ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﺪا را ﺁﻓﺮﻳﺪ؟

)ﻣﺘﻦ ﻳﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ(

ژاﻟﻪ ﻣﺘﻴﻦ

ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﺪا و دﻳﻦ را ﺁﻓﺮﻳﺪ ﻻزم اﺳﺖ اول ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺑﺘﺪا
ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻃﯽ ﭼﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ و ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﺎﺗﺶ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﺎت ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دو دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻀﺎد وﺟﻮد دارد:
 _١دﻳﺪﮔﺎﻩ ادﻳﺎن و ﻣﺬاهﺐ
 _٢دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺎﻩ اول ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺮﭘﺎﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ﮔﺎﻩ دوم اﺳﺖ ،ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎ روح ﻧﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .و هﻢ ﺁن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻴﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﻈﻢ در ﺁوردﻩ و ﺑﺴﺎﻣﺎن ﮐﺮدﻩ .ﻣﺜﻼ ﺁﺋﻴﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اهﻮرا ﻣﺰدا ﺟﻬﺎن را در
ﺷﺶ دورﻩ )ﻳﺎ ﺷﺶ ﮔﺎهﻨﺒﺎر( ﺁﻓﺮﻳﺪ.
در ﮔﺎهﻨﺒﺎر اول ﮐﻪ از ﭘﺎﻧﺰدﻩ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺁﺳﻤﺎن ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﮔﺎهﻨﺒﺎر دوم ﮐﻪ از ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺁﺑﻬﺎ و در ﻳﺎهﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﮔﺎهﻨﺒﺎر ﺳﻮم ﮐﻪ از ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎﻩ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﻣﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
در ﮔﺎهﻨﺒﺎر ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ از ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎزﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﮔﻴﺎهﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ
در ﮔﺎهﻨﺒﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ از ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﮐﻪ  ٢٨٢ﻧﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ(و
در ﮔﺎهﻨﺒﺎر ﺷﺸﻢ ﮐﻪ از ﭘﺎﻳﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،اهﻮرا ﻣﺰدا اﻧﺴﺎن را ﻣﯽ ﺁﻓﺮﻳﻨﺪ.
ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﺗﻮرات در ﺳﻔﺮ )ﮐﺘﺎب( ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺎب اول ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ :در اﺑﺘﺪا ﺧﺪا ) ﻳﻬﻮﻩ( ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و
زﻣﻴﻦ را ﺁﻓﺮﻳﺪ و زﻣﻴﻦ ﺧﺸﮏ و ﺗﻬﯽ ﺑﻮد و ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﺑﺮ روی ﻟﺠﻪ ﺑﻮد و روح ﺧﺪا ﺳﻄﺢ ﺁب را ﮔﺮﻓﺖ .و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ
روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺸﻮد ،ﺷﺪ .ﺧﺪا دﻳﺪ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻧﮑﻮﺳﺖ! و ﺁن روز اول ﺑﻮد.
و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﻓﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻴﺎن ﺁﺑﻬﺎ و ﺧﺪا ﻓﻠﮏ را ﺑﺴﺎﺧﺖ و ﺁﺑﻬﺎی زﻳﺮ ﻓﻠﮏ را از ﺁﺑﻬﺎی ﺑﺎﻻی ﻓﻠﮏ ﺟﺪا ﮐﺮد .و ﺧﺪا
ﻓﻠﮏ را ﺁﺳﻤﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪ و اﻳﻦ روز دوم ﺑﻮد.
و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺁﺑﻬﺎی زﻳﺮ ﺁﺳﻤﺎن در ﻳﮏ ﺟﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺸﮑﯽ ﻇﺎهﺮ ﮔﺮدد .و ﺧﺪا ﺧﺸﮑﯽ را زﻣﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪ و ﺁﺑﻬﺎ را
درﻳﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪ و ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺮوﻳﺎﻧﺪ و ﻋﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺎورد ،ﺁورد! و ﺧﺪا دﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﻮﺳﺖ .و اﻳﻦ روز ﺳﻮم
ﺑﻮد.

و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﻧﻴﺮهﺎ در ﻓﻠﮏ ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ روز را از ﺷﺐ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ زﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﯽ دهﻨﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ .و ﺧﺪا دو
ﻧﻴﺮ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﻴﺮ اﻋﻈﻢ را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ روز ،و ﻧﻴﺮ اﺻﻐﺮ را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺐ .و ﺧﺪا ﺁﻧﻬﺎ را در ﻓﻠﮏ ﺁﺳﻤﺎن
ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﯽ دهﻨﺪ ،دادﻧﺪ .و ﺧﺪا دﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﻮﺳﺖ! و اﻳﻦ روز ﭼﻬﺎرم ﺑﻮد.
و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺁﺑﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﻮﻩ ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻻی زﻣﻴﻦ ﺑﺮ روی ﻓﻠﮏ ﺁﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺧﺪا ﻧﻬﻨﮕﺎن
ﺑﺰرگ ﺁﻓﺮﻳﺪ .ﺧﺪا دﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﻮﺳﺖ! و اﻳﻦ روز ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮد.
و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺘﻌﺪد از ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎورد و ﺧﺪا ﺑﻬﺎﺋﻢ و ﺣﺸﺮات را ﺑﺴﺎﺧﺖ .و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﺁدم را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮد و ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺁﺳﻤﺎن و ﺑﻬﺎﺋﻢ زﻣﻴﻦ و هﻤﻪ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
ﻣﻴﺨﺰﻧﺪ! ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺧﺪا دﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﻮﺳﺖ! و اﻳﻦ روز ﺷﺸﻢ ﺑﻮد.
و روز هﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا از هﻤﻪ ﮐﺎرهﺎی ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،اﻳﻦ روز را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻧﻤﻮد زﻳﺮا ﮐﻪ در ﺁن ﺁرام
ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﮐﻪ ﻳﻬﻮﻩ ﺁﻓﺮﻳﺪ.
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ هﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﺎت را هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد.
و اﻣﺎ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺷﺸﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻇﺎهﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺗﻮرات را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎن
ﻣﻴﮑﻨﺪ .در ﺳﻮرﻩ ﺑﻘﺮﻩ ﺁﻳﻪ  ١١٧اﻳﻨﻄﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﻢ " ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را در ﺷﺶ روز ﺁﻓﺮﻳﺪﻳﻢ " .و در ﺳﻮرﻩ ﻓﺮﻗﺎن
ﺁﻳﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﺳﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﻢ ﮐﻪ " ﺁﺑﻬﺎ را در دو درﻳﺎی ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺁﻓﺮﻳﺪﻳﻢ و اﻳﻦ دو درﻳﺎ را ﺑﺎ ﺣﺎﺋﻠﯽ از هﻢ ﺟﺪا
ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ " .و در ﺳﻮرﻩ ﻧﻮر ﺁﻳﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ" :هﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮران را از ﺁب ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻓﺮﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﮑﻢ
راﻩ روﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ دو ﭘﺎ .و در ﺳﻮرﻩ ﻧﺎزﻋﺎت ﺁﻳﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺖ ﺗﺎ ﺳﯽ و دو ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ " :ﺷﺐ را ﺗﺎرﻳﮏ و روز را
روﺷﻦ ﺁﻓﺮﻳﺪﻳﻢ .ﭘﺲ زﻣﻴﻦ را ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪﻳﻢ و ﮐﻮهﻬﺎ را ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺁﺳﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ "! " و ﺁدم را از ﺧﺎک ﺁﻓﺮﻳﺪﻳﻢ " )ﺁل
ﻋﻤﺮان " (۵٩و ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﺻﻮرت ﺁﻓﺮﻳﺪﻳﻢ " )ﻣﻮﻣﻦ  " .( ۶۴و روح ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺮ او دﻣﻴﺪﻳﻢ ")ﺣﺠﺮ  " .( ٢٩و
ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﺮای راهﻨﻤﺎﻳﯽ او در ﺗﺎرﻳﮑﯽ هﺎی ﺑﻴﺎﺑﺎن و درﻳﺎ ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻴﻢ " )اﻧﻌﺎم.( ٩٧
اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎﻩ ادﻳﺎن از ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﺎت اﺳﺖ .و اﻣﺎ دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻃﯽ ﻳﮏ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻧﺪار اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻧﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﻳﮏ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ،از
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﺠﺎن هﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﺧﻄﻮط ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﺗﺸﮑﻴﻞ
دهﻨﺪﻩ ﻃﺒﻴﻌﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮﺑﻦ ،ﺋﻴﺪروژن ،هﻠﻴﻢ ،اﮐﺴﻴﮋن ،ازت ،ﻓﻠﺰات ،ﻳﻮﻧﻬﺎ ،ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻏﻴﺮﻩ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ و
از ازل ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻣﺎدﻩ ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ذهﻦ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺬهﺒﯽ
ﻣﻴﮕﺬرد .ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻳﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ،اﮔﺮ ﺟﻮاﺑﺶ را در ازﻟﻴﺖ ﻣﺎدﻩ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﮑﻨﻴﻢ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻳﻢ اﺑﺘﺪاﺋٌﺎ
ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﺎدﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎد را ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ  .و ﻳﺎ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﮐﻪ از " هﻴﭻ " " هﻤﻪ
ﭼﻴﺰ" اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ .ﻣﻦ اﮐﻨﻮن در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارم ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را در ﺣﻮزﻩ ﻓﻠﺴﻔﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻢ ) اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺣﻮزﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻴﺮﻳﻦ و
وﺳﻴﻊ اﺳﺖ( ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ دارم ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻗﻠﻤﺮو زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اداﻣﻪ ﺑﺪهﻢ.
از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺴﻴﻄﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎدﻩ از ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎی
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ و ﺟﺎذﺑﻪ ﻳﯽ و هﺴﺘﻪ ﻳﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻧﺪ .ﺁب ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻠﮑﻮﻟﻬﺎی

ﺋﻴﺪروژن و اﮐﺴﻴﮋن ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ .در ﺁب درﻳﺎ هﺎ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﺶ وﺟﻮد دارد و از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪ
و ﻓﺸﺮدﻩ ﺁﺑﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻧﻬﺎ ،اﺗﻤﻬﺎ و ﻣﻠﮑﻮﻟﻬﺎی ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،از ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺴﻴﻂ دﻳﮕﺮ اﺳﻴﺪهﺎی ﺁﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ٢٠ .ﻧﻮع از اﻳﻦ اﺳﻴﺪهﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از
 ٢۶٠ﻗﺴﻢ ﺁن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ،ﭘﺎﻳﻪ ﻳﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪهﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ
از دو ﻣﺎدﻩ اﺻﻠﯽ ﺳﻠﻮل را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﻣﺮﮐﺐ اﻧﺪ از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪهﺎی ﺁﻣﻴﻨﻪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺴﻴﻄﯽ ﮐﻪ در
درون ﺁﺑﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮﺑﻦ ،ازت ،اﮐﺴﻴﮋن ،ﺋﻴﺪروژن ،ﻓﺴﻔﺮ و دﻳﮕﺮ ﻓﻠﺰات ،و ﻳﻮﻧﻬﺎی هﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از  ٢٠ﻧﻮع اﺳﻴﺪﺁﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد) .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ از ﺗﻨﻬﺎ  ٢۶ﺣﺮف زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﻳﺎ از ﻧﻈﺮ رﻳﺎﺿﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻳﻞ  ٢٠را ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻼ ﺗﻌﺪاد ﻋﮑﺲ هﺎﻳﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮان از در ﮐﻨﺎر هﻢ ﻗﺮار
ﺣﺴﺎب ﮐﺮد ٢ :ﺿﺮﺑﺪر  ١٠ﺑﻪ ﺗﻮان  !١٨ﻳﺎ ﻣﺜ ً
دادن ﺗﻨﻬﺎ ١٠ﻧﻔﺮ ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ هﻴﭻ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد .ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ٣٫۶ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﮑﺲ(

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ  ٢٠ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎردهﺎ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ ،وﻟﯽ در ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪارﻳﻢ و ﺁن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ در هﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﻴﺪ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
وﻟﯽ هﺮ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﮐﻪ در ﺁن اﺳﻴﺪ ﺁﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﻟﺰوﻣﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ .هﺮ ﮔﺮوﻩ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش
را دارد ﻣﺜﻼ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎی ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ،ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎی ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻮن ﻳﺎ ﻣﺎهﻴﭽﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﮔﻮﺷﺖ  ١۵ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺁن هﺎ در هﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار دارﻧﺪ .در هﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﻴﺶ از
 ١٠٠هﺰار ﻣﻠﮑﻮل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﺟﻮد دارد .اﻧﻮاﻋﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻧﺎم دارﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاع اﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻤﻬﺎ
ﺑﻪ  ٧٠٠ﻧﻮع ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎز هﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن را اﺳﻴﺪهﺎی ﺁﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﻧﻪ در هﺴﺘﻪ ﺁن( .ﮐﺎر اﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺮﻳﻊ واﮐﻨﺸﻬﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ
ﻧﻘﺶ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰاﺗﻮر را دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻮاد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻳﯽ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﮐﺴﻴﮋﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ) .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ در اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮدﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﺰﻳﻤﻬﺎ
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ هﺎ و ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮهﺎﺳﺖ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎ ) ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از دو ﭘﺎﻳﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺟﺎﻧﺪار را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪهﻨﺪ( در هﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار دارﻧﺪ
و ﺁﻧﺰﻳﻤﻬﺎ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺁن .ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻤﯽ هﻢ در ﺑﺎرﻩ ﺷﮑﻞ ﻇﺎهﺮی ﺧﻮد ﺳﻠﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﺻﻼ ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﻪ
ﺷﮑﻠﯽ را داراﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ﻇﺎهﺮی ﻳﮏ ﺳﻠﻮل دﻗﻴﻘﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎهﺮی ﻳﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ :ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺿﺨﻴﻢ ،ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻳﺮﻳﻦ ،ﺳﻔﻴﺪﻩ و زردﻩ.
ﭘﺎﻳﻪ دوم ﻳﺎﺧﺘﻪ هﺎ ) ﻳﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ( را اﺳﻴﺪهﺎی هﺴﺘﻪ ﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﺪ .اهﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﻴﺪهﺎ ﺁﻧﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ هﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮد
زﻧﺪﻩ ﻳﯽ را ﺑﺪون اﻳﻦ هﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد.

اﺻﻮﻻ دو ﻧﻮع اﺳﻴﺪ هﺴﺘﻪ ﻳﯽ دارﻳﻢ .ﻳﮑﯽ اﺳﻴﺪ دزاﮐﺴﯽ رﻳﺒﻮ ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ هﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺁن را ﺑﻨﺎم ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ

اش ﻳﻌﻨﯽ  DANﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ

 .اﻳﻦ اﺳﻴﺪ در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺶ ﻳﮏ اﮐﺴﻴﮋن ﮐﻢ دارد و ﺑﻬﻤﻴﻦ

دﻟﻴﻞ " دزاﮐﺴﯽ" ﺑﻪ ﺁن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .در اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن رﻳﺒﻮز ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ )ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اش
از ﮐﺮﺑﻦ و اﮐﺴﻴﮋن و ﺋﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ( DNA .در هﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار دارد .ﺷﮑﻞ ﻇﺎهﺮﻳﺶ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ دو

رﺷﺘﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ از درازا ﺑﻬﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ

 .ﻣﯽ ﺷﻮد ﺁﻧﻬﺎ را از هﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد .هﺮ ﮐﺪام از

اﻳﻦ رﺷﺘﻪ هﺎ ﮐﻪ ﺟﺪار داﺧﻠﻴﺶ را ﻳﮏ ﻻﻳﻪ اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﮏ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ هﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن دارای ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻣﻠﮑﻮل "ﺑﺎز"
هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزهﺎ  ۴ﻧﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ) .ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ،ﺁﮔﻮﻧﻴﻦ ،ﺗﻴﻤﻴﻦ و ﺁدﻧﻴﻦ( .ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻳﻦ دو رﺷﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺑﺎز
هﺎﺳﺖ .اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺪام "ﺑﺎز" از اﻳﻦ ﻳﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺪام " ﺑﺎز" از ﺁن ﻳﮑﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎهﺮی اﻓﺮاد را ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽ دهﺪ.
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی هﺮ ﮔﺮوﻩ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﻳﺎ ﮔﻴﺎهﯽ دارای ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻴﻨﯽ از اﻳﻦ  DNAهﺎﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺳﻠﻮل اﻧﺴﺎن دارای  ٢٣ﻣﻠﮑﻮل
 DNAهﺴﺖ .ﺳﻠﻮل ﻣﻮش  ١٢ﻣﻠﮑﻮل دارد و ﺳﻠﻮل ﻧﺨﻮد  ٧ﺗﺎ از اﻳﻨﻬﺎ دارد.
ﺣﺎﻻ ﻳﮏ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ از اﺳﻴﺪ هﺎی هﺴﺘﻪ ﻳﯽ هﺴﺖ ﺑﻨﺎم ) RNAرﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ( ﮐﻪ هﻢ در هﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد و هﻢ در

ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ .ﺷﮑﻠﺶ هﻢ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ

 .ﺑﺎ هﻤﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ در

DNAوﺟﻮد دارد ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد اﮐﺴﻴﮋن در درون ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اش هﻢ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
) ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ  DNAﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ اﮐﺴﻴﮋن ﮐﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای هﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن دزاﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ(

 .ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در زﻳﺮ ﻧﻮﻳﺲ ﻳﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﺁن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻳﻦ اﺳﻴﺪ  DNAدر ﺳﺎل  ١٩٧٢در ﻳﮏ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﻤﯽ در ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪهﺎ ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﻴﻤﯽ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﯽ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﻓﺴﺎﻧ ٌﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ را ﻧﺸﺎن دهﺪ.
ﮔﻔﺘﻴﻢ  DNAدر ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل وﺟﻮد دارد .در ﺁﻧﺠﺎ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﺰﻳﻤﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﻮاع هﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺑﺪن را اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ هﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺳﭙﺲ ﺧﻮد در زاﻳﺶ ﺁﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎ ،ﺁﻧﺰﻳﻤﻬﺎ و اﻳﻦ اﺳﻴﺪهﺎی هﺴﺘﻪ ﻳﯽ در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﻠﻮل ،رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺁن ،ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ،
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ .اﺻﻼ ﻧﻴﺮوی زﻳﺴﺘﯽ ﻳﺎ ﻧﻴﺮوی ﺣﻴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﯽ از
ﮐﻨﺸﻬﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯽ وﻗﻔﻪ و ﺁهﻨﮕﻴﻦ هﻤﻴﻦ اﺟﺰاء دروﻧﯽ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﻠﻮل اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﮐﻨﺸﻬﺎ و ﺗﺤﺮﮐﺎت
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی دارد ﮐﻪ ﺁن را هﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ و
ﺣﺮﮐﺘﯽ(.
اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ و ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﺑﻮد از اﻳﺠﺎد ﻣﺎدﻩ ﺟﺎﻧﺪار از ﻣﺎدﻩ ﺑﻴﺠﺎن در درﻳﺎهﺎ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎی دﻗﻴﻖ داﻧﺸﻤﻨﺪان زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎس اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ در ﺁﺑﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ،
ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺁرام ﺁرام ﻃﯽ ﮔﺬر زﻣﺎن وارد ﺧﺸﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﺨﻢ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺁب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در اﺛﺮ اﻣﻮاج و
ﺟﺬر و ﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و در ﺁﻧﺠﺎ از ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ .ﺧﻴﻠﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﻴﺮﻧﺪ و ﺧﻴﻠﯽ از ﺁﻧﻬﺎ هﻢ از ﭘﺲ
وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﺎﺑﻴﺶ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن اداﻣﻪ ﺑﺪهﻨﺪ وﻟﯽ ﺁﻧﻬﺎ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺸﮑﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ هﻨﻮز اﻧﺪام داﺧﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ از اﻧﺪام داﺧﻠﯽ اﺟﺪادﺷﺎن ﮐﻪ ﺁﺑﺰی ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﻨﻬﺎ دو
زﻳﺴﺘﻴﺎن را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ دوزﻳﺴﺘﻴﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ راﻩ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ در اﺛﺮ دور ﺷﺪن از ﻣﺤﻴﻂ
درﻳﺎ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در وﺿﻊ ﺁب و هﻮای ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻢ
ﮔﺬارﻳﺸﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺎن در درون ﺁﺑﻬﺎ ﻧﺒﻮد .اﻳﻦ ﮐﺎر در ﺧﺸﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ در ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺨﺰﻧﺪ.
وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ و ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪهﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻪ
ﺿﺮورت زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪن ﭘﺎﺳﺦ داد .ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﺪام ﺟﺪﻳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ در ﺁوردﻧﺪ .هﻤﻴﻦ ﺿﺮورت ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ از ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺁﺑﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻳﻦ ﺑﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ
ﮐﻨﺪی و ﻟﻨﮓ ﻟﻨﮕﺎن راﻩ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﺮار از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ راﻩ رﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ از
ﺑﺎﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮای ﭘﺮش هﺎی ﮐﻮﺗﺎﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﺮورت زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪن ،اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎء ﻃﯽ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎل
ﺑﺎل ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎل ﭘﺮواز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد و اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮواز اﻳﺠﺎد ﺷﺪ .ﭘﺮهﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﺮواز ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﻧﺘﻬﺎی
دﺳﺖ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﺷﺘﻪ ﻳﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ و از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺒﮏ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺑﺰرﮔﺶ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ .ﮐﻴﺴﻪ هﺎی هﻮا در اﻧﺪاﻣﺶ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و ﻋﻀﻼت ﻗﻮی ﺑﺪﺳﺖ ﺁورد.
ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ از دوزﻳﺴﺘﻴﺎن ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ در ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺟﻮی ﻋﻈﻴﻤﯽ در اﻳﻦ دوران ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ .ﻳﺨﺒﻨﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻋﻤﻴﻘﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮﺟﻮدات از
ﺟﻤﻠﻪ داﻳﻨﺎﺳﻮرهﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ و ﺷﮑﻞ ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﻪ ﻳﯽ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت در روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻧﻮاع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﻴﻤﻮﻧﻬﺎ ﺁرام ﺁرام
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﺎﺧﻪ ﻳﯽ از اﻳﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ دم ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﺎﺧﻪ هﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ „اﺳﺘﺮﻟﻮﭘﻴﺘﻪ
ﮐﻮس“ ﻧﺎم داﺷﺖ .دﻳﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺟﺴﺪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮان را در اﻓﺮﻗﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁورد .اﻳﻦ ﻣﻴﻤﻮن  ١٢ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .دﻳﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از
اﻋﻘﺎب اﻳﻦ ﻣﻴﻤﻮن اﺳﺖ .ﻧﺴﻞ „اﺳﺘﺮﻟﻮ ﭘﻴﺘﻪ ﮐﻮس“ اﮐﻨﻮن دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻩ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻴﺮﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﺗﻴﺮﻩ هﺎ ﻧﻴﺎﮐﺎن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ„ .اﺳﺘﺮاﻟﻮﭘﻴﺘﻪ ﮐﻮس“ روی دو ﭘﺎ راﻩ ﻣﯽ رﻓﺘﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺘﻬﺎﻳﺶ ﺁزاد

ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺁزادی دﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل رادی ﺷﻴﭽﻒ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻗﺮن هﺠﺪﻩ روﺳﻴﻪ " راهﻨﻤﺎی ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﺪ" .اﻳﻦ
ﻣﻴﻤﻮن ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب در دﺳﺘﻬﺎﻳﺶ ﺑﮕﻴﺮد ١١ .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﺑﺎ
ورزﻳﺪﻩ ﺷﺪن دﺳﺘﻬﺎﻳﺶ ﻣﻐﺰش اﻧﮑﺸﺎف ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻴﻤﻮن_اﻧﺴﺎن ) ﭘﻴﺘﻪ ﮐﺎﻧﺘﺮوﭘﻮس( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻴﻤﻮن اﺑﺰار
ﺳﺎز ﺑﻮد .وﺳﺎﺋﻞ ﺳﺎدﻩ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺗﻴﺰ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁن رﻳﺸﻪ درﺧﺘﺎن را در ﻣﯽ ﺁورد و ﮐﺮﻣﻴﻨﻪ هﺎﻳﺶ
را ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﻌﺪهﺎ ﭼﺎﻗﻮی ﺳﻨﮕﯽ و اﺑﺰار ﺷﮑﺎر و ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮی ﺳﺎﺧﺖ .اﺑﺰار ﺳﺎزی ﮔﺎﻣﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ
اﻧﺴﺎن ﺑﻮد .دﺳﺖ اﺑﺰار ﺳﺎز ﻃﯽ ﭼﻨﺪ هﺰار ﺳﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮارث ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻋﻀﻼت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠﺎد
ﮐﺮد .اﻧﺴﺎن „ﺳﻴﻨﺎﻧﺘﺮوﭘﻮس“ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ .دﺳﺖ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﮐﺎر ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻘﻮل اﻧﮕﻠﺲ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر هﻢ ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺖ .دﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻋﻀﻮ از ﮐﻞ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻮد .ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﮑﺎﻣﻞ دﺳﺖ ،هﻤﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺻﻮﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ،ﻣﻐﺰ رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ
 ١٠٠هﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﻧﺴﺎن „ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل“ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .دﺳﺘﻬﺎی اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﻬﺎرت ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و ﮐﺎرهﺎی
ﻧﻮ ﺁﻓﺮﻳﺪ .ﺁﺗﺶ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻏﺎرهﺎ ﺑﻄﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ ،ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .اﻳﻦ دورﻩ از ﻧﻈﺮ
زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ دورﻩ ﭘﺎرﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .اﻳﻦ دورﻩ ﮐﻪ  ۶٠هﺰار ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺣﺎﺋﺰ
اهﻤﻴﺖ اﺳﺖ .ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل هﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی اﻧﺪﻳﺸﻪ ورز )هﻮﻣﻮﺳﺎپ ﻳﻨﺲ( ﻳﻌﻨﯽ هﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎن هﺎﻳﯽ ﮐﻪ
اﻣﺮوزﻩ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل هﺎ در ﻏﺎرهﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻏﺎر ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد.
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﻮدﺷﺎن از ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﮔﻴﺮ ﺷﻮدﻧﺪ .ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺑﺰار ﺁﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺎن ﻗﻮی ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
وﺣﺸﯽ و درﻧﺪﻩ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺎک و ﻏﺬا ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻃﺮز روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺁﺗﺶ را
هﻢ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻏﺬاﻳﺸﺎن را روی ﺁﺗﺶ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ اﻧﺴﺎن هﻴﭽﮕﺎﻩ اﻧﻔﺮادی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺘﺮاﮐﯽ را از اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺑﻪ ارث ﺑﺮدﻩ ﺑﻮد .و هﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﻮام و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮﻳﺶ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ از ﺁن ﺣﺎﻟﺖ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﮐﻢ ﮐﻢ
ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ هﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ .ﻣﺜﻼ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ .اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮﻧﯽ_ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺪ .ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ .زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺑﺎورهﺎی
ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻳﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﺷﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺑﺎورهﺎی هﻤﺎهﻨﮓ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد هﺮ
ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد .در اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﻓﺮد ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎورهﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻋﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل هﺎ وﻗﺘﯽ ﻳﮑﯽ از اﻗﻮاﻣﺸﺎن ﻣﯽ ﻣﺮد ،ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ادای اﺣﺘﺮام ،او را ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ در ﻏﺎری در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﺑﻨﺎم "ﺷﻨﻴﺪار" ﺟﺴﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ روی ﺑﺴﺘﺮی از ﮔﻞ ﮐﻪ
روﻳﺶ ﺳﻨﮕﻬﺎی رﻳﺰی ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،دﻓﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻳﺎ در ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎن ﻓﺴﻴﻞ ﺟﺴﺪ ﻃﻔﻠﯽ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻩ ﮐﻪ
ﺑﺎ  ۵ﺟﻔﺖ ﺷﺎخ ﺑﺰ ﮐﻮهﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﻳﺮﻩ در اﻃﺮاف ﺟﺴﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد زﻳﻨﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻳﺎ در ﻏﺎر دﻳﮕﺮی ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎس هﺎ ﻳﮏ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻳﯽ از اﻳﻦ دوران را ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دور و ﺑﺮش ﭘﺮ از ﺳﻨﮕﻬﺎی زﻳﻨﺘﯽ رﻳﺰ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد و هﺪاﻳﺎﻳﯽ هﻢ در ﻣﺠﺎورت ﺟﺴﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﻳﻨﻬﺎ هﻤﻪ ﺣﮑﺎﻳﺖ از ﻳﮏ ﻧﻮع اﻓﮑﺎر ﻣﺬهﺒﯽ در ﺁن دوران ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ اﻓﮑﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ﭘﺎﻳﻪ هﺎی ﻣﺎدی ﭼﻨﺪی دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎن اﺳﺖ.

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﺸﺮ در اﻳﻦ دوران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوراﻧﻬﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷﺖ وﻟﯽ اﻧﺴﺎن هﻨﻮز از
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد .اﻳﻦ اﻧﺴﺎن هﻨﻮز هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﻬﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻮد .ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎدی ﺣﻴﺎت
اﻧﺴﺎن هﺎ در ﺁن دوران ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻧﺎﺁﮔﺎهﯽ ،ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ،و ﻧﻴﺎز از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺑﺮﺗﺮ و
ﻣﺎﻓﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ در ذهﻨﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل ﺑﻮد .ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ ﺧﺪا در ذهﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪی ﻳﻌﻨﯽ „هﻤﻮﺳﺎپ ﻳﻨﺲ“ ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﻴﺮد ،در ذهﻦ „ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل“ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪ .اﻳﻦ اﻧﺴﺎن از ﺁﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ هﺮاس داﺷﺘﻪ و هﻤﻴﻦ هﺮاس و
وﺣﺸﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺣﺘﺮام و ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺁن ﺷﯽء ﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .او در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺁﻓﺘﺎب ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎد و ﺑﺎران را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ ،ﺷﺐ و روز ،ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ،رﻋﺪ و
ﺑﺮق ،ﺑﻴﻤﺎری و ﻣﺮگ او را ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ واﻣﻴﺪارد .ﺳﻴﻞ و زﻟﺰﻟﻪ ،ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ،رﻳﺰش ﮐﻮهﻬﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دهﺎﻧﻪ
ﻏﺎرهﺎ ،ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﺷﺐ ،ﺻﺪای ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ،درﻳﺪﻩ ﺷﺪن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ،رﻳﺰش ﺑﻬﻤﻦ هﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ و هﺰاران ﻣﺼﺎﺋﺐ
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻃﺒﻴﻌﯽ دﻳﮕﺮ او را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽ اﻧﺪازد .اﺣﺴﺎس ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﭘﻨﺎهﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ راهﯽ را ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻨﺸﺎء هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ
ﭘﺪﻳﺪﻩ هﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺁن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪش را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺁن ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻄﻠﺒﺪ.
اﻳﻦ اﻧﺴﺎن هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﮑﻤﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﮐﺎر دﺳﺖ ﻣﻴﺰﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ در ﺑﺎب اﻓﺴﺎﻧﻪ ﭘﺮدازی هﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ذهﻨﯽ دﺳﺖ ﻣﻴﺰﻧﺪ .داﻧﺴﺘﻪ هﺎی ﺧﻮد را ﭘﻴﭻ و ﺗﺎب ﻣﯽ دهﺪ و ﺁﻧﻘﺪر اﻳﻨﮑﺎر را
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﺨﻴﻼﺗﺶ ﺑﺮای اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزی ﻣﻴﺪان وﺳﻴﻌﯽ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺁﻧﻘﺪر در اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﻣﯽ ﺗﺎزد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺮم
اﺑﺮﻳﺸﻢ در درون اﻓﮑﺎر واهﯽ ﺗﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺧﻮد اﺳﻴﺮ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺑﺪاﻋﺎت و اﻓﺴﺎﻧﻪ هﺎی اﺧﺘﺮاﻋﻴﺶ ارﺑﺎب و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ذهﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮدش را ﻣﻐﻠﻮب ذهﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روح ﭘﺮﺳﺘﯽ اوﻟﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻳﺴﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .او از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪﻳﺪﻩ هﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺨﻴﻠﺶ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ اﻧﺪازد .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺻﺪای زوزﻩ ﺑﺎد در ﻏﺎر ﻣﯽ ﭘﻴﭽﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻨﻬﺎ ارواح اﺷﻴﺎء ﺟﺎﻧﺪار و ﺑﯽ ﺟﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻏﺎر
ﻳﺎ در ﺣﻮل و ﺣﻮش زﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد .ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﻦ دورﻩ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﻣﻴﺮد
روﺣﺶ از ﺑﺪن ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ارواح دارای اﺣﺴﺎﺳﺎت و
ﻋﻮاﻃﻒ و ارادﻩ هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮاهﻢ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮای رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دادﻧﺪ ،هﺪاﻳﺎﻳﯽ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﻣﺮد اﺷﻴﺎء ﻗﻴﻤﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮراﮐﯽ در ﺟﻮار ﺟﺴﻢ او ﺗﺪﻓﻴﻦ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .روح ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺪرن اﻣﺮوزدﻗﻴﻘﺎ اداﻣﻪ روح ﭘﺮﺳﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل ﺁن روز اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﻴﻦ،
ﻋﺰاداری روزهﺎی ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐ هﻔﺖ ،ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﻏﺬا دادن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان در ﺟﻮار ﻗﺒﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺣﺎﮐﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﻮام و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ رﻳﺸﻪ در اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﺸﺮ اوﻟﻴﻪ دارد.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ روح ﻧﺰد اﻧﺴﺎن اوﻟﻴﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ارواح ﺑﺮ ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻗﺸﺮی در اﺟﺘﻤﺎع ﺁن روز
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارواح راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﮕﻴﺮد و از ﻃﺮﻳﻖ ارادﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎران را ﺷﻔﺎ دادﻩ و ارواح ﺧﺒﻴﺜﻪ را از ﺟﺴﻢ ﺑﻴﻤﺎر دور ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﮐﻪ در دوران „هﻮﻣﻮﺳﺎپ ﻳﻨﺲ“ ﻳﺎ
اﻧﺴﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪ ورز ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺳﺎﺣﺮان ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻳﻨﻬﺎ از اﺣﺘﺮام ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
و دﺳﺘﻮراﺗﺸﺎن در هﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ .دﺳﺘﻮرات اﻳﻦ هﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و

ﮐﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل هﻢ ﺗﺴﺮی ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺳﺎﺣﺮان در ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻴﺪن ﻣﻴﻮﻩ ﻳﺎ زاﺋﻴﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت اهﻠﯽ
اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻮد و ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد .ﺁﻧﻬﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اوراد ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ارواح
ﺧﺒﻴﺜﻪ از ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﻣﻴﻮﻩ هﺎ ﻳﺎ اذﻳﺖ و ﺁزار ﻣﻮاﻟﻴﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﺮان و
ﺟﺎدوﮔﺮان از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻬﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و هﺪاﻳﺎﻳﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎﺣﺮان و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﻌﺪهﺎ در ﮔﺬر
زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻴﺸﺎن و راهﺒﺎن و اﻣﺎﻣﺎن و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ .و در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪی هﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ هﺪاﻳﺎ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ هﺎ ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ در اﻳﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺸﻮد .ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﺸﺮ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻈﺎهﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺸﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز هﺮ ﭼﻴﺰی را ﮐﻪ در زﻣﻴﻦ و ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻮدﻩ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻩ و ﺑﺮای هﺮ ﮐﺪام از ﺁﻧﻬﺎ
ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮدش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻩ .ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮدﻩ .ﺷﻬﺎب هﺎی ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ،اﺣﺠﺎر
ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺠﺜﻪ و ﻳﺎ ﮐﻮﭼﮏ )ﻣﺜﻞ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد( ،اﺣﺠﺎر ﺗﺮاﺷﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺣﻴﻮان ﭘﺮﺳﺘﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺒﺮ و ﮔﺮگ
و ﻣﺎر و ﺷﻐﺎل و اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،و ﮔﺎو ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻬﻪ ﺑﺎروری و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی ،ﺁﻓﺘﺎب ،ﻣﺎﻩ ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،رﻋﺪ
و ﺑﺮق ،درﻳﺎ ،ﺑﺎد و ﺑﺎران و ﺁﺗﺶ هﻤﮕﯽ روزﮔﺎری ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﻳﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﺸﺮ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺗﻢ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮدﻩ .اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ .و ﺑﺮ
اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻳﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران ،ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻳﺎ هﺮ ﺷﯽء ﻣﺤﺴﻮس دﻳﮕﺮی را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺪر ﺑﻮﺟﻮد
ﺁورﻧﺪﻩ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺁن را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻓﺮاد ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺗﻢ ،ﻣﺪاﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات اﺳﺖ.
هﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺗﻮﺗﻢ ﺧﻮدش را ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺁن را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ .ﺗﻮﺗﻢ هﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻳﯽ ﻳﮏ ﺟﻮر ﺑﻮد .ﺗﻮﺗﻢ هﺎ ﻧﻘﺸﻬﺎ
ﻳﺎ ﮐﻨﺪﻩ ﮐﺎرﻳﻬﺎی روی دﻳﻮار ﻏﺎرهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دارای اﺷﮑﺎل ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ﭘﻴﮑﺮی از اﻧﺴﺎن ﺑﺎ  ۴دﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺳﺮی
ﻣﺜﻞ ﺳﺮ ﺷﻐﺎل اﺳﺖ .ﻳﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻏﺎر " ﺳﻪ ﺑﺮادران" در ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی از دوران ﭘﺎرﻳﻨﻪ
ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﮑﺮ ﻳﮏ اﻧﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ دارای ﺳﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰ ﮐﻮهﯽ ﺷﺎﺧﺪار و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ
دارد ﺷﺒﻴﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺟﻐﺪ و ﭘﻨﺠﻪ هﺎی دﺳﺘﺶ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﺮس اﺳﺖ و ﻳﮏ دم هﻢ دارد ﻣﺜﻞ دم اﺳﺐ .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی اوﻟﻴ ٌﻪ
ﺁﻧﺠﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺗﻢ را ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺁن ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ و از ﺁن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺗﻤﻴﺴﻢ در هﻤﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ هﺎ ﭼﻪ در دوران اﻧﺴﺎن هﺎی ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل ﭼﻪ در دوران هﻮﻣﻮﺳﺎپ ﻳﻨﺲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز هﻢ اﻳﻦ ﻣﻈﺎهﺮ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺪرن وﺟﻮد دارد .ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻳﮑﯽ از هﻤﻴﻦ ﺗﻮﺗﻢ هﺎﺳﺖ .ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻈﻬﺮ ﺣﻀﻮر و ادارﻩ
ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻮﺳﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺴﺎن هﺎی زﻳﺎدی دورﺁن ﺑﺎ ﻟﺒﺎس هﺎ
و اﺷﮑﺎل ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﻋﺖ هﺎ ﻣﯽ اﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ در زﻣﺎن ﭘﻴﺮوزی ﺑﻪ اﺣﺘﺰاز در ﺁﻳﺪ و ﻳﺎ در زﻣﺎن ﺧﺎص دﻳﮕﺮی
ﻧﻴﻤﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻳﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻋﻘﺎب ﺁﻟﻤﺎن ﻳﮏ ﺗﻮﺗﻢ اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از اﻋﺘﻘﺎدات اﻧﺴﺎن اوﻟﻴﻪ هﻮﻣﻮﺳﺎپ ﻳﻨﺲ )دوران ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ( اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮد .اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد در
اداﻣﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺗﻤﻴﺴﻢ و ﻓﺘﻴﺸﻴﺰم ﺑﻮد .ﻓﺘﻴﺸﻴﺰم اﺣﺘﺮام ﻓﻮق ﺗﺼﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻮد .ﮐﻒ ﺑﻴﻨﺎن و ﻓﺎﻟﮕﻴﺮان اﻣﺮوزﻩ ﻓﺘﻴﺸﺘﻬﺎی ﺁن روزﻧﺪ.
ﺗﺮس و ﻧﺎ ﺁﮔﺎهﯽ و ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ در اﻳﻦ دورﻩ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﺪاﻳﺎن ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا هﻤﻪ ﺧﺪاﻳﺎن از ﺟﻨﺲ ﻣﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻧﻮس ،اﻳﺸﺘﺮ،
ﺁروﺗﻤﻴﺲ ،ﺳﯽ ﺑﻞ ،ﻣﻴﺘﺮا و ﻏﻴﺮﻩ .و اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ زن در اﺟﺘﻤﺎع ﺁن روز از اﺣﺘﺮام ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻳﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪهﺎ ﺧﺪاﻳﺎن دﻳﮕﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪن هﺮ ﺧﺪا و ﻣﻴﺰان اﻗﺘﺪار ﺁن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪی و وﻳﮋﮔﯽ هﺎی ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﻴﻮﻩ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن هﺎﻳﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺁن ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﻣﺜﻼ در

ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن از  ١٢ﺧﺪا ﺷﺶ ﺗﺎی ﺁن ﻣﺮد و ﺷﺶ ﺗﺎی دﻳﮕﺮ زن ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺧﺪاﻳﺎن ﻳﻮﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد از
زﺋﻮس ) ﺧﺪای ﺧﺪاﻳﺎن ( ﻧﺎم ﺑﺮد ﺑﻬﻤﺮاﻩ ﭘﻮزﺋﻴﺪون ) ﺧﺪای درﻳﺎهﺎ ( ،هﺮﻣﺲ ) ﺧﺪای ﺗﺠﺎرت ( ،ﺁﭘﻮﻟﻮن )ﺧﺪای هﻨﺮ(،
ﺁﺗﻨﺎ ) ﺧﺪای ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد ( ،ﺁرﺗﻤﻴﺲ ) اﻟﻬﻪ ﺷﮑﺎر ( ،اﻓﺮودﻳﺖ ) اﻟﻬﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ( و...
هﻤﻴﻦ ﺧﺪاﻳﺎن در روم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻬﺎی دﻳﮕﺮی داﺷﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :ژوﭘﻴﺘﺮ ،ﻧﭙﺘﻮن ،ﻣﺮﮐﻮر ،ﺁﭘﻮﻟﻮن ،ﻣﻴﻨﺮوا ،دﻳﺎﻧﺎ ،وﻧﻮس
و ﻏﻴﺮﻩ
در ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ هﻢ ﻗﻀﻴﻪ از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮ ﺷﻬﺮ ﻳﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺖ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻨﺎم زﻳﮕﻮرات
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺁن ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺪای ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺪا ﻏﺬا ،ﻟﺒﺎس و هﺪﻳﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد
ﺑﺨﺼﻮص اﺟﺎزﻩ ورود ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﻘﺪس را داﺷﺘﻨﺪ .ورود ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺗﺎﺑﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﺪ .ﻣﻌﺒﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻩ ،ﻣﺤﻞ
ﺗﺠﺎرت هﻢ ﺑﻮد .ﻣﺤﻠﯽ هﻢ داﺷﺖ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن .ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺬهﺒﯽ و ﺁﻣﻮزش اﻃﻔﺎل .ﺗﻨﻬﺎ
روﺣﺎﻧﻴﻮن و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺸﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .هﻤﻪ اﻣﻮر در دﺳﺖ اﻳﻨﺎن ﺑﻮد .اﻳﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ
ﻏﻴﺒﮕﻮﻳﯽ و دﻋﺎﻧﻮﻳﺴﯽ و ﺳﺤﺮ و اﻓﺴﻮن ﺛﺮوت هﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺼﺮهﺎی ﻣﺠﻠﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺟﻮی داﺷﺖ .اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﺰول ﺑﺎران و ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺮدم را
ﻋﺎدت دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ورد و ﺟﺎدو ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .در هﺮ ﺷﻬﺮی ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮدم را از ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﺗﺎ  ۴٠٠٠ﺧﺪا
در ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎرﮔﺎﻩ ﺧﺪای ﺳﻨﮕﯽ ﺻﺪﻗﺎت و ﻧﺬورات
زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺧﺪام ﺧﺪا ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﺪا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺧﺪاﻳﺎن ﺳﻮﻣﺮﻳﻬﺎ در ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺧﺪاﻳﺎن زﻳﺮ را
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺎم ﺑﺮد :ﺷﻤﺲ )ﺧﺪای ﺁﻓﺘﺎب( ،ال)ﺧﺪای ﺧﺪاﻳﺎن( ،و ان ﻟﻴﻞ) ﺧﺪای زﻳﺮ زﻣﻴﻦ(
از ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺼﺮ هﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺁﻣﻮن ) ﺑﺼﻮرت ﻗﻮچ( ،ﻓﻤﻴﺲ ) ﻣﺎدﻩ ﺷﻴﺮ( و ﺁﭘﻴﺲ ) ﮔﺎو ﻧﺮ( را ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن هﻤﭽﻮن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﻳﺎن ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،روزی ،دوﺑﺎرﻩ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪهﺎ اﻳﻦ ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﮏ ﺧﺪاﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺮﻣﻮز و ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻳﯽ داﺷﺖ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎی
ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﻳﻪ ﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮح  ،ﻣﻮﺳﯽ و اﺑﺮاهﻴﻢ و ﻳﻌﻘﻮب و ﻏﻴﺮﻩ ،در  ١۴ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ،ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻨﺎم
ﺁﻣﻨﻮﻓﻴﺲ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻃﺮح ﺧﺪای ﻳﮕﺎﻧﻪ را رﻳﺨﺖ ﺑﻨﺎم ﺁﺗﻮن و ﺧﻮدش را „ﺁﺧﻦ ﺁﺗﻮن“ ﻧﺎﻣﻴﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ
ﺁﺗﻮن .او ﻣﻌﺒﺪی ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺁﺗﻮن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﻧﻴﺎی ﭘﺲ از ﻣﺮگ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
روح ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺟﺴﻤﺶ از ﻃﺮف ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﺮی ﭼﻮن ﺳﺮ اﻧﺴﺎن دارد ﺑﻪ ﻧﺎم „ﺑﻊ“ ﺑﺮ
روی ﺟﺴﺪ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺧﺪای ﺟﺪﻳﺪ دارای ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﺪاﻳﺎن از ﺁن ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺧﺪا در
هﻴﭻ هﻴﺄﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﺻﺪاﻳﯽ از ﺁن ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻟﻤﺴﺶ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ درک
ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن داﺷﺖ .اﻳﻦ ﺧﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻌﻮر ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺁن دوران اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮدم ﺁن ﻋﺼﺮ اﺳﺖ .اﻋﺮاب ﺁن روزﮔﺎر )هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن( ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .از
ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮ ٌﻩ ﺧﺎص ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺣﺎﮐﻢ و وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ وﻳﮋﻩ ،دارای ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮐﻴﻨﻪ ورز و
اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ را ﻋﻴﻨ ًﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺸﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ " :ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و ﺁﻧﻬﺎ را در درﻳﺎ ﻏﺮق
ﮐﺮدﻳﻢ" )اﻋﺮاف " .(١٣۶و از ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﭘﺲ ﺑﺒﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻋﺎﻗﺒﺖ دروﻏﮕﻮﻳﺎن" )زﺧﺮف " (١۴هﻤﺎﻧﺎ
اﻧﺘﻘﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ هﺴﺘﻴﻢ" )دﺧﺎن .(١۶

ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از وﻳﮋﮔﯽ هﺎی ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺁن ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺁن زﻣﺎن ،ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﻮد .هﻤﻴﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻋﻴﻨ ًﺎ در ﺧﺪاﻳﺸﺎن هﻢ
هﺴﺖ:
"هﺮ ﮐﺎر ﮐﻪ ارادﻩ اوﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪهﺪ" )ﺑﻘﺮﻩ (٢۵۵
"هﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاهﺪ ﻋﺬاب ﻣﻴﺪهﺪ و هﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاهﺪ ﻣﯽ ﺁﻣﺮزد" )ﺁل ﻋﻤﺮان (١٢۵
"ﺧﺪای ﺗﻮ هﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاهﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" )هﻮد(
از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺁن ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺁن زﻣﺎن ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ از ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮاهﺐ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺤﺮوم
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﻴﺎزهﺎﻳﯽ در اﻳﺸﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺁرزو ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ :داﺷﺘﻦ زن زﻳﺒﺎ ،ﺷﺮاب
و زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺎﻏﯽ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺪاﻳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺁرزوهﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
" ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن در زﻳﺮ درﺧﺘﺎن ﺑﯽ ﺧﺎر ،درﺧﺘﺎن در هﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﻪ هﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺸﻴﺪﻩ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮﻳﺒﺎرهﺎی روان ﻣﯽ
ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ" )واﻗﻌﻪ (٢٠-٣
" و ﻧﻬﺮهﺎﻳﯽ از ﺁب ،ﺷﻴﺮ ،ﻋﺴﻞ ﻣﺼﻔﺎ و ﺟﻮﻳﻬﺎﻳﯽ از ﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻟﺬت ﻧﻮﺷﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ")ﻣﺤﻤﺪ (١۵
" و ﺳﺎﻗﻴﺎن زﻳﺒﺎی ﺣﻮر و ﻏﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻬﺎی ﺳﻴﻤﻴﻦ و ﮐﻮزﻩ هﺎی ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﺑﺮ ﺁﻧﺎن دور زﻧﻨﺪ و ﺷﺮاﺑﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺁﻧﺎن
ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﻨﺪ" )ﺳﻮرﻩ اﻧﺴﺎن (١٧-١۵
از دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺪای ادﻳﺎن ﺳﺎﻣﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد:
ﻗﻬﺎر ،ﻣﺘﮑﺒﺮ ،ﺟﺒﺎر ،ﻣﮑﺎر ،رﺣﻴﻢ ،رﺣﻤﺎن ،ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﻳﺎری دهﻨﺪﻩ ،اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﻨﺪﻩ ،ﻋﺬاب دهﻨﺪﻩ و ......
اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺁﮔﺎهﯽ ،ﺗﺮس ،و ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﺪا در ذهﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺮوز دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺳﻪ
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را در ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﻳﯽ ﺧﺪا در ذهﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎزی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰودﻩ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری از وﺟﻮد ﺧﺪاﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻌﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻮهﻢ را در ذهﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻦ ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﮐﺎت
ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺴﺎزد .ذهﻨﻴﺖ ﺧﺪاﺟﻮ هﻤﻴﺸﻪ ﺳﻼﺣﯽ در دﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻩ و اﻣﺮوزﻩ
هﻢ ﺣﺮﺑﻪ ﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را در ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪازی ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮو دﺳﺖ ﺟﻮاﻣﻊ دارد .ﻳﮑﯽ از راهﻬﺎی
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﻓﺸﺎی ﭼﻬﺮﻩ ﺑﯽ ﭼﻬﺮﻩ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دادن اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ:

ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دروغ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ.

