
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Ideological مسائل آيدئولوژيک

 
  کابلــ  من زادهؤم. ع
 ٢٠١٢ نومبر١٣  
    

   
 
 

 آيا انسان واقعاً اشرف مخلوقات است؟
 

 ء و ارتقاءی به واقعيت پيوست و قانون بقاخره نظر داروين به اثر تفحصات و اکتشافات علمباآل

بعد از گذراندن مطابق قانون ايولوسيون و موتاسيون » آن ميمون خاص« کرد ورا  کار خود

 ۀشاخ  از.حالت امروزی انکشاف کرده ب» نياندرتال «ۀدور و» اتروپوس سين«دوره ھای 

 را ، مس و مفرغآھن نگ،دوره ھای س در مغاره ھا .درختان فرود آمد و ساکن مغاره ھا گرديد

تمام شواھد از قبيل آالت و . گرديد مسکن گزين، ی و متحرکئ گله ۀگذراند و بعد از گذار مرحل

 قبل ۀکه دور، خاص محفوظ است ھایدست دانشمندان و در موزيمه غيره ب سيل ھا ووافزار و ف

 .سازد مال می بعد از ظھور خط روشن و بر  ۀ را مثل دوريدايش خطپاز 

نھا در آحوادث طبيعی خوفناک و با   از،ديگر حيوانات محشور و در جنگ بود  بان اولیانسا

 زمين و سيالب ھا و طوفان ھا ديده و ۀ يخچال ھای کرۀدور که از ھائیچه بسا ضرر جدال بود و

سالمت برده ه مندان آن جان ببق قانون بقاء و ارتقاء فقط توان که ط،آنھا وارد شده تلفات عظيم به

 ءبرای اثبات اين ادعا. توانيم که انسان حيوان تغيير شکل داده ای بيش نيست می  فلھذا گفته.اند

 :شوم وقوع پيوست که اختصاراً متذکر میه در يکی از ممالک افريقائی ب زمانی يک واقعه ای

 ه ب. حرکات اطفال عادی در تفاوت بودوجود آورد که بعضی از حرکاتش باه خانمی طفلی ب

 اين حالت .رفت ديگران بزرگتر بود و روز به روز بزرگتر شده میه ل نسبت بعالوه سر اين طف

. شد  کوشا،داکتر فھميده ای به اعتراف آن زن. و بعداً داکتران را جلب کرد طفل توجه اطرافيان

ر جنگل طرف حمله و تجاوز يک شادی چمپانزی قرار گرفته بود د و زن اعتراف کرد که روزی
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اين طفل الی زمان مرگش زير نظارت داکتران بود و  و. جاوز استو اين طفل محصول ھمان ت

 .بسيار چيزھا از او آموخته شد

ه شود که از مقاربت دو حيوان مختلف النوع اما ھم جنس ھرگاه نوزادی ب در بيالوژی گفته می

ه  مثالً از تقارب خر و اسپ که قاطر ب.باشد و تکثر نمی آن نوزاد بعداً قادر به تولد وجود آيد

گرگ و يا پشک و  و يا ھرگاه بين سگ و .باشد لد و تناسل بعدی نمیاتو قادر به ود می آيد،وج

که بين  اکنون. باشد ثر نمیالد و تکافتد نسل دوم قادر به توي چنين اتفاقی ب،پلنگ که ھمجنس ھستند

ين ادر شود که انسان با شادی ھم جنس است و  معلوم می،افتيده انسان و شادی چنين اتفاقی

 .ماند تباھی باقی نمیاش

در صدد ترور شخصيت انسانی » ل. آزاد« انا و مبارز بيمانند جناب  محقق توۀمن نيز بنا بر گفت

 .باشد  میھای دينی و مذھبیگويم خارج از معيار البته آنچه میو  نيستم

  او با.آمد خود بریاشت، مسکن گزين گشت و در کوشش مصونيت و بقاانسان با آن حالتی که د

 اما در ،آوردخدمت خود در که بعداً نصيبش شد ھمه کس و ھمه چيز را در  و فراستیھوش

قبيل سگ،  او حيوانات از. تا به امروز اين ظلم واضح و آشکار است ظلم مشھود و اعمال او

 ،را کشت نھاآا انواع استفاده را برد و بعداً شتر و غيره را اھلی ساخت از آنھ، گوسفند اسپ، گاو،

 را برای حفاظت زندگی خود از ترس پديده ھای طبيعی و را خورد و تعداد اعظم آنھا نگوشت شا

 زنده جانھا اعم از ۀاو تصور کرد که ھم. کرد که تا اکنون دوام دارد خوشنودی خدايان قربانی

آسايش آنھا خلق شده از حيوانات گرفته تا حشرات از زنبور  نبات و حيوان برای نفع بردن و

 چه خوش فرمود .نکردند که آنھا ھم  جانی و جھانی دارند و فکر .يله استفاده کردندعسل و کرم پ

 :شاعری که

  بيانی دارد  آزادهوطیِ ــــط   آن ک دلداده فغانی دارد     ـاين مرغ

  در چشم جھان بين جھانی دارد دانه ميبرد در النه       آن مور که 

تا  يت ايشان خلق شده وھغرض آسايش و رفاه  بھانيا و زنده جانآنان فکر کردند که تمام د

 :که سعدی بزرگ گفت برند تا جائی و می استفاده بردند ھاآن توانستند از

 کف آری و به غفلت نخوریه تو نانی ب ند       تافلک در کار باد و مه و خورشيد و ابر و

 رمان نبریــــ که تو ف، شرط انصاف نباشدردار      رمانبُ ـــــــو ف ھمه از بھر تو سرگشته 

 خود و یعم از حيوان و نبات فقط برای بقاحال آنکه چنين نيست، و زنده جانان روی زمين ا

نام قانون ه  بی قانونبر اثرديگر پديده ھای طبيعی  باد و ابر و .کنند زندگی می خود توليد نسل

درخت ميوه .  است نشده انسان خلقۀ استفادجھت چيز ھيچو و تابع آنند؛  به وجود می آيندطبيعت 
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 درخت برای اين ۀميو. ان از آن استفاده کنداين نيست که انس اما اين ميوه صرف برای! دھد می

 جاھای ديگره  که دارد آز آن بخورند و تخم آن را بیاست که حيوانات و طيور نسبت شيريني

تخم بعض . ودمنقرض نشو جنس آن  صورت گيردآن درخت سل ن ۀ تا توليد و توسع،پراگنده کنند

و سعدی  .ھمه جا پراگنده نمايند بادھا وظيفه دارند که در  شيرين ندارند،ۀنباتات ديگر را که ميو

 ؛کردند، که فھم بشر قادر به درک واقعيت ھای علمی نبوده بزرگان قديم در شرائطی زندگانی می

امروز که  .ی آوردندايشان فقط و فقط متأثر از اوامر و روايات دينی چنين سخنان را بر زبان م

بشر صاحب دانش گرديده و از قوانين طبيعت و علوم طبيعی آگاه شده است، پديده ھا را طور 

 .کند بيند و دنيا را ديگرگونه تفسير می ديگر می

 طبيعت و ۀانسان زاد. ندازيمياصيت طبيعی و جبلی انسانھا نظر باکنون از اينھا بگذريم و به خ

ند از اين غرائز عبارت . و مقھور غرائز طبيعی خود استکومانسان مح .طبيعت است جزءِ 

آيا تمام . طلبی، شھوت و غيره ترس، جاه نفرت، ،خفتن، خوشی، اندوه، قھر، خشم خوردن،

   سعدیۀسارت آنھا بيرون بيايند و به گفتو از انموده با اين غرائز خود مجادله  توانند انسانھا می

  شد ھوای نفس  اوۀمرد خدا که بند

  ردد بجاه و مرتبه باالتر از ملکگ

 .دنکن از مقام حيوانيت نيز تنزل می و  و يا اينکه انسانھا مقھور خشم و شھوت خود بوده

کند حيوان  را که انسان می ھائی از آن چيزی بعض، نظر اندازيمھابه واقعيتھرگاه واقعبين باشيم و 

ً آيا انس .عار دارد آن از  سال خود بر خشم غلبه کرده و از ن ميليو١٢ان در طول حيات تقريبا

ھای است؟ در طول حيات انسانی ميلياردھا انسان توسط خود انسان در جنگکرده  جنگ پرھيز

دين، مال حقانی آيا در زمان حاضر مالعمر، گلب. غيره کشته شده اند ی وئفرقه  ،عمومی مذھبی،

توان   آيا سياف را می؟بگوئيمتوانيم اشرف مخلوقات  ، سياف و امثالھم را میيا دوستم، ربانی و

يا با کرزی از  يز کرد؟ و متبرک تم،يا ربانی را از بوزينه تنھا با داشتن مذھب از گوريال و

 شھوت بوده و بر ۀکه بند  يا آنانیاليش سوار ھستند تفاوتی قائل شد؟خری که خرکاران مجرب با

که  يا آنانی کنند و  جنسی میدختر و پسر، خواھران و دختران خود تجاوز اطفال صغير اعم از

 دھند که حيوانات از آن ننگ دارند و يا کسانی اعمالی انجام می ھم جنس بازی مشغول اند وه ب

توانيم اشرف   می،برند سازند و زنان و دختران را سر می یفروشی مجبور مرا به تن ھاکه زن را

 مخلوقات بگوئيم؟
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وطن و مردم ه ند و انواع خيانت را ببر چپاول میبه کنند و  که مال مردم را غصب می آنانی

  شاعر مبارز ميرزاده عشقی آنھاۀم اشرف مخلوقات بگوئيم و يا بگفتتواني می دارند خود روا می

 .نمائيم کش جفا میبه آن حيوان بار تک حرمت وھبه خر  ھمرا اگر خر بگوئيم باز

 زيرا از نگاهِ  ، مخلوقات بگوئيم نه اشرف مخلوقاتتوانيم انسان را بالعموم اکمل پس ما می

ھر نوع حرکات و انديشه که اکثرش به ه  ب، اندپيشرفته تری اينھا ساختمان جسمان بيالوژی و

و مثل سائر حيوانات در جفت . از نگاه شھوانی مکمل تر اند. دارند  راه،ضرر ديگران است

ف بودن را  اما شرافت و اشر.غيره معين احتياج ندارند و يا زمان گيری و توليد مثل به فصل و

  والسالم.اطالق کردی توان به تمام اين جنس حيوان ناطق و دوپا نمی

 

  

  


