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 مخلوقات؟ انسان اشرف
 

برادری،  دوستی، یعنی اخالق، بشر معنی حقیقی حرف اشرف  تعیین کرده است. این صفت را که خود برای خود

 ها که یک گوشه ای از اوصاف شرافت را تشکیل می دهد. سؤالی را درمخلوقات و انسان  همدردی، احترام به همه

 منسوب شده است و یا می تواند. به وی ، این صفتتکامل بشریت که از کدام دوره  میان می آورد،

ً لیاقت و  برای علمای تاریخ و بشر شناسی تا حال معلوم نبوده و مورد سؤال قرار می گیرد که آیا انسان ها حقیقتا

 است و یا نه؟   یر این صفت را دارند و فضیلت این حرف شایستۀ آنهاتقد

پیش از اینکه در جست و جوی جواب این سؤال عمیق شویم. باید کمی نظری در سیر تکامل انسان ها بر اساس 

سیارۀ  نظریه داروین تا انسان امروزی انداخت و یا به حیث وجود تکمیل شده که از یک( Evolution) ادعای اویلسیون

  دیگر یا جنت در روی زمین جای گزین شده است.

در حالیکه معنی تکامل به کدام جانب یک تعامل تقریبی بوده که راجع به اشرف بودن آن شک و شبهه وجود دارد که 

آیا این اوصاف یک رشتۀ اولی تکامل بوزینه بودن در جامه عقلی پیشرفته است و یا اینکه نظر به ضرورت زمان به 

ود آمده است.  این تکامل را شاعر خیلی دوست داشتنی ما با تمام محتویات علمی آن آقای مرحوم فانی در کلمات وج

 خود این طور اظهار کرده است:

 

 از داروین )ع(شکایت حضرت آدم 

 بدید  حضرت آدم روح او را   زین عالم کشید داروین چون رخت

 بی اصل و نسب ،ریشهبی خبر از    عقل و ادب گفت ای فرزند بی

 برایت چهره داد چون بنی آدم   بهره داد گرچه ز دانش خدایت

 وارث میمون شدی جهالت از   بیرون شدی آدمی  مــاز حری

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/wardak_a_v_aya_ensaan_ashrafe_makhlooraat_ast.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/wardak_a_v_aya_ensaan_ashrafe_makhlooraat_ast.pdf


  
 

 

 5از 2

 ی آدم زدیــنـای بـر پـتیشه ب   زدی مـرهـنییان بیر پیشــتـدف

 را اشرف مخلوقات خواندآدمی    خالق برفشاند هستی را چو بزر

 چه گفتی، اصل او بوزینه بود از   آدمی آئینه بود ق راــور حــن

 آنچه گفتی کودکان را می سزدد  د با خردــایـایت راست نـادع

 چون سپندی داروین از جا جهید   ز آدم شنید چون آن سخن ها

 گرچه اینجا نیست جای این مقال   م شرح حالـا بگویـگفت: بشنو ت

 از زبان مرد و زنگفته آمد    سالها شد از خلقت آدم سخن

 شدند عاقالن دیوانه زین سودا   صحرا شدند گم درین فیلسوفان

 چیست از وجودش مقصد معبود   موجود کیست کس نشد واقف که این

 زدان پاکــی را ساخته یـآدم   آن یکی گفتا که از یک مشت خاک

 ر حیوان و نباتـهـآب باشد ب   گفتا که آغاز حیات وان دیگر

 قصه های دیگران خواب است و بس   آب است و بس زادهآدمی هم 

 را وا نگرد هیچ ناخن این گره  کس این راز را افشا نکردهیچ

 ه شد آدم پدیدـنـوزیـگفتم از ب   چشم من هم چون حقیقت را ندید

 ه را نزدیک ترـنـوزیـتم بـیاف   چونکه در شکل و شمایل با بشر

 گام در تردید من گروهی زد   مانند مشتی خام در تأیید من

 که بعد از مردنماین عجب بنگر    مرغ جان چون رفت از شاخ تنم

 شکافت را با سنگ و یا ناخن خاک   یکی بوزینه یافت تربتم را آن

 باز گفت آنچه را نشنیده بودم   من راز گفت قبر من بکشود و با

 آدمیام ــگفت: ای فرزند خ   آدمی امــــه نـی بـامـنـداد دش

 انسان کرده ای نسبتش با نسل   در حق بوزینه بهتان کرده ای

 ساده کجا بی ضرر بوزینه ای   ی زاده کجاـنه گستر آدمــتـف

 نگل دور بادـز ج دانش آدم   ما به جهل خویش شادیم شاد
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 نکرد هیچ بوزینه کتب سوزی   نکرد قوم ما گر دانش آموزی

 کینه نسوختاز  بوزینهخرمن    نسوخت مأمنی از دست بوزینه

 خود نکردشهر ویران، از فساد    نژاد خود نکرد مـتیر باران، ه

 عالم نریخت خویش وآتشی بر    نریخت بر کسی بوزینه هرگز بم

 عالم به پا فتنه ها گردید در   لیک صد ها بار زین جنس دو پا

 گشته عالم غرق در سیالب شر   دم کز دست بشرـا دیـار هـب

 از بهشت با چه رسوایی برون شد   موجود زشت دانند ازینخاکیان 

 آفت شد پدید دـپا بهرجا مان   وم او رسیدـدر زمین تا پای ش

 بر شرار جهل عقلش روغن است   غیر آدم دشمن استباخود و با

 این بال شاید ز نسل گژدم است   او گم است ای رفتگانـنقش پ

 بست این دیوانه رادست یابد، باید    هم خویش هم بیگانه را میگزد

 حدـدر ل از خجالت آب گشتم   تعنه زد بسکه ان بوزینه بر من

 قیامت شد بر سرمفکر کردم    بر سرم بسکه زد سنگ مالمت

 نکاست  از سکوتم قهر بوزینه   چون زمن هرگز جوابی برنخاست

 رم شاشید و رفتــبـنار قـدر ک

 مشتی خاکی بر سرم پاشید و رفت
 

تکامل بشریت را میعار  قرار دهیم تحلیل و تجزیه جین انسان ها را با دیگر زنده   اگر از زاویه علم ساینس امروزی

علمی را در دست ما می گزارد.  اما تمام سؤال های  جان ها مقایسه کنیم.  مشاهدات و عقیده داروین یک تهداب

بحر بوده و سیر تکامل خود را در جریان ایولسیون   ه جان ها ازمعقول را جوابده نبوده و ثبوت این عقیده که منشه زند

 پیش گرفته است یک حصه جواب سؤال ها را در دسترس ما می گزارد.

عقیده دینی و فلیسوفی که انسان از جنت و یا سیاره دیگری در کرۀ ارض مسکن گزین شد و تمام جریان حیات وی 

تعیین شده که در آن آزادی محدود دارد برامده نمی تواند. و ما به  وکاتثبت بوده و از این چهار چ  در لوحۀ محفوظ

حیث یک کومپیوتر پروگرامی شده وظیفه خود را ایفا می کنیم و برای همیش همه فعالیت های زندگی ما تحت کنترول 

تمام کاینات  سان ها بلکهقدرتی دیگری قرار دارد که سیر آنرا تغییر داده نمی توانیم تحت این فورمول حیات، نه تنها ان

 قرار دارد. 
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و غیره نام می گزاریم که وی مالئک  آن قدرتی را که ما انسانها نظر به فهم فکری ناچیز خود او را خداوند، هللا

ید الیق آن د )عزرایل، اسرا فیل، جبرایل شیطان، جن، کاینات ( و در اخیر انسان را با تمام اوصافی که خود وی آنرا

در حالیکه مقرب ترین و نزدیکترین مالئکش را که هزار سال خداوند را پرستش کرده بود و با او همراز هست کرد. 

شیطان برای خداوند وعده این را داده بود، که به جز از وی هیچ چیزی دیگری   بود از دربارش از خاطر انسان راند.

جبور به سرکشی کرد. سر به عباد ت موجودی به را معبود خود قرار نمی دهد. چون وعدۀ وی با ایزد پاک او را م

و اظهار عقیده او، که انسان باعث بسیار   شد. نام انسان نگذاشت. سرکشی از امر خداوند باعث راندن آن از دربارش

 خرابی ها باالی کرۀ ارض می شود، خداوند نپذیرفت. 

باید از نقطه علم   ی چه اظهار شده است.در قرآن مجید چه معنی دارد. و برا سال پیش 1۵00این همه اظهارات 

 امروزی تحلیل و تجزیه شود که مقصد چیست؟

درک  نور، یعنی انرژی که انسان ها آنرا اول مالئک: یعنی موجودی که مادیت ندارد و از نقطه نظر علما دین از

ب ت بیشتر از سرعت نور آفتاانرژی یا نور ساخته شده، که با یک سرع  کرده نمی توانند و نمی فهمند که از چه قسم

خته سا را عبور کرده می تواند و رابطه به دربار خداوند دارد که امر او را اجراء کند،  یعنی از غیر ماده صدر المنتهی

شده و سرعتش بیشتر از سرعت نور آفتاب می باشد که هم در عالم کاینات وهم در عالم آن طرف صدرالمنتهی بدون 

 ی تواند. مشکلی انجام وظیفه م

پس موجودی که در نزدیکی ماوراء ما بوده می تواند بدون اینکه آنرا درک کنیم. اما اوصاف و وظیفۀ آنها را به طور 

 کامل نمی دانیم.

و  و سرعتش از نور دنیوی کرده بارها سریعتر است. نور در اینجا مقصد از نوری است که از ماده تشکیل نشده

 را نداریم. عمر مال یک عمر ابدی بوده احتیاج به تکامل و تکثر ندارند.نوری است که ما قدرت دید آن

وظیفه مالئک را تا حدی کمی در مذاهب دینی تعریف شده: که حضرت جبرئیل پیام های خداوند را برای پیغمبران 

هام می تواند برای و الهام را برای علما و اشخاص برگزیده که خداوند آنها را الیق آن می پندارد، می رساند. این ال

یک پیامبر، عالم دین، یک شاعر و یا عالم ساینس باشد، که فهم و دانستکی خود را از رهِه علم برای شناختن خالق 

 الیزال به خرج می رساند.

و در جمع آوری انرژی اولی که در انسان دمیده شده و آن را روح  حضرت عزرائیل در تعادل زنده جان های کاینات

 یم، رول مهمی داشته، تا این انرژی را در منشاء اولی آن بر گرداند.نام گذاشت

عمر تعیین شده کاینات، باید تعادل و سیر تمام   حضرت ثور اسرافیل:  که برای توازن کاینات جوابده بوده تا پایان

اینات، د از پایان عمر کسیارات را تحت کنترل خود داشته باشد که از مدار و سیر تعیین شدۀ آن نباید خارج شوند، و بع

باید تزلزل آن به طوری که خالق تعیین کرده، بدون کم و کاست صورت گیرد.  برای این وظیفه حضرت ثور اسرافیل 

 جوابده بوده و آنرا به طور احسن تا روز )کون فیکون( اجراء می نماید. )ع(
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یعنی فورم انرژی دیگری، که اوصاف آن نظر به جن : موجودی که نظر به عقیدۀ علمای دین از آتش به وجود آمده. 

 انرژی مالئک مختلف است.

در امده   جن: از انرژی آتش غیر ماده، که به آتش دنیوی مشا به نیست، پیدا شده. واز حا لت غیر ماده بحا لت ماده

شت از صدرالمنتهی میتواند. که درین حالت نور را انعکاس میدهد و انسا نها وی را د یده میتواند. وی قدرت کز 

 ندارد.  را

موجود را به طور عادی درک و دیده نمی تواند، تا وقتی که خود را به ماده ای تبدیل کند که نور را  انسان ها این

انعکاس بدهد، و ما قدرت دید آنرا  پیدا کنیم.  پس صفتی که خود را از یک ماده به ماده دیگری تبدیل کرده می تواند، 

 برای ما معلوم نیست. وظیفه حقیقی جن

خداوند وی را از خاک به وجود آورد  و بعد از دمیدن روح و یا انرژی آسمانی در وی   انسان: مادۀ نوی که

 نامیده شد. انسان

را به وجود آورد و در باالی  خداوند و یا آن عالم بینهایت بزرگ وقتی که آرزو داشت که کهکشان ها، بشریت و دنیا

غیر ماده است  جای گزین سازد، وی را از یک مشت خاکی که ماده است با انرژی روح خود که کره ارض انسان را

در سیر حیات خود تشکیل بوده، تا آن وقتی که حیات آن به پایان   و ماده یعنی انسان از غیر ماده،  مزین ساخت.

و که از ماده تشکیل شده بر خاک برسد.  روح یا انرژی آسمانی صدرالمنتهی را عبور کرده در اصلیت خود و جسم ا

 بر می گردد.

 اخیر قسمت اول

 یادداشت اداره:

وم انتظار وصول بخش د و شدیداً  اغلی وردک بر ما ببخشایندښبه خاطر تأخیر زیاد در نشر این مطلب امیدواریم جناب نویسنده 

 آریانا افغانستان آنالین ؤولولی احمد نوری مدیر مس با سالم و حرمت.  ر آن هستیم. گو ممکن بخش های دی

 

 

      


