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 سخن سردبیر

 ؟یا بالعکس : آیا اونتوژنی تکرار فیلوژنی استانسان آینده و سرنوشت

ی که به دنین نوزاد عقیده هسططتند بی ا نآنهن  .کندیمرا تکیار  )تحول در سطط ف نونه  ن نو   دیلوژنی )تحول در سطط ف دیدی   معتقدند که اونتوژنی یاعده

به دنین ان ننتوبشطططی اولیه ننتوان بوده اسطططز و نوزاد ه  کند. را طی می میاحل تحول زندنی بشطططی بی روی کیه زمین تن به امیوز  تقی بنً تن زمنن میگ د آیم

 ؛و ...هود می تیوزاد نیز در مسیی تحولی هی روز قوی و قوی؛ به تدر ج بشطی در طول تنر   بی روی کیه زمین ییشطیدز کیده و تواندند هطده اسز  ند آیم

 .نی تکیار دیلوژنی اسزژیس اونتو

و  بی روی کیه زمین )منظورم هدین هنله زمننی را  اونتوژنیدیدی ) و اند شطه کنید. من ین نن زندنی انسنن در س ف  درنگ کنید  صطبی کنید یالحظهامن 

میاحل  اشینزندنفز هی دید در  توانی. چ ور م!  ولی ین نن زندنی بشی بی روی کیه زمین را که ند د    د د طول تنر  هن بنر در مکننی اسز   میلیون

حنل  ؟  در حنلی که ین نن تحول نو   ن نونه بشططی هنوز د ده نشططده و کسططی از کیفیز و چآونآی آن خبیی نداردکندیمتحول نو   ن نونه خود را تکیار 

  عنی: نیی  ؛عکس ا ن وضعیز را در نظی می

تدای . بشطططی در اب  نه بنلعکساسطططزدر ا ن دنین  )تکیار میاحل زندنی انسطططنن از نوزادی تن میگ  تکیار اونتوژنی  بشطططی و ا ن نهنننو   ن نونه آ نده 

نوزاد   ژنینتوودر دیا ند اکه طور  هدنن. کیدزندنی میته اسز و لخز مندرزاد نیز هدنن ننتوانی نوزاد تنزه به دنین آمده را داهط قنًیدق  ییدا ش در کیه زمین

ییان به اوج قله رسید سیاز یی هیب تند آن طیف تپه  حولی وقتی   کندیمبه اوج قله تلنش  دنیرسبیای و   هودیممغیور   هودیمقوی   کندیمییشطیدز 

 وو ا رودیمییش  یزیآمننونزمنن بن سططیعز  ؛هططودیند ولی دوسططز دارد حداقل آهسططته بیود ؛تواندینددوسططز دارد بینیدد  ؛کندیم اشزدههططآفزو 

 ندارد یاده دن دهددیم؛ در نتیجه به تدر ج دن ده ندارد ... ولی کندیمو روی یوسز صورتش صدهن نیاحی  کنردیم ن مو و  کندیمش را رنگ سی موهنی

که  طورنیهدبیشططتی  یاعدهولی   کنندیمو زندنی را زندنی  کنندیمدر ا ن میحله بی ا ن بحیان غلبه  یاعدهخلنصططه  . ...و  چسططبدیمبه دنین  هططد  بهو 

سز و ... . )آ ن به راستی بشی نیز مدکن ا دهندیمبه زندنی خود ین نن  نیز یاعدهو  هوندیمسنین یییی نذهطز زمنن هسطتند وارد  ز نهنیب زنآیان سطیع

 -یسطططزبعید نبعطد از عبور از میطننه زندنی خود بی روی کیه زمین  به زندنی نو   ن نونه خود بی روی کیه زمین  ین نن دهد؟ چون امکنننتش را دارد یس 

 بحیان در س ف دیلوژنی .

به در حنل حنضی ل قب هزارسنلهننتوان چند  انسنن .کندیمرا طی  مشطنبه میاحل اونتوژنی ندتحول تنر   بشطی  عنی دیلوژنی نیز رو رسطدیمبه نظی بننبیا ن 

به دنبنل   بیای ننمییا ی اسز یحلراهبه دنبنل   ین نن دهدبشی در ا ن دنین نهنن را ننبود کند و به زندنی  تواندیمدر حنل حنضی   مغیور هطد  اوج قله رسطید

 .بیای سفی به زمنن و بنزنشز به نذهته اسز یحلراهبه دنبنل    وبیای ننودانه هدن اسز یحلراهبه دنبنل   بیای عدی طولننی اسز یحلراه

یار میاحل مه  تک  هسططتید که نذهططته  حنل  و آ نده بشططی نظیه نه بنلعکس؟ آ ن بن من اسططز  اونتوژنیدر حنل تکیار میاحل که دیلوژنی  دینیبیمآ ن 

؟ آخی ن میحله زندنی هی کندیمرا تکیار  از تولد تن میگ دیدزندنی  ک  هدنن نقنط ع ف تحولی قنًیدقاسططز و  اشیزندندر طول  انسططننزندنی هی 

 چیسز؟ میگ. در ا ن هنله زمننی و مکننی انسنن

 نده را بی اسنس آ  یتوانیمیس   تکیار میاحل زندنی  ک انسطنن از نوزادی تن میگ اسز قنًیدقیس انی بپذ ی   تنر   زندنی بشطی بی روی کیه زمین 

 ه زمین مشخص اسز: میگ.کنی ؛ آ نده بشی در کی ینیبشییا ن دیمول 

میگ )ین نن زندنی موقتی  نیستی و ننبودی  تدنم هدن عدی در  ک هنله زمننی   زارمِبرا چی اسدش  ن دویندبله میگ؛ دوبنره رسید   به ا ن موضو  

به  .بپیسید چی اسدشو بزار   نواب ندیدم از منهیچی خواسطتید اسطدشو بزار ن. دوبنره دون . حنلن هیچی  من چه می مکننی؛تدنم هطدن عدی در  ک هنله 

متغیی میگ؛ موضوعی که در ا ن روزهنی سل ه   دونیمآره رسید   به ید ده  ن موضو   ن سنزه چه  . بزار ن حیددو بزن  دعلنً. اسدش چیکنر دار د خوب؟!

که  و یوسی ؛زسغیور انسنن امیوزی را در ه  هک و  به هد  درنییکیده اسز. ذهن بشی را  مشغول را به خود هنیلیخذهن   کیونن و یوس بی کیه زمین



 آ نده و سینوهز انسنن: آ ن اونتوژنی تکیار دیلوژنی اسز  ن بنلعکس؟سخن سیدبیی: 

 

 
 ب

یار ونینه هده از  د  سطیده کیدن و ع سه کیدن ه  نداری. حتی نیئز د د بی بدب ات  غلبه کید و هده را از تیس در خننه حبس کید توانیندبن چشط  

کیونن هیدنه و  .ودهیمبیشتی و بیشتی   تپش قلبشطنن هطوندیمبه ه  نزد ک  که مننیز و دهطونیمو بن تیس به ه  نزد ک  کنندیماز ه  دیار  هنآدم.کنندیم

هده  ک از ع  به خود  مغیور نشو  هشداری ندی داد که هی چه قدر ییشیدز کنی و ... او به امیوز را به لجن کشید وبشی هینهوی قدر  و خودهیفتآی 

یبه کن و لذتی که در دیوتنی اسز را بن ننن و دل تج  ادتنده بنش  متواضع بنش  و یوس میکیوسکویی ه  بیندینی. یس به قدر  خود  نننز و دیوتن بنش

 .بچش هنی بدنزبن  کن ک سلول رابخشش و تواضع و حلنو   ین ییهو 

؛ بی هططودیمنی ه اطیادینن تدنم  او و و بن عجز و زنی و ننتوانی و معلولیز و بدبختی هططودیمانی زندنی  ک انسططنن از نی ه در میحله نوزادی هططیو  

تن چه ؟ هودیدنبنرو و دنین ی که سطنخته اسز تدنم آ نده بشطی بی روی کیه زمین بن ننتوانی و نی ه و ننبود سطنختن تدنم بیج و  آ ن  هطده ذکیاسطنس دیمول 

سکو  و  یهنحظهل یهننوهطتهدل ز یا ؛به دنبنل نلب نظی و توادق و رضطن ز هطدن خوانندننن بسطینر ننن هسطت  ل فنً دکی نکنیداندازه موادق هسطتید؟ البته 

ه قضنو  د آیان ؛ نینزی بد آیان ندارد رضن ز و موادقزنلب که نینز به  نیسز کند بنهد آن نونه که بن د بنهد و )انسطننی که سعی می تنهن ی هی انسطنن

بسینر نن هدن خوانندن س  نویندمن که  ؟نذاردیم تأثیی روی منهیز موضو  تنر   بشی  مخنطبنن ا ن سطخنموادق بودن  ن نبودن تن چه اندازه  اصطلنً ندارد؛

 و بیای ... . س  نویمبین د بیای دل خودم  خوهتننننن  

دلنل اسز  تننی  ؛که نو سنده نیسز  بیای رضن ز د آیان بنو سد یاسنده نوانی  .سد نویندد آیان آمد خوشبیای متعهد و مسطوول  یاسطنده نوهیچ 

نس علنئق و خود را بی اس یهننوهته  س ف نذاردیمبیا ن روی نقنط ضعف خوانندننن ین بنن .ننسش را بیشتی بفیوهد خواهدیماسز که  یداردکنناسز  

دقط  کنند  بیشتی ...؛ اونن  قدسز بزنند؛ بیشتی او را بستن ند؛ بیشتی خودهیفتآی او را ا بیاشبیشتی تن ب کشطنندیمو درک و ده  خوانندننن به ابتذال  انتظنرا 

 و کندیمیف ک  کندیمییواز  هنآسدننبی بنلنی  کندیماحسطنس   نهن وابسطته اسطز. انی د آیان تعی ف و تدجیدش کنندآ ز رضطنبه نظیا  مخنطبننش و 

ندننن و ملن دتی خوانبن نن بنرهک به  انی ؛ ولیکشنندیمو عشق را ه  به کثندز  هودیمعنهق  اصلنً .دهدیمدسز  او به یانونه دایهطاحسطنس سطیخوهطی 

و تدنم ا . و ... هودیمر و یوک دیو چند صدسنلهمننند د وار یوسطیده سطنختدننی  اشیهطننختروانتدنم من   تدنم درونش ؛زد ریمدیو  هطودبیو ور مخنطبنن

ردتنر  و کنر یانونهبه ؛زندیمو بیای د آیان حیف  سططد نویمآیان د بیای  یس  چون د آیان در ونودش رخنه کیدند  بود هططده ییونودش بن د آیان 

و   به قول  کی از خوانندننن دهی چنین دیدی بن هططختططیز هزارلن و هزار رو  اسططدش نو سططنده اسططز؟ واقعنًبزنند.  چهچهو  بهبهتن د آیان بیا ش  کندیم

دقیقن موادق  که هختیز یخته که به معنن و هدف واقعی زندنی رسیده  نه بن انتقند  "کن : هن   که به دلن لی از ذکی ننمش خودداری میا ن سخن هدیشآی

ا شططنن هدچنین به هدیاه د آی هططختططیز علدی دیهیخته خواننده ننهططننس . "یه میشططهغکنه و نه بن کف زدن و هورا کشططیدنشططون  د آیان نز  و دز  می

د  ولی من ییشطططنهندهطططنن را رد کیدم و دقط مقداری در ندر ا ن سطططخن حذف هطططوبیش از حد  یهننو یییاکنده هن   معتقدند که ا نهدیشطططآی سطططخن

 هنی د آی را توضیف دادم .هنخه  دن از ا ن هنخه بهعلز یی هنی بعدی ینرنیاف

 بید؛ علنئق خوانندننن خود را از موضوعن مسطوول و متعهد ا ن اسطز که ننمعه را ارتقن بخشطد؛ سط ف درک و دکی مخنطبننش را بنلن ب سطنده نووظیفه 

 .بنو سد تن تشو ق هود کهن اخوانندنننش را دنینون کند؛ نه  ییمن قیغدیاتی ببید؛ انتظنرا    تییمتعنلبنحث مبتذل به م

د د یمن عند  ک یهندن ییو از ا ن هنخه به اون هنخه   ینوییاکندهآهطنن هد د و به  من یهنسطخند آه دکی کن  بن  .چقدر از موضطو  یی  هطد  

ینط کن. درسته دقیق بنش و احت ؛نکن ر رانکن اامن تو   عند  دارند زود بیچسب بزنند هنهننسروانبیخی ؛ درسته نبین  بیچسب تکننشآیی بزنیددر ضطدن )

نی خدا ی ادع کنندیمسعی  هنهننسروانبنش؛ درسته بیخی  منتفولی تو   بن علدشطنن دانشطجو نن را سطیکیسطه کنند کنندیمسطعی  هنهطننسروان بیخی

 درسته؛ بیرا بسنز و از زندنی لذ  ب ا یزندنولی تو   ننییندب هننیزندنئل نمس ن تیسندههنن از عهده امن تو دیوتن بنش؛ درسته بیخی از آنهن خود  کنند

هیچقدر بیشتی  ننن  بسینر درسته به قول استند هی عتیولی تو از ییشطیدز د آیان خوهطحنل هطو؛ و   کنندیمهیچقدر ییشطیدز کنی بیشطتی بهز حسطند  

 ین  کجن بود  ؛ نشدخوب بزار ببخیلی  . و درسته ... ؛  ولی تو خوب بنشکنندیمینهنن و مبتذل متهدز  یهنزهیانآخوبی کنی و بیشتی خوب بنهی به داهتن 

هنری ممن بی روی آنهن  د؛کننیمحیکز  تنپلپا ن  دیکلصفحهبی روی  من یهندسز عنی  ؛بنور کنید دسطز خودم نیسز بنز ه  از موضطو  یی  هطدم.
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نه مغز و  نییندهنی من از ههود و قلب من دستور میکنند و ادسطنر دکی من و انآشتنن دسزتن پ می خودخودبهو  کشطننندیمبن خود ندارم خوب. آنهن منو 

ه خود نوهته هوند  ب دهن  آنهن ی هستند که خوتی ن نوهتهدلنشطینبزار ن راحتتون کن : . اصطلنً )به راسطتی مغز در خدمز قلب اسطز  ن بنلعکس؟ ...  متفکی

ی ن هعیهن  نوهش کنند؛ بهت رونبهتی ن آوازهن  آنهن ی هستند که بی مقدمه و بی بیننمه و از د ؛نوهطته هوند ارتجنلیبدون دکی نوهطته هطوند  به صطور  

یو سبک آنهن ی هستند که یی  هنهبهتی ن نوهت بیشتی لذ  ببی  : بزار ن دوبنره بآ ای سیا یده هوند؛ هده تعیین هعیهن ی هستند که بدون هیچ بیننمه از ییش

دنصله و دنصله قبل و بعد از علنئ  و هزار تن کودز و زهیمنری ظنهیی ونینه انی نو سنده به طور مداوم میاقب دعل و دنعل و و ینول و نی   خنصطی نبنهند

هنی آوازهنی از دل بیآمده  ا ن نوهتههنی خود به خودی  ا ن آهنگ نم مغز و روح و احسطنس و روانش و ... بن د صیف ا ن ظواهی هود. ا نکه تد  بنهطد

هنی تهنوهدلمغز ه  احتدنلنً هدسو بن و کنند روان را سییاب می  و روح  نشینند؛ قلبزنند و بی دل میبییون میاز دل  که  سطبک خن،  ا ن هطعیهنی ...بی

 هود. انآنر ا ن نن تلنقی قلب و مغز اسز. کند و سییاب میآندرودین بیشتیی تیهف می دلنشین 

ینر و سعی نکن را به زبنن نهن هن و احسنستی ن و ... تی ن حیفتی ن و غنیبه هدین دلیل اسز که در سخن قبلی تنکید کیدم بهتی ن و بیتی ن و بن ارزش

نهن آاهدیز  و از ارزش می ادتند  آورندمیاند که وقتی سی به ابتذال نفتن دیود هن آن قدر بن ارزشکه چآونه بینن کنی. چون ا ن حیف هن دکی کنیسطنعز

نطب خل را مهنی اصی  حیفکند حسزبنن نوهطتی بینن کید؛ احسنس را مخنطب بن د  بن  نبد. احسطنس را نبن د کهکنهش میهن و مفهوم واژه معننقنلب در 

سططینر ننن  بن ب هن ش و ... . نتیجه ا نکه تو ای نو سططنده مسططوول و متعهدهن ش؛ بن د لدس کند نه بن دسططزهن ش؛ بن د ببیند نه بن چشطط بن د بشططنود نه بن نوش

ه بن اعضنی   امن نهن را حس کنتی ن حیفارزشهن  بن بهتی ن سخن   ن خواننده بسینر نننهنی حسی به ابتذال نکش؛ و تو ااندامهن ز را بن تی ن نوهتهارزش

 د.هنی صد من  ک غنز هستنو نوش دادنهن  کیدن هن  لدسهن  چشیدنکه سیهنر از بو یدن ا حسی روزمیه

 :دمیییسیمهدن از را  سؤالداهت  ا ن  خیلی خوب

)تحول  ین نن زندنی هی انسططنن از بدو تولد تن سططنین ییییابتدا و که دیلوژنی  تکیار اونتوژنی اسططز نه بنلعکس؟ در ا ن صططور  هسططتید  آ ن بن من موادق

آ نده و  و؛ بی هدین اسطططنس ین نن زندنی بشطططی  بی روی ا ن کیه زمین )میگ بنر د د   و هطططنید   و بهش  قین دار   هنونیلیمرا که  دیدی  طن اونتوژنی 

 تو خود  تتور کن.   حداقل بی روی کیه زمینرا انسنن  سینوهز

 به دنبنل ننم و ننن و ههی  نیسز  به ا ن سوالموادق خودادشطننیی هو ز خو ش نیسز  چون هدنن نو نسطده دهدی  ننهطننس و عدیق سط ور قبلی که 

احتدنلنً ن  کمن دکی می "معتقدم میگ ین نن کبوتی نیسطز! ییسططشططی عدیق و سطختی م یح کید د؛ ولی هططختططنً "ا ن نونه ینسطط  داده اسطز: م یح هطده 

 کنید؟چه دکی میبه راستی هدن . هن د منظورش ه  در س ف اونتوژنی و ه  در س ف دیلوژنی بوده اسز؛ ندیدون 
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