمده در باور    ی نقش  ش یسال پ  3۵۰۰تا حداقل حدود    ش یسال پ  ۶۵۰۰از حدود    بایکه تقر

است که   یباور  گریاما از طرف د  ۱یکتاپرستی ای ییخداتک . تها داشته اس و افکار انسان 

کم  بوده است که بشر کم ی. منطق آوردی افکار انسان آن دوران سر بر م  ی کم و از البال کم 

و قدرت داشته   یی توانا نه یسه زم ا یدو  ک، یدر  تواند ی خدا م ک یبرسد اگر  جه ی نت ن یبه ا

  یدنبال کردن خداها  یجاه  توانا باشد؟ چرا ب  مور نباشد که بتواند در همه ا  ییباشد، چرا خدا

شود،  که در عامه مردم دیده می   2گراییکمال خصلت  کمی   م؟ی نیخدا را برنگز ک ی ، مختلف

 توانسته راه چنین مسیری را برایمان هموار کند. می 

و شروع آن   ستین قیکامال دق گرید  یخیتار قیاز حقا یاریمانند بس یکتاپرستی یهاشه یر

 نی از مورخ ی که برخ ی خینقاط تار نیتراز مهم  یکیحال، با این مبهم است.  یموضوع

فرعون    نیاست. ا  3ناتون آخِبه نام    ی فرعون  ی ، امپراطورگشتهاز آنجا آغاز    یکتاپرستیمعتقدند  

ای به نام  همسر ملکه  ،بوده شی سال پ 337۴تا  33۵7 نی ب ییش جاتسلطن خیکه تار
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۱2۹ 

پرستش   جیچند سال پس از شروع سلطنتش شروع به ترو بوده است. آخناتون  ۱ی تی نِفرت

را که قبال   خود  نام است. او  شدهی محسوب م د یکه نماد خورش  یسمبل ،کند ی م 2آتون 

به معنای »برای آتون   آخناتونبود به  3هوتپ چهارم و به معنای »آمون راضی است« آمون 

آثار و معابد  بیشروع به تخر یپرستد یخورش  جیعالوه بر ترو و دهد تغییر می  ۴موثر است« 

 .کند ی م ۵ع رَ -آمون یعن یآن دوره   جیغالب و را یبه خدا  بوطمر

 
 شان در زیر پرتوهای خورشید انتی در کنار دخترهمسرش نفرتیآخناتون و  :۹شکل  

  یا این که  معتقد بوده 7یک از چندپرستی، به هبود  ۶یکتاپرست آخناتونکه   ستیمشخص ن

تنها پرستش  اما باور داشته  گرید ان یهمزمان به وجود خدا ، یعنی اگرچه بوده 8پرستتک

آن هم   رسد ی به نظر م قابل اتکا یک چیز ،حالن یبا ا .بوده است ده یرا برگز هااز آن  یکی

نوع خدای واحد که توسط   نیاولهای پیدایش  این است که این دوره، زمانی است که نشانه 

 شود. انسان خردمند مشاهده می  خیدر طول تارشود، برای اولین بار می یک حکومت تبلیغ  

 
1 Nefertiti 
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و پرستش خورشید  آخناتون روی آوردن به یکتاپرستی ممکن است شروعش از اگرچه 

  در  یکتاپرستی  ی مشابه باظهور تفکر هایی ازنشانه شاهد توان می  ،حالبا این ،باشد 

  ۰۰۰3در حدود    در ایران باستان  ۱اهورامزدا در پرستش    آئین زرتشتی  مانند   های دیگرتمدن

سال پیش    3۵۰۰ود  د ح  در   2برهمندر پرستش  آئین هندو    همچنین  و   سال پیش   3۵۰۰تا  

ها در این زمینه قطعیتی در کار نیست و برخی معتقدند این آئین   ،حالاین  ا ب  .بودنیز    هند   در

  ،این که در دینی مانند زرتشتیالبته    و  اند بوده   مطلق  پرستی و نه یکتاپرستیهم نوعی تک 

 . وجود داردنیز  3دوگانگی حاکی از وجود  اهد وش 

فارغ از این که بخواهیم دقیقا کجا را به عنوان زمان و محل دقیق شروع یکتاپرستی بر روی  

طور به موضوع بیاندیشیم که تاریخ انسان خردمند  توانیم این ان سنجاق کنیم، می متقویم

که در   ای دوره  . برده استای مهم به سر می هزار سال پیش در دوره  ۵تا  3 حدود  در بازه 

به  طور که پرستی و سپس یکتاپرستی هستیم. همان شاهد ظهور تدریجی تک احتماال آن 

منطقی است که باورهای او که نتیجه    ،بر قدرت فهم و اندیشه انسان افزوده شده استمرور  

همین روند افزایش و تکمیل شدن تدریجی را  اش هستند نیز  مستقیم قدرت فهم و اندیشه 

توانسته بدون یادگیری  نمی ،به زبانی دیگر انسانی که همواره نشسته بوده است طی کنند.

  ۴چندپرستی اگر پرستش جمعی از خدایان و اصطالحا    نحوه راه رفتن، شروع به دویدن کند. 

به پرستش یک   شده است، رسیدنهزار سال پیش امری عادی تلقی می  پنج در حدود 

پرستی رخ  بودن تک  رایجکوتاه از  هرچند ای توانسته بدون عبور از دوره خدای واحد نمی 

اند اما به  کرده حضور سایر خدایان را رد نمی  بعضا ها اگرچه ای که انسانداده باشد، دوره 

های آن  اند. امری که نشانه پرستی رفته به سمت تک ها آن دالیل مختلف با انتخاب یکی از 

 . مالحظه کردو پس از آن   آخناتون در دوران  ،پیشهزار سال  ۵در حدود  توان  می را 

مثل سایر  حد بوده استهای رسیدن به خدایی واکه یکی از تالش  باوری مانند زرتشتی

باورهایی که انسان خردمند برای خود بنا نهاده است، شروعی دفعی و ناگهانی نداشته است. 

کهن ایران    ریشه در آئیندهد که این باور نیز خود  های دین زرتشتی نشان می بررسی ریشه 
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  خدایان وجود داشتهکه در آن معبد و اصطالحا پانتئونی از  چندخدایی  . آئینی  باستان دارد

اهورامزدا دارای باالترین مقام بوده و   این خدایان،در میان  .وده استبخدا  ۱2 شامل که 

گر حضور  خدای دی ۱۱ ،در کنار او  اصطالحا ریاست معبد خدایان را بر عهده داشته است.

  و )الهه خورشید در حال طلوع(  2میترا )خدای شر(، ۱و ینیمَانگره داشتند که اهریمن یا 

 اند.بوده ها آن از جمله ( جنگ ی رد و حتخِ ،ی بهبود ،یآب، سالمت ، یالهه بارور) 3آناهیتا

سال پیش فردی به نام زرتشت با ارایه تفسیری نو از این آئین  3۵۰۰تا  3۰۰۰از حدود 

 قدرتمند  ن دیگر خبری از خدایانآکه در  . آئینیکند می  بنا، آئین زرتشتی را باستانی

خدایان  و  کند می پیدا  تغییرگانگی به دوگانگی دوازده ، تفسیر نواین نیست. در گانه دوازده 

این معموال  کند.پیدا می  کاهشها آن  دامنه قدرتا رتبه و شوند امحفظ می  اگرچه  قبلی

 شوند یاد می نیز    ۴زد یابا نام    ،شوند نیز خوانده می   النوع رب که اصطالحا    خدایان تضعیف شده 

با مرتبط تجلی ) ۵وهومنه  ایزدانی مانند  .است تش«پرس احترام یا  ستهی»شا یکه به معنا

مرتبط   ی تجل)  7وروتات ی هبا کامیابی و نامیرایی( و  مرتبط  )تجلی    ۶امرتات ،  (و تفکر خوب  تین

( که به نظر ایده و الگویی برای حضور موجوداتی به نام فرشته در  و سالمت ی ابیبا آب، کام

از طرفی در باور زرتشتی، خود   .اند ادیان بعدی مانند یهودیت، مسیحیت و اسالم بوده 

 . نوعشترین ترین و بلندمرتبه عالی شود، آن هم از یک ایزد تلقی میاهورامزدا نیز 

که قبال ریاست معبد خدایان را برعهده اهورامزدا    ،ارایه شده در دین زرتشتدر این دوگانگی  

خیر مطلق   و  سازنده عالم که  شودتبدیل می  همتاو بی  قادر مطلقتقریبا به خدایی داشته 

  یک تنه در مقابل که   شودداده می اهریمن   همتا، به . نقش مقابل او به عنوان شرّی بی است

که خلقتش به دست خود اهورامزدا بوده   شر مطلق  موجودی .قد علم کرده است اهورامزدا

 اندتبدیل شده  مثبت و منفی قطببه دو عمال  اهورامزدا و اهریمن در آئین زرتشتی است.

با کمی   ، یدوگانگی خیر و شر چنین  .ند وش محسوب می که از لحاظ قدرت با یکدیگر برابر 

در دینی مانند  متداول  ای برای ظهور یکتاپرستیپایه خود توانسته می  ، قدرت شر تعدیل

توان مورد دیگری نیز  در باور زرتشتی می  شود. اسالمیهودیت و پس از آن مسیحیت و 
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نام زرتشت بر روی  حضور فردی به  که عبارت است از  یافت که در نوع خود جدید است

  به صورت مدون  هایشو آموزه   افکارکه بعدا    ی معرفی شده نمایندگی از خدابه    . فردی زمین

  بوده   و مروج مذهبی  روحانی در ابتدا یک  زرتشت   .شودمی گردآوری    ۱اوستادر کتابی به نام  

کاهنی که دیگر   .کند پیدا می به مقام پیامبری ارتقا    یگذاری مکتب زرتشتبا بنیاناما    است

مستقیم فرامین اهورامزدا، خدای معرفی   دهاعظم که نماین معمولی و یا حتی نه یک کاهن

 است.  بوده شده

فرد پس از مرگش بر    و همانند آنچه در مصر باستان وجود داشته،  شتیتمطابق باورهای زر

روند کار  رود. به بهشت یا جهنم می  سنجش اعمال و رفتاری که در زندگی داشته  اساس 

نامیده   2اوروان که در آئین زرتشتی  فردروح شده که می نیز به این صورت در نظر گرفته 

منتظر بررسی اعمالش توسط خدا  جسد در کنار  روز سه فرد، تا پس از مرگ  شود،می 

  انیم  ی عبور کند که پل  3نود یپل چبه نام    ی پل  ی از رو   ی ستیبا  اوروان در روز چهارم،  .  ماند می 

که جوهر   ۴فروهر به  تواند ی پل م ن یزندگان و مردگان است. اوروان پس از عبور از ا یایدن

 تا به زندگی ابدی برسد.  ملحق شود شود، ی م دهینام اتیح

برخالف  و  دان یجاو ، یدنیناد ییاست، خدا ی زی اهورامزدا خالق هرچ یان، تزرتش در باور

وجود داشته است.  شهیهمکه خلق نشده خدایی و مصری، خدایان اولیه بین النهرینی 

را متصور شود که عامل    چیزیتواند  می به این معناست که بشر حاال    یباورچنین  پیدایش  

  که دیگر نیازی به نشان داده شدنو علت العلل همه چیز  عاملی نادیدنی، همه چیز است

صورت خدایان  گذشته به ی که در دوران انخدای نداشته باشد. هایشو هویدا شدن ضعف 

  ، کردمی های متعددی ارایه داستانها آن  برای وجود انسان خردمند  و ند اولیه وجود داشت

  تبدیل شدنبا توان را می ها آنهایی که بسیاری از ضعف .های فراوانی داشتند فعض

ل در میان خدایان مصری، خدایی  ارفع شده دانست. به عنوان مث  به خدایی واحد   اهورامزدا

  ، بر اساس باور مصریان از هیچ کسی متولد نشده بوده و خود که  وجود داشته  ۵آتوم به نام 

مشکل خلق شدن   عمال  در نتیجه مصریان با چنین باوری،  را خلق کرده بوده است.  ش خود
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بسیار  ، این خدامطابق باور مردمان مصر حال، با این خدا توسط دیگری را حل کرده بودند.

 هم نتیجه خودارضایی او بوده است.گیری جهان هستی کرده و حتی شکلخودارضایی می 

این که اگرچه به نظر مشکل خلق شدن خدا در چنین خدایی رفع شده اما  در مجموع

 سرجای خودش باقی مانده است.همچنان  وارگیمانند خصوصیات انسان مشکالت دیگر 

تواند که اگر خدایی می  نهاده است کم به این مرحله گام کم  او ،انسان خردمند با رشد فهم 

پس چه نیازی دارد که همانند  ، هرکاری بکند بتواند منشا انسانی و زمینی نداشته باشد و 

چه نیازی  اصال  .دیده شود، زاده شود، ازدواج کند و نسبت خانوادگی داشته باشد ها انسان

او در   ست. دارد که نقطه شروعی داشته باشد، چرا که نیاز به نقطه شروع ناشی از ضعف او

شود« شروع شد و حاال که ابتدا از سوال »پس از مرگ چه می  مسیر کامل کردن نظراتش 

 مجبور است که هرچه بیشتر خصوصیات  به سوال »علت العلل همه چیز چیست؟« رسیده، 

 مانند زادن و زاییده شدن.   مخصوصا مواردیانسانی را از این نظریه جدیدش بزداید،  

در نظر گرفتن نقطه شروع برای خدایی که عامل همه چیز است عمال به معنای آن است 

تبدیل  و با  پیشسال  هزار ۴تا  3به نظر از حدود  است.  که او قبل از آن وجود نداشته

اش که در نظریه   ه است به چنین مهمی رسید انسان خردمند    ،ی واحد ق به خال  اهورامزدا شدن  

نظریه    خدای او باید وجودی همیشگی و دائمی باشد.  و  نباید جای خالی وجود داشته باشد 

  ،شده استها محسوب می العلل همه پدیدهعلت  وها علت  تمامی او که شامل عاملی برای 

همه   به خداییدر عوض و  نداشتهنیاز هایی محدود قدرت  و دارایبه خدایانی اولیه  دیگر

هرکاری از دستش  ، خدایی که عامل و سازنده همه چیز است. نیاز داشته استفن حریف 

برای   اینظریه توان وجود او را می و هاستو به طور خالصه ممکن کننده ناممکن  آید برمی 

ها و  لرزه های ترسناک، زمین توان با کمک او علت وقوع صاعقه می  در نظر گرفت.  همه چیز 

امکان توجیه هرچیزی    ، نیرومندی  با وجود چنین وجود   کرد.   هین را توجی های سهمگ طوفان

های  ، از بیماری نوزاد چند روز پس از تولدش یک خورشیدگرفتی تا مرگ  از  ،دارد وجود 

انسان خردمند برای اولین بار در طول    ، حاال به نظر.  ناشناخته و العالج تا قحطی و گرسنگی

  رسیده بود.منشا و مبدا هر اتفاقی در دنیا عنوان تاریخ حیاتش به یک پاسخ واحد به 
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از توسعه اندیشه و افکار خود در    هاانسانها، شواهد حاکی از این است که  با همه این حرف 

های خود در  و هرچه بیشتر با ضعف  د راه رسیدن به اولین نظریه همه چیز دست نکشیدن

به مرور باز هم به اصالح این خدای قادر مطلق    این مسیر آشنا شدند، بیشتر تالش کردند تا

با   اولیه  نظریهتوان گفت این می  . به طوری که چرا که هنوز جای کار داشت بپردازند خود 

به    ها تالش کردند که انسان  د.یلنگ هنوز می   مطلق   دوگانگی خیر و شرمانند    ی مفهوموجود  

. از نظر  کنند  رنگ کم هم را  خیرآخرین مانع، یعنی برابری قدرت شر با  به نظر مرور این 

العلل همه چیز یعنی خدای  هیچ قدرتی یارای مقابله با علت ها منطقی نبوده است که آن

برابری قدرت شر با قدرت خیر به معنای ناتوانی خیر و ضعف در    .را داشته باشد   قادر مطلق

 در  کمکم   توانآن را می   راه حلضعفی که پیدایش  نقطه    آید.قدرت مطلق او به حساب می 

مسیحیت و اسالم مالحظه  یعنی  ابراهیمیهای دیگر آئین در  دنبال شدن آنیهودیت و 

 کرد. 

توان  می  تقریبا  را کنند کتاپرستی واقعی یاد می یهودیت که بسیاری از آن به عنوان اولین ی

،  قبل(سال  هزار  ۴تا  3در حدود  ، هر دوظهور در نظر گرفت )با آئین زرتشتی  دورههم

  هم  سال قبل هزار  ۴ حدود  به حتی ،آن اولیه  هایریشه های مربوط به نشانه  که باوری 

در آن دیگر دانستند و خود را ملت برگزیده می  ، آئینی که مردمان باورمند به آن رسد.می 

 ، . در این راه حل جدید باشد نبود خدابا تراز هم  یقدرتدارای   نی کهمخبری از نیروی اهری

  دارایاما  آید می  به حساب ی قادر مطلقخدا ق وهمچنان مخلنیروی شر و پلیدی هرچند 

 ی در مقایسه با اوست.تر ضعیف بسیار نیروی 

،  بود  ۱یهوه خدایی که یهودیان آن را به عنوان عاملی برای همه چیز معرفی کردند نامش 

که برخالف   خدایی و دارای قدرت و دانش مطلق.  ، بدون شکل مشخص جاویدان خدایی

، آن هم  به خاطر زندگی انسان  که  خدای زرتشتیان، دنیا را نه برای به دام انداختن اهریمن 

هفته هم از جمله    ک یهفت روز بودن    .خلق کرده است  یک هفته هفت روزه   از   روز   شش  در 

 آن بودند.  گذارانان یاز بن ن یالنهر نیاست که مردمان ب یی قراردادها
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مرکزبینی انسان خردمند را به خوبی نشان هایی از خود داستانی نشانهگیری چنین شکل

و علت آفرینش گیتی  مرکزی  را ستون    ش ودخ  حاال به شناختی دست یافته کهدهد. او  می 

طرحی   مطابق. در تاریخ او سابقه نداشته است و مقدار  موضوعی که با این شدت .داند می 

در روز  آسمان،  خدا در روز اول نور و ظلمت، در روز دوم  که یهودیان به آن باور داشتند،

 انی ماه و ستارگان، در روز پنجم ماه  د، یو درختان، در روز چهارم خورش   اهان یگ  ن، یسوم زم

 و در روز هفتم به استراحت پرداخته است.  واناتی ها و حو پرندگان، در روز ششم انسان

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

توان به نظرات تری از خدای مورد پرستش یهودیان می برای رسیدن به توصیف دقیق

این  اولیه  ها پس از ظهور قرن ها آن هرچند که بسیاری از  ،فیلسوفان یهودی مراجعه کرد

  ۱3و  ۱2های ابن میمون فیلسوف یهودی که در قرن اند. به عنوان مثال، زیستهآئین می 

 :گفته است  چنیندر مورد خدای یهود این   ،زیستهمیالدی می 
و  ستیمجموعه ن کیدر  یکی یبودن« به معنا یکی» نیاست. ا یکی ز،یخدا، علت همه چ

بودن   یکی.  ستیداشته باشد( هم ن  یمختلف  یهاشکل  تواندیگونه )که م  کی  یبه معنا  نیهمچن

 ک ی یبه معنا نیو همچن ستینهم ساخته شده  یگرید یکه خود از اجزا یکی یخدا به معنا

 یتیها، خدا هوهمه آن  ی. به جاستیشود هم ن  میتقس  یگرید  یبه اجزا تواندیکه خود م  ییجز

 اصل ایمان ۱3کتاب - است. گرید یگانگیاست که متفاوت از هرنوع وحدت و  گانهیواحد و 
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حال یک  کردن چنین خدایی، با این  ترعیببی های انجام شده برای با وجود همه تالش 

در آن دیده   یا همان خصوصیات انسانی ۱یانگارانسان ، وارگیویژگی مهم به اسم شخص 

شود، کینه توزی به خرج  خشمگین می   شود،خسته می   کند،صحبت میکه    ییخداشود.  می 

ظاهر و ادبیاتی مردانه دارد،    باهایی  صحبت   دهد،کند، مهربانی نشانی می دهد، حیله می می 

موضوعی که در خدای معرفی   .بشنود و  د ببیند توانی م، دهد جنس مرد را بر زن برتری می

فارغ از چنین   شود.ی شده در سایر ادیان همین خانواده یعنی مسیحیت و اسالم هم دیده م

نداشته و  ها آن  جلوگیری ازبرای  راه حلیدر ابتدا انسان خردمند  ،هایی که به نظرویژگی 

القدس(  وجود )پدر، پسر و روح مواردی مانند تثلیث در مسیحیت که خدای واحد در سه 

  ابراهیمیتوان خدای معرفی شده در سه دین به صورت کلی می شود، داده می تجلی 

همتا که هیچ نیرویی  مطلق و بی   خدایی  . )یهودیت، مسیحیت و اسالم( را یکی در نظر گرفت

بر روی  و همچنین نماینده مشخص    کتاب،  معلومباید و نبایدهای    یارای مقابله با او را ندارد، 

مستقیما و  ابتدای پیدایش این ادیان  در دقیقا ها هیچ کدام از این کتاب البته. داردزمین 

پیدایش  همگی به مرور و در ادامه  و نوشته نشدند  خدا این به اصطالح نمایندگانبه دست 

 .تهیه شدند   این ادیان

 میلشاناند که تحت تاثیر  ساده لوحانی بوده خود    ،انیاد  نیگذاران اان یبن  آیا  که  نیفارغ از ا

مردم    یکه بر نادان   اند بوده   یادانیصرفا ش   ایاند  بافی کرده داستان  ،به رسیدن به حقیقت  برای

یک چیز   ،اند اند بافته هرچه خواسته مطابق امیال شخصیشان  ، ریمس نیسوار شدند و در ا

انسان خردمند به   از ین ر یبا مسها آن  یراهکارها ی کل ریمس رسد. این کهمسلم به نظر می 

 نی نادانسته در هم ایدانسته  زینها آن همسو بوده است و  ی در مورد زندگ  شتریب شدان

اند تا امروز باقی مانده  ی این چنینادیان  به همین خاطر بوده کهاحتماال    گام برداشتند.  ریمس

نیز  ها آن پس از گذشت مدتی نه تنها از بین نرفتند که بر جمعیت معتقدین و پیروان  و

یا در زمان توسعه    های خود را با زور بنیاد نهادند پایه  یا  که معموالاضافه شده است. ادیانی  

ایرانیان در  شماری از تعداد بی به عنوان مثال  .اند خود را به دیگران دیکته کرده  ، و ترویج

. پذیرفتند را اسالم  ،اعراب آخته شمشیر عمال بابازماندگان ا اعراب کشته شدند و جنگ ب
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در خفقان زندگی   هده ینبرای چند که  ه استبه صورتی بودبرای این بازماندگان وضعیت 

حاال و  حال، . با این د حتی زبان مادری خودشان را هم از یاد برده بودن طوری که  ،کردند می 

بودند عشق    شانکه قاتلین اجداد  چنان به آن اعرابنوادگان آن بازماندگان  ،  قرن   ۱۴پس از  

که انگار نه انگار این باورهای ارثی و   پردازند و در سالروز مرگشان به عزاداری می  ورزند می 

 .اند اجدادشان تحمیل شده  بر  خشونتاندیشه که با زور و تقلیدی نه با تعقل و 

در    ی حیمس  اردیلیم  ۵/2  حدود   ای مسلمان    اردیلیم  2به    ک یکه امروز نزد  دیگر این   از طرفی 

آنچه   ی افراد از تمام ن یکه تک تک ا ستین  یمعن  ن یبه ا کنند ی م ی زندگ ا یسراسر نقاط دن

با  ها آن  در واقع  .دارند  یو عقالن ی منطق ی لیدالها آن همه  یبرا ن باور دارند مطمئن وآ به 

اما    دانند ی را نم  زها یاگرچه همه چ  ،کنند   باور که    اند ده ینقطه رس   ن یبه ا  اعتقادات   ن یکمک ا

خدا  آن دارند که به ز یهمه چ یبرا یاه ی نظرها آنخداست. ها دانسته اآن نپاسخ همه 

قدرتش   رهیاز دا ی زیچ چ یکه هبا قدرت و دانش مطلق  ی ازلی و ابدییخدا ند،یگوی م

که در دوران اوج خودش چند صد  ،۱مرگ سیاه بیماری  عامل خدای همان  .ستین رون یب

تا   دوطی فقط که  نیچ یقحط یا  ، میلیون نفر را مانند برگ درخت به روی زمین ریخت

 شد.نفر  ون یلی م ۵۵ بیش از  تا  ۱۵ نیب  موجب مرگ جمعیتی( ۱9۶۱-۱9۵9)سال  سه

ای برای همه  نظریه وجودش و همچنین  در مهم نیست چقدر تناقض و مشکل خدایی که 

طوری که حتی  به . بر پاسخ خود مصرند همچنان او معتقدین به ، وجود داردچیز بودنش 

محو  هم زمین را روی های زمین بخورد و تمامی جمعیت انسان بهسنگی شهابامروز  اگر

و آن را مشیت الهی قلمداد   دانند را همچنان مطابق با نظریه خود می  رخدادی چنین  ،کند 

 .کنند می 

اگرچه اولین ، ای برای همه چیزبه عنوان نظریه  ،خصوص خدای واحد و به  ظاهر شدن خدا

هستی بوده است اما آخرین  تالش بشر برای پاسخ به سواالت بنیادینش در مورد زندگی و 

ها و  بر شکاف  ،ه ای که هرچه بر عمرش افزوده شد هم نبوده و احتماال نخواهد بود. نظریه 

هاست هایی که هرچند متفکرین مذهبی زیادی قرن شکاف  .است  ه شد   اضافه مشکالتش هم  

 .رسند اساسا تعمیرنشدنی به نظر می ها  آن حال برخی از  که مشغول ترمیمشان هستند، با این
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که اساسا این نظریه   هستند هایی تر از شکاف به نظر پرنشدنی که حتی عمیق  هاییشکاف

را پر کند. ها آن قرار بود 
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 ! ها شکافهویدا شدن  ای که بهترین نظریه نشد؛ اولین نظریه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفكر اندازه به زمين روی چيز هيچ ازها انسان

. مرگ از بيشتر حتی ،نابودی از بيشتر ؛ترسندنمی

و  هولناك و مهيب ،یانقالب وواژگون کننده  ،تفكر

 هایعادت و موجود ساختارهای ازات،يامت به نسبت

 قيد و بند،است. تفكر، بی رحمبی ،بخشآسايش

 یهاشهياند در مقابلو  تفاوتیب نسبت به قدرت

است.   توجهیاند عاقالنه باشند، بکهن که تالش کرده

 ،تفكر.  هراسدنمی  و  کشدمی  سَرك  جهنم  قعر  به  تفكر

 است.  بشر  شكوهو    دنيا  يیروشنا  ،آزاد  و  چابك  ،عظيم

راسل برتراندــ  

نظر شما چقدر جامع و درست است، هميشه هستند   تجربه نشان داده است که مهم نيست

ای محدود  افرادی که با آن مخالف باشند. حتی اگر طرز فكری در کوتاه مدت و در منطقه 

درصد افراد را با خود همراه کند، با گذشت زمان و همچنين با انتقال آن   ۱۰۰بتواند نظر 

توان آورد  های زيادی می مثالشود. ها هويدا میکم مخالفت طرز فكر به ديگر مناطق، کم 

ای هرچند اندك، مخالف باوری عمومی و بسيار پذيرفته شده باشند که برای آشنا که عده 

های توطئه موجود بزنيد، از سوسمار دانستن کافی است سری به تئوری ها آن شدن با 

ناخته  های ش به عنوان يكی از مثال . روسای جمهور آمريكا، تا باور نداشتن به وجود ماه

گرايان اشاره کرد که با وجود زندگی در  توان به زمين تخت تر چنين طرز فكرهايی میشده

توان اين موضوع را به  قرن بيست و يكم، بر اين باورند که زمين تخت است. همچنين می 

صورت وارونه هم در نظر گرفت، فارغ از اين که نظر شما چقدر ناکامل و اشتباه باشد، باز 

شوند که از آن دفاع کنند و با آن موافق باشند، موضوعی که ردپای آن  پيدا می  هم افرادی

ای برای همه چيز بودنش به خوبی مشاهده  يش مفهوم خدا و نظريه اتوان در سير پيد را می 

 . کرد

  های تدريجیهزار سال پيش که شواهد حاکی از گام ۱۰۰حداقل  توان انتظار داشت ازمی 

وجود   ایمرگ پايان ماجرا نيست، عده است که  بوده باور اين به سمت انسان خردمند 
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. متاسفانه با توجه به  بدانند را پوچ و ساختگی  اين ايدهو  باشند که مخالف آن  اند داشته 

موضوعی که برای   نداريم.  چند و چون آن مكتوب نبودن وقايع آن دوران ما هم اطالعی از 

 تا مستند شدن وقايع صبر کنيم.  بايد حداقلشواهد محكم از آن  ديدن

هنوز توان برخورد کامال منطقی با افكار  ،ها بعد از هزاران سال آموزش و تعليمما انسان

در يك  و هزار سال پيش  ۳۰در  که مثال مخالف خودمان را نداريم. حاال بيايد تصور کنيد 

با آداب متداول دفن جسد مخالفت کند و مثال   قصد داشته که  نفر يك ،نشينقبيله کوچ 

از   کنم هيچ کدام فكر نمی  .ای بداند کار احمقانه مرده را  جسد  قرار دادن زيورآالت در کنار 

توان مطمئن بود که برخورد ديگر ن فرد باشيم چرا که واقعا نمی آدلمان بخواهد که جای    ما

 چيست.  ،کند مخالفت می به زندگی  ها  آن   با زيباترين پاسخاز نظر خودشان  اعضا با فردی که  

زمانی که نه هنوز خبری از قانون رسمی بوده، نه پليسی در کار بوده و نه حتی فهم  آن هم  

و تحمل عقايد  که به چيزی به نام دموکراسی  است بوده انسان خردمند به آن جا رسيده

هنوز   ،قانون و دموکراسی است حاکميت حتی امروز هم که قرنباور داشته باشد.  مخالف 

 ها صرفا به خاطر داشتن باوری مخالف با باور عمومی هستيم.  شاهد کشته شدن انسان 

و در حالت   ايمانیبی   ، توهين  ،مخالفت با باور گروه و دسته  ،یتوان مطمئن بود که از ک  نمی

رسد نظر منطقی می  چه بهآن  حال،. با اينشده استتلقی می  شديدتر انكار و نوعی ارتداد

روندی افزايشی  احتماال  امری ناگهانی نبوده و    با باورهای گروه و جامعه  مخالفتناپسند بودن  

تری  های جدی تا واکنش  ،مانند ناراحتیاوليه  ی توان واکنشمیبه طوری که  است. داشته

ها آن را از جمله  اعمال مجازاتحتی و  د کردن طر، و پاسخ دادن  آميز دانستن توهين مانند 

 .دانست

به  ها آن با افزايش پايبندی انسان خردمند به باورهايی که به نظر روز به روز بر استحكام 

داری  هزينه مخالفت با چنين باورهای ريشه طبيعتا  است،    شدهخصوص در ذهنش افزوده می 

موضوعات بنيادين و مقدساتی  يافته است. شما اگر در خانواده خودتان با نيز افزايش می 

شايد در ابتدا از شما برنجند و در موارد شديدتر    ،اند زيسته ها  آنها با  که سالمخالفت کنيد  

جامعه دارای قانون سفت و سخت درباره  يك در اما  چنين رفتاری  . کنند طرد  حتی شما را 
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تری  های سختشود و بايد خود را برای مجازات شدن منتهی نمی طرد به  ، صرفامقدسات

توان  اساس همين می  بر د.شوآماده کنيد، مجازاتی که حتی تا مردن شما را هم شامل می 

و   گيری تدريجی جوامعشكل ،د انسان خردمن يكجانشين شدن  از زمان که انتظار داشت 

وارد مرحله کامال متفاوتی در   قانون، هزينه مخالفت با باورهای عمومی هم  رايج شدن

 خوراکجو شده است.-شكارچی ل بدوی يابمقايسه با زندگی ق

مخصوصا موضوعی که مثالی عينی و مستند   ،موضوعی موافق نباشند ها با  اين که همه انسان 

،  مخالفت زارتوان اب افراد همه ،حالبا اين .موضوعی طبيعی است ،شودبرای آن يافت نمی 

،  ابراز عقيده  در  ناشی از ترس مثال  تواند  می اين    را ندارند که   حداقل به صورت آشكار و صريح

فردی را تصور کنيد که در   .باشد  يا اهميت ندادن فرد به آرای ديگران  ناتوانی در استدالل

از دادن پيشكش و هدايا  صرفا ، هزار سال پيش  ششميان مردمان بين النهرين در حدود 

کم به خاطر داشتن قدرت  آن هم معابدی که کم  است، ورزيدهمی به معابد خدايان امتنا 

اين  جامعه نيز تاثير بگذارند. و قوانين ميمات مدنی روی تص اند بر نسته توااقتصادی باال می 

 کاهنان معابدبه  کمی فضول يا بدخواهش توسط همسايگانتوانسته می  فرد به راحتی

به  در درجه باالتر  و    2کفرگويی ،  ۱ايمانیبی متهم به    گزارش شود و پس از آن توسط کاهنان 

  حتی  ی مشابهه، در صورت تكرار رفتارو  در ادامه    که   هايیجرممتهم شود.    توهين به خدايان

با توجه به قدرت معابد و البته طرز فكر کلی  . شود تبديل نيز انكار خدايان  ممكن بوده به 

بدی را  بسيار توانسته عواقب تنبيهی می  ، اتهاماتی اين چنينجامعه در حمايت از معابد 

 .در پی داشته باشد برای خود فرد و حتی اطرافيانش 

های خود  چيز انسان خردمند در حال محكم کردن پايه  طور که اولين نظريه همهمانه

از آن   بهترشود. قداستی به اين معنا که پاسخی کم بر قداست آن نيز افزوده می کم است،

لفت کند عمال در تضاد با عقل سليم جمعی  اکسی که با چنين پاسخی مخوجود ندارد و 

به    های مختلف که به شكل   ستهاها بلكه هزاره پاسخی که قرن   خردمند است. از نظر انسان  

از نظر   .تواند اشتباه باشد نمی ،استداشته  را تقريبا همواره تاييد اکثريت و بوده آن پايبند 

 
1 Impiety 
2 Blasphemy 
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يا   باشد در جنگ  اکثريت با عقل سليمبا چنين پاسخی مخالفت کند و  کسی که او 

در مورد اول او مجنون و در مورد دوم او خطرناك   .کند يا عامدانهغيرعامدانه چنين می 

از ديد او  شده، می  خودش مطمئن  نظريه  از  انسان خردمند بيشتر خطری که هرچه  .است

 .شده استافزوده می  زان آن خطر نيزبر مي

مخالفت با باورهايی که مورد  توان از جنبه ديگری نيز به اين موضوع پرداخت که چرا می 

حتی   ، موضوعی کهشود روبرو هايیتوانسته با چنين هزينه پذيرش عامه مردم بوده، می 

همان دريافت   خودش  حالت ترينابتدايی دانستن که در . هنوز هم تقريبا چنين است 

های هر موجود زنده در  ترين فعاليت توان از اساسی را می  پيرامون استاطالعات از محيط 

برای يك موجود زنده،  تواند های ورودی می داده در  یاختالل يا هرگونه تهديد  نظر گرفت.

او با واقعيت خارجی   چرا که به ارتباط ، ناگوار تلقی شوددر سطوح مختلف فهم و درك، 

و يك موجود همواره    رت مستقيم بر بقای او موثر استدر نتيجه به صو .کند ضربه وارد می 

مغز نيز  طور که قبال نيز به آن اشاره شد، همان . از آن دوری گزيند  به نحوی کند می سعی 

 که تحقيقات طوری چه ما را، ما کرده است، از ندانستن و ابهام بيزار است. به عنوان آن  به 

  ۵۰ یدر زمانی که با عدم قطعيت  ، ذهنیميزان استرس عينی و داده است که نشان  هم

شايد به همين دليل است که   رسد.ترين ميزان خودش می به بيش ،درصدی روبرو هستيم 

اگرچه بعضا  يی که . الگوهاداردهای ورودی در ميان داده  يافتن الگومغز تمايل بسياری به 

  های ورودیبندی داده دسته  در کنارتوانند با اشتباه نيز همراه است اما می ها آن تشخيص 

های مرتبطی که در اين باره  يكی از مثال  . ند که انرژی کمتری مصرف کند نککمك    مغز به  

  جاديا  در  مغز  ليتمااست که حاکی از    ۱ايآپوفنای موسوم به  توان به آن اشاره کرد، پديدهمی 

  یهارمجموعه ياز ز یك يکه  ی. موضوعاست ربط ی ب یزهايچ ان يمحتی  داریارتباطات معن

  یتصادف  ی و صداها  ر يدانستن تصاو   داری معن  شود و به معنای شناخته می  2ی دول يپارآن با نام  

ديدن چهره   يا بادمجانديدن پنجه دست فاطمه بر روی آش نذری، نام اهلل بر روی  است.

 هايی از اين موضوع هستند. نان، همگی مثالمسيح بر روی 

 
1 Apophenia 
2 Pareidolia 
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به آن  درآزمونی که  ؛۱تست رورشاخآزمونی شناخته شده به نام های ترين پاسخمتداول :۱شکل  

شود بگويند چه خواسته می اهو از آنشده نشان داده  2التباينكهايی موسوم به داوطلبان کارت

منبع مختلف است. ۳ها برگرفته از پاسخ .بينندمی

شود،  با توجه به اين که انرژی، عامل بسيار مهمی در بقای موجودات زنده محسوب می 

. آن هم  طبيعی است که مغز همواره به دنبال راهكارهای با مصرف انرژی کمتر باشد 

هايمان باشد. مغز و در نتيجه ما، تمايل راهكارهايی قطعی که مبنايی برای ساير فعاليت 

تواند خود  هايی قطعی و مشخص داشته باشيم و چنين روندی می داريم که هميشه پاسخ

ترين باورهای  پاسخ مورد نظر ما باشد. باورهای عامه مخصوصا نظريه وجود خدا از محكم 

در نتيجه افرادی که    .حتی در قرنی مانند قرن بيست و يكم است  پذيرفته شده توسط عامه

هايی با عدم قطعيت و  اند و دارند با چنين باوری به مخالفت بپردازند و پاسخقصد داشته 

 
1 Rorschach Test 
2 Inkblot 
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دانم« و »علم هنوز پاسخی برای آن ندارد« را به جای پاسخی  ابهام مانند »شايد«، »نمی

 يد هزينه زيادی بپردازند.»خدا« تحويل دهند، قطعا با مانند قطعی  

  کم کم دهد که آثار مربوط به ناپسند بودن مخالفت با خدايان که  کی در تاريخ نشان می رََس

به طوری   شود.شود، حداقل از دوران مصر باستان ديده می به يك اتهام و جرم تبديل می

  که فرد مرده  ی فاتااز اعتر یكيکه  م يهست نيباستان شاهد ا ان يدر کتاب مردگان مصر که 

  یمانيای و ب  ی انجام دهد، اعتراف به عدم کفرورز س يرياُز یعنيمرگ  یدر مقابل خدا بايد 

سال  ۴۵۰۰که از حدود  نيز در بين النهرين انيدر حكومت آشور است. انيبه خدانسبت 

شناخته   ی آشور  یکدها  اي نيوجود داشته است که با عنوان قوان ی ني، قوانبرقرار بوده شيپ

است.   دهش ی محسوب م  ی جد   یجرم  يیکفرگوها  آن در    به طور ضمنی  که   یني. قواند نشوی م

حدود  در  های به دست آمده از امپراطوری آشور ميانه  در لوح در يك نمونه از اين قوانين که  

  يیمرتكب کفرگو  ی که چنانچه زن  ميخوری قانون برم   ن يبه ا  ،به دست آمدهسال پيش    ۳۵۰۰

 در امان خواهند ماند. هي و همسر و فرزندانش از تنب شودیمجازات م  يیشود، او به تنها

تنبيه فقط  قبال گويیکند که را به ذهن متبادر می ترسناك گيری جه ياين نت موضوعی که 

با چنين  حاال وگرفته و اطرافيان او را نيز در برمی شده ختم نمی  کفرگويیبه فرد مرتكب 

 .اند ه خانواده فرد مستثنی شد اعضای  یقانون

  ی آمده است. مرد  2نبوث به نام    ی درباره فرد  یداستان  ،۱خ تَنَبه نام    م ياز کتب عهد قد   ی كيدر  

پادشاه  ن ي، هفتم۳ب اَهَبه نام  یخانه پادشاه ی كيدر نزدبوده که  یمزرعه تاک ی که دارا

اش آن را  تاکستان به خانه  نيا یك يقصد داشته به بهانه نزد باَهَ . قرار داشته است لياسرائ

: د ي گوی نبوث م  حال،ني. با ادهد ی پول و مانند آن را م   شنهاديکند و به نبوث پ   ف به زور تصر

همسر   ،. در ادامه«را به تو واگذار کنم   ميآبا و اجداد  ني»خداوند قدغن کرده است که من زم

موفق   سهيبا دس  ،تاکستان به باغ بوده است ل يموافق تبد او نيز مانند همسرش که  باَهَ

که    شودی م  طور نيا  . کند   ايمهنبوث    يی شهادت به کفرگو  یرا برا  اوباش از  چند نفر    شودی م

 .شودی محكوم به سنگسار شده و کشته م به خاطر اتهام کفرگويی نبوث 

 
1 Tanakh 
2 Naboth 
3 Ahab 
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راگ )جمهوری چك( ، پ شاز سنگسار نبوث در کنار تاکستانقرن چهاردهم ميالدی نقاشی  :۲شکل  

های ديگر نيز شاهد وجود مجازات برای کفرگويی يا اقداماتی معادل  ها و تمدندر فرهنگ 

  يی کفرگو نيز باستان ونان يدر  به عنوان مثال م.با کفرگويی و توهين به مقدسات هستي

و در کنار  زدن آرامش و صلح بوده رهم و ب انيشامل هرگونه صحبت نادرست درباره خدا

شده است. افراد زيادی مانند ايمانی و تمسخر خدايان، رسما جرم محسوب می بی

به   ( یشاسقراطيپ لسوفي)ف 2( و آناکساگوراس وناني یسي نوی )پدر تراژد ۱سخولوس يآ

ترين مثال حال به عنوان مهم هايی اين چنين متهم شدند که از آن تبرئه شدند. با اينجرم

سال پيش   2۴2۰توان به ماجرای محكوميت و کشته شدن سقراط در حدود  اين دوران، می 

 ايمانی بود. اشاره کرد. اتهامی که به او نسبت داده شد، گمراه کردن جوانان و بی 

و   ای از تصميم خداياننشانه تواند ی م پرندگان رفتار که  اند باور بوده  ينبر ا باستان يانروم

اند که  مخصوص داشته   يیهامرغ   انيروم  ،هاجنگپيش از  بد باشد.    ايسرنوشت خوب    د يمو
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دانه  ها آن صبح به  یها و در ابتدا. قبل از شروع جنگ شدند ی شناخته م ۱مرغان مقدس به 

و   هد بو كو يل ناو اقب كيفال ن  د ي مو ، خوردند ی دانه م اقيبا اشتها چه مرغ و چنان  دادند ی م

 بوده است.  بدشگونیسرنوشت بد و    یبه معنا  کردند،ی م  یليمیها اظهار باگر نسبت به دانه 

 ۳پوالريوسپس از ميالد، فردی به نام  2۹۳در سال  2های سامنيتجنگ در جنگ سوم از 

د  وش می ده داشت، متوجه هرا به عها آن ها و گزارش رفتار مسئوليت دادن دانه به مرغ  که 

را به لشكر آماده  چنين خبر هولناکی  که شوددچار ترس می  . اوخورند ها دانه نمی مرغ که 

ها يعنی مرغ که من است يُگويد که جنگ خوش در نتيجه به دروغ می  .بدهد روم حمله 

  پيش از شروع جنگ   را  کنند، گزارشش. همكاران ديگرش به او شك می اند خورده ها را  دانه 

مطابق    ادهد امواقعا رخ می   شود که سرنوشت شومنتيجه اين می   و   دهند می   شورا   به مقامات 

و البته   نسبت به خواست خدايان ايمانیبه خاطر بی  او .پوالريوس روی و بر  دستور شورا

 .شودکشته می  به شكل دردناکی  سربازان در جلوی ،  گويیدروغ 

دان  و نخستين زن رياضی دان نوافالطونی فيلسوف، منجم، رياضی ، ۴ايپاتي هکشته شدن 

از کشته   ایشده  مثال شناخته  ، در شهر اسكندريه ميالدی  ۴۱۵در سال مستند در تاريخ، 

 تي مطابق روا ان آن شهر است.دست مسيحي به  «کفرآميز »به خاطر افكار شدن فردی 

به کالسكه حامل   تر، يبه نام پ یح يمس ی تحت امر معلم ،اوباش  یاعده  ،۵ی زانسيسقراط ب

و   کشند ی م  روني. او را ببرند ی که در حال حرکت به سمت خانه بوده است حمله م ايپاتيه

و    شد ی معبد کافران محسوب م   ی زمان  که   جايی، همان برند یم   6ون يساريکابه نام    ی به معبد 

را برکنده و با  هيپاتيا یهاجا لباس . در آن شده بود ليتبد  ان يحيمس ی سايحاال به کل

اين مزدوران به اين هم راضی  . رسانند ی م  شبه قتلبه شكلی فجيع  7نيسفال يیهاتكه 

اش بدن تكه تكه شده   ،ورند آی در م  دقهاز حرا    ايپاتيهجان  بی  نچشما  شوند و در ادامهنمی

.کشند ی برده و در آنجا به آتش م 8ون يناريس به نام  یشان به محلشان ک را ک 

 
1 Sacred Chickens 
2 Samnite Wars 
3 Pullarius 
4 Hypatia 

5 Socrates Scholasticus 
6 Kaisarion 
7 Ostracon 
8 Cinarion 
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 (۱866) ۱گوريف سيلوئاثر  ،یحيتوسط مزدوران مس ايپاتيه از کشته شدن یشينما :۳شکل  

گاه  های خردمند، هيچ هايی در مقابل مخالفت با اولين نظريه همه چيز انسانچنين واکنش 

در طول   همواره در نقاط مختلف  متوقف نشد و مل اصورت کهای خردمند به توسط انسان

دستگيری،   شوند. از تعقيب،ديده می هنوز مواردی اين چنين و حتی تاريخ ثبت شده 

اند که هرگونه مخالفتی با کليسا و خدای مورد پرستش آن داشته  ی شكنجه و کشتن افراد

تا مجازاتی مانند، ترور،   ( اوجش در قرون وسطی و سلطه هزار ساله کليسا در اروپا بود )که 

شده و  های اسالمی انجام می که در سرزمين مخالفين منتقدين و  گردن زدن و اعدام

. را مالحظه کرد هاآن   اخبارگاه گاه و بی  توانهم می همچنان 

در طول تاريخ چه پيامدها و عواقبی داشته   مخالفت با نظريه وجود خدا ه فارغ از اين ک

را  ها آن توان هايی که می همواره هويدا بوده است. شكاف در اين نظريه ، وجود شكافاست

  ای ه نظريه ب آن تا زمان رسيدن  از مرگ بعد به زندگی  کورسويی پيدايشاز همان زمان 

بعد از   که  ، قدر عميقآن ا هايی بعضشكاف  .مشاهده کرد ابراهيمیاديان  دوران تاز در يكه 

  ای از تاريخ،اين نظريه در برهه  تازیيكه البته مقصود از  اند.هنوز پرنشده چندين هزار سال

که به معنای غيرقابل مخالفت بودن و داشتن حمايت عامه   آن، نه به معنای مستند بودن 

 .است بوده  های حاکممردم و قدرت 
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شود در قرون وسطی برای ، يكی از ابزارهايی است که گفته می۱گالبی اندوه :۴شکل  

توانسته در دهان، واژن يا شده است. ابزاری که میشكنجه کفرگويی، زنا و لواط استفاده می

 قرار داده شده و سپس باز شود.مقعد فرد 

 
 .شودديده میها در قانون اساسی آنمجازات اعدام برای خروج از دين، که  یکشور ده :۵شکل  

فرض منطقی ما اين است که »بار اثبات چيزی به دوش مدعی  از طرفی ديگر، اگرچه پيش 

اند حرف  موفق شده آن است« اما خدا يكی از مواردی است که مدعيان آن، بدون اثباتش 

اند آن را  ند با کمك قدرتی که داشته اه توانستها  آن   ،خود را به کرسی بنشانند. عالوه بر اين

 
1 Pear of Anguish 
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هزاران سال همچنان بر کرسی نگه دارند، به طوری که حتی کسی جرات مطرح کردن  

سرانجام  طور که تاريخ نشان داده، حتی حال، همان ای بهتر را در سر نپروراند. با اين نظريه 

ترين دوران بشر نيز روشنايی سپيده دم بوده است. نگاهی به آمار که بعدا به آن  تاريك

دهد که با گذشت زمان، افزايش دانش عمومی و در نتيجه آن،  خواهيم پرداخت نشان می 

هايی از پايان اين دوران هم  ، نشانهعامه مردم تر شدن تدريجی افكار انعطاف ناپذيررقيق 

 حال آشكار شدن است.کم در کم 

  شي که پ ی مشكالت  ی است، حت ی اد يمشكالت ز ی دارا  ز يهمه چ ه ينظر ن يخدا به عنوان اول

از اولين ايراداتی که در اين نظريه ديده   اند.وجود نداشته  این چنين نظريه از مطرح شد 

، نحوه رسيدن به آن و به عبارتی روشی است که در ابتدای مطرح شدن چنين شودمی 

های مربوط به منطقی بودن وجود  ای استفاده شده تا آن را اثبات کند. استداللنظريه 

. اند مفهومی به نام خدا همانند خود اين مفهوم در گذر زمان دچار تكامل و بهبود شده 

هزار سال گذشته تالش بسياری کرده است  سه تكاملی که انسان خردمند در طول حداقل 

که تا با کمك آن، از اين اولين نظريه همه چيز خودش دفاع کند. به طور مثال، زمانی در  

بار پس  به اين صورت باشد که چون يك  توانسته استدالل يك نفر می  بين النهرين باستانی

شدن نجات پيدا کرده،   از خشك محصولشاز دعايش به درگاه خدای باران، باران باريده و 

من حس  چون باشد که  توانسته چنينديگر می  استدالل . پس خدای باران وجود دارد

پس حتما ، شودآرام  اوقلب من با  و  کنم بايد چيزی به مانند خدا وجود داشته باشد می 

ها هنوز هم در ميان ميليون  ،استدالل دومهمين ممكن است عجيب باشد اما  وجود دارد.

 و رشد فهم انسان خردمند، گذر زماناثر  در  شود.در قرن بيست و يكم ديده می معتقد 

فلسفی و   یهايافزوده شود که به استدالل هااين استدالل چنان بر کيفيت  توانستهمی 

. تبديل شوند  هااين مانند های عليت، نظم، امكان و وجوب و تر مثل برهان پيچيده  یبراهين

 و به تدريج هايی که غالبا نه توسط آورندگان اديان بلكه توسط پيروان اين اديان استدالل

 باشند.  اين نظريه  تهيه شدند تا پاسخی برای اشكاالت منكرين

علل همه چيز است، دارای قدرتی نامتناهی  نظريه وجود خدايی واحد که سازنده و علت ال

دارای  است و در تمامی صفات ديگر هم دارای چنين ويژگی نامتناهی و مطلق است 

www.AtheistIran.com

http://www.atheistiran.com


 ها!شدن شكاف داينشد؛ هو هينظر نيکه بهتر یاهينظر نياول فصل ششم:

151 

که قدمتشان به اندازه  هستند  قدر عميق  بعضا آن   که   هايیشكاف.  های متعددی استفاشك

از دو   اقلحد توان ها را می ها و ضعفعمر خود اين نظريه است. به صورت کلی اين شكاف 

تعریف و  ب(و  پشتوانه نظریه  یهاالف( شواهد و نشانهجنبه مورد بررسی قرار داد: 

 . منطق نظریه

 های پشتوانه نظریه الف( شواهد و نشانه

با   گيردقرار می  مستند و قابل اتكا های مربوط به عدم وجود شواهد در دسته اول که ضعف 

به وجود چيزی به نام خدا پی برده   چطور که اساسا انسان خردمند  روبروييم اين سوال 

های طبيعی بوده  است؟ آيا از ابتدا از وجودش مطمئن بوده و تنها در ادامه به دنبال نشانه 

استدالل  دار کند )ود نسبت بدهد و نظريه همه چيزش را معنی را به خدای خ هاتا آن 

هايی از وجود قدرتی باالتر از خودش و تمام طبيعت ( يا اين که شواهد و نشانه ۱استنتاجی

ها آنبرای و نتيجه گرفته که بايستی  ديده است زندگی روزمره و طبيعت پيرامون را در 

 .(2استدالل استقرايی ) به نام خدا وجود داشته باشد عاملی 

 استدالل مهم روش ۳مقايسه :  ۱جدول  

 ۳ربایشی استقرایی استنتاجی

  ها فانی هستند.همه انسان  سقراط انسان است. ها فانی هستند.همه انسان

  سقراط فانی است.  سقراط فانی است.  سقراط انسان است.

 باشد.  انسانسقراط   شاید ها فانی هستند.همه انسان سقراط فانی است.

  خوشبينانه باوری  به آن اشاره شد، باور به وجود خدا،  های پيشينفصل طور که در همان

توان آن  می  و بوده است به زندگی پس از مرگ  از روی اميد  ريشه آغاز آناحتماال بوده که 

انسان خردمند از زمانی که به  و مستند. واقعيتی عينی تا  دانستای ذهنی خواسته را 

آن  کم به سمت پيدا کردن عامل کم  توانسته می ، ه استها« پی برد»ناممكن بودن ممكن

روندی که   .برسد و در نهايت به پاسخی به نام خدا، به عنوان پاسخی برای همه چيز  برود 

 خالصه کرد: مرحله  ششدر حداقل توان آن را می 

 
1 Deductive Reasoning 
2 Inductive Reasoning 
3 Abductive Reasoning 
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 .زنده هستند  گاندرگذشت  -۱

 ان هستند.فراانس  نه انسان کهها آن  -2

 زندگی ما اثرگذار باشند.  بر توانند میها آن  -۳

 .هم کمك کنند ريبه غ افرادتوانند به میها آن  -۴

 دارند.  را  در يك يا چند زمينهتوانايی کمك کردن که   هستند خدايانی ها آن  -۵

 کند.تجلی پيدا می يك خدای واحد در ديگر تجميع و  با يك  مختلف  خدايان -6

تاکنون  چه  توسعه مفهوم خدا را چه به ناميم، آن فارغ از اين که نوع استدالل به کار رفته در  

ای  و نه نشانه  است  ی عاملی ماوراي از وجود حاکی مستند  نه شواهد  دانيم اين است که می 

 شود. بدون واسطه از وجود اين عامل ماورايی در طبيعت ديده می

افزوده شد، بر  هرچه بر ميزان عمر پيدايش مفهومی به نام خدا  ،طور که اشاره شد همان

برای توجيه آن ارائه کردند نيز افزوده  های خردمند  انسانکه    هايیلميزان پيچيدگی استدال

موارد    تريناز مهم در ادامه برخی  شود  ها بسيار زياد است اما سعی می . تعداد اين برهان شد 

برهان   از  هايی تغيير داده شده ها را شكلتوان آن هايی که غالبا می استدالل  .شودآورده  ها  آن

 . عليت به حساب آورد

  وجود  العلل علت است، باطل تسلسل و دور چون و دارد علتی معلولی هر ت:یبرهان عل

 . دارد

تواند وجود نمی اين برهان اين است که وارد کرد عليت برهان توان برمیکه  یايراداتاز يكی  نقد:

 توان برای اين دنيا علتی مادیدر بهترين حالت میبا کمك اين برهان  .ماورای ماده را توجيه کند

توان اين گونه را میتر اين برهان صورت صحيح به عبارتی ديگر،  .گرفتدر نظر  و از جنس خودش

گيری رف ديگر اين نتيجهطاز    «.داردمادی    ی، علتاز وجودش مطمئنيم»هر معلولی که ما    بيان کرد:

توانيم با قطعيت مطمئن باشيم ست و ما نمیاز اجزای جهان هستی ا  بر اساس مشاهدات محدود ما

و  چنين باشد حتی اگر .باشدمعلول علتی ورای خود  بايد مانند اجزايش خود جهان هستی نيز که

يعنی  کند که چرا آن علتاثبات نمیاين استدالل  باشد، مانند خدا جهان هستی نيز معلول علتی

از پيش آماده  ی کهبرای جواب ما برهانکه صرفا برای اين . آيا باشدنبايد معلول علت ديگری  خدا،

تا هم خدا را داشته باشيم و  ؟کنيممیجا که دوست داريم قطعش ، آنبيايددردرست  ايم،داشته 

www.AtheistIran.com

http://www.atheistiran.com


 ها!شدن شكاف داينشد؛ هو هينظر نيکه بهتر یاهينظر نياول فصل ششم:

153 

ايم. عمال خدا را جای نادانی خود گذاشته عليت يعنی مابرهان باشيم؟  هم تسلسل را حل کرده

و استفاده از کلمه   اعتراف به نادانی  یادانيم تسلسل را چطور حل کنيم و فقط به جچرا که ما نمی

توان برای های مشابهی را نيز میپاسخ ايم.استفاده کردهبه جای آن  را کلمه »خدا« ،دانم«»نمی

 .محرك اول آوردمشابهی مانند  برهان

 برهان حدوث:
 و متحول است. ري( جهان متغ۱

 و متحول است، حادث است. ري( آنچه متغ2

 و متحول است. ري( جهان متغ۱

 و متحول است، حادث است. ري( آنچه متغ2

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

پديد و  حادثبا دو واژه  العللعلتو  معلولدر واقع دو واژه  توان به آن وارد ساخت.عليت را می

اين است که احتماال اجزای سازنده جهان هستی دانيم میچه ما جايگزين شده است. آن آورنده

نتيجه خود چنين استداللی هم تعميم حتی ل و در نتيجه حادث هستند که دارای تغيير و تحو

 در نتيجه ما .است و قطعيت ندارد چرا که ما از تمامی اجزای موجود در هستی آگاهی نداريم

دانيم جهان توانيم از حادث بودن خود جهان مطمئن باشيم چون اساسا حتی هنوز نمینمی

د به اين که بخواهيم شناختی کلی از آن داشته باشيم. همچنين متناهی است يا نامتناهی، چه برس

مانند مورد عليت، هرچيزی که حادث است علتی مادی دارد و حتی اگر جهان هم حادث باشد، 

 .، نه خدايی غيرمادی و ماورايیباشدداشته  یمطابق استدالل و مشاهدات ما بايد علتی ماد

 واجبچيزی که ذاتا . واجب مستلزم يا و است واجب يا وجود حقيقت : صدیقینبرهان 

 هستيم. آن  اثبات پی در  که  است همان اين  و دارد   وجود اشد ب

چنان استفاده از کلماتی همچون »حقيقت« آن فارغ از نام طعنه آميز برهان )صديقين!(،  نقد:

اين برهان به  .اين برهان، برهان عميقی استضرورتی ندارد، جز اين که به خواننده القا کند که 

نياز از ديگری است. يا بی وگويد: هرچيزی که وجود دارد يا نيازمند ديگری تر میزبان ساده

، از دو واژه واجبو مستلزم واجب جا نيز کافی است به جای همانند مورد برهان حدوث، اين

اساسا چنين فرضی که  استفاده کنيم تا بتوان همان ايرادات را اقامه کرد. العللعلتو  معلول

ناد به کدام تنياز به اثبات دارد. با اسواجب،  جب است يا مستلزماهرچيزی که وجود دارد يا و

که به چيز بدون اين ،واند وجود داشته باشدتمثال مشخص، نتيجه گرفته شده که چيزی می

 .است حادث جهانپس  

 .است  دارای پديدآورنده پس جهان
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يك بيشتر    ،تسلسل اقامه شدهمشكل  که برای رفع    استداللی اين چنين  باشد؟  ديگری نياز داشته

 .موجود و مستند بر اساس شواهد یاست تا استدالل آل ذهنیايده

  وجود که است آن ممكن و هستند  ممكن جهان، موجودات همه: امکان و وجوببرهان 

 ممكن.  است  محال   ذاتا   او   برای   طرف   دو   اين  از   يكی   ترجيح  و  نيست  ضروری   او   برای  عدم   و

  تساوی  حال  از   و   يابد   ترجيح   عدم  يا   وجود   سوی   به   تا  است  واجب  نيازمند   يافتن،   وجود   برای

 . آيد  بيرون عدم  و  وجود ميان

نيازی و نيازمندی قرار داده شده در اين برهان هم همانند براهين قبلی، مبنا بر دو حالت بی  نقد:

است و تنها با لفاظی سعی شده است که پر و بال بيشتری به برهان داده شود. خالصه برهان 

گويد، هستی و وجود داشتن، کال به دو صورت ممكن است: موجودی نيازمند با عنوان ممكن می

توان با جايگزينی نياز با عنوان واجب )خدا(. باز هم میستی و اجزای درونش( و وجودی بی)همه ه

همان ايرادات اقامه شده درباره برهان  العللعلتو  معلول، با دو واژه واجبو  ممكندو عبارت 

 .عليت را مطرح کرد

 :وجودیبرهان 

 .ستيتر از او قابل تصور ن است که کامل ی خدا وجود (۱

وجود در خارج از ذهن هم وجود داشته باشد   ني( اگر ا2

 تر از آن است که فقط در ذهن باشد.کامل

  یعنيوجود در خارج از ذهن موجود نباشد،  ني( اگر ا۳

و   ستيکه قابل تصور است ن یموجود  نيترخدا کامل

 خُلف است. نيتصور کرد و ا  توانی م  زيتر ناز او کامل 

بايد پس    ،توانم در ذهنم چيزی را تصور کنمچون من میخالصه اين برهان چنين است که    نقد:

حتی ادعای متصور شدن درکی از خدای مطلق در که البته . در واقعيت هم وجود داشته باشد

در   .غيرقابل تصور است  ،نهايت در رياضیذهن ادعای پوچی است، چرا که خدايی مطلق مانند بی

ايم. در اين هيعنی آن را به چهارچوب ذهن محدود کردوجود مطلق را تصور کرد،    واقع اگر بتوان

اگر نادرست از وجود مطلق است.  يك انگارهديگر مطلق نيست و  متصور شده آن وجود صورت

»]برای  را بازنويسی کنيم خواهيم داشت: اولين فرض و مقدمه اين برهانشكل صحيح بخواهيم 

 را  تر از اواست که کامل یخدا وجود جلوگيری از ايجاد تسلسل ما مجبوريم فرض کنيم که[

در خارج    د يپس خدا با

از ذهن ما موجود باشد  

  ف يخالف تعربروگرنه 

 ما خواهد بود. 
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ايم پس بايد خدا هم وجود داشته باشد و اال . حاال که چنين فرضی کرده«تصور کرد توانینم

 شود!فرضمان خراب می

 ب( تعریف و منطق نظریه 

تعاريف و   گيرند.و توصيفات مربوط به خدا قرار می تعاريف  ،هااما در دسته دوم ضعف 

از اولين  نشان دهنده فهم انسان خردمند از مفهومی به نام خدا است. توصيفاتی که 

هايی که انسان خردمند با خود در زمان تعريف خدا همراه داشته، انسان انگاری و  ضعف

خوشحال شدن، کار کردن، خشمگين شدن، تالفی  مانند    دادن خصوصيات انسانی به اوست

 است بوده خدايی قرار البته چنين . امثالهم داشتن جا و مكان و اجابت کردن دعا، ، کردن

برخی   اگرچه و فاقد خصوصيات مشاهده شده در طبيعت باشد.ی ماد  جهان ورای  که مثال

 از شدت فاجعه بكاهند  کمی  هااين توصيف  ناند با استعاری خواند از فيلسوفان سعی کرده 

 ت.اصل ماجرا باقيسباز هم  اما

به عنوان  توان  که می در سه دين يهوديت، مسيحيت و اسالم    .مشكل ديگر تعريف خدا است

را متضاد    مانند تثليث در مسيحيت  محل مناقشه  موارد گر  ا  در نظر گرفت،يكتاپرستی    نماد

توان هرسه تعريف را در راستای يك  می وحدت و يكتا بودن وجود چنين خدايی ندانيم، 

انسان خردمند   شود.مشكل دقيقا از همين جا آغاز می   در نظر گرفت اماخدای کامال مطلق  

تر  کامل   قدرتمندتر تصور کند بازهم جا برایتر و  کامل به مرور دريافته که هرچه خدايش را  

. او  ، چرا که به تجربه او حدی برای کمال وجود نداردتر شدنش وجود داردقدرتمند   شدن و 

محدود باشد، حتی اگر اين  وب مشخصیچارهدر چنبايد  به اين نتيجه رسيده که خدايش

  ،هیاتعريف نظری باشد، چون هر محدوديتی برای وجودی مطلق و نامتن كي چهارچوب

شود و خدای او يا بهتر بگوئيم پاسخ او برای همه چيز، نبايد هيچ نقصی  نقص تلقی می 

  به جای تعريف، تنها او را توصيف کند   کمکم   در نتيجه او سعی کرده است که داشته باشد.  

 .افتد به چاه می  ،آمدهو در واقع از چاله در  خوردکه در اينجا هم به مشكل بر می 

تا ببينيم   صفات نسبت داده شده به چنين خدايیبياندازيم به  الیاجم بياييد نگاهیحال 

ابتدا دقيقا با چه مشكالتی روبرو است.    ،اولين نظريه همه چيز  اصطالحاو    ی مطلقاين خدا
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در  اين است که  در هر صفتی به معنی مطلقمفهوم بهتر است به تعريف مطلق بپردازيم. 

اگر خواسته باشيم موضوع   رسد.هيچ قدرتی به گرد پای او هم نمی  با وجود مطلق،  مقايسه 

در    ۱نهايت در رياضياتبی  شبيه  توان می  چنين چيزی را را به صورت کمی در نظر بگيريم، 

فارغ از بزرگی يا کوچكی، در مقابلش حتی به حساب  ،، مقياسی که بقيه اعدادنظر گرفت

يا وابستگی  ،قرار است هيچ گونه نقصی اين چنين، يبا توجه به اين که خدا .آيند هم نمی

چيز« بناميم،   همه»از تر و کامل تر آن را بزرگ  توصيف نيازی نداشته باشد، همين که در 

و مقايسه    خوانده شدن نياز به سنجش به معنای نياز است، چرا که چنين خدايی برای مطلق  

شود  ترين« است هم مشكل حل نمی حتی اگر بگوييم او »کامل « دارد.همه چيز با » شدن

های  بر اساس قياس است و حتی صفت برای تعيين جايگاه چيزی  فهم ماچرا که سازوکار 

مثال اگر بگوييم آرش بهترين بازيكن است،  عالی هم نياز دارند با چيزی مقايسه شوند. 

ايم و او را به صورت لفظی با شخص يا اشخاص مشخصی مقايسه  صفت عالی به کار برده 

يسه با  دهد: آرش بازيكن بهتری در مقايلی رخ می ضايم )برخالف آنچه در صفت تفنكرده 

و   اعمال شده استبه صورت ضمنی استفاده از مقايسه حال، نيكی و آزاده است.(. با اين

همچنان ظرف مقايسه واضح است. به عبارت ديگر مفهوم ضمنی جمله به اين صورت است 

در مورد خدا هم چنين است، استفاده   که »در ميان تمامی بازيكنان، آرش بهترين است«.

ترين او کامل   هايا به عبارتی همه ممكن   ، يعنی در ميان »همه چيزها« تريناز توصيف کامل 

 . استفاده نشود «همه چيز »، هرچند که از لفظ است

 است  سان خردمند نادرك ناکامل    چنين توصيفی به خاطر نيازمندی ممكن است گفته شود  

ای بتواند خدا را بهتر درك کند اما واقعيت اين است که خدايی  چنين مقايسه  تا با کمك

وجود    بايد بتواند مستقال  موجودی به توصيف شدن هم ندارد و هر  حتی  اساسا نيازی    ،مطلق

شود که  احساس کند. توصيف کردن وقتی استفاده می  مستقيما و بدون واسطه را آن

آن اطالعی ندارد، شرح دهيم. اگر خدايی مطلق وجود  از  که  ديگری    برای ا  بخواهيم چيزی ر

غافل مانده   ش وجودتشخيص از  ، داشته باشد نبايد حداقل هيچ موجود دارای قوه تعقل

 
نهايت نهايت در فيزيك امری دست يافتنی است اما بیرياضی تفاوت وجود دارد. بینهايت در بینهايت در فيزيك و ميان بی ۱

 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  

در همه جا و توسط که وجودش . خدايی مطلق نيست ،وجود ندارد جزيی يا کاملصورت 

 .تواند مطلق باشد نمی  ،قابل درك و تشخيص داده شدن نيست  واسطهبی همه چيز، 

از  قدر ، او آن ۱عدد گراهام حتی يا  باشيد  ۱۰۰۰باشيد،  ۱کند شما نهايت فرق نمیبرای بی 

ای يكسان با  خود را در فاصله معنی است و های شما برای او بی تفاوت شما باالتر است که 

در دسترس بودنش نيز به همين صورت برای همه مقدور   رو،از همين .بيند همه شما می 

طور که مروجين به زبان ديگر همان   .شودبه طوری که اساسا انكار وجودش ناممكن می   است

ت و گذشته و حال و آينده برايش فرقی ندارد،  خدا معتقدند خدا خارج از زمان اس وجود 

   موجودات نيز به کار برد. و درك متفاوت  فهم    خدا در مورد  توان تفسير مشابهی را برایمی 

سوسك حمام قرار دارد يا يك انسان برای خدای مطلق تفاوتی ندارد که در مقابلش يك 

در سطوح    ، برای همه موجوداتبايستی  ، تجلی چنين خدايی  يكمی   قرن بيست و خردمند و  

به  بينيم چنين نيست چرا که میالبته که  قابل تشخيص و غيرقابل انكار باشد. ، مختلف

درصد جمعيت   ۱6حداقل  ،  2۰۱۵در سال    2پيو ارايه شده توسط موسسه تحقيقاتی    گواه آمار 

اين به اين  .۳گرا، خداناباور(دين، ندانم)بی اند نسته دادنيا خود را به هيچ دينی وابسته نمی 

چيز، حداقل  نفر از جمعيت دنيا به اين اولين نظريه همه  ميليارد ۱/ 2 حداقل معناست که 

  از اين مقدار البته که آمار واقعی باالتر . (6شكل ) نه به اين صورت متداولش باور ندارند 

منجر به  حتی تواند دينی می است چرا که به عنوان مثال در کشورهای مسلمان ابراز بی

توان در چنين کشورهايی به شمارش دقيق افرادی پرداخت نمی. در نتيجه مرگ فرد شود

 که اعتقادی به دين رايج کشور ندارند.

  های ذاتی ماده، اين خدا رامعضل ديگر اين است که انسان خردمند برای فرار از محدوديت

مشكل اين است که ما هيچ  حال،با اين .تمجهز کرده اس ماورايی و غيرمادی  به صفاتی 

داريم.  ای از وجود داشتن چيزی ماورای ماده يا اصطالحا غيرمادی سراغ نمثال و نمونه 

 
1 Graham's Number 
2 Pew 
3 Unaffiliated 
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چيز يا اثر آن را مشاهده، درك يا شناسايی کنيم، آن چيز   خود يك  اصوال اگر ما بتوانيم 

شود که اگر  شود. باز اين مساله مطرح می هم بخشی از طبيعت است و مادی محسوب می 

ای از وجود »غيرماده« تا کنون ثبت نشده است، پس وجود داشتن »غيرماده«  هيچ نشانه

ايم وجود داشته باشد. البته درست ازی و رويا است که ما دوست داشته صرفا يك خيال پرد

نيم با اتواما آيا می  نكردن چيزی لزوما به معنی وجود نداشتن آن نيست  ۱است که مشاهده

خوار وجود داشته باشد و زمانی که شما گوشت اين تفكر زندگی کنيم که »شايد پرتقال

فرض  د و گوشت بدنتان را بخورد«؟ خير، چرا که پيش خواب هستيد از ظرف ميوه بيرون بياي

ترسيم يا چقدر دوست داريم  منطقی ما چنين است که فارغ از اين که چقدر از چيزی می

شود.  چيزی وجود داشته باشد، تا آن چيز خودش يا اثرش مشاهده نشود، ناموجود تلقی می 

ايم که خود  دا کردن چيزی بوده ای به دنبال پي اگرچه ما در طول تاريخ به صورت ملتمسانه 

ای ما را بر  نيازی به علت نداشته باشد و اصطالحا اولين علت باشد اما نبايد چنين وسوسه 

متاسفانه  ما  کاری که    .آن دارد که قبل از اين که شواهد مستند را بيابيم، پاسخمان را بسازيم

 ايم.بوده ش انجام  مشغول  سال پيش در بين النهرين  6۵۰۰حداقل از 

 
 2۰۱۵تحقيقاتی پيو در سال جمعيت اديان مختلف دنيا، مطابق آمار موسسه  :۶شکل  

 
هم به آنشناسايی شدن و  ، ثبت شدنه شدنتری مانند ديدمشاهده در اينجا لزوما به معنای ديدن نيست و معنای گسترده ۱

 دارد.  صورت قابل اثبات را
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لزوما  و زندگی روزمره  دنيا ،کنند های بسيار زيادی وجود دارند که به ما يادآوری می مثال

هايی که  . مثالايمبا درك و فهم فرگشتی خودمان تجربه کرده که ما آن را نيست آن طور 

مخصوصا در جاهايی که در حيطه نياز و زندگی روزمره ما نبوده   حقيقت دهند نشان می 

های بسيار بزرگ )ابعاد  های بسيار کوچك )دنيای کوانتوم( و يا مقياس مقياس مانند 

ناممكن   از  باشد. مخصوصا درکی که ما امروزه  فعلی ما  دركتر از  تواند عميقمی   کهكشانی(

  ،منطقی یهااز انواع و اقسام پارادوکس  .داريمتسلسل در قانون عليت  موردی مانند بودن 

کمك   اب  هايی که يافته   ها و گرفته تا درك واقعيت  ( الف)ضميمه  و عقل سليم  مخالف شهود  

  به دست آمدهو عجيب و غريب غيرشهودی  نتايج مانند  ، ايمشدهها آن علم موفق به کشف 

حرکت ظاهری ذره  يا  ذره در آن واحد در دو مكان يك  وجود )  در آزمايش دو شكاف يانگ

ذرات توليد ، در ذراتی مانند الكترون و فوتون ذره- دوگانگی موج پديده ،(به زمان گذشته

ن و  ، نسبی بودن زمابرای افزايش سرعت ماده سرعت نور سقفی به نام ، ۱هيچ از  مجازی

   .و امثالهم مختلف هایسرعت دارای فرد  دو  متفاوت بودن گذر زمان برای 

  توان به می  شناخته شده استهای معروفی که امروزه از پارادوکس مثال يك عنوان  به

ره را يك کُ شود کند که می اين پارادوکس بيان می . اشاره کرد 2كی س تار-خپارادوکس بانا

دو کره   دست آمده،به  قطعات پس از آن بتوان با کنار هم قرار دادنبرش زد که طوری 

 . داشتکامال مشابه و هم اندازه با کره اول 

 
 کره عينا مشابه با کره اول دوتقسيم يك کره به : یكستار-پارادوکس باناخ :۷شکل  

  یساختاراست،    ۳شيپور گابريل مثال ديگر در همين دنيای رياضيات، پارادوکسی موسوم به  

. به اين معنی که چنين اما حجم محدود است تينهای مساحت سطح ب یکه دارا  یهندس 

 
1 Quantum Vacuum State 
2 Banach–Tarski Paradox 
3 Gabriel's Horn 

www.Atheistiran.comwww.AtheistIran.com

http://www.atheistiran.com
http://www.atheistiran.com


 ها!شدن شكاف داينشد؛ هو هينظر نيکه بهتر یاهينظر نياول فصل ششم:

160 

ساختاری اگرچه دارای سطحی نامحدود است اما حجم آن محدود و مشخص است. برای  

طور در نظر گرفت که قرار است داخل اين را شيپور  توان اين درك بهتر اين پارادوکس، می

م که چه مقدار دانيبا رنگ پر شود. حال اگرچه حجم شيپور مشخص و معلوم است و ما می 

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
 

 
 نمايشی از شيپور گابريل :۸شکل  

تواند می ها  آن   دانستن  و  هستيم ها روبرو  هايی که در حال حاضر با آن عالوه بر چنين نادانسته 

 های زيادی در پيش روی ماستناشناخته ،  را زير و رو کند های فعلی  ناممكن  دربارهفهممان  

. داشته باشد فهممان  روی نيز اثری مشابه و حتی باالتر برها آن که ممكن است دانستن 

  و ينتلسكوپ  یهاداده  ن يمطابق آخر .بياندازيد به دانشمان از کيهان نگاه  مثالبرای 

ميليارد سال   ۹6)قطر:  2جهان قابل مشاهدهدر  هكشانک ارد يليم 2۰۰حدود ، ۱زنز يهورا

  ونيلي م  ۳از    ی بردارها، تنها موفق به انجام نقشه داده   نيد دارد که بر اساس آخرو وجنوری(  

های موجود در  کهكشاندرصد کل  ۰۰۱۵/۰ مقدار برابر باکه اين  م،ياشدهها آن مورد از 

 تر از جهان قابل مشاهده استبسيار بزرگ ۳کيهانمسلما خود  جهان قابل مشاهده است.

دارای    )جهان قابل مشاهده+جهان غيرقابل مشاهده(   کيهان  ،مطابق يك برآوردبه طوری که  

  2۵۰حداقل  ،کيهان از لحاظ ابعاد يعنی تريليون سال نوری است. اين  2۳قطری حدود 

  بر اين، عالوه  .است ميليون برابر جهان قابل مشاهده  ۱۵ حداقل ، و از لحاظ حجم برابر

ها آن  ی و مشخصات ظاهر تيموقعثبت ، گذاریها تنها به معنای نام برداری کهكشاننقشه 

 ريو ساها آن سيارات موجود در تك تك  وضعيت ، اتيو اطالعات مربوط به وجود ح است

 
1 New Horizons 
2 Observable Universe 
3 Universe 
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مطمئن نيستيم که دقيقا  به طور دقيق  ما حتی هنوز    .شودمیشامل نرا    اين چنينی  اتيجزئ

ميليارد کهكشان است   2۰۰چه تعداد ستاره و سياره در کهكشان راه شيری که يكی از اين  

 وجود دارد. 

  ،ميهم بچرخان  رامونمانيپ ط يحبه م  یخارج یسرمان را از فضاحتی اگر  ،از سوی ديگر

  ۱يك چهارم تمامی زنبورهای .کنيمقدری که فكر می اما نه آن  شودی اوضاع بهتر م اگرچه 

درصد سطح  7۰حدود  هاانوس ياق .اند سال گذشته شناسايی شده ۳۰شناخته شده، در 

 اند.هنوز مورد کاوش قرار نگرفته   هاانوس يدرصد اق  8۰  حال،ني. با ادهند ی م  ليرا تشك  نيزم

موضوع حتی در بدن خودمان هم با همين بغرنجی و حتی بيشتر، روبرو است، به طوری ما 

ايم. ما حتی در مورد ساختمان  هنوز به تعريف دقيق و جامعی از حيات يا خودآگاهی نرسيده

های  باکتری درصد  ۹۹ايم به طوری که بدن و اجزای آن هم به اطمينان کامل نرسيده 

تعداد دانيم بدنی که ما می  .، هنوز برای علم ناشناخته هستند موجود در بدن انسان

رسد، در حالی که اين عدد برای  می  عددتريليون  ۳۰اش به حدود های سازندهسلول

 .رسد تريليون می   ۱۰۰های موجود در آن به  باکتری 

توان اميدوار بود که  می ها،  در همه زمينه هايمان تقريبا  با توجه به حجم بسيار زياد نادانسته 

دچار تحول    توسعه دامنه نگاهمان،با  بيشتر و در ادامه    و کشفيات  درك امروزی ما با کاوش 

هايی مبتنی  هايی منطقی بيابيم، پاسخشود و بتوانيم برای مشكالت امروزی خودمان پاسخ

رسيدن به  امروزه اگرچه هايی که پاسخ .های باستانیبرشواهد نه بر اساس آرزوها و آرمان 

کن رسما ريشه   ۱۹8۰از سال    آبلهطور که  اما همان  رسد ها به نظر غيرممكن می برخی از آن 

فقط در قرن بيستم   کهای آبله  ها نيز اميدوار بود.غيرممكن توان به رسيدن به آنمی د،ش 

 رسيد.و روزگاری درمانش محال به نظر می   ميليون نفر شده بود ۳۰۰موجب مرگ 

مشكل ديگر، نوع  مطلق بازگرديم.  قادرخدای مربوط به صفات مشكالت ساير به بررسی 

ای انسانی دارند و برای  داده شده است. صفاتی که سرچشمهصفاتی است که به او نسبت 

روند نه وجودی غيرمادی و غيرقابل تعريف. از اين نيز که  توصيف موجودی مادی به کار می 

 
1 Bee 
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صفتی مانند  ،بگذريم خود اين صفات مطلق نيز مشكالتی را در پی دارند. به عنوان مثال

ای دارای دانش مطلق از گذشته و آينده از  علم مطلق عمال در تضاد با اراده آزاد است. خد 

ك مشغول نوشتن اين اثر  دانسته که روزی فردی به نام بلوجَهمان ابتدای ساختن دنيا می

کند با ميل و اختيار خودش تصور می بلوجَك  خواهد شد. اين به اين معنی است که اگرچه  

ول و قابل درك، اين عملش  تر از واقعيت متداهای عميق به اين سمت رفته است اما در اليه 

برای جلوگيری از ايجاد انحراف ميان خود و دانش الهی    جهان هستیاجباری بوده است که  

  کوك کردنشوظيفه جهانی که  .خبر استبر او تحميل کرده است و او هم کامال از آن بی 

  معنی شدن اراده . بی بوده است ی توصيف شدهخدا برعهده ، گيریاز همان روز اول شكل 

 شود.معنی شدن پاداش و جزا هم می آزاد، خود منجر به بی 

، صفاتی است که به  توان در ميان صفات اين خدا مالحظه کرداز ايرادات ديگری که می 

  ،آيا غيرممكنی برای خدا وجود دارد؟ مطابق تعريف قدرت مطلقهای او مربوط است.  توانايی

نبايد وجود داشته باشد. در نتيجه او بايد بتواند  چنين خدايی هيچ غيرممكنی در مقابل

يا اجماع نقيضين   خودش را نابود کند بتواند  بايد  ، چيزی بيافريند که نتواند تغييرش دهد 

اند با تقسيم  البته برخی از متفكرين سعی کرده   .( را ممكن کند همزمان  )مثل بودن و نبودن 

  ( و محال وقوعیمانند جمع نقيضين  است  محال   عقال انجام آن  موارد محال به محال ذاتی )

مانند حرکت دادن   در آينده ممكن شود شايد )انجام آن در زمان حال محال است اما 

ذاتی اساسا ممكن نيست و اين سواالت محال ذاتی   بگويند که محال  (منظومه شمسی

حال، مشكل اساسی چنين استداللی اين است که باز هم قدرت مطلق خدا هستند. با اين 

. اند اند و برايش محال ذاتی و وقوعی تعريف کرده را در چهارچوب عقل انسانی محدود کرده 

که چنين چيزی    محال استيعنی هر کاری که برای انسان محال ذاتی است برای خدا هم  

ها کند که اين محدوديتفرق نمی است. خدا مطلق قدرت و  نامحدود بودن کننده نقض

موجود  يك های وجودی مطلق و غيرمادی نبايد درگير محدوديت ذاتی باشد يا وقوعی، 

 .مادی باشد 

حد و اندازه صفاتی که به خدای مطلق نسبت داده   ،نوع  موجود درباره مشكالتعالوه بر 

  قدرت مطلقو    دانش مطلقصفت  خود اين صفات نيز با هم همخوانی ندارند. مثال  شود،  می 
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تواند آن را تغيير بدهد نمی   ،داند با هم در يك راستا نيستند. خدايی که آينده را از قبل می

ناقص بودن دانشش از    ، اگر بتواند همتی  حدهد و  که اين ناقص بودن توانايی او را نشان می 

خيرخواهی و مهربانی صفت    تضاد  توان مثال زدمورد ديگری که می دهد.  آينده را نشان می 

. برای ديدن اين تضاد هم کافی است نگاهی به دنيای  است صفت قدرت مطلق با مطلق

که  های ژنتيكی ها و نقص انواع و اقسام بيماری پيرامون خود بياندازيد. تجاوز به کودکان، 

  یعدد ) سال ۵ميليون کودك زير  ۵ساليانه رسد، مرگ هزار مورد نيز می  ششبه بيش از 

و بهداشت امروز    ینفر بود و تنها به لطف دانش پزشك  ونيليم  6/۱2، برابر  ۱۹۹۰که در سال  

و ساير عوامل طبيعی   لزله، سيل، زسالیخشك ، قحطی ،(است افتهيمقدار کاهش  نيبه ا

البته    و روبرو است  ها  آن هايی هستند که انسان خردمند با  هايی از مصيبتمرگبار تنها گوشه 

به لطف علم و تكنولوژی بوده که بشر توانسته  گذشته بسيار بيشتر بوده و  ميزان تلفات در

 ها شود.موجب تخفيف تلفات ناشی از اين مصيبت 

خدايی که خيرخواه مطلق است نبايد بگذارد چنين اتفاقی حداقل برای کودکانی که هيچ 

تواند جلوی چنين رخدادهايی  اند، بيافتد و اگر نمینقشی در بدتر شدن اين زندگی نداشته

است که   ۱شر  مسالهرود. چنين استداللی موسوم به را بگيرد، قدرت مطلقش زير سوال می 

سال پيش مطرح کرده است و هنوز هم جوابی درست به آن    2۳۰۰ود  آن را در حد   2اپيكور

سال سعی شده که توجيهاتی   2۳۰۰داده نشده است که طبيعی است. البته در طول اين 

به عنوان پاسخ به آن داده شود مانند اين که اين شرها، خير و الطافی هستند که خدا برای  

حال، واقعيت اين است که  نيستيم. با اين بندگانش فراهم کرده است و ما قادر به درك آن 

توان خير و لطف دانست،  متولد شدن کودکی فاقد دهان، مقعد يا حتی صورت را نمی

 ۳کاناوان  یماريبهای ژنتيكی مانند مخصوصا که برخی از اين الطاف يا بهتر بگوييم نقص 

شود. چه خيری در مرگ  ها است، منجر به مرگ کودك می روند به نورونکه آسيبی پيش 

 . داند زندگی، درست و غلط و حتی مردن يعنی چهکه حتی نمیوجود دارد  کودکی  

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

مشكالت مربوط به صفات  در ميان  ،هي و منطق نظر  فيتعر بخشبه عنوان آخرين مورد در 

. خدايی  اشاره کردتوان به مثبت يا منفی بودن صفات نسبت داده شده به خدای مطلق می 

شود کامل است بايد همه صفات ممكن را داشته باشد، چرا که نداشتن يك  که ادعا می 

ممكن مثبت، بايد صفت به معنای نقص است. در نتيجه، اين خدا عالوه بر تمام صفات 

قدر که مهربان است، بايد دقيقا همان تمامی صفات ممكن منفی را هم داشته باشد. همان

رحم باشد، به همان مقدار که زيباست بايد به همان مقدار کريه و ترسناك  اندازه هم بی 

ن  توان صفتی را متصور شد که اين خدا از آن محروم شده باشد و ايباشد. به زبان ديگر نمی 

کند. مثال خدايی که زاده نشدن از صفات اوست بايستی  تر را ايجاد می خود مشكالتی عميق 

زاده شدن هم از صفاتش باشد تا ناقص نباشد يا خدايی که يگانه بودن از صفات بارزش 

گيرد تا کلكسيون  بر  شود، متكثر بودن و يگانه نبودن هم را بايستی درمحسوب می 

تمامی صفات آن هم به صورت مطلق به خدا ن شد. نسبت دادهايش دارای خللی نباصفت

طور که قبال اشاره شد مشكالت که راهكاری برای پرهيز از تعريف کردن او بوده است، همان 

اين است که چنين خدايی در   نتيجه آن ترينکه مهم  . مشكالتی کند جديدتری ايجاد می 

چرا که به صورت همزمان  ،دشومحسوب می  سليمو خالف عقل  واقع خود جمع نقيضين

 ديگر است.  دارای صفات متضاد و مخالف يك 
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 رايج نقص ژنتيكی پنجفهرست :  ۲جدول  

 امید به زندگی برخی از عالیم علت نام

 نشانگان

 داون
از کروموزوم  یتعداد اضاف

2۱ 

ها، اختالل ناهنجاری در اندام

در فهم و يادگيری و تاخير در 

اندازه ، ضريب هوشی به رشد

 (≈۵۰) ساله ۹-8يك کودك 

 سال ۱2: ۱۹۱2 سال

 سال ۵۰-6۰: امروز

 تاالسمی

و    ایان جهش در دی

اختالل در توليد  

 هموگلوبين 

 )ارثی(

کاهش توليد خونی و کم

 هموگلوبين 

 نرمال

 (سال ۳۰در برخی موارد )

  بروزیف

 کیستیس

نقص در ژن موثر بر 

جابجايی آب و نمك 

 به بيرون از سلول 
 )ارثی(

 سختی در تنفس و عفونت ريه،

تاخير در رشد و ناباروری 

 مردان 

۴۴ 
هايی که به بلوغ )آن

 رسند(می

-یتِ  یماریب

 ۱سَکس

کروموزوم  نقص در

۱۵ 
 )ارثی(

های عصبی مغز تخريب سلول 

 ،و طناب نخاعی

صرع، از دست رفتن شنوايی و 

 ناتوانی در حرکت کردن

 سال ۳-۵

خونی  کم

 داسی شکل 

 شكلتغيير 

هموگلوبين به شكل 
S 

 )ارثی(

، عفونت باکتريايیخونی، کم

 سكته مغزی 
 سال ۴۰-6۰

توان برداشت کرد، اين است که انسان خردمند در اوايل  چه از اين اثر می در مجموع آن 

پيدايش تدريجی خودش شايد خيلی متوجه مسير جديدی نبوده که قرار بوده است در آن  

  حال، گذشت زمان و افزايش توانايی فهم و شناخت به او کمك کرد کهگام بردارد با اين 

زندگی خودش يعنی مرگ روبرو شود. او که احتماال دوران سختی    ترين سوال کم با مهم کم 

کم سعی  تاريخش، سپری کرده بوده است از جايی به بعد کم  ترين نادانسته را با اين بزرگ 

گاه آن را در طبيعت نيافته، در ذهن خود بسازد، پاسخی  هيچ  کند پاسخی که می 

ه و استدالل نهفته در آن هم اضافه  بخش که هرچه بر عمر آن افزوده شد، بر فلسف آرامش

 
1 Tay-Sachs Disease 
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های  صدف استفاده از  دانه اًخرايی و  رنگ در استعمال  توان  گشت. پاسخی که اثرات آن را می 

ها و  تر مانند تنديسك هزار سال پيش تا دفن اشيايی پيچيده  ۱۰۰سوراخ شده در حدود 

. روندی که به  هزار سال قبل مالحظه کرد ۴۰تا  2۰های پرجزئيات در حدود ساختهدست

هويوك و پس از آن در بين النهرين و مصر  تپه و چتل جا متوقف نشده و در گوبكلیهمين

ظهور و پيدايش   ،ایدانيم نتيجه چنين توسعه کند و ما امروز می به خوبی ادامه پيدا می 

اند که او  کرده می تصور ها آن هزاران خدا در گوشه و کنار دنيا بوده است که معتقدان به 

 بهترين پاسخ ممكن است.

هزار سال قبل به حدی از شناخت رسيده بوده که بتواند  ۱۰۰انسان خردمند که از حدود 

برخالف اجدادش، به مرگ و نبودن واکنشی قابل توجه نشان دهد، در ادامه توسعه فهم و  

ای  را بنا کند. نظريه  تواند اولين نظريه همه چيزرسد که حتی می اش به جايی می انديشه

مبتنی بر خدايی واحد و قدرتمندتر از هرچيز که اگرچه هنوز هم برای تعداد زيادی از  

برد. مشكالتی  افكن رنج می اساسی و بنيان  ی های امروزی ارزشمند است اما از مشكالتانسان

همچنان   شود اما شوند افزوده می که اگرچه روز به روز بر خيل افرادی که از آن آگاه می 

اين  .تعداد قابل توجهی از مردم مايل نيستند دست از اين اولين نظريه همه چيز بكشند 

که تقريبا تمام زندگی اجتماعی و حتی هويت و معنای زندگی   موضوع به اين خاطر است

حول محور خدا شكل گرفته است. خدا برای   ،سال گذشته 6۵۰۰در طول حداقل  هاآن

هايش همانند شاخه نازك  در زمانی که انسان خردمند و دانسته  وده همانند قيّمی بو هاآن

ترسد که چنين قيمی  حال، او هنوز می د. با اين نتا رشد کن  ند به دور آن پيچيد   اند تاکی بوده 

داشته اين قيم است. به قول  کند که آنچه او را سرپا نگهرا رها کند چرا که هنوز فكر می 

هزاران سال   یاما با توجه به مرام بشر، ممكن است برا است ه خدا مرد گويد: »نيچه که می 

او را   ه يسا د يداده شود و ما هنوز با شيها نمااو در آن  ه يوجود داشته باشد که سا يیغارها

 «. ميمحو کن زين

آيا روزی از بين خواهد رفت يا   ،مشخص نيست که باور به خدا، اين اولين نظريه همه چيز 

رسد راه درازی است که در پيش داريم تا اکثريت جامعه از اين نه اما آنچه مسلم به نظر می 
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های طی شدن آن به خصوص در اين ساليان و با افزايش  باور عبور کنند. راهی که نشانه 

.ودش آگاهی جمعی به لطف اينترنت و ساير وسايل ارتباطی به خوبی ديده می 
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 مهم  الف: چند پارادوکس ضمیمه 

 گر )راسل(پارادوکس آرایش 

  خودشان  که کند کوتاه می  را کسانی موی  فقط  او. دارد وجود گرآرایش  یک فقط  شهری  در

  او  اگر ؟ گر در مورد موی خود چه باید بکند حال خود آرایش . د کننکوتاه نمی  را  شانخود موی

که نباید چنین کند و نباید موی    .کنند ی کوتاه مخودشان    را   خود   موی   از جمله افرادی است که

خود را کوتاه کند )چون شرط مساله چنین است که او نباید موی کسانی که خودشان موی  

و اگر هم از جمله این افراد نیست و معتقد است کوتاه   کنند، کوتاه کند( خودشان را کوتاه می 

خودش را کوتاه کند که باز مانند قبلی  گر دارد، پس باید خودش موی نیاز به آرایش  کردن مو 

 کند(.گری است که چنین کاری نمی طر شرط مساله نباید چنین کند )چون او آرایش به خا

 1هیلبرت هتل گراند پارادوکس

 قابل  اصطالحا  یا  شمارا  ه مجموع   نوع   از)  نهایتبی   تعداد   دارای  که   بگیرید   نظر   در   را  فرضی   هتلی

  با  آید،می هتل به جدید  مهمان یک حاال. هستند  پر نیز هااتاق همه و است اتاق( 2شمارش

  توان می تکنیکی  کمک  با  اما باشد  داشته  وجود  خالی  اتاق  نباید  لزوما هااتاق  بودن  پر  به  توجه 

  به  توانمی  را  آید می  که  جدیدی  مهمان تعداد  هر  که بل او  فقط  نه البته  . داد جا هتل  در  را  او

  مهمان   به   که  است  صورت   این  به   هم  جدید   مهمان  دادن  جا  ش رو.  داد  جا  هتل   در  روش   همین

  آخر  الی و  برود ۳ اتاق  به  شودمی  گفته 2 اتاق مهمان  به برود،  2 اتاق به  شود می  گفته  ۱ اتاق

 مهمان  و  شودمی   خالی ۱ اتاق صورت این به . منتقل کنیم( n+1را به اتاق   n)هر مهمان اتاق  

 . شودمی  داده اسکان جا ان  در جدید 

 

 
1 Hilbert's Paradox of the Grand Hotel 
2 Countably Infinite 
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 1پارادوکس مانتی هال 

تصور کنید پیش روی شما سه در وجود دارد. در پشت یکی از این درها جایزه و در پشت دو  

کنید، به عنوان مثال در شماره  در دیگر هیچ چیزی قرار ندارد. شما یکی از درها را انتخاب می 

را باز   ۱در شماره اران اندرکرا برایتان باز کنند، دست ۳حال قبل از این در شماره این. با ۳

گویند که  دهند که چیزی در پشت آن وجود ندارد و به شما میکنند و به شما نشان می می 

را انتخاب کنید( یا روی همان   2توانید انتخابتان را عوض کنید )یعنی در شماره حاال شما می

  دو در باقی مانده، بمانید. شما باید چکار کنید؟ شانس انتخاب در صحیح، از بین  ۳ه در شمار

کنیم )نباید فرقی داشته  است، پس نباید فرقی داشته باشد که کدام در را انتخاب می   درصد   ۵۰

باشد که انتخابمان را تغییر بدهیم یا ندهیم(. اما مطابق این پارادوکس شما باید انتخاب خودتان  

 .رنده شدن داشته باشید را انتخاب کنید تا شانس بیشتری برای ب  2را تغییر دهید و در شماره 

 

 
 

 
1 Monty Hall Paradox 

www.AtheistIran.com

http://www.atheistiran.com


 مهم پارادوکس چند: الف ضمیمه

171 

 تنیس   بازی پارادوکس

مسابقه   کیپسر خانواده با پدر و مادرش قرار گذاشته که . کنید  تصور  را نفره ۳ خانواده یک

  ۳ از  مسابقه 2 اگر و  کند  شرکت  مسابقه ۳ در که  است قرار او . برگزار کند  یخانوادگ سیتن

  برای   او.  شود  دعوت  مدرسه  تنیس   تیم  به  ،رد بب  به صورت متوالی بدون تکرار رقیب و    را   مسابقه

  توجه  با . مادر-پدر-مادر ( ب یا  پدر-مادر -پدر( الف: است انتخاب  دو  دارای  رقیب  انتخاب  نحوه 

  که   است  منطقی  پس  است  مادرش   از   بهتر  مراتب  به  پدرش   تنیس  بازی  داند می پسر    که  این  به

  باید  واقع در اما  برود،  باالتر شدنش برنده  شانس تا  کند  انتخاب  را  ب  گزینه بگیرد  تصمیم  او

 .و گزینه الف را برگزیند  دهد   انجام ایوارونه  انتخاب

و در مقابل مادر    Fبرای فهم این پارادوکس کافی است احتمال برنده شدن پسر در مقابل پدر را  

حساب  خواهد بود. با این M>Fدر نظر بگیریم. با توجه به مهارت بیشتر پدر در نتیجه  Mرا 

بازی اول را ببرد احتمالش   2چه او  پدر(، چنان-مادر-نتخاب اولش )پدرپسر دو انتخاب دارد. در ا

:  چه دو بازی آخر را ببرد با چنین احتمالی روبرو خواهد بودو چنان M×Fچنین خواهد بود: 

F×M انتخاب اول چنین است:. در مجموع احتمال نهایی برد دو مسابقه متوالی برای پسر در 

FM+MF-FMF عبارت )منظور از FMF که   برد متوالی هر سه مسابقه در انتخاب اول است

توان برای  استدالل مشابهی را می  .(بایستی از مجموع احتماالت کم شود، چون مطلوب نیست 

احتمال آن انتخاب هم چنین    یمادر( در نظر گرفت که نتیجه نهای-پدر-انتخاب دیگر پسر )مادر 

، نتیجه چنین است که  Fدر مقایسه با  Mتر مقدار بزرگ  به  توجه. با MF+FM-MFM است:

است و پسر بایستی به سراغ انتخاب   MF+FM-MFM تر از عبارتبزرگ  FM+MF-FMF عبارت

 پدر( برود. -مادر-اول )پدر

 زمین  دور به طناب مساله

به طول    ی فرض  ی طناب  د یحال تصور کن.  دارد  کیلومتر   هزار   ۴۰  با  برابرحدودا    محیطی  زمین   کره 

نداشته باشد، به دور آن   ن یبا زم یافاصله  چ یکه ه ی را محکم و به طور لومتر یک ۴۰۰۰۰

و دوباره آن را به دور   م یکنی متر به طول آن اضافه م ک ی. سپس طناب را باز کرده و میبند ی م

هست که    ی به قدر  یلومتر ی هزار ک  ۴۰در طول طناب    یمتر   ۱  شی افزا  نیا  ای. آمیبند ی م  نیزم

  ۱  میاست چرا که بنا بر تصور ما تقس  ر یشل شود؟ در نگاه اول جواب خ  ی ناب کماعث شود طب
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به طول طناب  ۱نانومتر  2۵برابر با اضافه شدن ) شودی م زیناچ اریبس لومتریهزار ک ۴۰متر بر 

  ۱۶کل طناب در فاصله  ،ی متر ۱ ش یافزا نیبه خاطر هم قتی. اما در حق (کیلومتر ۱در هر 

هم قرار داده و   ی را رو م یچند کتاب ضخ توان ی و م رد یگی قرار م  ن یاز سطح زم ی متر  یسانت

 . آن عبور داد  ریاز ز

 
گردد. با توجه به  طر برمی این مساله به فهم شهودی ما از محیط دایره/کره و ارتباط آن با ق

  تیجه، . درن اردد( رابطه مستقیم 2rقطر آن ) با ( C، محیط دایره )( C=2πr) فرمول محیط دایره 

شود.  اضافه می نیز هر چه بر مقدار محیط افزوده شود، بر مقدار قطر و در نتیجه ابعاد دایره

برابر  (، R-rبرای طناب )مقدار افزایش قطر   .افزایشی که با یک تناسب ساده قابل محاسبه است

 شود. متر می سانتی  ۱۶یا حدود  π2/۱با 

 مورچه بر روی طناب مساله

 و کشسان  الستیکی  طنابی  روی  بر  برثانیه،   مترسانتی  ۱با سرعت    که  شوید   متصور  را  ایمورچه 

  به  نسبت برثانیه  مترسانتی  ۱ مورچه سرعت .است کردن حرکت مشغول کیلومتر ۱به طول 

، به  ، طناب کشیده شدههمزمان با شروع حرکت مورچه، در هر ثانیه و به تدریج. است طناب

  ثانیه طول طناب در  که صورت این به  شود.زوده می یک کیلومتر بر طول طناب اف طوری که

  این  آیا. کند طور ادامه پیدا می و این روند همین کیلومتر ۳ سوم، ثانیه در کیلومتر،  2 ، دوم

  مورچه   نظر  به  مرسوم،   و  اول  نگاه  در  دارد؟  طنابی  چنین  انتهای  به  رسیدن  برای  شانسی  مورچه

 
 ایانبرابر قطر یک رشته دی ۰۱حدود  ۱
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  نگاه  این واقع در  اما رسید  نخواهد  چنین این ی طناب انتهای به هیچوقت و دندار شانسی هیچ

حدود   زمانی  باید  که  هرچند  برسد، طناب انتهای به  شودمی  موفق مورچه و است ناصحیح
  که  این از  فارغ  . کند  را سپری  عدد صفر جلوی آن!( 2۴۳۴2و  ۱)یعنی یک  ۱سال ۴۳۴2۱۱۰

  که  این از فارغ  نهمچنی و  است چقدر طناب طول افزایش سرعت و مورچه  سرعت اختالف

  چنین انتهای به در نهایت مورچه شود، داده  کافی زمان اگر است، چقدر طناب اولیه طول

 .است ثابت  طناب طول افزایش سرعت به مورچه  سرعت نسبت که   چرا ،رسید  خواهد  طنابی

 

وقتی طناب   که  طور به موضوع نگاه کنید بدون استفاده از ریاضیات، این  مساله برای فهم 

مورچه شروع به  کند، طناب هم در جلو و هم در پشت می کشیده شدن تیکی شروع به الس 

  نسبتی از طناب که توسط نه تنها شود، موجب می ضوع واین م در نتیجه  .کند افزایش طول می 

هر  بنابراین،  . ن افزوده نیز بشودآبر  ،بلکه به خاطر حرکت مورچه  شود ظ حفشده مورچه طی 

به   شود. می به انتهای طناب برسد کمتر  مسافتی که باید طی کند تا چه مورچه جلوتر برود، 

، در  آبی(مسیر )  درصد مسیر وجود دارد ۱۰۰زبان دیگر، اگر در اولین لحظه در جلوی مورچه 

  درصد نخواهد بود و هر لحظه از مقدار آن  ۱۰۰ادامه و با حرکت مورچه دیگر مسیر باقیمانده 

 کند.چون مورچه حرکت می ، شودکمتر می )و نسبتش از کل(  

 
 

 .دیکن سهیاست مقا ۹۱۰که از مرتبه  هانیاست آن را با عمر ک یکاف ،زمان نیفهم ابعاد ا یبرا ۱
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 مهم پارادوکس چند: الف ضمیمه

174 

 پارادوکس ابهام 

ما   د یفرض کناست.  ۱تس یسورپارادوکس ها، های معروف این قبیل پارادوکس ل یکی از مثا

همچنان    ا یآ  ، های تشکیل دهنده این کوه را برداریمسنگ از    سنگ  ک ی. اگر  میدارکوهی سنگی  

قدر تکرار کنیم که دیگر اصال  آن   را  اگر قرار باشد همین کار حاال    شود؟ کوه، کوه نامیده می   این

توانیم بگوییم که دیگر کوهی در کار نیست؟ به بیان دیگر،  کوهی باقی نماند، دقیقا از کجا می 

با برداشتن چندمین سنگ است که کوه ما تبدیل به تپه یا تلی از سنگ شده است؟ تفاوت  

 تپه، تل و کوه چیست؟ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sorites Paradox 
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 های سرده انسان گونه  برخی از ب: مقایسه مشخصاتضمیمه  

 * م.س.ق: میلیون سال قبل*،   * ه.س.ق: هزار سال قبل

 دوره زندگی  گونه
حجم مغز 

(3cm) 

 وزن 

(kg) 

 قد

(cm) 

استفاده از 

 ابزار

خویشتن 

 آگاهی

تفکر 

 انتزاعی

 انسان ماهر
 ۵/۱تا  ۱/2

 م.س.ق
۵۱۰-۶۵۰ ۳۳-۵۵ 

۱۱۰-

۱۴۰ 
✓   

    ۱۶۰ ۶۰ ۷۰۰ م.س.ق ۹/۱ یانسان رودولف

 یانسان گاتنگ
 ۸۰۰م. تا  ۸/۱

 ه.س.ق
- - ۱۰۰ - -  

انسان 

 قامتراست 

 ۱۴۰م. تا  ۹/۱

 ه.س.ق
۸۵۰-۱۱۰۰ ۶۰ ۱۸۰ ✓ ✓  

 انسان کارورز
 ۳/۱تا  ۸/۱

 م.س.ق
۷۰۰-۸۵۰ ۵2-۶۳ ۱۹۰ ✓ -  

 گامشیانسان پ 
  ۸۰۰م تا  2/۱

 ه.س.ق
۱۰۰۰ ۹۰ ۱۷۵ ✓ ✓  

انسان 

 ی دلبرگیها

 ۳۰۰تا  ۶۰۰

 ه.س.ق

۱۱۰۰-

۱۴۰۰ 
۹۰ ۱۸۰ ✓ ✓  

انسان 

 سیسپرانن سِ
  ✓ ✓ - - ۱۰۰۰ ه.س.ق ۴۵۰ ~

  ✓ ✓ - - ۱۳۰۰ ه.س.ق ۳۰۰~ ییایانسان رودز

 انسان نالدی
هزار  ۳۰۰~

 سال قبل
۴۵۰ ۱۵۰ ۴۵ ✓ ✓  

 انسان نئاندرتال
 ۴۰ه. تا  ۴۳۰

 ه.س.ق

۱2۰۰-

۱۹۰۰ 
۵۵-۷۰ ۱۷۰ ✓ ✓  

 انسان خردمند
ه.س.ق تا  ۳۰۰

 امروز 
۹۵۰-۱۸۰۰ ۵۰-۱۰۰ 

۱۵۰-

۱۹۰ 
✓ ✓ ✓ 

 یانسان فلورس
 ۵۰تا  ۱۹۰

 ه.س.ق
۴۰۰ ۱۶-۳۶ ۱۱۰ ✓   

 - - .قه.س ۶۷ یانسان لوزون
۱۴2-

۱۵۱ 
✓   

 احتماال  ✓ - - - ه.س.ق ۴۰ سووا یدن انسان

غار رد مردمان 

 رید

 ۱2تا  ۱۵

 ه.س.ق
 احتماال ✓ ✓ - ۵۰ -
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 انسان سرده هایگونه از برخی مشخصات مقایسه: ج ضمیمه

۱۷۶ 

 

 شت انسان شمار حیات روی زمین و فرگ: گاه جضمیمه 

 ماقبل انسان  موجودات  و فرگشت  روی زمین  آغاز حیات

 رخداد  )قبل(زمان  

 سال  میلیارد 2/۴
 سلولی پروکاریوتهای حیات بر روی زمین: باستانیان تکاولین نشانه

 هایی فاقد هسته مشخص()سلول

 فوتوسنتزکنندههای باکتریپیدایش  سال میلیارد  ۵/۳

 در مقادیر کم های حضور اکسیژن در اتمسفرنشانهن اولی میلیارد سال  ۴/۳

 شروع فوتوسنتز  تجمع اکسیژن، از نتایج میلیارد سال  ۵/2

 دارای ارتباط هماهنگ بین سلولی و پیدایش اولین حیات چندسلولی میلیارد سال  ۱/2

 هایی با هسته مشخص()سلولپیدایش اولین جانداران یوکاریوت  میلیارد سال  ۴۵/۱

 و عروس دریایی پیدایش اولین جانوران چند سلولی مانند کرم میلیون سال  ۸۰۰

 میلیون سال  ۵۴۰
داران  ( و شکافنوتوکورد) مازهپشتدار مانند پیدایش اولین جانوران طناب 

 ۱آبششی حلقی

 ن سال میلیو ۴۸۰
داران: موجودات آبزی با دار در میان طنابپیدایش اولین جانوران مهره 

 های معدنی، فلس و پوستهخوان است

 میلیون سال  ۴۴۵
میلیون سال: حذف سه  ۱ولین انقراض وسیع موجودات در دو فاز طی ا

 فشانیهای آتشها به دالیل مرتبط با فعالیتچهارم تمامی گونه

 میلیون سال  ۳۹۴
ها جایگزین باله داران: مفصل پیدایش اولین چهارپایان در میان مهره

 اند اما موجود همچنان آبزی است.شده

 میلیون سال  ۳۸۵
و کاهش مقدار کربن  ژنی اکس زانیم شیافزاهای اولیه: پیدایش جنگل

 دیاکسید

 میلیون سال  ۳۷۵
ون سال: میلی 2۰ز در طول دومین انقراض وسیع موجودات طی چندین فا

 ها به دالیل مرتبط با سرد شدن آب و هواحذف دو سوم تمامی گونه

 آبزیهای چهارپای نیمهداران زمینی: دوزیست پیدایش اولین مهره میلیون سال  ۳۵۰

 میلیون سال  ۳۴۰
 دارانپردهآبدار کامال زمینی موسوم به پیدایش اولین چهارپایان مهره

 گذار()تخم

 ل میلیون سا ۹/2۵۱
هزار   ۶۰ترین انقراض موجودات در تمام دوران در طول سومین و بزرگ

ها به دالیل مرتبط با انتشار گاز کربن درصد تمامی گونه ۹۰سال: حذف 

 هافشانآتشاکسید داغ و اسیدی کننده توسط دی

 
1 Pharyngeal Gill Slits 
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 انسان فرگشت و زمین روی حیات شمارگاه: ج ضمیمه

۱۷۷ 

 میلیون سال  2۳۳
ی و گیاهی رهای جانوسپیده دم دنیای مدرن: گسترش وسیع تنوع گونه 

)اجداد اولیه  کمانانهم، حشرات، دایناسورها، خزندگان و انیمخروطد مانن

 پستانداران(

 میلیون سال  ۳/2۰۱
ها به دالیل چهارمین انقراض وسیع موجودات: حذف دو سوم تمامی گونه

 فشانیاکسید آتشمرتبط با انتشار گاز کربن دی

 میلیون سال  ۱۷۸
داران زمینی: پیدایش میان مهرهدار واقعی در پیدایش اولین جانور پستان

 خز و مکانیزم حفظ دمای داخلی بدن

 افشان دار و حشرات گردهپیدایش وسیع گیاهان گل میلیون سال  ۱۳۵

 میلیون سال  ۶۶
ها: توسعه یناسورها به همراه سه چهارم تمامی گونهانقراض ناگهانی دا

 وسیع تنوع پستانداران 

 ها در میان پستانداران مانند بازوپیمایانساننخستیپیدایش اولین  میلیون سال  ۵۵

 میلیون سال  ۴۴
ها: دید رنگی، انگشت سانهای جدید در میان نخستیپیدایش ویژگی

 تماع گیری اجشصت قابل بسته شدن و شکل

 میلیون سال  2/2۵
تر های اولیه: مغز بزرگها( در میان نخستیواران )کَپیپیدایش اولین انسان

 مقد دُو فا

 میلیون سال  ۸/۱۶
تر، های آسیا: بدن بزرگهای بزرگ( در میان گیبون پیپیدایش انسانیان )کَ

 دودیسی جنسی، ساخت آشیانه، بازی کردن و دلسوزی 

 میلیون سال  ۱۳
ی بزرگ( در اسپانیا: جد احتمالی پکَ)نوعی  تکوسیروالپ یپ پیدایش 

 هاتباران و انسان انسان

 میلیون سال  ۷
ی و سپس مردم چادساحلبه نام  تباراندایش اولین نوع از انسانپی

تر، ی در میان انسانیان آفریقا: دندان نیش کوچکتوگن نیو ارر یکپی آرد

 درختی و توانایی راه رفتن روی دوپازندگی 

 پا ی در آفریقا: راه رفتن کامل روی دوکپیجنوبجایگزینی انسانیان اولیه با  میلیون سال  2/۴

 اولین آثار کار با سنگ در کنیا میلیون سال  ۳/۳

 هافرگشت انسان

 رخداد  )قبل(زمان  

 میلیون سال  ۸/2
 یکپیجنوبمانند  ،از سرده انسان در اتیوپی: چانه گرد وپیدایش اولین عض

 شود.چه بعدا در انسان ماهر دیده میتر مانند آنتر و باریکاما کوتاه یعفار

 در شرق آفریقا: همزمان با حضور سرده انسان پرامردمپیدایش گونه  میلیون سال  ۷/2
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 انسان فرگشت و زمین روی حیات شمارگاه: ج ضمیمه

۱۷۸ 

 میلیون سال  ۶/2
توسط سرده انسان در اتیوپی: شروع دوره اولین آثار ابزار سنگی تولید شده 

اُلدوایی، ابزاری برای بریدن گوشت، شکستن استخوان و جدا کردن پوست 

 درختان 

 ی کواترنر خبندانی یفعل یسشنا نیشروع دوره زم میلیون سال  ۵۸۸/2

 میلیون سال  ۴/2
کردن پیدایش گونه انسان ماهر در آفریقا: استفاده از ابزار سنگی برای جدا 

 گوشت از استخوان 

 میلیون سال  ۱2/2
تبارانی در جنوب شرق اولین حضور سرده انسان در خارج از آفریقا: انسان

 اند.کردهچین که از ابزار استفاده می

 یون سال میل 2
پیدایش گونه انسان راست قامت، جد مستقیم انسان خردمند و زیست 

تر و : مغز بزرگو پرامردم یکپیجنوبتبار همزمان با دو گونه انسان

 ترهای کوچک دندان

 میلیون سال  ۸/۱
قامت از آفریقا به اوراسیا )به گرجستان، سپس در مهاجرت انسان راست 

 میلیون سال پیش ۵/۱در نهایت در ل چین و میلیون سال بعد به شما ۶/۱

 جاوه در اندونزی( به

 میلیون سال  ۷/۱

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

 میلیون سال  ۴/۱
یدایش اولین ابزار تهیه شده از مواد آلی: اولین تبردستی تهیه شده از پ 

 استخوان اسب آبی در اتیوپی

 قامت در آفریقاجایگزینی انسان ماهر با انسان راست میلیون سال  ۴/۱

 میلیون سال  ۱
تبار خواهر انسان : آخرین گونه انسان پرامردمتبار انقراض گونه انسان 

 مندخرد

 سال میلیون  ۱
قامت در آفریقای آتش توسط انسان راست  مهارپیدایش شواهد اولیه از 

 های منحصر به فردجنوبی: انسانی با قابلیت

 هزار سال ۹۰۰
گام در غرب اروپا )اسپانیا(: خویشاوند نزدیک جد پیدایش انسان پیش

 خردمند ، دنیسوا و انسانهای نئاندرتالمشترک گونه

 زار ساله ۹۰۰
گام در اسپانیا: مناسب ه شدن سنگ چخماق توسط انسان پیشتراشید

 برای جدا کردن پوست حیوانات 

 هزار سال ۷۰۰
: از نوادگان احتمالی یفلورس در اندونز رهیدر جز یانسان فلورس شیدایپ 

 قامتانسان راست 

 هزار سال ۶۰۰
احتمالی مشترک پیدایش انسان هایدلبرگی در آفریقا و اروپا: جد 

 های نئاندرتال و خردمندانسان
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 انسان فرگشت و زمین روی حیات شمارگاه: ج ضمیمه

۱۷۹ 

 هزار سال ۵۰۰
پوسته  یبر رو گزاگیز ی: حکاکیانتزاع  یساخت مفهوم یهانشانه نیاول

 هامختص انسان ی: خصلتیقامت در اندونزتوسط انسان راست 

 هزار سال ۵۰۰
هایدلبرگی های سر سنگی توسط انسان های استفاده از نیزهاولین نشانه

 بیبرای شکار در آفریقای جنو

 پیدایش انسان نئاندرتال در اروپا هزار سال ۴۵۰

 هزار سال ۴۳۰
آخرین جدایی به وقوع پیوسته میان انسان دنیسوا و گونه خواهر آن انسان 

 نئاندرتال

 پیدایش انسان خردمند هزار سال ۳۱۵

 هزار سال 2۱۰
اوراسیا )یونان(، احتماال به عنوان یکی از مقاصد ورود انسان خردمند به 

 گسترش چندگانه انسان خردمند به خارج از آفریقا
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 خدایان از برخی فهرست: د ضمیمه

۱۸۰ 

 خدایان برخی از : فهرست  دضمیمه 

 خدایان بین النهرینبرخی از  

 توضیحات وظیفه و توانایی نام

 خدای خدایان، خدای آسمان ن )آنو( آ
خدای مهم و پدر انلیل و  ۳یکی از 

 انکی

 خدای مهم ۳یکی از  خدای باد، هوا، زمین و طوفان اِنلیل

 خدای مهم ۳یکی از  خدای آب  (ای)  اِنکی

 برادر اینانا و اِرشیگال خورشیدخدای  اوتو

 نانا و سین هردو خدای ماه بودند. الهه ماه-خدا سین-نانا

 اِرشیگال همسر  دنیای زیرین و سپس خدای جنگ نِرگال

 فرزند اِنکی خدای ملی بابلیان خدای آفرینش، مردوک

 فرزند مردوک خدای کاتبان و کتابت کردن و نوشتن  ونَب

 )ایشتار(اینانا 
الهه عشق، زیبایی، رابطه جنسی، عدالت، 

 قدرت سیاسی و جنگ
 بین النهرین  الههترین مهم

 فرزند اِنلیل خدای کشاورزی، و درمان و بهبودی نینورتا 

 تموز 
خیزی و باروری، حاصل کشاورزی، خدای

 سپس دنیای زیرین
 ر ایناناهمس

 خواهر اینانا ه دنیای زیرینهال رشیگال اِ

 آن همسر  -خواهر و عامل تولیدکننده گیاهان الهه زمین کی

 و اِنکی کی ،اَنمادر  الهه نخستین  نامو

 خواهر تموز  الهه کشاورزی و بعضا تعبیر رویا گِشتینانا

 آن پسر  خدای طوفان و باران  ایشکور )حداد( 

 فرزند اِنلیل غالت دانه و خدای اَشنان 

 الماستو
شرور و تهدیدی برای ای ترسناک و الهه 

 زنان در زمان وضع حمل
 آن دختر 

 خدایان مصر باستانبرخی از  

 توضیحات وظیفه و توانایی نام

 ترکیبی از آمون و رع خورشیدخدای  رع -آمون

 موت
خود  اکند امکمک می زایشبه  ای کهالهه 

 زاده نشده است.
 همسر آمون 
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 خدایان از برخی فهرست: د ضمیمه

۱۸۱ 

 اُزیریس
دنیای و  ، مرگکشاورزیباروری، خدای 

 پسین
 و نوتگِب پسر 

 آتوم 
که خودش خود را  و خدایی اولین خدا

 خلق کرده است.

و جهان کرده بسیار خودارضایی می

 !ستاوناشی از خودارضایی 

 الهه رطوبت، شبنم و باران فنوت تِ
و همچنین مادر  همسر شو-خواهر

 و نوت بگِ

 خدای زمین  گِب
موجب  او خنده باور بر این بوده

 شود.زمین لرزه می

 فنوت تِدختر شو و  الهه آسمان  نوت 

 سهمسر اُزیریس و مادر حورو مرتبط با مراسم دفن و جادوالهه  ایزیس

 مرتبط با مراسم دفن و جادوالهه  نفتیس
دختر گِب و نوت، خواهر ایزیس و 

 همسر سِت -خواهر

 سِت
خشونت و نظمی، صحرا، طوفان، بی

 هاخارجی
 پسر دختر گِب و نوت

 پسر اُزیریس و ایزیس خدای پادشاهی و آسمان حوروس 

 شود.بعدا با رع ترکیب می باروری و خلقتخدای  آمون 

 شود.بعدا با آمون ترکیب می خدای خورشید رع

 گربه مانندسری  دارای محافظت )در برابر شر(  الهه تباستِ

 حاثور 
 و موسیقیخوبی،  الهه عشق، زیبایی،

 رقص
 همسر حوروس و رع 

 سیآنوب
، کفن و دفن، مومیایی کردن خدای مرگ

 دنیای زیرینو 
 دارای سری مانند شغال

 همسر آنوبیس آنوبیس همتا باالهه  پوتآن 

 باستان  یونانبرخی از خدایان 

 توضیحات وظیفه و توانایی نام

 ن ینشلمپاُ زدیدوازده ا

 زئوس 
 یو فرمانروا انیخدا یخداخدای تندر، 

 ایکوه المپ
 فرزند کرونوس و رئا

 همسر زئوس -خواهر الهه زنان، خانواده، ازدواج و زایمان هِرا

 فرزند کرونوس و رئا هاخدای دریا، طوفان، زلزله و اسب دونیپوزئ

 و متیس فرزند زئوس افزار الهه خِرد، صنایع دستی و جنگ آتنا
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 آپولون 
گویی، ت، پیشخدای تیراندازی، حقیق

 بهبودی و ناخوشی
 فرزند زئوس و لتو

 آرتمیس 
الهه شکار، حیات وحش، حیوانات وحشی، 

 دامنیماه و پاک

و خواهر دوقلوی  فرزند زئوس و لتو

 آپولون 

 الهه عشق، زیبایی، لذت، شور و زایش آفرودیته
اینانا الهه زیبایی بین  معادل

 النهرین 

 س و هرافرزند زئو خدای شجاعت و جنگ آرس 

 فرزند کرونوس و رئا الهه درو و کشاورزی دِمِتِر

 فائستوسهِ
 ،یورشهیپ  ،ی، نجاریآهنگر

 و آتش یگرخته یر ،یسازمجسمه 
 فرزند زئوس و هرا

 هِرمس
ها، و محافظ خبررسان انیخبررسان خدا

 وران و سخن دزدها، بازرگانان ن،یمسافر
 فرزند زئوس و مایا

 کرونوسدختر رئا و  الهه باکره اجاق هِسیتا

 سوس یونید

 یانگور، ساخت شراب، بارور دنیچ یخدا

و از  یوانگیجات،دیو سبز وهیدرختان م

 شدن  خودیخود ب

 فرزند زئوس و سِمِله

 ن ینشلمپاُ زدیدوازده اتر از کهن یموجواداتها: تایتانبرخی از 

 کرونوس

ترین فرد از نسل اول رهبر و جوان 

تر از خدایان کهنها )موجوداتی تایتان

 (نینشلمپ اُ

همسر -پسر گایا و اورانوس و برادر

 رئا

 ئارِ
مادر تمام خدایان و الهگان به جز الهگان 

 نینشلمپ اُ

-دختر گایا و اورانوس، خواهر

 همسر کرونوس 
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