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 فرایند تکامل 

اطووار  »با این توضیح، حاال با توجه به آنچه پیشتر در باب 
 نماد و سمبل چیست؟« واح»گفتیم، ببینیم « و منازل آدم از ابتدا

نخستین نتیجه ای کوه از ماابوس سومبوبیو توورا  مو       
اسوت   « مواد  »توان دریافت این است که حوا هموان جمواد یوا    

«  Materialماتریوال  »جابس است که در زبان فارس ،  هوم بوه   

ماد  م  گویند و هم به جنس مادینه  این جا منظور موا از مواد    
« آدم »همان خاک است که بنا به روایا  کتاب های آسومان   

سوخن گفتوه   « آغاز و انجوام »از آن آفرید  شد  پیشتر در مورد 
 ند  ی این بحث باشد ایم که م  تواند توضیح ده

پس حوا را م  توان سمبل ماد  دانست که بر اثور خاوای   
)یعنو  آمود  اول بوه     «آدم  در او  هبوو   کورد   » سمبلیو او، 
 اقلیم جماد(: 

 آمد  اول به اقلیم جماد 
 وز جمادی در نبات  اوفتاد 

٤/٣٦٣٧ 

و میلیارد ها سال است که با همیاری حوا در حال ساختن 
 است  « طرح آفرینش»پروژ  ی عظیم و پرداختن 

« جان»کرد، جماد « هبو »در حوا « آدم»از آن هنگام که 
پدیود آمود  پوس هویا جموادی در      « حیا  جموادی »گرفت و 
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نداشوته باشود  )ایون موورد را قوب   بوه       « حیا »جهان نیست که 
 تفصیل توضیح داد  ایم ( پس هم اکنون:

 
ح( + حوا )به صورت جان )رو« آدم »همه ی جمادات، عبارتند از 

 جمادی(
 

در این مرحله است که ساح آگواه  در مرتبوه ی بسویار    
 نازل و پایین است  

)روح( پس از میلیوون هوا   « آدم»همانگونه که قب   گفتیم: 
سال، حوا )یعن  جان جمادی( را به آن حد از آگاه  مناسوس  

در بخش  از جماد به نبوا  ر  داد  « جهش تکامل »رساند که 
گرفت و در این مرحله « جان نبات »ی حیا  جمادی، « حوا» و

است که همرا  حیا ، نخسوتین بارقوه ی اندیشوه پدیود آمود و      
مبودل گردیود  در ایون مرحلوه     « جان و اندیشه ی نبات »حوا به 

 است که هم اکنون:
 

)به صورت جان « حوا»)روح( + « آدم»همه ی نباتات عبارتند از 
 نباتی(

 
بسیار زیوادتر  « جان جمادی»اکنون از« ات جان نب»آگاه  

است، باوری که عم   این برتری آگاه  نبا  نسبت به جماد 
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هنووز  « جوان نبوات   »کام   مشخص و روشن است با این وجود 
)یعنو   « مادر طبیعت»دربند و اسیر طبیعت است  هنوز پایش به 

نوع پایین تر از او، یعن  جمواد و خواک( دوختوه شود  اسوت       
ش برید  نشود  اسوت  میلیوون هوا     « مادر»او از « بند ناف» هنوز
 )به صور  جان نبات ( کار کرد: « حوا»با « آدم»سال 

 سال ها اندر نبات  عمر کرد 
 وز جمادی یاد ناورد از نبرد 
 وز نبات  چون به حیوان  فتاد 
 نامدش حال نبات  هیا یاد 

٤/٣٦٣٩ 
سوتمر و  در این مرحلوه اسوت کوه آدم، بوا آگوا  کوردن م      

او را رشد داد تا آن آگاه  مالووب  « اندیشه نبات »مداوم حوا 
دگردیس  از نبا  به حیوان در او پدید آید  این هنگوام اسوت   
» که بخش  از اندیشوه ی نبوات  )جوان نبوات ( حووا، تبودیل بوه        

 )جان حیوان ( شد و هم اکنون: « اندیشه ی حیوان 
 

)به صورت « حوا( + »)روح« آدم»همه ی حیوانات عبارتند از: 
 جان حیوانی(

 
)جان حیوان ( بسیار پیشرفته « حوا»در این مرحله، آگاه 

تر از دو نوع پیشوین اسوت و هور چوه تکامول اجونان ایون نووع         
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گسترد  تر م  شود، آگاه  آن ها فنون  م  گیورد توا جوای     
که میمون شامپانن ، سر آمد آگاهان نوع حیوان م  شود  یعن  

نسبت « حوا » ی درون شامپانن ،آگا  ترین « حوا»ما بنا به تعبیر 
به دیگر انواع تا ساح حیوان است  با این هموه آگواه ، هنووز    

او ، از « بند ناف»)جان حیوان ( اسیر طبیعت است  هنوز « حوا»
یعن  از نوع نازل تر از او برید  نشد  است  هنوز غرایون  « مادر»

سواح  « آدم»اموا وقتو     آمر و فرماند  ی اعمال و رفتار اوست 
حووا را بوه آن حودن مناسوب  از تکامول      « جوان حیووان   »آگاه  

ازحیووان بوه انسوان پدیود آمود،آن      « جهش تکوامل  »رساند که 
در « انسوان »وقت، بخش  از حیوان، به مرحله  انسوان  رسوید و    

 گرفت:« جان انسان »جهان هست  ظهور کرد و حوا 
 باز از حیوان  سوی انسان  اش 

 شد آن خابق  که دان  اش م  ک
٤/٣٦٤٦ 
بوه رشودی   « اندیشه ی حیووان  »در این مرحله است که    

پدیود آمود   و هوم    « اندیشه ی انسوان  »غیر قابل تصور رسید و 
 اکنون:
 

)به صورت « حوا»)روح( +  « آدم»همه ی انسان ها عبارتند از : 
 «(جان اول»جان انسانی و یا به قول مولوی 
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در ایوون مرحلووه اسووت کووه سوواح آگوواه  ومهمتوور سوواح 
در انسان آنقدر زیاد شد که عم   بر همه آشکار « خودآگاه »

است  در این مرحله است که نوع انسان صاحس ابنار های  شد 
که توانسوت خوود را توا حودودی از موادر طبیعوت جودا کنود          

خوود ببورد  هرچوه    « موادر »توانست تا حدی بند ناف خود را از 
ن بریدن بند ناف سوری  تور و زودتور انجوام پو یرد، سورعت       ای

در اوبوین داسووتان  شواهرا  تکاموول )مشول شوواهراه  کوه پادشووا     
م  پیماید( بورای موا افونون تور      پادشا  و کنینک»مشنوی یعن  
 خواهد شد 

موبوی م  گوید: با آن که هر یو از انواع جماد و نبا  
اه  دوران پویش از  و حیوان در را  تکامل به نووع بواالتر، آگو   

خود را حفظ م  کند، وقت  به نوع واالتور از خوود مو  رسود،     
همه ی رویداد های )رویوداد بوا آگواه  تفواو  دارد( دوران     

 پیش از خود را از یاد م  برد و به خاطر نم  آورد:
 سال ها اندر نبات  عمر کرد 
 وز جمادی یاد ناورد از نبرد 
 وز نبات  چون به حیوان  فتاد 

 مدش حال نبات  هیا یاد نا
٣/٣٦٣٨ 

پس به عقید  ی موبوی، ما نین با آن کوه از نووع حیووان،    
انسان شد  ایم، و آگاه  مربو  به آن دوران را در خود حفظ 



 چهارمبخش  «نظریه پیدایش» وب سایت مهدی سیاح زاده

www.sayahzadeh.com  
 

7 

 

کرد  ایم، از نوع حیوان  خود بهیچوجه آگوا  نیسوتیم وگموان    
 م  کنیم از اول آفرینش انسان      بود  ایم  

هوای جموادی و نبوات  و     نجوا اما بر توارک هموه ی ایون    
نشسووته اسووت کووه موو موریتش   «آدم جووان»حیوووان  و انسووان ، 

رهانیوودن هوور یووو از آن هووا از بنوود و پوسووته ی نوووع نووازل و   
 رساندشان به نوع  باالتر حیا  است 

با آن که ما انسان ها از انواع حیا  در کل کائنوا  فعو      
ایسوت در  خبریم، م  توان حدس زد که چنین روندی م  ب ب 

تمام  هست  مادی جهان و در تموام  اجونای کائنوا  جریوان     
داشته باشد  و چون بحث ما فع   دربار  حیا  در کر  ی زمین 

 است، بهتر است به غیر آن نپردازیم  
باید دانست که این روند و فرایند تکامل از جماد به نبا  

، حت  در و از نبا  به حیوان و از حیوان به انسان هم اکنون نین
زمان ما، همین گونه است  گمان نکنیم که این حرکت کماب  
پایان یافته و دیگر هیا جمادی تبدیل به نبا  و هیا نبوات  بوه   
حیوان و هیا حیوان  به انسان تکامل نم  یابد  آنچه باعث م  
شود ما این جریان تکامل  را نفهمیم این است که اوال  سیر این 

دارد، که با زمان محدود زندگ  ما و حت  تکامل نیاز به زمان  
با زمان تحقیقا  علم  در علوم مربوطوه قابول بررسو  نیسوت      
یعن  صحبت از میلیون ها سال است  و ثانیا  چگونه م  توان بوا  

برخو   « جوان »علم محدود خود تشخیص دهیم که هم اکنوون  
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حیوانا ، به سبس وجود آگاه  واالتر، پس از مرگ جسوم   
تبودیل شود  و جسمشوان نیون شوکل و      « جوان انسوان   »شان، بوه  

 شمایل انسان  به خود گرفته است؟ 
اما از دید موبوی، مراحل تکامل به انسان ختم نم  شوود   

را به درجه ای از آگاه  م  « حوا»درون انسان سرانجام « آدم»
پادشوا  و  »همانگونه که در داستان )شود  « آدم»رساند که خود 

» حووا بوه کموو    =  م بوود کوه کنیونک   شاهد خواهی« کنینک
  (به واالی  م  رسد  ، آدم=« حکیم ابه 

« آدم»موبوی حت  معتقد اسوت کوه ایون تکامول در حودن      
مو  رسوند  یعنو     « عودم »بوه  « آدم و حووا »متوقف نم  مانود و  

« آدم وحووا »سرانجام در حضر  حق محو م  شووند و دیگور   
ه روشون  بیوان مو     ای به جای نم  ماند  ببینید چگونه این را ب

 کند: 
 از جمادی مُردم و نام  شدم 
 وز نما مُردم به حیوان سر زدم 
 مُردم از حیوان  و آدم شدم 

 پس چه ترسم، ک  ز مُردن کم شدم
 حمله ی دیگر بمیرم از بشر 
 تا برآرم از مَ یو بال و پر 

 وز مَلَو هم بایدم جَستن ز جو 
 کُل شَ ن هابِو اال وَجهَه ُ
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 ر از مَلَو قربان شوم بار دیگ
 آتچه اندر وهم ناید، آن شوم

 پس عدم گرم ، عدم چون ارغنون 
 گویدم : کانّا اِبَیه ِرَاجِعُون 

٣/٣٩۰۱  
یعنو  نبوا    « نمو کنند »در بیت اول یعن  « نما»و « نام » 

در بیوت دوم  در  « آدم»است  و نین مقصوود موبووی از واژ  ی   
حیووان  مُوردم و انسوان شودم      واق  همان انسان است  یعنو  از  

موبوی در مشنوی از این نوع مشابه گوی  هوا بسویار دارد  موش      
 وقت  م  گوید:

 دزدید  چون جان م  روی، اندر میان جان من 
 سرو خرامان من ، ای رونق بستان م  

 ٤/۱٨٦٨٣کلیا  شمس 
مصوراع اول، گرچوه   « جوان »با دوموین  « جان»این نخستین 

 از نظر مفهوم تفاو  دارند   هستند،« جان»هردو 
 

 

 

 

 


