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 / ٢۶پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

" آن که دين دارد عقل ندارد و آن که عقل
دارد دين ندارد" .
ابوالعَالء ال ُمعّری١

" انسان موج و ِد ديوانهای است ،درحالی که
رم خاکی بيافريند ،اما،
حتا قادر نيست يک ِک ِ
به آسانی دوجين دوجين خدا میآفريند" .
مونتينی٢

"ھمه ِی اسط ورهھا در عال ِم خيال و به مد ِد
نيروھای طبيعت پيروز
روی تخيل ،بر
ِ
ني ِ
ﺷده ،بر آنھا مسلط میﺷوند و آنھا را ﺷکل
میدھند .از اين رو تنھا با تسل ِط واقعی بر
نيروھای طبيعت است که اسطورهھا از بين
ِ
خواھند رفت" .
مارکس٣

در ابتدا کردار بود و نه گفتار
تمايز "انسان" از
حيوانات فاق ِد دين ھستند .در گذﺷته ھمين امر دلي ِل
ِ
"حيوان" به حساب میآمد .اين امر در واقع مبينِ اين حکم است که در بين
دقيق کلمه
ی
موجودات جاندار تنھا بشر است که از آگاھی به معنا ِ
ِ
علم وراثت
برخوردار است .پيشرفتھای ِ علمی ،بطور عمده در زمينهیِ ِ
ساير
)ژنتيک( ،بر اين باور ِ رايج و پذيرفته ﺷده که انسان در مقايسه با
ِ
_____________________________________________
 -١ابوال َعالء ال َم َعری ) ۴۴٩ - ٣۶٣ه ( ،ﺷاعر و فيلسوف ﺷک گرای عرب

 ١۵٩٢ - ١۵٣٣) Michel de Montaigne -٢م (  ،فيلسوف فرانسوی دوره رنسانس
٣- Marx, Grundrisse, p110
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رف مخلوقات"
حيوانات تافتهای جدا بافته" ،آفريدهای استثنائی " و "اﺷ ِ
خط بطالن کشيده است .امروزه ديگر جای ِ ھيچ گونه
است ،بطور کامل ِ
ترديدی نيست که انسان از تکام ِل حيوانات به وجود آماده است و نه تنھا
حاظ فيزيکی اندامھا و يا عملکردھایاش با بسياری از حيوانات
به ل ِ
ت ژنتيکی ِ بين ِ انسان و ﺷامپانزه از
مشترک است ،بلکه ثابت ﺷده که تفاو ِ
دو درصد ھم کمتر است.
ھای اخير نشان دادهاند که نوعی ﺷامپانزه به نا ِم
ی علمی سال ِ
پژوھشھا ِ
ی به
بوبينو که از
انواع ديگر به انسان نزديکتر است ،نه تنھا از عھده ِ
ِ
ی موجود برمیآيد ،بلکه حتا قادر به
ی ساده ِ
کار گرفت ِن برخیاز ابزارھا ِ
ودک
سطح يک ک
ھای فکری ابتدايی مشابه و در
ِ
انجا ِم برخی از فعا ليت ِ
ِ
بين انسان و اين
ی ِ
انسان ھم است .اين پ ژوھشھا نزديکی و خويشاوند ِ
نوع ﺷامپانزه را به اثبات میرساند .در اين جا اما بايد بالفاصله تاکيد کرد
ی تجارب و
که اين تشابه در ھمين حد متوقف میﺷود و علیرغ ِم کليه ِ
ھایبکار رفته اين ﺷامپانزه به ھيچ وجه قادر به سخن گفتن )ارتباط
ت الش ِ
سنگی
ِ
برقرار کردن از ھر نوعی( نبوده و از ساخت ِن ساده ترين ابزارِ
ھای نخستين ناتوان بوده است .دو درصد
ھای دس ِ
ت ان سان ِ
مشابه ساخته ِ
بين انسان و
بين ﺷمپان زه و انسان ،در واقع
تفاو ِ
جھش کيفی ِ
ت ژنتيکی ِ
ِ
حاظ
حيوان را نمايندگی میکند .اين تفاوت به
لحاظ ک ّمی جزئی ،ولی به ل ِ
ِ
مغز انسان
تکامل
کار خداوند ،بلکه فرآوردهی ِ انکشاف و
ِ
ِ
کيفی کالن ،نه ِ
کار دستی در طی ِ ميليونھا سال بوده است.
به واسطهی ِ ِ
ت
ابزار
ساختن
نظير
توليد حتا در سادهترين نوعاش،
ت دس ِ
سنگی ساخ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
انسان نخستين ،به مھارتی نياز دارد که الزمهاش برخورداری از قابلي ِ
ِ
ب يک تکه سنگ به
پرتا
ل
عم
.
است
بااليی
بسيار
د
تجري
ی
وه
ق
و
تفکر
ِ
ِ
ِ
ِ
نظر ما عملی بسيار ساده و پيشِ پا افتادهای است در
ی دﺷمن که از
سو ِ
ِ
نوع سنگ
ايی الزم در انتخا ِ
واقعي ِ
ت امر ،مستل ِ
زم برخورداری از توان ِ
ب ِ
ی
از بي ِن
ی مناسب ،در انت خا ِ
انواع در دسترس ،در انتخا ِ
ب زاويه ِ
ب ان دازه ِ
ِ
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ن دقيقیاز نيرو است .در واقع با کمی
پرتاب مناسب و در اِعمالِ ميزا ِ
ب سنگ برآين ِد
ی پرتا ِ
تامل و انديشه درمیيابيم که عم ِل به ظاھر س اده ِ
مستلزم ميزان ِ حداقلی
ذھنی بسيار پيچيده و بااليی است .اين ھمه
ِ
کنشھایِ
ِ
از برنامه ريزی و پيشبينی است که در پيشرفتهترينِ حيوانات ھم
ساختن ابزارھایِ سنگی و استفاده از
نمیتوان سراغ گرفت .به ھر رو،
ِ
آنھا به ھيچ وجه فرآوردهیِ برنامهريزیِ آگاھانه نبوده ،بلکه حاص ِل
ضرورتی بود برای ِ انسان ِ نخستين در رويارويیاش با طبيعت .اين آگاھی
ت انسانِ نخستين
نبود که انسانيت را آفريد ،درست برعک س،
ﺷرايط زيس ِ
ِ
در محيطیسخت و ناامن و تالشاش برای ِ بقا بود که به بزرگ تر ﺷدنِ
مغزش و به اجتماعی ﺷدناش انجاميد .در مسيرِ طوالنی اين فرآيند است
پيدايش "سخن" و بعدھا "فرھنگ" از جمله دين ،ھستيم.
که بتدريج ﺷاھ ِد
ِ
دنيای اطرافاش گره
ت
رای
انسان نخستين ،بقا بطور تنگاتنگی به ﺷناخ ِ
ِ
ِ
ب ِ
ابزارھای سنگی خود
ھای نخستين که با
ِ
خورده بود .آن دسته از انسان ِ
چربی حيواناتی که ﺷکار کرده بودند دست يابند و
ھای
موفق ﺷدند به اليه ِ
ِ
از اين طريق پروتئين و چربی را ھم به رژيم ِ غذايی ِ خود بیافزآيند ،بر
آن ديگرانی که به اين مھم نايل نيآمدند ،برتری جستند .بدين ترتيب با
مغز انسان ھم پيشرفت کرد و با تکام ِل مغز ،انسان
ت تکنيک،
پيشرف ِ
ِ
ھای طبيعی را که بر زندگیاش سلطه داﺷتند ،بھتر بشناسد و
توانست پديده ِ
طی ميليونھا سال نياکان ِ نخستين ِ انسانِ امروزی موفق
توضيح دھد .در ِ
بين چيزھا را دريابند و بدين
ﺷدند که از طريقِ آزمايش و خطا رابطهیِ ِ
ک عقل
ترتيب تجريد ،يعنیتعميم دادن از تجربه و آزمايش را به کم ِ
بياموزند.
ی بي ِن انديشه و
وع
اصلی فلسفه عبارت بود از رابطه ِ
ِ
در ِ
طی سدهھا موض ِ
ھستی و يا به بيان ِ دقيقتر رابطهیِ بي ِن انديشيدن و بودن .انسانھا گذرا ِن
زندگی میکنند بی آن که برای ِ اکثر ِ آنھا حتا يک بار ھم اين نکته به
مخيلهﺷان خطور کرده باﺷد ،چه رسد به آن که دربارهاش به انديشه
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نشسته باﺷند .انسانھا میانديشند ،کار میکنند ،سخن میگويند و به نوعی
مشکل آن چنانی ﺷوند .با اين
دچار
ت ﺷغلی مشغولاند بی آن که
به فعالي ِ
ِ
ِ
ی انسان نمیرسد که "انديشيدن" و "بودن" اين دو
وجود ،ھيچگاه به مخيله ِ
ت انسانی ،که در عمل سخت به يکديگر پيوند دارند ،با
ابتدايیترين فعالي ِ
کنش صرفا
کنش انسانی -البته اگر
ھم ناسازگار باﺷند .حتا ابتدايیترين
ِ
ِ
مستلزم حداقلی از تفکر و انديشه است .اين
بيولوژيکی را کنار بگذاريم-
ِ
برای حيوانات ھم صادق
نکته نه تنھا در م ور ِد انسان بلکه تا حدودی
ِ
برای نمونه گربهای را که کمين کرده تا موﺷی را ﺷکار کند در
است:
ِ
حاظ کيفی به
نظر بگيريد .باوجو ِد اي ن ،انديشيدن و برنامهريزیِ انسان به ل ِ
سطح عالیتر از فعاليتھایِ ذھنی ِحيوانات است ،حتا در
مراتب در
ِ
مقايسه با پيشرفته ترينِ ميمونھا.
ت انسان
ی تنگاتنگی با
تفکر انتزاعی دارد .اين قابلي ِ
واقعيت فوق رابطه ِ
ِ
ت محسوس
در "تجريد" است که به او
امکان آن را میدھد که از وضعي ِ
ِ
ت حسی( بسيار فراتر رود .انسان قادر به
توس ِط
حواس انسان )محسوسا ِ
ِ
ی حافظه
ِ
تجسم اوضاع و احوال است؛ نه فقط گذﺷته )حيوانات ھم دارا ِ
میباﺷند( ،بلکه ھمچنين آينده .انسان قادر است که از پيش ﺷراي ِط پيچيده
را متصور ﺷود ،برايش برنامه ريزی کند ،پیآمدھايش را پيشبينی کند و
ت خودش را تعيين کند .ھر چند کم اتفاق میافتد که
تا حدودی سرنوﺷ ِ
ت ذھنی برای ِ انسان
راجع به تجريد بیانديشيم ،اما دست يابی به اين قابلي ِ
مابقی طبيعت متمايز
روزی کالنی است که او را از
دستآورد و پي
ِ
ِ
ت انسان است که تمدن و تمام ِ دستآوردھایاش
میسازد .دقيقا از اين قابلي ِ
چون فرھنگ ،ھنر ،موسيقی ،ادبيات ،علم ،فلسفه و دين زاده میﺷوند.
ی ھزاران سال
البته اين ھمه يک ﺷبه از آسمان نازل نشده ،بلکه ف رآورده ِ
تکامل بشر بوده است.
انکشاف و
ِ
ل پيش میگويد که
آناکساگوراس ،فيلس ِ
وفيونانی ،در دوھزار و پانصد سا ِ
ن
ن دستاناش است.
ِ
تکامل انسا ِ
ن آزاد ﺷد ِ
انسان تکام ِل ذھناش را مديو ِ
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ی دستان و تبديل ﺷدنﺷان به
چھار دست و پا به انسا ِن دوپا موج ِ
ب آزاد ِ
ی خود
اثر کار تکامل يافتند که اين به نوبه ِ
ابزار کار ﺷد .دستھا در ِ
ِ
زارھای سنگی بسازد .ابزارسازی ھم به
موجب ﺷد که انسان بتواند اب
ِ
مغز انسان .سخن گفتن که
نوبهی ِ خود عام ِل بسيار مھمی بود در تکام ِل
ِ
عملی جداناپذير از انديشيدن است ،فرآورده و نياز ِ تولي ِد جمعی بود ،يعنی
نياز به متحقق
ساختن عملکردھایِ پيچيده که تنھا از طريقِ ھمکاریِ
ِ
ت فوق
ت ديرينه ﺷناسی اخير ،
درستی نظريا ِ
جمعی ميسر بودند .اکتشافا ِ
ِ
ينگی ميمونھایِ انساننمايی که اخيرا در
را به اثبات رسانيدهاند .دير
ِ
مغز
حجم
ت پيشين بوده و
افريقا کشف ﺷدهاند به مراتب بيشتر از کشفيا ِ
ِ
ِ
حجم مؤخرترين ﺷامپانزهھا ھم نمیرسد .اين اکتشافات تأييدی
ِ
آنھا به پایِ
مغز
بر اين نظريه است که ميليونھا سال بعد از تولي ِد ابزارھا تکام ِل
ِ
انسان کماکان ادامه داﺷته است .اين به آن معناست که اين تکامل
ی تولي ِد ابزار بوده و نه برعکس .بدين ترتيب در ابتدا کردار بود
ف رآورده ِ
)گوته( و نه کلمه )انجيل(.
تفکر انتزاعی را نمیتوان جدا از پيدايش و
امر تجريد و
ِ
ِ
توانايی انسان در ِ
تکام ِل زبان متصور ﺷد .ميليونھا سال طول کشيد تا انسان قادر به تولي ِد
عقايد ﺷود ،حتا مف اھيمِ کلی و بسيار سادهای چون "گياه" و يا "حيوان" که
مستقيم گياھان و حيوانات بودند .اما
ی مشخص و
ِ
ی مشاھ ده ِ
ف رآورده ِ
ھنگامی که موفق به آفرينشِ مفھوم ِ مج ر ِد "گياه" میﺷويم ديگر لزوما به
برابر خود داريم ،بلکه
معنی آن نيست که اين و يا آن گيا ِه مشخص را در
ِ
ِ
آن چيزھايی را که در تمامِ گي اھان مشترک است را در مخيلهیِ خود
میپرورانيم و متصور میﺷويم .در اين لحظه ويژگیھای ِ يک گيا ِه خاص
ت چندانی برخوردار نيستند .آن
و منفرد که بیثبات ھستند از اھمي ِ
یعام "گياه"
چيزھايی که دائمی ،عام و جھانﺷمول ھ ستند در ھمان مقوله ِ
نھفتهاند .به وارونه يک گياه خاص و مشخص که قادر به مشاھده اش
ھستيم ،ما در واقعيت ھيچ گاه قادر به مشاھدهی ِ يک گيا ِه مجرد نيستيم.
ت تجري ِد ذھن ِ انسان است که به ما امکان ِ متصور ﺷدن ِ يک گيا ِه
اين قدر ِ

www.hks-iran.com

 ............................................................فصل دوم  :اديان نخستين ٣١ /

مجرد را میدھد .با اين عمل ،يعنی با کنار گذاﺷتن و چشم پوﺷيدن از
درک واقعیتر و ژرفتری از
فرعی گياھان به يک
ھای
ِ
جوانب و ويژگی ِ
ِ
جوھرِ اصلی ِ گياه دست میيابيم .بيھوده نبود که اينشتين گفت " :تخيل از
علم مھمتر است ".
ھای نخستين بسيار ابتدايی و به
نبايد فراموش کرد که قدر ِ
ت تجري ِد ان سان ِ
دور از علم بود .آنھا تالشھايی بودند برایِ ارضایِ کنجکاوی و
ت يک کودک .حدسيات و
ت مرموز ،نظيرِ تصورا ِ
رازگشايی از طبيع ِ
ب موارد نادرست بودند ،اما ھمواره آکنده از
فرضيهھايی بودند که در اغل ِ
ھای نخستين ،خورﺷيد
ی انسان ِ
جسارت ،ﺷجاعت و خيالپ ردازی .برا ِ
موجو ِد کالنی بود که گاه آنھا را گرم میکرد و گاه میسوزاند .زمين
غول خفتهای بشمار میآمد که ھر از گاھی بيدار میﺷد و انسان را
ِ
میبلعيد و يا آتش ھم چون حيوان ِ وحشیايی که چنان چه به آن دست
میزدی گازت میگرفت.
انسا ِن نخستين در مواجھه با رعد و برق بیگمان به وحشت میافتاد،
ت حيوانات و حتا پارهای از مردمان
ب وحش ِ
ھمچنان که امروزه ھم موج ِ
برای اين
توضيحی
ن
فت
يا
تالش
در
ولی
انسان
عکس حيوانات،
میﺷود .بر
ِ
ِ
ِ
ِ
نازل دانشاش ،توضيحاش به ناچار فقط يک
سطح
پديده برآمد .با توجه به
ِ
ِ
ت خيالی و
توضيح فراطبيعی میتوانست باﺷد )توسل به
انواع موجودا ِ
ِ
ِ
نظير
رسند،
می
نظر
به
لوحانه
ساده
بسيار
امروزه
توضيحات
اين
(.
خدايان
ِ
ی بلن ِد
توضيحا ِ
ت يک کودک ،با اين وجود نبايد فراموش کرد اينھا گامھا ِ
ت
يافتن يک عل ِ
ِ
بسيار مھمیبه جلو بودند ،چرا که تالشھايی بودند برای ِ
ميان آن چه که
ی طبيعی و در اين راه ،آنھا
رای يک پديده ِ
منط قی ب ِ
ِ
مشاھده میکردند و آن چه که تجربه میکردند ،بطور کامل تمايز قائل
میﺷدند.
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ی نخستين بود .جانگرايی يعنی به
ی دين ھا ِ
جانگرايی مھمترين مشخصه ِ
چيز ساکن و يا متحرکی يک روح نسبت دادن .مشابه چنين واکنشی را
ھر ِ
ت
میتوان نز ِد کودکان مشاھده کرد.
پی اصاب ِ
ِ
برای نمونه يک کودک در ِ
احساس درد کند ،با دست بر آن ﺷئی میکوبد تا
سرش با ﺷئیای که
ِ
سان نخستينی که پيش از بريدنِ يک درخت از
تنبيهاش کند ،و يا آن ان ِ
ب بخشش میکند .حتا امروزه ھم اين رفتار نزد پارهای
روح آن درخت طل ِ
ِ
از قبايل ِ بدوی مشاھده میﺷود .پديدهی ِ جانگرايی متعلق به آن دورانی از
دنيای حيوانی
وع بشر ھنوز خود را بطور کامل از
ِ
تکام ِل بشر است که ن ِ
و طبيعت متمايز و جدا نکرده بود .انسانھایِ نخستين با آن چنان دقتی
مدرن
ِ
حيوانات را در غارھا به تصوير درآوردند که حتا با اب زارھایِ
امروزی ھم کار چندان آسانی نيست .اين نقوش که نزديکیِ انسانھایِ
نخستين را با حيوانات به نمايش میگذراند ،به بھترين وجھی روحيهیِ
ت ديرينهﺷناسی و مردمﺷناسی
اجدا ِد نخستينمان را نشان میدھند .اکتشافا ِ
کلی دنيايی را که ما از آن
اخير به ما اين امکان را میدھند که خط ِ
وط ِ
ِ
عبور کرده و سر برآورديم ،تا حدودی بازسازی کنيم.

شی نخستين به دﺷواری میتوانست اين تمايزی را که امروزه ما
ِ
انسان وح ِ
نيروھای
اين
او
د
دي
از
.
کند
درک
ﺷويم،
می
قائل
فرآطبيعت
و
طبيعت
ِ
ِ
ميان ِ
ت او و دنيا را تعيين میکردند .با چنين
فرآطبيعی بودند که سرنوﺷ ِ
ت فرآطبيعی ِ ديگر ھيچ حد و مرزی
ت اين موج ودا ِ
تصويری از دنيا ،قدر ِ
نداﺷت .پيشکش کردن ِ قربانی و ھدايای ِ مادی ،پرستش ،نيايش و بندگی و
ب
ھر از گاھی نفرين و خشم به درگا ِه خدايان از نظرش میتوانست موج ِ
سال خوب و پُر برکتی را به ارمغان
ت سرکش ﺷده و
رام ﺷد ِن طبيع ِ
ِ
ی آن را داﺷتند که انسانی را برگزيده و در
آورد .اگر اين خ دايان اراده ِ
روح او حلول کنند در اين صورت ديگر نيازی به خدايان نمیبود و اين
ِ
ساير
ت
ی آن خدايان را میگرفت و سرنوﺷ ِ
انسا ِن برگزيده ،خود جا ِ
ِ
انسانھا را ھم به دست میگرفت.
_____________________________________________
١ - Animisme
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از رويا تا روح
پيکر انسانی و
باور به وجو ِد روح ،يعنی موجو ِد غيرمادی ،متمايز از
ِ
نخستين بردهداری ظھور کرد .چرايی و عل ِل
ِ
خارج از آن ،در دوران ِ
تکامل بشری کامال ﺷناخته ﺷدهاند.
تاريخ
پيدايش اين پديده در آن دوره از
ِ
ِ
ِ
زمانی که انسان به خواب میرود ،گويی روح از کلب ِد انسان خارج ﺷده و
روياھای
ِ
ِ
وار ِد دن ِ
يای روياھا میﺷود .واکنشِ
انسان نخستين در برابر ِ
ﺷبانهاش چه میتوانست باﺷد؟ انسان وقتی که به خواب میرود زندگی
روزانه را موقتا ترک میکند و پا به دنيای ِ ﺷبانه میگذارد .در اين دنيا
ضمير او نقش
نقش واقعيت را برايش پيدا میکنند و در
روياھايش
ِ
ِ
امر دﺷواری برايش میﺷود .چنين
تميز واقعيت از رويا
میبندند.
ِ
ِ
میپندارد که ﺷايد واقعيتھا چيزی جز روياھا نيستند و واقعيت رويايی
است که بدان دسترسی ندارد .انسان در اين مرحله از تکاملاش است که
به مراقبت از مردگاناش میپردازد و در غار به نقاﺷی میپردازد .آيا اين
نوعی فلسفيدن نيست؟ بدين ترتيب ﺷايد بتوان ادعا کرد که فلسفه به ھمان
اندازه که فرزن ِد "حيرت" است ،فرزن ِد "رويا" ھم ھست.
ميان پديدهھای ِ مرگ و خواب وجود دارد ،بتدريج
ی ﺷباھت ی که
ِ
به واسطه ِ
ی
اين اعتقاد ﺷکل گرفت که
روح انسان پس از مرگاش میبايست در دنيا ِ
ِ
ی
ديگری کماکان به زندگی ادامه دھد .بدين ترتيب بود که انسانھا ِ
نخستين به اين نتيجه رسيدند که در درونﺷان چيزی وجود دارد که
عکس کالبدﺷان
متمايز از کالب ِد جسمانیﺷان است .اما از آن جايی که به
ِ
ی
بر روحﺷان کمترين کنترلی نداﺷتند و برایﺷان ناﺷناخته بود ،قدرتھا ِ
روياھای
ی
ِ
فرآطبيعی به آن نسبت داده و حاکم بر کالبدﺷان پنداﺷتند .پدي ده ِ
امر ناممکنی
غيرعادی در ھنگ ِام خواب که تحققﺷان در دن ِ
يای بيداری ِ
ابدی
سفر
ِ
است را تأييدی بر اين باورھا ِ
ی خود میديدند .منش ا ِء باور به ِ
باور انسان
روح پس از مرگِ فيزيکی دقيقا در ھمين نکته نھفته است .به
ِ
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روح سرگردان و
اين دوران ،روح جايگاه ثابتی نداﺷته و سرگردان است.
ِ
برای کالبدش
سرکش در سفر ِ اب دیاش به غذا نياز دارد و از اين رو
ِ
مزاحمت و دردسر ايجاد میکند .صاحباش ھر از گاھی مجبور به آرام
ساختناش میﺷود.
مراسم مذھبی است؛ بدين معنا که بتدريج اين
اين دقيقا منشا مناسک و
ِ
طريق نيايش به درگاهاش میتوان مراحمِ لطف و َک َرم
باور جا افتاد که از
ِ
ت خود درآوردش .نا ِم
اين
روح سرکش را به خود جلب کرد و به خدم ِ
ِ
تکامل دي ِن نخستين ،جادوگری است ،دورانی که ھنر
ديگر ِ اين مرحله از
ِ
ی الزم
و ع لم ھنوز از ھم جدا و متمايز نشدهاند .در
ِ
ﺷرايط نبو ِد ابزارھا ِ
زير
محيط زيست مسلط ﺷد و آنھا را
رای آن که بتوان بر طبيعت و
ِ
ب ِ
ِ
ی انسان چارهای جز توسل به جادوگری و
کنتر ِل خود درآورد ،برا ِ
ساحری باقینمیماند.
ھای نخستين با خدايان-
با اين وجود نبايد فراموش کرد که برخور ِد ان سان ِ
ارواح و بتھایﺷان رويکردی کامال عملی و به واسطهی ِ نيازھای ِ عينی
انجام اين مراسم
و مادیﺷان بود .ني ايشگران و نمازگزاران قصدﺷان از
ِ
آفرينش
به
خود
نتايج
رسيدن به
عملی مشخصی بود .انسان با دستانِ
ِ
ِ
ِ
ت زندگی و
تصوير و يا مجسمهای )بت( میپردازد .در مواجھه با مشکال ِ
ت دستساختهی ِ خود زانو میزند و با ناله
سرکشی طبيعت در
برابر اين ب ِ
ِ
ِ
و زاری و از روی ِ ناتوانی از وی میخواھد که مشک ِل عينی و مادیاش
را حل کند .ھر آينه حاجتاش برآورده نشود اين بت -خدا را که برای ِ اين
منظور خود آفريده بود ،نخست نفرين و سرزنش میکند و سپس ضربهای
ِ
طريق التماس و
از
که
را
چه
آن
بلکه
تا
سازد
می
د
وار
سرش
بر
ِ
طريق زور و خشونت بدست آورد!
درخواست بدست نياورده بود از
ِ
يای بطور کامل
يای ﺷگ ِ
رفارواح ،روياھا و اوھام ،يعنی يک دن ِ
در اين دن ِ
ارواح نامرئی را در کار میبيند.
ت
ن بدوی در ھر پديدهای دس ِ
دينی ،ذھ ِ
ِ
برايش ھر ﺷئی ،ھر خس و خاری موجو ِد جانداری است که يا دوست
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پس ھر پديدهای ،ھر رويدادی ،ھر رويايی و يا ھر
اوست و يا دﺷمن .در ِ
ت دينی خ ال ِء دانش و
اندوه ،درد و
بالی يک روح نھفته است .توضيحا ِ
ِ
آگاھی به قوانينِ طبيعت را پر میکند .مرگ نه يک امرِ طبيعی بلکه
خشم خدايان است و کيفر ِ اھانت به آنھا.
پیآم ِد ِ
ی نادرست و
ن بشر در
بخش بزرگیاز تاريخاش مملو از اين باورھا ِ
ذھ ِ
ِ
پوچ بوده و صرفا به آن دورانی که امروزه آن را به انسان ِ نخستين نسبت
بشر معاصر ھم میﺷود .امروزه
میدھيم منحصر نمیﺷود بلکه حتا ﺷام ِل ِ
پارهای از ھمان باورھا و خرافات کماکان به زندگی خود ادامه میدھند،
نازک تمدن ،باورھا و
ی
ِ
زير لفافه ِ
البته در اَ ﺷکال و ق الب ِ
ھای ديگر .در ِ
غيرمنطقی بسيار بدویای نھفتهاند که ريشه در
فکری
ت
گرايشا ِ
ِ
ِ
ش کالنیاز آن باورھا و
گذﺷتهھا ِ
ی بسيار دور دارند .امروزه بشر بخ ِ
ت سر گذاﺷته و
ت ناﺷیاز نادانی و عد ِم آگاھیدر گذﺷتهاش را پش ِ
خرافا ِ
خود را از آنھا رھا ساخته است ،ليکن ھنوز بطور کامل بر آنھا چيره
ی مردم بر ﺷراي ِط
نشده است و تا زمانیکه زنان و مردان يعنی ھ مه ِ
کنترل کامل نداﺷته باﺷند اين
ی خود و بر طبيعت
ِ
زندگیخود و جام عه ِ
باورھا و خرافات ھم بطور کامل ريشهکن نخواھند ﺷد.
ت خيالی از دنيا است .منش ا ِء اين خيال دوگانه است:
دين نوعی ﺷناخ ِ
ت ھر از گاه وحشی و گزنده ،و ترس از
وانی انسان در
) (١نات
برابر طبيع ِ
ِ
ِ
آن؛
روابط.
وانی انسان در تحليل و فھم ِ اين
روابط اجتماعی ،و نات
آﺷفتگی
)(٢
ِ
ِ
ِ
ِ
ت تخيلی
اين دو نکته انسان را بر آن داﺷت که از طريق ِ آفريد ِن موجودا ِ
ف اين
در ذھن سعی در متحقق ساخت ِن نيازھايش کرده ،آنھا را وق ِ
موجودات موھوم کند و در پيشگا ِه آفريدهھای ِ خويش زانو بزند .ريشهیِ
يافتن سمت و سویِ خويش– كه به
ی
ِ
عملی انسان برا ِ
اين آفرينش در نياز ِ
ِ
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تنازع بقايش ناﺷی میﺷود– نھفته است .دين ،سازﺷی
نوبه از ﺷراي ِط
ِ
تنازع بقا بود.
ی موفقيتآميز با
حيط پي رامون جھ ِ
ھدفمند با م ِ
ت مواجھه ِ
ِ
در اين سازش قواني ِن سودمند و موجه ھم وجود دارند ولی تماما به
پندارھای غيرواقعی آميختهاند .اين خدايان
افسا نهھا ،اوھام ،خياالت و
ِ
نبودند که انسان را آفريدند ،بلکه برعکس اين مردان و زنان بودند که
خدايان را مطابق و مشاب ِه خود آفريدند .فويرباخ ١میگويد:

"پرندگان اگر دين میداﺷتند خدايانﺷان ھم بال و پر
عواطف
میداﺷتند… دين اوھامی است که در آن مفاھيم و
ِ
ذھن
.
ﺷوند
ستی مستقل پيدا کرده و از انسان جدا می
ِ
انسانی ھ ِ
دينی نمیتواند بين ِ ذھنيت و عينيت تميز قايل ﺷود و قادر به
ﺷک کردن نيست .چنين ذھنی به صاحباش تنھا اجازه ِی
ک آن مفاھيمی را میدھد که خودش آنھا را آفريده و
در ِ
ت ديد ِن چيزھا و
ب چنين ذھنی به ھيچ وجه بصير ِ
صاح ِ
٢
ت خارج از اين چارچوب را ندارد".
مقوال ِ
بيستوپنج سده پيشتر گزنفون ٣اين نکته را به خوبی درک و بيان کرد:

"ھومر و ھزوئيد تمام آن اعمالی که از نظرﺷان ناپسند و
ﺷرمآور بود را به خدايان نسبت میدھند .خدايا ِن مردما ِن
ايل
حبشه ھم چون خودﺷان سياه و پُرمدعا ھستند و خدايا ِن قب ِ
نظير خودﺷان سرخ مو و کبود چشم .اگر
تراسيان ھم
ِ
حيوانات ھم مثل انسان قادر به نقاﺷی کردن میبودند گاوان
و خران بطور حتم خدايانﺷان را ﺷبيه خودﺷان نقاﺷی
٤
میکردند" .
_____________________________________________

١٨٧٢-١٨٠۴) Ludwig Andreas Feuerbach -١م (  ،فيلسوف ماترياليست آلمانی.

٢ - Feuerbach, The essence of Christianity, pp. 205 – 205.
 ۴٨٠ – ۵٧٠) Xénophon - ٣پ.م (  ،ﺷاعر و فيلسوف يونانی
۴ - A.R.Burn, Plican History of Greece, p. 132.
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بدون استثنا
تمام دين ھا وجود دارد ،ھمگی
ی آفرينش ِ دنيا که در ِ
ِ
افسا نه ِ
تصويری که از آفرينشِ دنيا ارائه میدھند روايتی است از رويدادھايی که
کموبيش مشابهﺷان در گذﺷتهای دورتر در دنيای واقعی رخ داده بودند.
تمامی آنھا خدا تصويری است از آن کوزهگری که از ِگل
برایِ نمونه در
ِ
ت
ت يھوديان روايا ِ
بیﺷکل ،کوزه میسازد .افسانهھای ِ نقل ﺷده در تورا ِ
دينی ﺷ ده رويدادھايی بودند که اقوامِ سومر و کلده از سر گذرانده بودند.
ضيح دنيا و تعيي ِن جايگاه خودش در آن
ی تو
ی نخستي ِن انسان برا ِ
تالشھا ِ
ِ
ﺷديدا به اسطوره آغشته بودند .اھالی ِ بابِل بر اين باور بودند که خدایﺷان
مردوخ نظم را از بط ِن بینظمی بوجود آورد ،خشکیھا را از آبھا جدا
دن بين النھرين
کرد و آسمان را از زمين .با توجه به اين که بابِل
مرکز تم ِ
ِ
زمينی اين
داليل
ن
ِ
توسط دو رو ِد دجله و فرات محاط ﺷده است ،يافت ِ
ِ
آفرينش دنيا به
ی
اعتقادا ِ
ت آسمانی کار ِ چندان دﺷواری نيست .افسانه ِ
ِ
طريق
ت انجيلِ مسيحيان به واقع ھمان افسانهھای ِ بابِلی است که از
رواي ِ
ِ
قرآن مسلمانان ھم صرفا
ت يھوديان به فرھنگِ مسيحيت منتقل ﺷد.
ت ورا ِ
ِ
قبايل
انجيل انطباق داده ﺷده با
ملغمه ای است از تورات و
ِ
ِ
ِ
ﺷرايط اجتماعیِ
بدوی ﺷبه جزيرهی ِ عربستان.
ی علمی آن زمانی ﺷروع ﺷد که انسان آموخت که بايد
ريخ
واقعی انديشه ِ
ِ
تا ِ
ب فھ ِم
ت کس ِ
ﺷر اسطوره خالص سازد ،يعنی تالش در جھ ِ
خود را از ِ
نيروی
ت عينی ِ طبيعت ،بدون ِ دخالت دادن ِ خدايان و يا ھر
منطقی و ﺷناخ ِ
ِ
برای
عی بشر
ِ
فراطبيعی ديگری .از آن زمان به بعد است که پيکارِ واق ِ
ِ
ت )مادی و معنوی( ﺷروع میﺷود.
اسار
از
اش
رھائی
ِ
ھنر مفھومِ بسيار جديدی است و ن ز ِد انسانھایِ نخستين وجود نداﺷت.
ھای برجا مانده و کشف ﺷده ،تنھا آثاری که
يای اس کلت ِ
صرف نظر از بقا ِ
ھنر آن دوران در دست داريم عبارتند از تصاويرِ حک ﺷده بر
از
ِ
ھایکوچک.
جدارهیِ غارھا و مجس مه ِ
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ھای
نبوغ
ی
نياکان نخستين ماست نظريه ِ
ِ
در مور ِد اين آثار که گويا ِ
ِ
متفاوتی ارائه ﺷده که به سختی میتوان يکی را بر ديگری ترجيح داد.
يکی از اين نظريهھا بر اين است ھم آن گونه که در مراسمِ جادوگری،
جادوگر با فرو کردن ِ سوزنی در مجسمهیِ کوچ ِ
ک دﺷمناش قص ِد نابودیِ
خو ِد آن دﺷمن را دارد ،انسانِ نخستينِ ﺷکارچی ھم میپنداﺷت که با
ت رسيمِ حيوانات )اسب ،گاو ِ وحشی ،فيل( بر ج دارهیِ غارھا میتواند آنھا
را بیحرکت سازد .بسياری از اين نقوش حيواناتی ھستند که بر بدنﺷان
ت مناسب تر
نيزهھایِ بسياری فرو کردهاند .در اين نظريه ،ھنر در خدم ِ
١
کردن ِ ﺷراي ِط زندگی است )تس ھي ِل امر ِ ﺷکار( ،يک اقدام ِ پيشينی .
ی پيشين است اين نقوش را
ی نظر يه ِ
ی ديگری که وارو نه ِ
طبق نظر يه ِ
ِ
٢
اقدامی بازدارنده ،پسينی میداند .بدين معنا که انسان ِ نخستين ِ ﺷکارچی با
حيوان ﺷکار ﺷده را بگيرد .بديھی است که
ھنرش میخواھد جلوی ِ ان تقا ِم
ِ
انسان نخستين
ِ
ﺷکار ِ يک گاو ِ وحشی امر ِ سھل و پيش پا افتادهای برایِ
احتمال قوی
ت حيوان ِ وحشی به مراتب بيشتر از او بود که به
نبود و قدر ِ
ِ
آن را به نيروھای ِ ماورای ِ طبيعی و جادوئی نسبت میداد .او با ھنرش
نيروی جادوئی را
ب
جلوی انتقا ِم آن موجو ِد
میخواست
خيالی صاح ِ
ِ
ِ
ِ
بگيرد.
وای دينی ھم میدھد .در
ی سوم با حف ِظ مفھو ِم جادوئی ،به آن محت ِ
نظريه ِ
ی غار به مثابه پردهای است که دو دنيای ِ بطور کامل
اين نظريه ج داره ِ
يای قاب ِل رويت و دنيای ِ نامرئی .با توجه
متفاوت را از ھم جدا میکند :دن ِ
به اين واقعيت که اين نقوش ھمواره در منتھیالي ِه غارھا جای داﺷتند،
طرفداران ِ اين نظريه چنين نتيجه گيری میکنند که اين بخش از غار
برای نيايش و پرستش بوده و
محل زندگی افرا ِد عادی نبوده بلکه مکانی
ِ
ِ
حق ورود به آن جا را داﺷتند .از
(
موبدان
جادوگران
)
خاصی
د
را
اف
فقط
ِ
ِ
_____________________________________________
١- A priorie

٢- A posteriori
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ی غار ِ ﺷووه با ديرينگی  ٣۶٠٠٠سال
تصوير :١
نقوش ج داره ِ
ِ
ِ
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ی نامرئی ﺷکل میگيرد و فقط
ی مرئی و دنيا ِ
ی دنيا ِ
اين جا است که ايده ِ
دنيایمتافيزيکی را دارند.
يای نامرئی يا
ِ
حق ورود به دن ِ
افرا ِد خاصی ِ
ی اين نظريات ،صرف نظر از تفاوتھایﺷان در يک نکته
ھر سه ِ
مشترکاند .اين نکته که اين نقوش در آن دوران ھمان نقش و ھدفی را
ن داﺷتند که امروزه نقاﺷی و يا بطور کلی ھنر نز ِد ما دارد .ھنر نز ِد ما
يک پدي دهی ِ تجسمی -نمادی و نمودی است ،يعنی نوعی تصوير برداری
رای انسا ِن نخستين ھنر معنایِ بطور کامل
از واقعيت .در حالیکه ب ِ
متفاوت ديگری داﺷت ،يک حضور است .بدين معنا که يک مجسمه ديگر
تصويری از خدا نيست بلکه خو ِد خدا است .پديدهای که بعدھا بر آن
بتپرستی نام نھادند.
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