
 رازهای جهانخواری  

٦    

 دموکراسی

عصر فالسفۀ  اکثر مشاهیرِ و  استاِد آن فیلسوؾ ،می شناسیمو زنوفون ما از قول افالطون که را  سقراط

این دانا ترین مرد موکراسی آتن دز خودش، دانا ترین مرد آتن می دانستند و او را همه، به ج. خودش بود

زیرا گمراه ساختن جوانان و انکاِر خدایاِن دولت محاکمه کرد اتهاِم ه پیش از میالد ب ٣٩٩ در سالرا 

او نیز در و تاریخ نبود، بی شبهه نامی ترین فیلسوؾ پرخاشگر عصرش بود،  خرمگساگر اولین  سقراط

سقراط محکوم شد و علی الرؼم تدبیر و . دفاع از خود، خویشتن را از نظر نظام سزاوار مرگ شمرد

 .لگی قربانی حقیقت شداصراِر وفادارانش، از زندان نگریخت، زهِر محکومیت را نوشید و در هفتاد سا

 ، کهمی دانند، دموکراسی آتنبیشتر مردم چنانکه . با چنین مثال هایی زاده شد تاریخدر دموکراسی  

آؼاِز استدالل و عصر مدنیِت معاصر،  در تاریخِ  ؛نظامی برای اشراؾ، ماجراجویان و ثروتمندان بود

نقش ایفای ود و شناخـت حیات و اجتماع که در سرنوشِت خشمرده می شود به حیث موجودی  تعقِل انسان

خدایانِ بندگی و به جای  هرد کرد ،الیگارشی بودبه خاطر آن که دستگاه را  دموکراسی آتنسقراط  .دنمو

خود را از فهم به دلیِل آن که  ،ویو شاید  توصیه می نمودرا الق حقیقی مؽرِض دولت، جستجوی خ

مرد آتن  نداناتریکه می دانم نادانم،  تاز آن جهکه گفت  ید، اولین کسی باشدمی دحقیقِت جهان عاجز 

هستم
1

که می گفت اخالق همه دانش است و به تنهایی برای زندگی کافیستسقراط را . 
2

ی به نام نظام، 

به پا نخاست و روشن نیست لی برای مرگش داد خواهی که حماسه سرایان رهبری می کردند کشتند؛ و

 چرا به او زهر دادند؟ ندبه درستی دانست یانآتنکه آیا 

ساختن، آباد شدن و لذت بردن  کماکان مراد و مقصوِد برای حیاِت رعایای دموکراسی آتن با مرگ سقراط

نویسان و حماسه سرایان را می  آنان به زیبایی اندام و کسب فنون جنگ می پرداختند، درامه. باقی ماند

ستودند و جستجوی قهرمانی، شهرت و افتخار را نشاِن شرافت و راِه رسیدن به زندگی جاودان می 

که تنها دلیِل برتری انسان بر فرشتگان استاو، روح نهاِد انسان و از آن پس . شمردند
3

، یکسره به 

 .دیدفراموشی سپرده شد و قدرت، ثروت و لذت معبود خالیق گر

از مرگ سقراط و سپس زواِل تمدن یونان تا امروز راه درازی پیموده شد و علوم، فنون، فرهنگ و 

مزایای دیگر برای تمتع از جهان به وجود آمد؛ ولی واقعیت آنست که مدنیِت جهان با همان فلسفه و 

ر آن همواره درماندۀ د به جای روان مقدم می دارد و آدمیزاد دماغ را و ذهن را  نظامی ادامه یافت که
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( روم -آتن  –بابل )از این جهت برای انسان های متمدن، از آؼاز مدنیت،  .سیر شدن و نفس کشیدن است

تنها رسیدن به اعتالی انسان را تا امروز، تکامل به معنی ساختِن شهر و قصر و قالع ترجمه شد و 

 .، لذت و شهوت راندن استعشرتو ُمراد زندگی وصول به  معنا می بخشد« شوکت، قدرت و ثروت»

اکنون ما بازماندگان آدم و حوا، که ساختمان ها و ثروت های عده ای از ما به آسمان ها می رسد، با 

به جز  ه، ملیاردها ؼالم سرشکسته و درمانده ای بیش نیستیم کهتمدِن مادِی شش هفت هزار سالحاصِل 

دۀ تکامل انسان به سوی فطرت برنداشته ایم و دوهزار در وقفه های کوتاه و زود گذر تاریخ، گامی در جا

شوکران، هنوز هم باید از وجداِن انسانیت زهِر نوشیدن و  و چند صد سال پس از آن قیاِم زیبای سقراط

آؼازگر فلسفۀ حقیقت و جویندۀ خالق عالم و که در یونان یعنی اروپای آن زمان  ،چرا مردی را دپرسی

 .؟زهر دادند ی جهِش انسان به سوی فطرِت زیبا توصیه می کردباطل بود و آزادی را برا

دریؽا که دموکراسی یونان بدون سقراط به راه افتاد، رابطۀ  دولت و رعیت را ارسطو معیین کرد، 

 گاِر خویشهای آتش افروز آن را در عرصۀ جهاِن روز«نرو»های فیلسوؾ و «سیسرو»رومن ها با 

 همان سنتی به ستم می پردازندکه دم از دموکراسی می زنند، بر بنای گستردند و دولت های امروز نیز 

 .که ارسطو بنیادش را گذاشت و جوامع را به راهی می برند که عدالت و سقراط هردو آن را نمی پسندند

 منشای آدمی، مهاجرت تغییر و تفکر

ست می چرخند؛ رازهای انسان ها همه تفکر نمی ورزند، جوامع فقط به تبعیت از آنچه جاری و نافذ ا

ضر تبعیت نکنند و اعتالی اخالق را، نه جهان ساده و قابل درک اند اگر افراد بیاندیشند و از نظاماِت مُ 

آنگاه عدالت به سادگی میسر است و سقراط ها دیگر . حیات بشمارندهدِؾ ثروت و انکشاؾ مادی را 

 .زهر نمی نوشند

د، خود به جستجوی خالق بر نخاستند و توده ها ؼالِم خدایان ولی انسان ها همه به اندیشیدن نپرداختن

بود که محبوس در حوزۀ اشراؾ و کاهنان گار آن روزدر تفکر . مؽرضی بودند که شامان ها می آراستند

هر پدیدۀ طبیعی خدایی آفریدند و عقایدی فرمانروایی، برای  با مقصدآنان . اولین رازداران جهاِن ما بودند

را با  جوامعو  می کردحق و عدالت را  در دخمه ها زندانی برخالؾ فطرت انسان، که طرح نمودند 

اختالؾ بر انگیز دسته بندی می  ند، در طبقات و اقشاروشته بودساتیری که راز داران برای دنیا داری ن

 .نمود

ی متمرکز قسمت گذشته بر دوره ا ٥تا کنون جستجوی ما برای فهم رازهایی که جهان را می خورد، در 

بود که تاریخ تمدن فعلی بشر را در بر می گیرد و در این راستا به صورت پراکنده بیشتر به دوران 



( افؽانستان)امپراتوری روم و پی گیری مهاجرت های اقوام از آسیای میانه، بخصوص سر زمین فعلی ما 

 .به اروپا و ایجاد تمدن انسانی در آنجا رسیده بود

ن معنا رسیده بودیم که تمدن، سلطنت، ایجاد شهر و شهر ساالری، ایجاد هرچند بدیدر جستجوهای گذشته 

اصناؾ و طبقات، انتظام لشکرهای حرفه ای، جهانکشایی و قتل عاِم اقوام و طوایؾ بیشتر با مهاجرت 

 .آسیائیان بدانجا رابطه دارد و افکار و عقاید آنان تا کنون بر جهان فرمان می راند

ضایای جهانخواری را افاده نمی تواند زیرا که تاریخ دورۀ تمدنی جهان از عصر ولی فهم این معنی همۀ ق

سومریان تا کنون، تنها لجظه های کوتاهی از حیات انساِن کنونی را در بر می گیرد، در حالیکه  بیشتر 

ماجراهایی که ساختار فرهنگی و عقاید انسان های معاصر را در تمام گیتی به وجود آورده است، در 

فصل بزرگ و آن مانه هایی به وقوع رسیده اند که از آن تاریِخ نوشته و مستندی نداریم و اکادیمیا نیز ز

ولی  و جهل یاد می کندبربریت  ،تنها به نام دوران ماقبل تاریخ و دوران وحشتاساسی حیات بشر را 

 .اندازدنمی روشنی چندانی در مجموع تصویر 

هایی است که  انه راهی که فراروی خویش داریم، جستجو در تاریکیگی به نظر می رسد از آن جهت

اگر قصد برای دانستن  لیو ،برای فهم رازهای جهانخواری قرار داده شده است هقصداً در مسیر مطالع

 .ن بایدپیمودرازها استوار باشد، این راه را با زحمت و طول و تفصیلی که دارد، 

ه گونه بوده و در بلوغ و فهم آن که آنسان چه هنگام به حیات آؼاز کرده است، کودکی و نوجوانی اش چ

نمی  سادگیبه آؼاز تفکر و ایجاد مجموعه ای از عقاید چسان عمل نموده است، چندان روشن نیست و 

تفکر است، در بیاِن ولی دانشمندان معتقدند زبان، که وسیلۀ . توان گفت انسان چه زمان به تفکر آؼاز کرد

 .رسیده است هزار سال پیش به ظهور ٥١تا  ٠١١زمان موهومی میان 

دیدگاه ساینس را در  ،برای دنبال کردن جستجوی خودبی آن که در معمای پیدایش زبان راه ُگم کنیم، فعالً 

زیرا اعتقاد انسان های معاصر به عنوان پیروان مذاهب مختلؾ،  ؛یممی جویمورد پیدایش انسان در زمین 

پیروان عقاید معما برای  ،دایش زبانمراحل انکشاؾ و تکامل وی و پی ،دارد و خلقت انساندینی بنیادهای 

 .نیست

تا کنون به بیاِن ادیان و کتب آسمانی،  ،دایرۀ ساینس ولی، که ارباب مرموزی بر آن فرمان می رانند

لذا دیدگاه این  .عقاید کهن مردم و روایاِت متواتر اساطیر در فرهنگ های مختلؾ جهان تن در نداده است

تا سپس به ادامۀ جستجوی رازهای جهانخواری به زوایای دیگر واقعیات جامعه را اولتر دنبال می کنیم 

 .روی آوریم

انسان های )« Homo sapiens هوموِسپَین ها»اکادیمیا اجداد انسان های موجود در کرۀ زمین را 



می زیستند هزار سال قبل ٥١١به قول اکادیمیا، هوموسپین های کهن . دمی خوان (هوشمند
4

ولی عمر  

( افریقا)نشاِن آنان از حبشه ادعا می شود هایی را که اجداِد سلسلۀ کنونی انسان ها می باشند و  هوموسپین

یافت شده است
5

هزار سال محاسبه می کند ٠٦١تا  ٠٥٤، 
6
. 

این انسان، که هوشمندی وجه امتیاز وی است، از آن جا چه راه درازی را پیمود تا صاحِب زبان و 

ن وسایل زندگی، کشِت دانه و اهلی ساختن حیوان پرداخت یا به تفکر، خردمندی شده، به ایجاد اولی

 ؟اعتقاد، و هنر ورزی آؼاز کرد

داستاِن مهاجرت های اولیۀ هوموِسپَین ها؛ با هوش و یا بی هوش، چه بوده است؟ اکنون وسایل و شیوه 

قرار داده و محدودیت  های نسل شناسی علمی زمینه های زیادی را برای مطالعۀ آن در اختیار دانشمندان

 .تحقیق را از اتکای محض به باستانشناسی کالسیک، تخمین و تصور بیرون نموده است

نظریات در مورد زمان و مکان ظهوِر انسان معاصر مختلؾ است و دانشمندان با وجود تحقیقات 

لویگی لوکا . اندگوناگون البراتوری و باستانی هنوز به یک تاریخ معیین برای پیدایش آدم واصل نشده 

که سرشناس ترین و با صالحیت ترین گروه مطالعاِت انسان شناسی  و همفکرانش، اس فورزا -کاووالی

هزار  ٠١١ۀ زمان حاضر به شمار می روند، پیدایش انسان هوشمند را به استناد بقایای باستانی در گذشت

سال در شرق و جنوب افریقا و یا ؼرب آسیا می دانند و می گویند روشن نیست آدم های اولیه از ؼرب 

حتی تاریخ پیدایش انساِن هوشمند نیز . آسیا به افریقا مهاجرت کرده اند و یا بر عکس از افریقا به آسیا

هزار سال را  ٠٠١تا  ٠١١بین زیاد روشن نیست و به قول اس فورزا کاوش های تازه تر، تاریخی 

به عقیدۀ وی در مطالعات ژنتیکی، شهودی از تفاوت رنگ، بشره و نژاد در آن هنگام . گواهی می دهند

به دست نیامده، زیرا این پدیده در زمان های نزدیکتر پس از انتقال و گسترش نفوس به اطراؾ عالم، 

زیر تأثیر اقلیم و انتخاب جنسی به ظهور رسیده است
7
. 

قدیمترین جمجمۀ انساِن هوشمند که از حبشه یافته اند، نشانه های مالیکولی  ۀدی ان ای استخراج شد 

شهادت و دالیل دیگر باستانشناسیاین با . مشترک و منحصر به فرد با انسان معاصر دارد
8

بازماندگان ، 

تنگنای )شدید  نقراضدر حدود هفتاد هزار سال قبل، به ا بروز سوانح طبیعی پس از آدم های اولیه

(نفوس
9 

در شمال شرق افریقا می زنده ماندند که هزار نفر  ٠٥تا  ٠١عده ای در میان تنها مواجه شد و 

انسان های ؼیر افریقایی نیز افریقایی  بنا بر آن. دادندو همان ها اجداِد انسان معاصر را تشکیل  زیستند

شناخته می شوند االصل
10
هزار  ٣٠یش در آن قاره می زیستند و تا حدود هزار سال پ ٠١در حدود  که 

به اعتقاد اس فورزا، افریقا تا . منتشر شدندسال پیش به تدریج از آن قاره به آسیا و از آنجا به بقیه جهان 

 مهِد پیدایش انسان و حتی هر نوع جاندار دیگر به اثبات رسیده است یگانهکنون 
11
هر چند نظریات در  .
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ن زیاد است، ولی در مورد اجداد اولیۀ انسان های معاصر با شواهد و دالیل مورد محل پیدایش انسا

بیشتر، نظریۀ افریقایی بودن آنان مورد قبول واقع شده است
12
. 

ن ها از افریقا بوده استکوچ انسا عامل عمدۀبی شبهه تؽییراِت اقلیمی و خشکسالی های ممتد
13
وضعیت  .

تحول در حیات روی زمین است و لذا مطالعات در این زمینه  مواره مهم ترین پدیدۀ تؽییر وآب و هوا ه

زمین شناسان مدتیست دورۀ اقلیمی ای را مطالعه می کنند که از . نیز در عصر ما جدی تلقی می شود

به این دوره که عصر چهارم و عصر کنونی . ملیون سال قبل تا امروز را در بر می گیرد ٥.٥گذشتۀ 

از دو نیم ملیون سال تا دوازده هزار سال ، می گویند و paleistocen« نپلیستوسی»زمین شناسی است، 

« هالوسن»دوازده هزار سال اخیر را که جزو عصر چهارم است، دورۀ . گذشته دوام یافته است

holocen می خوانند
14 

در این . که عصر کنونی مدنیت و جهاِن فعلی ما زمینیان را تشکیل می دهد

هزار سال گذشته دچار تؽییرات  ٠٥٠تا  ٧٠١لیم و ساختمان اراضی افریقا از مطالعات گفته می شود اق

به قول دانشمندان در شبکۀ مطالعات محیطی دوره های جیولوجیکی، که آماِر . عمده و پیهم بوده است

بدست آمده از مواد بستر جهیل ها و ابحار، اطالعات خاکی، گیاهی و ؼیره را به کار می برند، افریقا در 

هزار سال  ٠٥١شواهد تاریخی نباتات از . اصله های یخبندان هوای سردتر و خشک تر داشته استف

اخیر باران های موسمی گسترده را در میان تناوب های یخبندان نشان می دهد، متخصصان می گویند 

ستبدین دلیل برخی از مناطق استوایی افریقا در دوران اقلیم سرد ترنیز پوشیده از جنگل بوده ا
15
. 

آدم های معاصر ( اناتومی)هزار سال پیش، قبل از ظهور نسل انسان با ساختمان  ٠٥٠تا  ٠٩٥از 

(anatomically modern humans   یا به اختصارamh) بیشتر نواحی شمال افریقا را صحرای بی ،

از هزار سال پیش آن قاره سرد تر و خشکتر  ٠٣١هزار سال پیش تا  ٠٥١آب و علؾ پوشانده و از 

رو به سردی گذاشت، قطعات یخ به در مجموع هوا که هزار سال قبل  ٠١اما از . امروز بوده است

متر پائین آمد، نباتات  ٧٥هزار سال پیش سطح بحر  ٥٠هزار تا  ٧٥گسترش آؼاز کرد و در فاصلۀ 

در عرصۀ همین زمان . کاهش یافت باتالق ها خشک شد و صحرا وسیعاً به طرؾ شمال گسترش یافت

ا در اندونیزیا بر آشفت و سردی بیسابقه ای را بر زمین حاکم ساختآتشفشان توب
16

دانشمندان می گویند . 

هزار سال پیش هنگام آخرین یخبندان زمین، بخش اعظِم آب در قطعات بسیار عظیم و قطور یخ  ٥١

وده باز امروز  تر ، بدین جهت سطح بحرها نیز پائینمحبوس شده و بارندگی را به شدت تقلیل داد

است
17
. 

 عوامل طبیعی نابودی جمعیت

تاریخ حیات انسان بر  مصایب و سوانح بزرگدر اثر تالش دانشمندان، روایات و شواهد متعددی از 



آتشفشان بی نظیر و بسیار  هولناکها کشفیات در مورد سانحۀ یکی از آن روی زمین فراهم شده است که 

و  هزار سال پیش واقع شد ٧٤بنا بر تحقیقات وسیع، که  استدر اندونیزیا « Tobaتوبا »بزرگ به نام 

این آتشفشان عظیم  گفته می شود . خاکسترش اکثر قاره های جهان را در بر گرفتچنان قدرتمند بود که 

دانشمندان محاسبه می کنند که جمعیت انسان در اثر این . حیات بر روی زمین را به ورطۀ نابودی کشاند

نده انسل جدید انسان را همین افراد ادامه دادن وبه قول آنا نفر تقلیل یافت ٠١١١تا  ٥١١١فاجعه به 
18

 .

می گویندعواقب  کهد هزار نفر تخمین می کن ٣١١جمعیت جهان را پیش از آتشفشاِن توبا حدود تحقیقات 

تنگنای را باعث شد و تباهی دسته جمعی انسان ها و سایر جانداران کمی  آن پدیدۀ موحش در مدت

را سبب گردیدجمعیت 
19

هزار نفر رسیده بود، در  ٠١نفوس جهان که به حدود سال گذشت تا هز اران . 

هزار سال آینده دوباره افزایش یافت ٤١تا  ٥١حدود 
20
. 

در شمال جزیرۀ سوماترا، اندونیزیا،  حدود « توبا»اعالم کردند آتشفشان عظیم  ٠٩٩٣دانشمندان در سال 

مدت شش سال زمستاِن آتشفشانی و پیامدهای کشندۀ آن، نفوس جهان  هزار سال پیش بر آشفت و در ٧٤

هزار نفر تقلیل یافت ٥به 
21.

به قول دانشمندان در انجمن جیوفیزیکی ایاالت متحده، در نتیجۀ شش سال  

، سرما شدت گرفت و از آن پس قطعات بزرگ یخ به مدت یکهزار سال بر «توبا»زمستاِن آتشفشانی 

ترش بودروی زمین در حال گس
22

لحافی از خاکستر آتشفشانی بر روی اندونیزیا، هند، « توبا»آتشفشان . 

مالیزیا و بحر هند، بحیرۀ عرب و بحیرۀ چین جنوبی پهن کرد و مقدار معتنابهی از گرد و خاک گازدار 

را به اتموسفیر فرستاده، آسمان را تاریک ساخت، اقلیم را دگرگون نمود و یخبندان ایجاد کرد
23
. 

شمندان شباهت بسیار زیاد در میان دی ان ای جمعیت کنونی جهان را دلیِل کافی برای بروز تنگنای دان

ایاالت متحده امریکا و   -از یونیورستی اوتا  پروفسور هارپندینگ. جمعیت در گذشتۀ انسان ها شمرده اند

احتماالً تنها  آنجمعیت انسان بر زمین زیاد بود، ولی پس از  آن فاجعهارانش معتقدند پیش از بروز همک

که زمستاِن آتشفشانی اش اقلیم جهان « توبا»به قول وی . افرادی زنده ماندند که در افریقا بسر می بردند

که قحطی و مرگ بدنبال  آوردای را بار سرمای بی سابقه  ،را به مدت یکهزار سال دیگر آشفته ساخت

داشت
24

ایاالت متحده معتقد است این پدیده  -استاد مردم شناسی یونیورستی ایلونویز ستانلی امبروز. 

در دسته های  احتماالً تمام جمعیت اروپا و شمال چین را نابود ساخت و تعداد اندک از بازماندگان که

 gentic)پراگندۀ استوایی افریقا پناه یافته بودند، زمینۀ تؽییرات ژنتیکی انسان ها کوچک در مناطق 

drift )را آماده ساختند
25.

 

برخورد سنگ های کیهانی بر زمین نیز یکی دیگر از عوامل عمدۀ تؽییر اقلیم شناخته شده و دانشمندان 

متر در  ٦١به قطر « سنگ آسمانی»هزار سال پیش تصادؾ  ٥١که عالیمی به دست آورده اند 

http://www.anthro.utah.edu/faculty/harpending.html
http://www.anthro.illinois.edu/people/ambrose


کیلومتر ایجاد نموده، در اتموسفیر تأثیر  ٥١اریزونای ایاالت متحده امریکا حفره ای به بزرگی بیش از 

برانگیخت
26

روایات قدیم در فرهنگ های مختلٍؾ جهاِن معاصر به صراحت در مورد نزول بالی آتشین . 

نند و از ؼضب خدایان و خشم حاکماِن باال داستان ها دارند که بر بروز آتشفشان ها از آسمان بیان می ک

بدینسو جستجوی  ٠٠دانَش زمان ما نیز از قرن . و برخورد اجسام آسمانی بر زمین داللت می کنند

ن سازمان یافته ای را که  مبتنی بر شهود و تجربه، تحقیق و ذره شکافی برای شناخِت گذشته و حاِل زمی

به وسیلۀ باستانشناسان، زیست شناسان، زمین شناسان، ستاره و کیهان شناسان، اساتید  کهاست آؼاز کرد 

فیزیک عضوی، اتومی، ریاضی داناِن، زبانشناسان، روانشانسان، و هر شاخه ای از علوم که رابطه ای 

نه مراکز ثروت و قدرت و هر چند در رأس اکثر تشبثات در این زمی. با چنان جستجو داشت، به راه افتاد

نظام های سیاسی قرار گرفته بود، ولی نتیجۀ علمی بیشتر کا رهای تحقیقی، گنجینه ای از اسناد، ارقام، 

در مورد تاریخ تجربی حیات انسان شده  کشفیات و کرونولوژی و مبانی علمی بود که تهداب تحقیقات

است
27
. 

له می آورد، بحرها را به آشوب و تالطم می افگند برخورد سنگ های آسمانی، که آتش می افروزد، زلز

، گازهای کشندۀ زهرآگین در اتموسفیر زمین پخش می نماید و با ایجاد تشعشات اتومی، در (سونامی)

باعث دگرگونی های عظیم دیگری  می کند و تؽییرات اقلیمی بار می آورد؛طبقات و ترکیباِت آن رخنه 

امروزه مطالعات باستان شناسی و . زمین تأثیِر دراز مدت دارد نیز می شود که بر مجموعۀ حیات در

ژنتیک به پیامدهای فرهنگی، زیستی، روانی، و محیطی  چنین رویدادها در گذشته معطوؾ شده است و 

حتی ریشۀ حوادث عظیم طبیعی را در عقاید و محکمات مذهبی و فکری انسان ها جستجو می کنند
28
. 

تحقیقاتی . نیز یکی دیگر از عوامل تؽییرات بزرگ جؽرافیایی و اقلیمی در گذشته بوده است تؽییر قطبین

هزار سال پیش از  ٣٥تا  ٣١هزار سال بدینسو دو بار، یکی  ٥١مدعیست زمین از  ٠٩٧٤در سال 

هزار سال پیش چرخش قطبین را تجربه کرده است ٠٧تا  ٠٥امروز، و دیگری در
29
 

30و
هرودوت . 

سال،  ٠٠٣٤١مورخ و جهانگرد یونانی نیز در تاریخش از قول کاهنان مصری بیان می کند که در مدت 

از اولین پادشاه مصری تا زمان پادشاه معاصِر هرودوت، آفتاب دوبار از مؽرب برخاسته و در مشرق 

تؽییر قطبین واقع شده، شمال زمین به جنوب و جنوبش به شمال تحول یافته نشسته است، یعنی دو بار 

است؛ و هرودوت همچنان از کاهنان مصری روایت می کند که در هر دو رویداد هیچ دگرگونی ای در 

احوال مردم، زمین و پادشاهان روی نداده، فاجعه ای به وقوع نپیوسته، و تؽییر قطب رکنی از ارکان 

هم نزده استجامعه را به 
31

 ٠١تا  ٥عده ای دلیل این آرامش در تؽییر قطب را که به اقوالی، حد اکثر . 

درجه از شمال فیزیکی به سوی شرق و بر عکس به سوی ؼرب است
32

، پدیده ای طوالنی می شمارند و 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cataclysmic_pole_shift_hypothesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Cataclysmic_pole_shift_hypothesis


صد سال تا چند هزار سال در میان هر تؽییر قطب صحبت می کنند( سایکل)از تناوبی 
33

دانشمندان . 

ی در مورد تؽیر قطبین در آینده ای مشؽول مطالعه اند که از نظریه ای تا نظریۀ دیگر، گاهی دور و حت

گاهی نزدیک به عصر کنونی است
34

بر عالوه تحقیقات جیولوژیکی در بستر ابحار، ارقامی در مورد . 

الد سال پیش از می ٣٤١١١و  ٣٥١١١، ٠٥٥١١، ٤١١١وقوع چرخش قطبین مقناطیسی در گذشته های 

سال پیش از میالد  ٠٥٥١١در دست دانشمندان داده است و مخصوصاً اثرات فاجعه باری را در گذشتۀ 

درجۀ سانتیگراد و سیالن نیوترون در مناطق شمالی  ٠١١١نشان می دهد که با گرمای اتموسفیر تا حد 

تر احتمال آب شدن یخ در یخچال های طبیعی را در میان می آورد
35
. 

 مهاجرت ها

هزار سال  ٧٤د دلیِل انقراِض نفوس فوراِن آتشفشان توبا و شش سال سرمای کشندۀ آتشفشانی در هرچن

 اصلدر نیز زمین کرۀ  طبیعتِ پیش و قبل بر ظهور اولین تؽییر در ژنتیک انسان قبول شده است، 

یخبندان استخاصیتی 
36

اشته هزار سال پیش بدینسو ادامه د ٩١١یخبندان زمین از  بر حسب مطالعات،. 

هزار سال  ٩١یخ بستن زمین بدینقرار  را در بر گرفته است؛هزار سال  ٠١١و با ادوار معیین، هر بار 

هزار سال را در بر می گیرد ٠١و آب شدن یخ 
37
. 

بدین قرار کوچیدن انسان از افریقا و پراکنده شدن آنان در آسیا و سایر قاره ها زمانی اتفاق افتاده است که 

به دلیِل . از مرگ گریخته بود و هم ده ها هزار سال از آؼاز یخبندان طبیعی می گذشتهم جمعیت اندکی 

 تناوب دوره های یخبندان کامل و دوره های یخچالی، سطح بیشتِر زمین حتی تا بیست هزار سال پیش نیز

یخ بسته بوده است
38
.  

زمانی  حرؾ می زنند که هزار سال پیش ٥١تؽییرات شدید اقلیمی در از لؾ تکشورهای مخ در تحقیقات

مقارن با آؼاِز مهاجرت انسان ها از قارۀ افریقا می باشد
39

نیز  در اروپا هفوسیل های یافت شددر آنسو، . 

یخبندان های دوره در یکی از مراحِل هزار سال پیش  ٥١نئندرتال ها  هایی قصه دارند که دشواری از 

انقراض حتی ستفاده از آتش در زندگی نئندرتال ها و آؼاز ؼار نشینی و ا محققان. به دوش کشیده اندای 

را به شدت سرما در میان چهارمین دورۀ یخچالی نسبت داده اندآنان نسل 
40
. 

، اما بوده است برای رشِد حیات و انکشاؾ مناسبهزار سال اخیر  ٠١هوای زمین تنها در بدین منوال، 

سال پیش  ٠٠٥١١پایان دوره های یخبندان از  .معنی آن نیست که اقلیم زمین پس از آن استقرار یافت

سال در همان رویه باقی ماند و این حالت با  ٩١١١ثبت شده است که گرما به تدریج فزونی گرفت و تا 

هز ار سال اخیر الکن در میان شدت سرما و اعتدال هوا  ٠١در جریاِن . آب شدن یخچال ها توأم بود

سال اخیر هوا رو به سردی نهاده  ٥١١١نشمندان حتی طی همواره تناوب وجود داشته و به قول دا



است
41

تمدنی که بشر مدعی ایجاد آن است نیز در همین دوران رونق گرفته و ده هزار سال اخیر، . 

 .عصر رشد تدریجی نفوس و محتوی فرآورده های مدنیِت معاصر است

، آسترالیا، اند ز سطح کنونی بودها( متر ٠٥١تا )سطح آب بحر ها ده هزار سال پیش به مراتب پایان تر 

تازمانیا، و گینی جدید قارۀ واحدی را تشکیل می دادند و از جنوب شرق آسیا تنها با آب راهی در حدود 

( آبنای بیرنگ)در آن هنگام امریکایی شمالی را باریکۀ وسیعی که برنجیا . کیلومتر جدا می شده اند ٠١١

. و انگستان به قارۀ اروپا و جاپان به قارۀ آسیا وصل بودند با سایبریا وصل می کردشود خوانده می 

تحقیات نشان می دهد که انسان ها در قعر یخبندان که به خاتمۀ نسل نئاندرتال انجامید، به افریقا روی 

، هوا با نوسان دورۀ یخبندان و اعتدالِ   .هزار سال پیش به وقوع پیوسته است ٠١آوردند؛ این پدیده حدود 

 ٣٥هزار سال قبل به جلگه های یورایسیا پراگنده شدند و با شدت گرفتِن گرما در حدود  ٥١ود آنان حد

هزار سال پیش به امریکای شمالی راه یافتند
42
. 

داکتر البرت گودیر
43
شواهدی از کاوش هایش در امریکای شمالی  ٥١١٤یک دانشمند امریکایی، سال  

سال پیش وارد قارۀ امریکا شده بودند و وسایل دست  هزار ٥١را در میان آورد و مدعی شد انسان ها 

 ٠١تا  ٦١بر حسب فرضیۀ وی پیدایش انسان های هوشمند در فاصلۀ میان . ساخت به کار می بردند

هزار سال پیش در افریقا به وقوع پیوسته و شواهد ثبت شده حضور این انسان ها را در آسترالیا حدود 

هزار سال پیش نشان می دهد؛ وی زمان  ٥١کزی در حدود هزار سال و در آسیای مر ٥١تا  ٦١

هزار سال می شمارد ٦١تا  ٣١دسترسی انسان به نیم قارۀ ؼربی را در میان 
44
. 

هزار سال پیش تصدیق می کند و می  ٣٥نیز حضور آدم های معاصر را در سایبریا در  اس فورزا

جود داشته و هرچند آن زمان نیز نقاط افزاید فرهنگ کهن سنگی قدیم در شرق ترین زمین سایبریا  و

وی . شمالی تر سرد بوده، ولی مناطق شرقی و جنگالت مرکزی اقلیمی بهتر داشته و مسکون بوده است

که از سطح بحر بلند بوده « برنجیا»به ارتباط زمینی میان سایبیریا و االسکا از طریق باریکه ای به نام 

هزار سال پیش از امروز مخالفی ندارد  ٠١االسکا در  بودناست معتقد است و می گوید شواهد مسکون 

و حتی رابطۀ زمینی میان جاپان، کوریا، منچوریا و شمال چین مشخص است که سپس به دلیِل بلند رفتن 

و در مناطقی که اکنون در عمق آب ها رفته اند، احتمال یافتن نشانه های شگفت  سطح بحر زیر آب شده

آور باستانی در میان است
45
. 

 ژنتیک و شیوه های تازۀ نسل شناسی

قرن بیستم تا به قرن بیست و یکم نزدیک شد، هر لحظه و هر . مطالعات ژنتیکی پدیدۀ قرن بیستمی است



تحقیقات گسترده . شاؾ و تحول را وارد ماتریکس تکامل حیات کردگاِم انسان، مجموعۀ فشرده ای از انک

در زیست شناسی یکی از آن مجموعه ها است که در پایان های قرن بیستم به عرصۀ دانش بشر وارد شد 

و با استفاده از شیوه های پژوهش آزمایشگاهی در جستجوی ادوار تکامِل نسل انسان در کرۀ زمین 

را بنا نهاد( فیلوژنتیکس)لوژیکی و علم نسل شناسی بیو پرداخت
46
. 

از آن جهت که کارما تحقیقات علمی و مخصوصاً زیست شناسی نیست، تنها به جستجوی نتایجی می 

 .رویم که مطالعات ژنتیکی برای پاسخ به سواالت اولیۀ این تحقیق به دسترس می گذارد

دوران تقریباً دو هزار نسل تا  مطالعات نسل شناسی بر اساس تحلیل های دی ان ای و نطفۀ انسان در

انسان کنونی
47

دارد، ولی آماِر دسته های مختلؾ خونی در میان  ٠٩، ریشه در مطالعات اوایِل قرن 

انسان ها و مطالعات برای شناخت خواص مالیکولی افراد، دسته های خانوادگی، قومی و نژادی از سال 

تری رسیدبه انکشاؾ بیش ٠٩٦١آؼاز شد و تا سال های  ٠٩٥١های 
48

با تراکم آمار و پیشرفت . 

، روشن شد نیمی از اطالعات ارثی انسان ها از سلسلۀ خونی (ژنتیکی)اطالعات وراثت و نسل شناسی 

که  mt DNAالکن تدویِن نشانه های موروثی . مادر و نیمی دیگر از سلسلۀ خونی پدر نمایندگی می کنند

که تنها در نطفۀ مردانه تداوم یافته است، تحول  «Y»کروموزوم تداوم خواص موروثی زنانه است و 

پدید آمد ٥١١٠عمده ای در جریان مطالعات ژنتیک و حتی طب قضایی بود که سال 
49

 Yکرومزوم . 

که زنانه است، قابل ترکیب نیست و نسل پی نسل بدون تؽییر ادامه می یابد Xبرخالؾ کروموزم 
50

 .

ونیورستی های مختلؾ از آسیا، افریقا، اروپا و امریکا، ماه مرکز تحقیقاتی ژنتیک در ی ٠٤دانشمندان از 

اجداد اولیۀ انسان که تا امروز حفظ  Yاعالم کردند بخِش ؼیر قابل ترکیِب کروموزوم  ٥١١١نوامبر سال 

شده است، نتیجه گیری در مورد تکامل انسان، وابستگی های خونی نژادها و آماِر تاریخی جمعیِت جهان 

درا ممکن می ساز
51
. 

صورت گرفته و تا  ٩١به نظر می رسد کار بنیادی تر برای ایجاد مخزن اطالعات ژنتیک از سال های 

این تحقیقات که با هماهنگی . دانشمندان هنوز در کشاکِش مطالعات روی اجزای ژن بوده اند ٥١١٠سال 

زا در عرصۀ زیست میان دانشمندان در موسسات مختلؾ تحقیقاتی جهان به عمل آمد، یک بخش کامالً مج

شناسی و مطالعاِت تکامل انسانی را مطرح نمود که همزمان هم بسیار موشگافانه بود و هم جهشی به 

در این دوره اساسات عمدۀ ژن شناسی، خصوصیات کروموزم . سوی تکامل فکری انسان شمرده می شد

میان آمدبه   DNAها و طرح 
52
. 

به دلیِل آن که انواع معیینی از دی ان ای در قلمرو های جداگانه جؽرافیایی تمرکز داشته اند، نتیجه گیری 

 شده است که مهاجرت های قدیم به صورت قبیله ای انجام می شد و قبیله عبارت از گروهی از مردم بود

http://en.wikipedia.org/wiki/DNA


گاهی عدۀ یک قبیله به چند نفر و یا حتی . که مردان شان خصوصیات ژنتیکی همسان و یا مشابه داشتند

در نتیجه افراد قبیله با عبور از این تنگنای نفوس، تؽییرات جزیی در داخل . یک نفر نزول می یافت

گاهی افراد داوطلبانه قبیله را ترک گفته اند و یا  .گروپ ژنتیکی خویش را به احفاد خویش منتقل کردند

بازماندگان چنین پیامدها . رت ها و لشکرکشی ها  مهاجرت کرده اندبه دلیل اسارت، فراری شدن یا مساف

که نقشۀ ژن شناسی بشر به  ه استبا آؼاز قبیله ای جدید به راه تناسل ادامه داده اند و نتیجه آن شد

هریک از تناوب ها خصوصیات ژنتیکی حاکم بر یک نسل را تبارز می  کهد نصورت متناوب تکامل ک

دهد
53
. 

اساس نهاده شد،  ٠٩٩١در سال  (Human Genome Project)مللی نسل شناسی انسان پروژۀ بین ال

مرکز آن در انستیوت ملی صحت امریکا قرار دارد و موسسات تحقیقاتی امریکایی، انگلیسی، جاپان، 

ند جدید در جریان تحقیق سهم دارند، جرمنی، چین، هند، کانادا و زیلفرانسه
54
از آن جهت که دی ان ای  .

ملیارد جفت کیمیاوی را شامل می  ٣هزار ژن است و مجموعاً حدود  ٥٥تا  ٥١انسان متشکل از هر 

گردد، دسته بندی ژن های انسانی بسیار پیچیده است
55
. 

به دانشمندان فرصت داد تا بر فرضیۀ مبدای یگانه برای آؼاز  ٩١مطالعات ژنتیکی در اوایل سال های 

یقا برسنداز افر( انسان مدرن)نسل کنونی بشر 
56
هزارسال پیش از  ٠٣١که بنا بر نظریات برخی در  

هزار سال پیش از  ٠١هزار تا  ٥١امروز به وقوع پیوسته است و نسل کنونی انسان ؼیر افریقایی از 

امروز به تدریج در همه اکناؾ جهان پراکنده شده اند
57
. 

ی از حبشه یا سودان در شمال شرق هزار سال قبل در میان ساکنان بخش ٧١به عقیدۀ دانشمندان، بیش از 

به عمل آمد و تمام نسل مردانۀ ( Mutation)یک مرد تؽییری  Yافریقا، در ساختار مالیکولی کروموزم 

در مطالعات ژنتیکی . را با ساختار مالیکولی معییِن آن حفظ کردند  Yپس از وی نیز همین کروموزم 

این فرد که . مشخص گردیده است M168او با نشانۀ  نشنل جؽرافیا، ژن این فرد به عنواِن مبدای نسل

فریقایی تمام انسان های ؼیر ا تاریخ و محل دقیق پیدایش وی در شرق افریقا روشن نیست، جد اعالی

شمرده می شودساکِن زمین 
58
هزار سال می  ٤٤هر چند برخی این تؽییر را در تاریخی نز دیک به  .

دانند
59
 

بازماندۀ فوران آتشفشان توبا و شش سال پیامدهای کشندۀ آن بوده اند که  تنها M168ظاهراً دستۀ ژنتیکی 

هزار سال پیش واقع شد و جمعیت جهان را در اندک زمان از حدود سه صد هزار نفر به عده ای  ٧٤در 

این عده، که به دنبال تؽییر بی سابقۀ اقلیم از مهد خویش کوچیده . در میان دو تا ده هزار نفر کاهش داد

 «یورایسیا» Eurasiaشمال افریقا و جلگه های نموده و به تدریج جمعیِت  دند، هزاران سال پس رشدبو

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eurasia_(orthographic_projection).svg


کروموزم  رتازه ای د (mutation)با تؽییر ، M168از نسل  هزار سال پیش مردی ٤٥. ندرا تشکیل داد

Y  با نشانۀ  ای را تشکیل داد که تازهدر شمال افریقا یا شرق میانه عرض وجود کرد و نسل او شاخۀ

M89 درصد جمعیِت ؼیر افریقایی جهان این نشانه را  ٩٥تا  ٩١و در حال حاضر  مشخص گردیده است

 هبین النهرین را گرفتب و ؼرراه در شرق میانه باقی ماندند و یا  M89بیشتر افراد از نسل . دارا هستند

زمانه بندی مشخص شده اند؛ از لحاظ  M304و  M172که با نشانه های  ندشاخه هایی را ایجاد کرد

نسبت داده می شوددورۀ بزرگ سنگی قدیم شاخه به باستانشناسی، مهارت های این 
60

آنان به استقامت . 

؛ برخی به راه آسیای صؽیر رفته و نسل اناتولیه منتشر شدند وتا ماورای قفقاز و شرق کسپین رسیدند

بخشی در حالیکه خشکسالی های رو به گسترش  .های بعدی آنان طی هزاران سال به اروپا نیز رسیدند

( بشمول بخش های شمال شرق ایران کنونی)را به دنبال گله های شکار به فالت آسیای مرکزی  M89از 

ؾ یک شاهراه عظیم مهاجرت باستانی را تشکیل می داد این همواری های کم آب و پوشیده از عل .کشانید

ً اولین دستۀ مهاجران قبالً راه ساحلی جنوب آسیا را . که از ؼرب فرانسه تا کوریا امتداد داشت ظاهرا

هزار سال، تؽییر دیگری در مناطق  ٤١در زمانی حدود . و باالخره به آسترالیا رسیده بودند هبرگزید

با تؽییر ژنتیکی تازه ردی واقع شد و م M89میانه در میان افراد متعلق به نشانۀ ایران و یا جنوب آسیای 

د، شمرده می شو« تبار یورایسیایی»که  نسل وی. شناخته می شود (M9)به دنیا آمد که با عالمت ای 

طی سی هزار سال آینده ساکنان اکثر سرزمین های عالم را تشکیل دادند
61

آنان که شکارچیان کارکشته . 

ه تعقیب گله ها در فالت شرق به گسترش آؼاز نمودند تا به موانع سلسله کوه های عظیم ای بودند، ب

ناحیه ای به نام گره پامیر در تاجیکستان در برخوردند که ( هندوکش، تیان شان، و هیمالیا)آسیای میانه 

از طریق صعب الوصول ترین دره ها و گردنه های از این جا برخی . کنونی به یکدیگر می رسند

و به آسیای میانه راه بردند ولی  زدیک به هشت هزار متری هندوکش و پاراپامیزاد، به شمال دست یافتندن

در حال حاضر اکثریت ساکنان نیم کرۀ شمالی، . عدۀ دیگری به سوی شبه جزیرۀ هند عزیمت کردند

هستند( M9)مردمان امریکای شمالی، اروپا و هند از نسل همین مرد 
62،63،64

. 

گذشت و همچنان که نفوس انسان ها فزونی گرفت، مهاجران نیز به قاره های جداگانه  از  هزاران سال

دانشمندان .جمله امریکا رسیدند
65 

، انستیتوت «ژنتیک مالیکولی انسان»در نتیجۀ تحقیقات در البراتوار 

سیتولوژی و ژنتیک، شعبۀ سایبیریای اکادمی علوم روسیه
66
وهای مرکز دار»و « شعبۀ انتروپولوژی» 

یونیورستی ایموری، اتالنتا« مالیکولی
67
 DNAمردمان اسکیموی سایبیریا با  DNAدر نتیجۀ مقایسه  

مردمان بومی امریکایی مهاجرت آنان از مسیر االسکا را که در آن هنگام خشکه ای باریک بوده است 

هزار سال پیش از امروز شناسایی نموده اند ٣٤از گذشتۀ 
68
. 



ل ؼالب به دلیل سطوح مرتفع سرسبز وچراگاه های گسترده، آب دایمی و وفرت آسیای مرکزی به احتما

گله ها، از قدیمی ترین زیستگاه های بشر بوده و فالت مرکزی آن در شمال تا حدود قفقاز و در جنوب از 

شواهد متعدد و  و انتهای هندوکش تا شرق میانه، حیات انسان را بیش از یک ملیون سال تأمین نموده

بقایای انسان . ر در تأیید این واقعیت وجود داردر ناپذیر از وسایل زندگی ادوار مختلؾ عصر حجانکا

های شکارچی و دانه چین از عصر کوچک سنگی حتی از گذشتۀ نزدیک تا هزارۀ ششم پیش از میالد از 

سطح مرتفع پامیر بدست آمده است
69
ز چند مرکز دانشمندان به نتیجه رسیده اند که آسیای مرکزی یکی ا .

عمدۀ انکشاؾ زراعت بود و کشت دانه از این خطه به اروپا راه یافت
70

 . 

نه تنها نشانه های زندگی نئندرتال ها را تا پیدایش عصر بزرگ ( به شمول شمال فارس)آسیای مرکزی 

 سفر ژنتیکی انسان در ازآؼاز گر دوران مهمی  ، بلکهسنگی قدیم و سپس دوران میان سنگی نهفته دارد

فالِت وسیع و گسترده ای را در بر می گیرد که تا حدود اروپا ادامه دارد
71

 . 

به وسیلۀ تیمی از باستاشناسان یونیورستی پنسلوانیای ایاالت  ٠٩٥٥سال در افؽانستان کاوش های باستانی 

مایلی  ٠واقع در باالی قریۀ سر کار در  (Kara Kamar)از ؼاری در قره کمر  صورت گرفت و متحده

شواهد زندگی زندگی با مهارت های اسباب سازی سنگی ایبک در دامنه های شمالی هندوکش شمال شهر 

فت از سطح  ٣٥١١ساحۀ قره کمر مؽارۀ طبیعی در پیشانی کوهی است از جنس سنگ آهک، . بدست آمد

این . چندین مایلی اطراؾ را زیر نظر دارد متر از سطح دره ارتفاع داشته و سه قریه در ٤٥١بحر و 

گی، قطعات ظروؾ سفالین دست ساخت و کاویده شد و آثاِر ادوات و آالت سن ٠٩٥٥ؼار در سال 

( کهن)به دوران های مختلؾ فرهنگی پارینه متعلق که  چرخی و استخوان حیوانات از آن بدست آمد

سنگی مربوط عصر دوم حجراست
72
 . 

 محکممنبع  یک «افؽانستان»نام کتابش به امریکایی که مورخ و افؽانستان شناس معروؾ  لویی دوپره

دره های هندوکش را حوزه ای می داند که در آن تکامل  شناخته می شود،معرفی سرزمین ما برای 

فیزیکی انسان انکشاؾ یافت و ساکنان این حوزه همراه با صنعت تیػ سازی عصر ماقبل کهن سنگی، در 

آثار صنعِت دورۀ کهن سنگی، میان سنگی و نو سنگی . صناعت عصر حجر انقالبی را آؼاز کردند

پامیر بدخشان و میمنه نیز یافت شده استعالوه بر سمنگان، در 
73
. 

  ادامه دارد
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