
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

انسان؛ چه موجود »در همان حال که چشمم به عنوان چنگکی خبری در یک رسانه متمرکز بود که 

 پس از تعارفات؛ گفت:از لندن؛ ؛ تلیفون زنگ زد و دوستی «وحشتناکی است!

سال پیش را زنده  01ـ  01"نوشتِه اخیر شما مرا بسیار مزه داد و خاطره بحث گرم شما در زمستان سرد 

 کرد که با من و چند شاگرد دیگر تان داشتید.

ملفوظ که انسانهای پیشین  سخناناگر یادتان باشد آنجا بحث شعر بود و هیچ یادم نمیرود که گفتید: اولین 

توانستند سرهم کنند به ناچار شعر بود و پایه در خیال و گمان داشت... دین ها بزرگترین و ماندگار ترین 

حقیقت  ولی مانند علوم و ساینس و ریاضیات؛ ؛ندچیز های خوب ز استند و در حالیکهشعر های آدم های دیرو

 و استعاره. ندارند مگر به تصادف و به طریق مجاز

خیلی مبسوط تر از این خوانده بودم ولی  ه تاریخچه پیدایش انسان را؛ سابقمن؛ مطالب در مورد خالص

نمیدانم شما چه جادو کرده اید که اکنون؛ این مطالب معنا ها و پیام های بیخی نو دارند و عالم های ناشناخته 



از دوست دیگر  من اینطور معلوم شد؛ لیکن وقتی. البته به را مانند پرده سینما؛ پیش چشم قرار میدهند

 را خوانده ای؛ با پوزخند گفت:« انسانیت»افتخار در مورد موضوعات  پرسیدم؛ مقاله آقای

را بخوان؛ می بینی که بیچاره افتخار؛ ناحق زور میزند؛ انسانیت و « سارتر»ی دیدم... ولی؛ یکبار ـ بل

 !«باره کشف کندهومانیزم چیز هایی نیست که افتخار دو 

من؛ آثار فیلسوف و  موصوف؛ که آنقدر ها انهماک فرموده اند که از این عزیز و نیز از دوست محترم شان

م؛ خیلی خیلی ابراز سپاس یم و البد نمیدانیبزرگ ژان پل سارتر واضع مکتب اگزیستانسیالیزم را نخوانده ا

متعرض نشده و ؛ جز در حد شاگرد و آموزنده سارتر ابداً به ساحت بزرگانی چون ؛البته این کمترین میکنم.

 ه ام!چنین جسارت را به خویش نداد

بزرگواری متقابالً ایمیل داده اند که مقاالت )اخیر( به علت نداشتن ارتباط به موضوعات ناشر در عین حال؛ 

و فوق توحش طالبانی ـ  یانتخاباتتقلبات )شاید ضدانسانیِت باالی مسایل داغ  اغ روز از نشر باز ماند؛د

نوشته کنید تا ما نشر !( ...فاجعه این زئ ها و آن زئ ها و این جهادی ها و آن تاراجی هاپاکستانی و فتنه و 

 کنیم و مردم بخوانند!

که ماشاءهللا؛ رسانه ها دارند؛ باید کافی و شافی « گرلتحلی»آنهمه  بنده تصور کردم؛ درین مورد؛ تا جاییکه

 باشد!

 جالبترین پیام را محترمه خانم نیره  از غرب کابل داده و نوشته اند:اما 

 انسانیت؛ هست، نیست"آخریش " از نوشته شما چیزی بور نشد؛ ما که نیافتیم؛ 

 آتی؛ همین پیام عالی میباشد. « کوتاه نوشت» زهِ یگتا حدود زیادی ان

نهمه را درست به یاد بیاورم ـ ؛ مدعیات م آموازی با آنچه دوست نخست روایت کردند ـ که البته من نتوانست

 ، "شبیه و کاپی خدای خدایان"اشرف مخلوقات"، "موجود صاحب کرامت"، "خلیفِه خدا بر زمین""انسان 

 ؛و غیره و غیره؛ همه شعر و مجاز و استعاره میباشند؛ ولی زمانیکه از علوم سخن در میان است؛ انسان

حیات؛ در کره زمین ای ی ه میلیون ها پر ساراز شاخ از همه بنا بر جبر ها و قوانین طبیعی؛ شاخه ای قبل

 خواهد بود.نمیباشد و نبوده است؛ نقوانین بیولوژیکی  ی برتابعجز و بوده 

قابل فهم و اقناع کودکانه؛ این است که قریب تمامی آزمایشات ژنتیکی،  یک برهان قاطع و در عین حال

ایی، جراحی، پیوند اعضا و همانند ها که به هدف گشایش مسایل مربوِط انسان انجام میشود؛ نخست بر دو

 .اشد؛ برای انسان نیز کارساز استموش ها تطبیق میگردد و اغلب آنچه در بدن و روان موش کارساز ب

 !باشد تمامی ابعاد می؛ محضاً حقیقت در شعر و خیال و گمان و مجاز و اسطوره و استعاره نیست دیگر؛ این

شاید یکی از حسب رده بندی های تحقیقی در نوشتار گذشته؛ لذا موش به لحاظ بیولوژیکی و ژنتیکی... 

ها!ـ میباشد؛ که ـ یعنی نه فقط یکی از انسان چهره « انسان سایان»ها و فراتر از آن؛ یکی از « نخستی»



؛ تا بت دارداو ساخت و ریخت بدنی و روانی آن؛ با انسان شباهت و قر قریب تمامی ژن ها )کود های وراثتی(

 !شاعرانه ـ میتوان به آن نیز وصف هایی داد که به انسان داده میشود جاییکه ـ به انداز

عنصر:  4»پیدا کرده بودند که دنیا را ساخته شده از « عقل»خیاالت مربوط به دوران هاییکه انسان ها آنقدر 

موجب تصور پیدایش انسان از خاک؛ و روح و دیو و پری و فرشته گان  توهم کنند؛« خاک و آتشآب، باد، 

گردیدند و این  می ؛ خیالو البُد خدایان از آتش؛ شده بود و عجیب تر از همه؛ موجودات آتشی؛ غیر مادی

از آن؛ چرا و و متفرعات پس تولیدات  ؛عقل قاصر به آنجا نمیرسید که آتش؛ یک جزء دنیای مادی است

  و معنوی و الهوتی... باشد؟؟!!« غیرمادی»چطور میتواند 

ولی در اواسط قرن بیستم؛ دانش ها و قدرت محاسبات بشری؛ به جایی رسید که دانشمندان؛ تمامی عناصر 

فیزیکی را که در ساخت بدن انسان سهم دارند؛ همه جانبه شناسایی و با اندازه هریک؛ به سنجش در آورده 

 جموعاً با نرخ های جهانی مقایسه کردند. و م

ن، معیاری و بالغ؛ همچون کاربُ  در نتیجه اثبات گشت که عناصر تشکیل دهنده ارگانیسم یک فرد انسانِ 

مجموعاً چیزی بالغ بر کمیتی به قیمت  ؛هایدروژن، اکسیژن، آهن وغیره مواد مشمول جدول دوره ای عناصر

 ریکایی میگردد.فیصد یک دالر ام 01سینت یعنی  01

فی نفسه این یعنی آنکه برخ مادی و باصطالح خشت و سفال بدن انسان؛ چنانکه توهمات بدوی مشعر بود؛ 

قوانین و سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری ای که موجود  ه و ارزش چندانی ندارد؛ جریانات،جایگا

حیه و از آن میان انسان را به هستی آورده اند؛ چیز های شگرف و شگفت انگیز دیگری اند که جز به مدد 

؛ محال است به شناخت در آیند و در معرض بازسازی و بهسازی و تداوم و دارو (0) علوم و معارف تکاملی

 .ه قرار گیرندو درمان وغیر

را نه تنها  قلب آدمی نداشته برعکس دماغو  مغزاینچنین نیاکان فوق الذکر ما؛ درک و شناخت چندانی از 

 تند. خود و خدا می پنداش منبع احساسات وعواطف متضاد بلکه مرکز عقل و دانش و شناختِ 

در جهان رف به حیث یک ماشین پمپاژ خون در بدن شناخته شده بلکه صِ  ؛اینک دیریست که نه تنها قلب

هزاران پیوند و تعویض قلب صورت گرفته و چه بسا هزاران ماشین پمپاژ به جای قلب های کسان؛ در سینه 

و باور ها و دانسته ها و و اخالقیات آنها قرار داده شده؛ ولی هیچ تغییری در احساسات و عواطف های 

 ی صاحبان قلب های تعویض شده اتفاق نیافتاده است!ندانسته ها

خورشید و ستاره گان را چون قندیل های  ؛داستانهای اینکه دیروزیان؛ زمین را مسطح و مرکز عالم انگاشته

زینتی خیال می نمودند و ادیان و اعتقادات سرسخت خود را برهمین مبنا ها قرار داده و از آنها با چنگ و 

میباشد؛ در جهان و خون و آتش دفاع میکردند؛ فراوان ثبت صفحات تاریخ مکتوب  دندان و حتی وحشت

زمین به  در پرتوی آن؛ ده ومسی و دور دست های کیهان به شناخت در آمحالیکه اینک نه تنها منظومه ش



عمالً میباشد؛ بلکه بشر به مدد تکنولوژی های نوین در کیهان؛  ؛ ناچیزچیزی چون سِر سنجاق ؛مقیاس عالم

 و به کرات سیر و سفر انجام میدهد.

داشت که  گذشتگان؛ باید اکیداً به خاطری با تمام اینها و سایر مظاهر و جریانات جهل انگارانه و توهمی 

بود و جز با « انسانیت»ح عقلی ـ تخیلی؛ پیشرفت بسیار بسیار بزرگ نوع بشر به استقامت غنای وهمین سط

در هزاره های پسین  و خاصتاً در پنج  اتو اخالقیها آگاهی ی رفت های بعدی اساس قبول کردن همانها؛ پیش

 یتوانست میسر آید.قرن اخیر؛ اصالً نم

تند نه چیز هذا همه این انگاره ها و خیاالت و شعر ها؛ آفریده ها و دستاورد های تکاملی انسان بودند و هسل

 «!حیوانی»اً های فرا انسانی یا صرف

یا جهش بیولوژیک در نظر گرفت « موتاسیون»را باید تا نقطه مفروض  ؛مفهوم خاص کلمهبه « حیوانیت»

به هیجوجه « انسان شدن»گذار داد. روند بسیار بسیار تدریجی « انسان شدن»که موجود حیه ای را به 

گوهر »؛ را تغییر یا کاهش نمیدهد و میتوان حکم کرد که درست در همان نقطه« گذار»اهمیت تعیین کننده آن 

 سفته شده است!« اصیل آدمی

علم و عقل و  هم ناگزیر ادامه دارد؛ انسان با« بشریت»؛ تا پایان دنیا و تا ختم به مفهوم عام« حیوانیت»ولی 

بسی ؛ بسی توفیقات محیرالعقول کسب نموده و ...و اخالقیات تکنولوژی و ابداعات و اخترات و تعلیم و تعلم

ذات و ساخت و ریخت و خمیره خود « حیوانی»ولی هرگز توفیق نخواهد یافت اساس  ؛اکتساب خواهد نمود

 دگرگون نماید! ؛ی آنامحا را تا سرحدِ 

همیشه وجود « حیوانیت»به عبارت دیگر؛ زیر پوست نازک و ظریف انسان؛ رسوبات سه میلیارد سال 

و انکار این حقیقت عظیم که با تعبیر به معنای رد و نفی « انسانیت»داشته است و وجود خواهد داشت؛ لهذا 

و چیز های دیگر نیز افاده میگردد؛ نبوده بلکه برعکس به معنای « نفس اماره»، «مجموعه غرایز بهیمی»

 .ذاتی را کنترول و تضعیف و تدبیر نماید« حیوانیت»اعتالی آگاهی ها و فضایل و خصایلی است که 

 فلسفی اندیش عبدالقادر بیدل میگوید:بزرگ شاید با احتساب همین واقعیت اجتناب ناپذیر است که شاعر 

 

      :گاو و خر از آگهی؛ انسان نخواهد گشت؛ لیک

 میشود!ر ـــــد؛ خـنــر اندکی غفلت کـــآدمی؛ گ

 

ناپذیر و قانونمند برای رشد و موانع اساسی و عالج به خودی خود؛ ذاتی و ابدی ی انسان؛ « حیوانیت» البته

به وجود نیاورده است و نخواهد آورد. برهان قاطع این مدعا هم؛ سر برآوردن ُعسوه « انسانیت»اعتالی 



خوانده « انسان کامل»خوانده شده اند و « انسان کامل»هایی در عالم بشری دیروز و امروز میباشد که 

  میشوند.

فیصد مجموع  1که به مرحله انسان کامل صعود میکنند؛ در اطراف در جهان امروزی فیصدی ابنای بشری 

در افریقای به باور خیلی ها؛ نیلسون ماندیال رهبر فقید جنبش ضد اپارتاید  نفوس بشری تخمین میگردد.

و نخستین رئیس جمهور سیاهپوست این سرزمین؛ نمونه ای از چنین انسانهای معاصر شناخته شده جنوبی 

 باید زندگانی و آثار این بزرگمرد را به دقت مطالعه بدارند.« انسانیت»مفاهیم در بحث است و مشتاقان 

و و همپذیری از دانش و هنر و زیبایی و همزیستی سرشار  آمدن جوامعی نسبتاً بر عالوه؛ به وجود 

کمال و عشق به طبیعت و هستی و کاینات ـ با اینکه در هیچ جا در حد  و قانونیت و نوعدوستی بهزیستی

ثبوت قانع کننده و الهامبخش مدعای  ظم دنیای کنونی را پوشش داده است ـذا بخش اعهمعو مطلق نیست؛ 

 سترگ ماست!

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 افزوده :

 

 التفات نمائید: ـ اگر حوصله افزایی فرمودید؛ به تألیف آتی؛ جهت ورود دقیق تر به موضوع نیز 0

 

میالدی،بهویژهدر۰۸۸۱و۰۸۹۱هایدردهه DNAیتعیینتوالیهایعمدهدردانشپیشرفت"

کمکبزرگیبهفهممنشأپیدایشY-DNAیاوای DNA(وmtDNA)میتوکندریایی DNAزمینٔه

است.بشرکرده

 توالی mtDNAتعیین گروهY-DNAو از گستردهکه جمعیتهای از شدای گردآوری بومی ؛های

هایموروثیمردانهوزنانهمرتبطاست،روشنساخت.اطالعاتنیاکانآنهاراکهبهژن

قلمداد«خروجازافریقا»ایبرنظریٔهمرتبکردنایناطالعاتدردرختژنتیکیبهعنوانپشتوانه

شد.

گوتحلیل نشاندهندٔه بوده DNAناگونیبیشترالگویها ایننظریهکهدرآفریقا اندکهاینمطلببا

بوده،سازگاراست.«Yآدمرنگینتن»و«حوایمیتوکندریایی»آفریقاموطن





**** 

شود.بیشتراینشواهددرسنگوارهیافتمیعلومطبیعیهایشواهدتکاملانساندربسیاریاززمینه

هرچندکهدانشژنتیکنیزنقشتکمیلیوروبهرشدیدراینزمینه.استگردآوریشدههای)فوسیل(

مهرهدارانوبیدرموردزیستشناسیتکاملیوبهویژهرشدشناسی،تاریخنژادیدارد.مطالعات

،اندههاچگونهتکاملیافتلحیاتوبهویژهاینکهانسانبینشقابلتوجهیدرموردتکاملک مهرهگان

شود.نامیدهمیدیرینانسانشناسیها،کند.مطالعاتخاصدرموردمبدأحیاتانسانفراهممی

آنانستونفقراتدهدکهدرطولزمانبهتدریجسایاننشانمیهایگردآوریشدهازانسانسنگواره

ترکیباتصورتظریف افزایشیافته، مغز حجم وعضالتصافشده، شده، جویدنتر به مربوط

است.هاکمترشدههمزمانباتغییروضعیتدندان

نخستی در در م د  صورتلگنخاصرهسانانعالی، شدهاستخوانخاجیبه مهرهگنجانده تمام است.

مهستند.درانسان مبهمدتچهاردارانحداقلدرمدتیاززندگیخودداراید  هایخردمندامروزی،د 

وجوددارد.دورهجنینی۲۲تا۰۱راحلکارنگیمهفتهدرطول

میانسان سوم پلک دارای امروزی خردمند انسانهای ندارد. کارآیی که دارایباشند همچنین ها

هابهصورتمستقلازعضالتخارجیگوشهستندکهحیواناتازآنهابرایچرخاندنوکنترلگوش

هایخاصیمتمرکزشوند.کنندتابتوانندبرصداسراستفادهمی

هنوزباقیانسان دارندولیاینعضالتدرطولتکاملضعیفهاییازچنینعضالتماندهها را

هایانسانراکمیتکاندهند.ایکهفقطقادرندگوشاندبهگونهشده

نعضلهدرهایخردمندامروزی.ایدرپایانساننیزشاهدیاستبرتکاملانسانعضلهپالنتاریس

دهدکهازپاشودوبهآنهااینقابلیترامیحیواناتبرایگرفتنوکنترلاشیاءباپاهایشاناستفادهمی

هایشانماننددستهایشانبرایگرفتناشیااستفادهکنند.

استکههانیزاینعضلهوجودداردولیدرطولتکاملچنانکارآییخودراازدستدادهدرانسان

بافت نیازبه پزشکانهنگام ازآن؛هایبدنهایترمیمیبرایسایرقسمتامروزه خارجو آنرا

کنند.استفادهمی

شوند.هایامروزیبدونآنمتولدمیانسان۸٪اهمیتشدهکهبیبدنانساناینعضلهچنانبرای

باشد.ریشٔهایناندامرادرواناتمیاستکهبخشیازکالبدحی؛اندامژاکوبسونمدرکدیگریبرتکامل

جستجوکرد.ماقبلتاریخهادرتواندرپیشینٔهجنسیانسانانسانمی



کهفرومونهاایناندامکهدرمجرایبینیواقعاست، جنسی،هشدارموادشیمیاییرا تحریککنندٔه

هستند،ردیابیمی غذا یابندٔه یا ایناندامبهحیوانادهنده میکند. برایدهدکههمتاجازه نوعانشانرا

گیرییااعالمخطرتعقیبکنند.جفت

اندامژاکوبسونبهدنیامیانسان با هایایناندامدرمراحلاولیٔهپسازتولدرفتهآیند،ولیقابلیتها

هاینواناندامایندارد.درمواردیبرایاندامهاییکهبهعشودتاجاییکهدیگراستفادهرفتهکممی

است.هاییپیداشدهشدندکاربردزائدشناختهمی

تغذیهدندان گیاهان زیادیاز مقدار به انسان نیاکان هستند. انسان تکامل دیگریبر دالیل هایعقل

کردندونیازداشتندتامقادیرزیادیازگیاهانرادرطولیکروزباسرعتیکافیبخورندتابتوانندمی

کهبدنانسانقابلیتموادموردنیازبدنشانراتأمینکنند.اینموضوعخصوصاًزمانیاهمیتداشت

بهمیزانکافیرانداشت.سلولوزهضم

ترشدودیگرنیازیبهدندانآسیایسومکوچکآروارهانسانهنگامیکهعاداتغذاییبشرتغییرکرد،

نبود.دندانعقلیا



تکاملیکهبابقیهوباگذشتٔهنانسانژشودکهتاچهمیزانیکدرژنتیکتکاملیانسانبررسیمی

ژن بین تفاوت دارد. تفاوت شده پیدایشآن کاربردسبب و مفاهیم انسانها در متنوعی شناسی،های

کند.ایدرزمینٔهتکاملانسانفراهممیهایژنتیکبینشعمدهدارد.دادهپزشکیقانونیوپزشکی

میلیون۲۳۲نیا،بامطالعٔهبیشازصدنفرازدانشمنداندردهموسسٔهپژوهشیبزرگد۲۱۱۲درسال

انسان،نشاندادندکهاینکروموزومازجوشخوردن۲دهندٔهکروموزومشمارهجفتازاجزایتشکیل

هایکجفتکروموزومکمترازاستوبههمیندلیلاستکهانساندوکروموزومشامپانزهایجادشده

"اند.انسانوشامپانزهنیاکانمشترکداشتهکهددهنشانمیهادارند.نتایجاینتحقیقشامپانزه



هیچشکلیبیهیولی؛صاحبصورتنشد

آدمیهمپیشازآنکادمشود؛بوزینهبود!
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