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 4( بخش 5فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه! )

 (دهاینیانسان ساها )هوم یلیفس یتوال

 

به نشانی « وعده صادق»متعلق به وبسایت « فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!»تذکر: سلسله مقاالت 

www.alvadossadegh.com  شکوه آفرینش: » می باشد. وبگاهafarinesh.ir-shokooh »  تنها این

و رنگ گذاری کرده و آن ها را در قالب  کشی، خطمطالب را جمع آوری کرده است و نکات مهم آن را برجسته

PDF  عرضه کرده است. بنابراین خوانندگان محترم هم چنین می توانند برای مطالعه ی این سلسله مقاالت

 مراجعه نمایند.« وعده صادق»در وبگاه « مقاالت ویژه»و یا به بخش « شکوه آفرینش»به وبگاه 

هم چنین، همان طور که در بند بعد می خوانید طبق بیان نویسنده این مقاالت انتشار این مطالب بدون ذکر 

 ( مورد رضایت نویسنده ی آن ها نمی باشد:سایت وعده صادقمنبع اصلی )

 دوستان عزیز و بزرگواری با جبهه ی « فرضیه ی تکامل » }}با توجه به نابرابری عددی جبهه ی منتقد 
ً
حامیان آن، قطعا

هستند که تمایل دارند تا به نشر این سلسله مقاالت کمک نمایند و ان شاء هللا ما را در مسیر پیش رو، یاری فرمایند. 
ع ضمن تشکر از این عزیزان و بزرگواران، استدعا یم نماییم که تمایم مطالب نقل شده از این سلسله مقاالت، با ذکر منب

 باشد. 

« وعده ی صادق » به دلیل بروز مشکالت زیاد ناشر از عدم درج منبع مقاالت لینک داده شده یا کپی شده از وبسایت  
وعده ی » و ناتوانی بسیاری از افراد کپی کننده ی این مطالب از پاسخگونی به سواالت و شبهات طرف مقابل، وبسایت 

ی این نوع کپی کاری بدون د«صادق  ، حق خود یم داند. ، پیگیر  {{رج منبع را از طریق مجاری قانونی
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 (توالی فسیلی انسان ساها )هومینیدها

  

یکی دیگر از توالی های فسیلی که به وفور از سوی تکامل شناسان مورد استفاده قرار می گیرد، 

( این توالی فسیلی نیز به 81ها است.)«  Homind : هومینید»  یا توالی فسیلی انسان ساها

عنوان یک توالی فسیلی مشهور از سوی تکامل شناسان ارایه می گردد و شاید بتوان گفت که 

توالی های فسیلی در عرصه های رسانه ای، کتب و مجالت  یکی از معروف ترین و پرکاربرد ترین

، توالی های فسیلی زیر را مالحظه ( مخاطبان محترم، به وفور و به تواتر81عام و خاص می باشد.)

 :نموده اند

  

 
 

، که سیر «  : Hominids انسان ساها» توالی فسیلی خطی جمجمه های مربوط به  

 .نشان می دهد« فرضیه ی تکامل » تکامل انسان را طبق ادعای طرفداران 
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که سیر ،  « : Hominids انسان ساها» تصاویر بازسازی شده از توالی فسیلی خطی 

 .نشان می دهد« فرضیه ی تکامل » تکامل انسان را طبق ادعای طرفداران 

  

 

، عمدتاً «توالی فسیلی اسب ها » ز همانند ( نی81) « : Hominids انسان ساها» توالی فسیلی 

شود نمایش داده می (83«)توالی فسیلی شاخه ای » ( و 82«)توالی فسیلی خطی » به دو صورت 

عمدتاً در مجالت، کتب و رسانه های مربوط به مخاطب عام، و توالی شاخه ای که توالی خطی 

 .عمدتاً در مجامع آکادمیک ارایه می گردد

  

، فسیل ها و تصاویر برای مخاطب عام بسیار باورپذیر می نمایدتوالی فسیلی خطی که در 

شوند. به نحوی به ترتیب نمایش داده می  « : Hominids انسان ساها» بازسازی شده ای از 

که توالی فسیلی خطی، از یک میمون اولیه، شروع شده و با زنجیره ای از فسیل های موسوم به 

 و«  : Australopithecus جنوبی کپی» که شامل انواع  « : Hominids انسان ساها» 

( 82شود!!!)و ... هستند، ادامه یافته و به انسان امروزی ختم می «   : Paranthropus مپرامرد»

در این توالی، تکامل شناسان تاکید ویژه ای بر تغییرات فرم جمجمه ها، خمیدگی قامت و 

تغییرات آن، تغییرات انگشتان و ... می نمایند تا این توالی را به خصوص برای مخاطبان عام، 

 (81باورپذیرتر نمایند!)
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یک توالی ، به عنوان Hominids : » (81 ) انسان ساها» به دالیل متعدد، توالی فسیلی 

شناخته می شود. استراتژیک فسیلی

به همین دلیل، نقد این توالی 

.از اهمیت بسیاری برخوردار است

   

الزم به ذکر است که به منظور پرهیز از اطاله ی کالم و تکرار مباحث قبلی، بجز در برخی موارد، 

از نقدهای وارده بر  یبسیار خالصه و تیتروار به نقد این توالی فسیلی می پردازیم؛ چرا که بسیار

 انسان ساها» ( که قبالً مورد بحث قرار گرفت، بر توالی فسیلی 48«)توالی فسیلی اسب ها » 

Hominids : » (81 )نیز مترتب می باشد! : 

  

، Hominids :  » (81 )انسان ساها» اولین ایراد وارده به توالی فسیل های  (1

همان گونه که در قسمت  است. 

زمان » این سلسله مقاالت ذکر کردیم، طول عمر فسیل های مکشوفه عمدتاً بر اساس روش  4

( متاسفانه طول 50و4است.)محاسبه شده « :  Radiometric Dating سنجی رادیومتریک

بر این فرض قدیمی که  « زمان سنجی رادیومتریک» عمرهای محاسبه شده بر اساس روش 

برای هر عنصر ثابت بوده و تحت تاثیر «  : Radiactive Decay واپاشی هسته ای» سرعت 

 هاین سلسل 4در قسمت ( اما همان گونه که 50و4فاکتورهای محیطی نیست، محاسبه شده است؛)

سال اخیر شواهد متعدد و متقنی ارایه شده است که نشان  10مقاالت مالحظه کردید، در طی 

 «  : Radiactive Decay واپاشی هسته ای» می دهد بر خالف مفروضات قبلی، که سرعت 

را ثابت و فاقد تأثیرپذیری از شرایط محیطی می دانستند، این سرعت، تحت تأثیر فشار محیط، 

( با توجه به این 50و4محیط و حتی فعالیت شراره های خورشیدی قرار دارد!) وضعیت شیمیایی

که فسیل های کشف شده در مکان های گوناگون از نظر حضور در شرایط مختلف محیطی، از 

جمله فشار و محیط شیمیایی و اثر شراره های خورشیدی و ... با یکدیگر متفاوت می باشند، 
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ده، مورد توجه قرار گرفته و طول عمر هر فسیل بر اساس شرایط بایست تأثیرات محیطی نامبرمی

محیطی محاسبه شود که البته با توجه به این که ما فعالً اطالعات کافی و دقیقی از شرایط فشار 

و شراره های خورشیدی بر فسیل های مختلف نداریم، عمالً محاسبه ی دقیق طول عمر فسیل 

غم وجود شواهد متقن در این زمینه )برای دستیابی به شواهد ها فعالً غیر ممکن می باشد! علی ر

(، 50و4از همین سلسله مقاالت رجوع فرمایید() 4و مستندات علمی این مسئله، به مقاله ی 

را در پیش گرفته و متاسفانه تکامل شناسان در این مباحث، 

کماکان طول عمر فسیل ها را بر اساس مفروضات غلط قبلی محاسبه می نمایند و به خورد 

 (50و4مخاطب می دهند!!!)

  

این امر ممکن است موجب ،  Hominids : » (81 ) انسان ساها»  در مورد توالی فسیلی

اغتشاشات و به هم ریختگی شدید در این توالی شود! چرا که آن فسیلی که تکامل شناسان 

میلیون سال  10میلیون سال قبل بوده، بعید است که واقعاً مربوط به  10مدعی بودند مربوط به 

 !!!میلیون ساله باشد 8میلیون ساله، واقعاً  8قبل باشد و آن فسیل 

  

، « زمان سنجی رادیومتریک» وجه به اشتباهات محاسباتی فاحش بالقوه ی موجود در روش با ت

میلیون  10میلیون ساله داشته و فسیل  12میلیون ساله، ممکن است در اصل، عمر  8آن فسیل 

میلیون سال قدمت  4، در عالم واقع تنها «فرضیه ی تکامل » ساله ی مورد ادعای طرفداران 

 ( 50و4داشته باشد!!!)

میلیون  10که فسیل اشتباهاً محاسبه شده ی « تکامل شناسان » با این اوصاف، ادعاهای قبلی 

پنداشتند، از بیخ و ، میهمیلیون سال 8 محاسبه شده ی نیای فسیل اشتباهاً ساله شان را جد و 

 ( :50و4بن غلط و ناصحیح می گردد!!! )
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؛ تصویر سمت چپ، یکی !فسیل ها می آوردآن چه که محاسبات اشتباه بر سر توالی 

زمان » از تصاویری است که طرفداران تکامل بر اساس محاسبات مبتنی بر روش 

که تاکنون استفاده می شده است، سازمان داده اند. بر اساس  «سنجی رادیومتریک

این نوع محاسبات، فسیل ها را بر اساس قدمتی که محاسبه نموده اند، چینش داده تا 

آن ها به عنوان شاهدی بر مدعای خود بهره بگیرند. تصویر سمت راست: با توجه از 

به وجود تناقضات و اشتباهات فاحش در زمان سنجی رادیواکتیو )از جمله محاسبه ی 

سال از عمر آن می گذشته  11میلیون سال برای نمونه ای که فقط  8.5طول عمر 

حقیقی فسیل های مذکور، با آن چه  (، بسیار محتمل است که طول عمر50و4است!!!()

تکامل شناسان ادعای آن را دارند، تفاوت عمده داشته باشد! با این اوصاف توالی 

زمانی فسیل های مذکور تغییر کرده و این شواهد مورد استفاده ی تکامل شناسان 

 !!!نیز زیر سوال می رود

  

است طرفداران فرضیه ی تکامل  : در این بخش از سخنان ما، ممکنبررسی یک شبهه ی احتمالی

این اشکال را به ما وارد نمایند که حتی در صورت بروز اشتباهات محاسباتی در محاسبه ی طول 

عمر سنگواره ی کشف شده از یک کشور یا قاره ی خاص، با بررسی فسیل های مشابه از همان 

ان بر اشتباهات گونه ی خاص جانوری که در کشور یا قاره ی دیگری کشف می گردد، می تو

زمان سنجی » محاسباتی غلبه نمود و با میانگین گرفتن از سنین محاسبه شده به روش 

فسیل های مختلف کشف شده از یک نوع جانور زنده «  : Radiometric Dating رادیومتریک

)برای مثال دایناسور( که در قاره های مختلفی کشف شده اند، می توان بر اشتباهات محاسباتی 

 !ئق آمدفا
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این سخن گرچه در وهله ی اول، جالب به نظر می رسد، اما در کل صحیح نیست! زیرا اوالً تعدد 

نمونه ها، اشتباهات محاسباتی را به حداقل می رساند، اما تا حد صفر کاهش نمی دهد. ثانیاً نکته 

وجود دارد،  Hominids : » (81 ) انسان ساها» ی بسیار مهمی که به خصوص در مورد فسیل 

، Hominids : » (81 ) انسان ساها»   این است که فسیل های کشف شده و منسوب شده به

فسیل  2یا  1، تنها «هومینید ها » بعضاً از برخی به اصطالح فراوانی چندانی در طبیعت ندارند و 

 Hominids :  » (81 )انسان ساها» ف شده از اکثر دست آمده است و تعداد فسیل های کش به

به  یی همچون فسیل منسوبها فسیل نمونه، عنوان به  نیز به تعداد انگشتان دست، نمی رسد!

 Australopithecus  : جنوبی کپی بحرالغزالی» ی موسوم به اجانوران به اصطالح انسان س

bahrelghazali ( »84 ) ،«کنیا مردم پخت رخ :  Kenyanthropus platyops  ( »85 )

حتی فقط بخش کوچکی از یک فسیل فقط و فقط در حد یک نمونه فسیل کشف شده یا و ... 

 و کاشفان آن ها تنها بر اساس همان یک نمونه فسیل   را شامل می شده اند هفوکشم

نمونه های دیگری شامل  کشف شده، دست به محاسبه ی طول عمر آن ها زده اند!!!

نیز تنها شامل دو نمونه فسیل a Australopithecus sedib ( »86 ): جنوبی کپی سدیبا»

که کاشفان آن ها نیز مبنای محاسبات خود را، تنها همین نمونه  این جالب و  (86)بوده است!

های اندک، قرار داده اند!!! بدین ترتیب نمی توان طول عمر چندین فسیل منسوب به یک نوع 

( را محاسبه کرده و میانگین آن ها را مالک قرار داد!!! چرا که تعداد فسیل های 89«)هومینید »

((، 88( و کرومانیون)87)بجز برخی از آن ها مانند نئاندرتال) «هومینیدها» مکشوفه از اکثر 

 !!!بسیار کم بوده و به حد انگشتان دست هم نمی رسد

  

 در ضمن این نکته را باید به خاطر داشت که اکثر فسیل های کشف شده ی منسوب به

 (75)، عمدتاً در نواحی محدود و معدودی کشف شده اند.Hominids :  » (89 )ساهاانسان»

که از سوی تکامل شناسان در یک گونه طبقه بندی  ییانسان ساها جالب تر این که فسیل های

منسوب  یانسان ساها ی نزدیک به یکدیگر کشف شده اند و(، اکثراً و عمدتاً در نواح75شده اند)

این مسئله، مشکالت ناشی از ( 75به گونه های متفاوت، در نقاط متفاوتی کشف گردیده اند!)

کند؛ ( را دوچندان می50و4«)زمان سنجی رادیومتریک » محاسبه ی طول عمرها بر اساس روش 

چرا که فسیل های منسوب شده به یک گونه، که در طبیعت نیز در محل های نزدیک به یکدیگر 
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و فسیل های  و مجاور هم کشف شده اند، احتماالً شرایط محیطی مشابهی را تجربه کرده اند

؛ به همین دلیل اتکا اط دیگر، شرایط محیطی متفاوتی را پشت سر گذاشته اندکشف شده در نق

به روش زمان سنجی رادیومتریک که تحت تأثیر شرایط محیط است، در این خصوص می تواند 

زیرا از یک سو، ارزش میانگین گرفتن از طول عمرهای محاسبه شده برای یک مشکل زا باشد. 

اده و از سوی دیگر، امکان مقایسه ی طول عمرهای فسیل های را کاهش د« هومینید » گونه ی 

ذکر یک مثال در این زمینه می تواند منسوب به دو گونه ی متفاوت را سخت تر می نماید! 

 :راهگشا باشد

  

 :  جنوبی کپی آفریقایی» موسوم به ی انسان سا عمده ی فسیل های کشف شده از

Australopithecus africanus ( »90 ) کشور آفریقای جنوبی و جنوب قاره ی آفریقا در

 2.5 ، حدود«زمان سنجی رادیومتریک » کشف شده اند و طول عمر آن ها بر اساس روش 

( به علت کشف همه ی این فسیل ها در جنوب 75میلیون سال قبل تخمین زده شده است.)

ر نتیجه میزان تماس دما، فاصله از خط استوا و د» قاره ی آفریقا، برخی شرایط محیطی همچون 

، برای این فسیل مشابه بوده و البته تعدادی از شرایط محیطی «با شراره های خورشیدی و ... 

همچون فشار صخره های محل کشف فسیل ها، برای این فسیل ها تا حدی متفاوت بوده است. 

مورد اثر  این سلسله مقاالت در 4با عنایت به این موضوع و با توجه به مطالبی که در قسمت 

عوامل محیطی بر طول عمرهای محاسبه شده به روش زمان سنجی رادیومتریک گفته 

ثیر عوامل مختلف بر طول عمرهای ا(، اگر بخواهیم از اشتباهات محاسباتی ناشی از ت50و4شد)

محاسبه شده ی این فسیل ها به روش زمان سنجی رادیومتریک بکاهیم، باز هم میانگین گرفتن 

ای محاسبه شده، کمک چندانی به ما نخواهد کرد!!! زیرا به دلیل کشف تمامی از طول عمره

در کشور  Australopithecus africanus ( »90 ) :  جنوبی کپی آفریقایی» فسیل های 

آفریقای جنوبی و جنوب قاره ی آفریقا، عوامل محیطی مشابهی بر این فسیل ها اثر گذاشته اند! 

موثر بوده، احتماالً بر فسیل «  جنوبی کپی آفریقایی» فسیل یک  و هر عامل محیطی که بر روی

دیگری که در نزدیکی های فسیل اول واقع شده است، نیز تأثیرگذار «  جنوبی کپی آفریقایی» 

به همین دلیل میانگین گرفتن از عمر این فسیل های مجاور، دردی را دوا نمی کند بوده است. 

 !ه بردردن بر فاکتورهای مداخله گر بهکر و نمی توان از آن برای غلبه
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در قاره ی  Australopithecus africanus ( »90 ) :  جنوبی کپی آفریقایی» اما اگر فسیل 

 3میلیون سال،  2.8آسیا، اروپا و آمریکا نیز کشف می شد و برای آن ها نیز طول عمرهای 

میلیون سال و ... محاسبه می شد، شاید آن موقع تا حدی می شد، به روش  2.2میلیون سال، 

 :  جنوبی کپی آفریقایی»   زمان سنجی رادیومتریک اعتنا نمود و طول عمر فسیل های

Australopithecus africanus ( »90 )  میلیون سال بر اساس میانگین  2.7را حدود

روش زمان سنجی رادیومتریک کمتر نمود! )البته  تخمین زد تا بدین ترتیب اثرات محیطی را بر

 !(باز هم این محاسبه، کامل و دور از خطا نیست

  

یافت شده اند که  منطقه اینیز به صورت « هومینید ها » بسیاری از فسیل های مربوط به سایر 

که Homo Habilis  ( »91 ) : هومو هابیلیس» از این میان می توان به فسیل هومینیدهای 

 Homo  : نسیسهومو ساپینس نئاندرتالِ» ( و 75مدتاً در شرق آفریقا یافت شده اند)ع

Sapiens Neanderthalensis ( »87 ) ( که عمدتاً در 87«)نئاندرتال » یا همان انسان های

 (75اروپا کشف گردیده اند، اشاره نمود.)

  

در شرق  ها عمدتاً Homo Habilis  ( »91 ) : هومو هابیلیس» با توجه به این که عمده ی 

 Homo Sapiens  : نسیسهومو ساپینس نئاندرتالِ» و  (75آفریقا یافت شده اند)

Neanderthalensis ( »87 ) ( عمدتاً در اروپا کشف 87«)نئاندرتال » یا همان انسان های

ه ی ( با یکدیگر مشابه و عمد91«)هومو هابیلیس ها » ی تمام  (، شرایط محیطی75گردیده اند)

( با یکدیگر همسان بوده و به همین دلیل نمی توان چندان بر روی میانگین 87«)نئاندرتال ها » 

 !گرفتن طول عمر فسیل های محاسبه شده به منظور غلبه بر تاثیر عوامل محیطی، حساب نمود

  

 جنوبی کپی آفریقایی» این که به دلیل این که محل کشف همه ی هومینید های  نکته ی دیگر

:  Australopithecus africanus ( »90 )  هومو » با محل کشف عمده ی هومینیدهای

 Homo Sapiens  : نسیسهومو ساپینس نئاندرتالِ» و Homo Habilis  ( »91 ) : هابیلیس
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Neanderthalensis ( »87 ) متفاوت بوده و به همین دلیل، شرایط محیطی غیر یکسانی بر

روش زمان » و بالطبع « واپاشی هسته ای » آن ها حاکم بوده است، اصوالً تاثیرات محیطی بر 

همین سلسله مقاالت مراجعه  4کامالً متفاوت بوده )به قسمت « سنجی رادیومتریک 

رهای محاسبه شده به روش رادیومتریک به همین دلیل نمی توان طول عم( و 50و4فرمایید()

برای این فسیل ها را مورد اعتنا قرار داد و از آن ها برای مقایسه ی زمانی این فسیل ها و تقدم 

 !و تأخر آن ها بهره برد و توالی فسیلی دقیقی از آن ها رسم نمود

  

 
ر ، عمدتاً د« Hominids :انسان ساها» اکثر فسیل های کشف شده ی منسوب به 

 ییانسان ساها این که فسیل های جالب ترنواحی محدود و معدودی کشف شده اند. 

ی که از سوی تکامل شناسان در یک گونه طبقه بندی شده اند، اکثرا و عمدتا در نواح

منسوب به گونه های متفاوت، در  یانسان ساها نزدیک به یکدیگر کشف شده اند و

این مسئله، مشکالت ناشی از محاسبه ی طول  نقاط متفاوتی کشف گردیده اند!

 !را دوچندان می کند« زمان سنجی رادیومتریک » عمرها بر اساس روش 
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 Hominids :انسان ساها» بدین ترتیب در مورد فسیل تمامی جانوران به طور کلی و برای 

هر  به صورت اختصاصی، مسئله ی کم تعداد بودن فسیل های کشف شده ی منتسب به( 89«)

گونه از یک سو، و هم مکان بودن فسیل های منتسب به یک گونه و غیر هم محل بودن فسیل 

زمان » های منتسب به گونه های متفاوت از سوی دیگر، موجب بی اعتمادی بیشتر به روش 

ی در محاسبه ی طول عمر فسیل ها و مقایسه«  Radiometric Dating : سنجی رادیومتریک

 !!!دیگر می شودزمانی آن ها با یک

 

 

بسیار ی مورد نظر تکامل شناسان، انسان ساها توالی فسیلی اسب ها، توالی فسیلیهمچون  (2

به نمایش در آمده است؛ به نحوی که بسیاری از واقعیات  ساده انگارانه و البته عوام فریبانه

موجود در عالم طبیعت که می توانسته در ترسیم توالی اختالل ایجاد نماید، سهواً یا عمداً نادیده 

 .گرفته شده است

که در جثه، شکل جمجمه، وضعیت لگنی، و  را برای مثال، تکامل شناسان، اختالفات واضحی

آناتومی انسان های امروزی دیده می شود، در توالی فسیلی  به مربوط سایر شاخص های

های نادیده گرفته اند! در واقع در شرایط فعلی نیز اگر به انسانHominids (»89 ) :ساهاانسان»

پیرامون خود بنگریم، تفاوت های واضحی را در جثه، چهره و اسکلت انسان های امروزی خواهیم 

 (40دید:)
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جوان از چهار نژاد مختلف: )از راست به چپ( جوان بومی مالزیایی، چهره ی چهار 

جوان آفریقایی، جوان کره ای و جوان اروپایی. )به تفاوت های واضح در رنگ پوست، 

 .(جمجمه و اجزای چهره، توجه فرمایید

  

 

جمجمه متعلق به انسان های سالم از نژاد های مختلف که در قرون اخیر فوت کرده  6

، باال وسط متعلق به فرد 15اال چپ متعلق به فرد اهل پرو فوت شده در قرن اند: ب

میانسال بنگالی، باال راست متعلق به مرد ساکن جزایر سلیمان )مالنزی( متوفی به 

میالدی، تصویر پایین چپ متعلق به مرد جوان آلمانی، تصویر پایین وسط  1893سال 

پایین راست متعلق به یک مرد میانسال متعلق به مرد میانسال اهل کنگو و تصویر 

 !اسکیمو می باشد. به تفاوت های زیاد در اجزای مختلف جمجمه ها توجه فرمایید
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(   Gynecoid(: زنانه )گاینکوئید )ژنیکوئید حالت -1عمده ی لگن زنان:  حالتچهار 

: پالتی پوئید )پالتی پلوئید حالت-3 ( Android: مردانه )آندروئید حالت-2

Platypelloid )4-آنتروپوئید حالت( آنتروپوئید : Anthropoid .) های  حالت

اصلی را نیز مالحظه می فرمایید. توجه  حالتترکیبی فرعی حاصل از ترکیب چهار 

های فوق  حالتفرمایید که زنان به طور طبیعی ممکن است دارای لگنی به هر یک از 
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)گاینکوئید لگن زنانه  حالتلگن برای زایمان طبیعی،  حالتباشند، اما بهترین 

 .می باشد(  Gynecoid(: )ژنیکوئید

  

 

همان گونه که مالحظه فرمودید، تنوع بسیاری در آناتومی و ساختار اسکلتی در نژاد های مختلف 

انسان های امروزی وجود دارد. این تنوع در سراسر اسکلت و آناتومی انسان به چشم می خورد و 

 .مختص اندام و ارگان خاصی نیست

  

اما تکامل شناسان به این تفاوت های نژادی و غیرنژادی درون گونه ی انسان، توجه ننموده و در 

توالی های فسیلی خود، به صورت انتخابی از اسکلت و فسیل های کشف شده استفاده می نمایند 

 .تا مخاطبان خود را مجاب به پذیرش ادعاهایشان نمایند

  

(، تنها 39لگن انسان) حالت هایرای مثال در تصاویر زیر مالحظه می فرمایید که از بین انواع ب

را قرار داده و به مقایسه ی آن با لگن ( 39)( Gynecoid(: ژنیکوئید) گاینکوئید)لگن زنانه 

 :جنوبی کپی عفاری»  سا )هومینید( از گونه یشامپانزه و یک به اصطالح انسان

Australopithecus afarensis (»14 ) لوسی» موسوم به : Lucy(»14( ) که در ابتدای

 (92مقاله نیز به آن اشاره شد(، اقدام نموده اند.)
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انسان با لگن (  Gynecoid(: )گاینکوئید )ژنیکوئید مقایسه ی گزینشی لگن زنانه

: عفاری کپی جنوبی» شامپانزه و لگن یک به اصطالح )هومینید( از گونه ی 

Australopithecus afarensis   »لوسی»  به موسوم  :Lucy»  از سوی

فریبانه و  شناسان )تصویر سمت راست(! تکامل شناسان با این اقدام عوامتکامل

فرم  12فرم اصلی دیگر و  3بدون اشاره به این که لگن طبیعی انسان می تواند به 

از بین این انواع حتی گونه ی عنتر مانند  فرعی دیگر باشد )تصویر سمت چپ( که

نیز وجود دارد، به صورت گزینشی به مقایسه ی  (Anthropoid : )آنتروپوئید

 .های مذکور پرداخته اندلگن
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انسان با لگن  ( Gynecoid(: )گاینکوئید )ژنیکوئیدمقایسه ی گزینشی لگن زنانه 

: عفاری کپی جنوبی» شامپانزه و لگن یک به اصطالح )هومینید( از گونه ی 

Australopithecus afarensis   »لوسی»  به موسوم  :Lucy»  از سوی

فریبانه و بدون اشاره به این که لگن  شناسان! تکامل شناسان با این اقدام عوامتکامل

فرم فرعی دیگر باشد، که از بین  12فرم اصلی دیگر و  3طبیعی انسان می تواند به 

نیز وجود دارد، به  (Anthropoid : )آنتروپوئیداین انواع حتی گونه ی عنتر مانند 

 صورت گزینشی به مقایسه ی لگن های مذکور پرداخته اند!

در واقع آن ها می دانند که در صورتی که به این نکته اشاره کنند که انواع دیگری از 

را  توالی مد نظر خودلگن زنانه نیز در انسان می تواند وجود داشته باشد، نمی توانند 

 !!!بسازند
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در به صورت طبیعی و بدون وجود بیماری خاصی البته این تنوع همان گونه که ذکر گردید، 

( حال اگر بیماری هایی که موجب تغییرات 39س مونث گونه ی انسان پدید می آید؛)جن

استخوانی و اسکلتی در انسان می شوند )همچون بیماری پاژه ی استخوان( را نیز در نظر بگیریم، 

بنابراین سو استفاده ی تکامل شناسان از  چند برابر خواهد شد!تنوع استخوان های لگنی انسان، 

اصلی و  حالت 16از بین گونه ی انسان  ( Gynecoid(: ژنیکوئید) گاینکوئید)زنانه لگن  حالت

، و مقایسه ی تنها این نوع لگن با لگن سایر گونه ها همچون شامپانزه ها، نوعی فرعی لگن انسانی

 !می باشدفریبی زیرکانه  عوام

  

 

نژادی، در انسان های سالم بدین ترتیب همان گونه که ذکر کردیم، تفاوت های بین فردی و بین 

و تکامل شناسان بدون توجه به این تفاوت ها، اقدام به ترسیم توالی  عصر فعلی نیز وجود دارد

ی ساهاانساننموده اند و در این توالی، به خصوص در Hominids (»89 ) :انسان ساها»   فسیلی

های ذکر کرده اند که در انسان نزدیک تر به انسان )البته به زعم تکامل شناسان(، ویژگی هایی را

 (93امروزی نیز مالحظه می گردد! )

  

 

را از « ویی پیشانی مورب سطح جل» و « ابروهای برجسته » تکامل شناسان، 

جمجمه های )«   Homo Erectus :هومو ارکتوس» موسوم به ی انسان سا خصوصیات

طح جلویی پیشانی س» و « ابروهای برجسته » سمت چپ( دانسته اند؛ حال آن که 
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در نژادهای سیاهپوستان آفریقایی و بومیان مالزی )تصاویر سمت راست(، به « مورب 

درفتاری های این اقدام تکامل شناسان، نمونه ای دیگر از ب . وفور دیده می شود

 .را نشان می دهد علمی و اخالقی تکامل شناسان

  

 

Hominids (»89 ) :انسان ساها» یکی دیگر از مواردی که تکامل شناسان در توالی فسیلی  (3

و تأثیرات آن ها بر اسکلت و ظاهر  بیماری های مختلفنادیده گرفته اند، مسئله ی وجود 

 .انسان، میمون ها و سایر جانوران است

  

اهمیت فراوانی Hominids (»89 ، ) :انسان ساها» این مسئله، به خصوص، در توالی فسیلی 

دارد؛ چرا که آن چه که امروزه به عنوان زنجیره ای از فسیل ها نمایش داده می شود، ممکن 

در عمل اسکلت فسیل شده ی انسان ها ، و میمون های مبتال به بیماری های مختلف است 

 :، می تواند کمک بیشتری به درک این مسئله نمایدمثال های زیر باشد.

  

نقایص مختلف ژنتیکی جمجمه ای یا نقایص جمجمه ای ناشی از اختالالت هورمونی،  الف(

تواند در جانوران مختلف و به علل متفاوتی روی دهد. این گونه نقایص ژنتیکی یا هورمونی، می

 (37و36و35و34و25) می تواند در انسان و سایر جانوران بروز یابد:
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تغییراتی در وضعیت «  Acromegaly (:یانکیآکرومگالی )درشت پا» بیماری 

آناتومیک و فیزیولوژیک بدن انسان ایجاد می نماید که از جمله مهمترین آن ها 

توان به بزرگ شدن بینی، چانه، استخوان پیشانی، ابروها و گوش ها، ایجاد فاصله می

قلبی و نیز بین دندان ها، افزایش ضخامت پاشنه ی پا، ابتال به دیابت و بیماری های 

 .زمخت شدن چهره اشاره کرد
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 (:آکرومگالی )درشت پایانکی» تصاویر باال، چهره ی یک گربه ی مبتال به بیماری 

Acromegaly  » را نشان می دهند که در آن ها بزرگی صورت، دست ها، پاها و

های  افزایش فاصله ی دندان ها به چشم می خورد. تصویر وسط، رادیوگرافی از دست

گربه ی نامبرده را نشان می دهد که ضخیم شدن انگشتان را به نمایش می گذارد. 

را قبل و بعد از « آکرومگالی » تصاویر پایینی، تصاویر رادیوگرافیک گربه ی مبتال به 

ابتال، نشان می دهند. )تصویر سمت چپ مربوط به قبل از ابتال و تصویر سمت راست 

باشد.( همان گونه که در تصاویر رادیوگرافیک مشخص است، مربوط به بعد از ابتال می 

بعد از ابتال به بیماری، استخوان جمجمه و فک باال و پایین )به خصوص فک پایین( 

 .بزرگ تر شده و فاصله ی دندان ها از یکدیگر افزایش یافته است

  

 

 
 .در چند فرد«  Microcephaly (:سر کوچک )میکرو سفالی» ناهنجاری 
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 .در چند نوزاد«   Hydrocephaly :هیدروسفالی» ناهنجاری 

  

  

 

 
 شده فوت ایتالیایی ی  در اشراف زاده«   Hydrocephaly :هیدروسفالی» ناهنجاری 

 «. Don Filippino Medici:دن فیلیپینو مدیسی» میالدی، موسوم به  16قرن  در

بسیار شانس آورد که به سالگی فوت کرده است،  5که در سن « دن فیلیپینو »

ی اشراف زادگی اش و به دلیل این که شرح حال دقیق و شرح دقیق بیماری واسطه

وی )اعم از تظاهرات عصبی، تشنج های مکرر و کما( در کتب تاریخی خاندان مدیسی 
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ثبت شده است، از سوی دانشمندان امروز به عنوان یک بیمار مبتال به 

لقب گرفته است؛ به هر حال به نظر می رسد که «   Hydrocephaly :هیدروسفالی»

اگر جنازه ی وی در گورستان مجلل خانوادگی و با تشریفات خاص دفن نمی شد و در 

بیابان یا جنگل پیدا می شد، احتماالً تکامل شناسان از جمجمه ی وی سوء استفاده 

نسان، به خورد نموده و وی را به عنوان یک هومینید )انسان سا( و گونه ای مجزا از ا

 !مجالت و نشریات می دادند

  

 

 
در گاو، سگ و گربه. ناهنجاری های  «   Hydrocephaly :هیدروسفالی» ناهنجاری 

 .اسکلتی جمجمه، صرفاً مختص انسان نیستند
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«.  Holoprosencephaly :هولوپروزنسفالی» کودکان مبتال به درجات مختلف 

 .می باشند«   Cyclopia :سیکلوپیا» نوزادان تک چشمی، مبتال به 

  

  

 

 
تغییر  «. Holoprosencephaly :هولوپروزنسفالی» چهره ی چند خوک مبتال به 

چهره در این خوک ها به حدی شدید است که این خوک ها بیشتر به میمون شبیه 

 .شده اند
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«  Holoprosencephaly :هولوپروزنسفالی» چهره ی چند گربه مبتال به نوع شدید 

تغییر چهره ی شدید این حیوانات را مالحظه .  «  Cyclopia :سیکلوپیا» یعنی 

 .فرماییدمی

  

 

قطعاً بروز این گونه بیماری ها و اختالالت اسکلتی و جمجمه ای، در انسان ها و حیوانات ما قبل 

 .تاریخ نیز بسیار محتمل است

آن ها بر چه اساسی، بدون توجه و تکامل شناسان پرسید که با علم به این قضیه، می بایست از  

اشاره به احتمال بروز این نقایص در میمون ها، شامپانزه ها، گوریل ها و انسان ها، به ترسیم 

 (81)پرداخته اند؟!!!Hominids  (»89 ):انسان ساها» توالی فسیلی 

  

 
، که سیر  «  Hominids :انسان ساها» به توالی فسیلی خطی جمجمه های مربوط  
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نشان می دهد. تکامل « فرضیه ی تکامل » تکامل انسان را طبق ادعای طرفداران 

، احتمال بروز اختالالت اسکلتی ساده انگاری و خوش خیالی ناباورانهشناسان در یک 

و جمجمه ای در میمون ها ، شامپانزه ها، گوریل ها و انسان ها را نادیده گرفته و به 

 !!!اند؟ پرداخته «  Hominids :انسان ساها» ترسیم توالی فسیلی  راحتی به

  

  

 

، که سیر تکامل انسان را  «  Hominids :انسان ساها» توالی فسیلی خطی مربوط به 

یک نشان می دهد. تکامل شناسان در « فرضیه ی تکامل » طبق ادعای طرفداران 

، احتمال بروز اختالالت اسکلتی و جمجمه ای در  ساده انگاری و خوش خیالی ناباورانه

میمون ها ، شامپانزه ها، گوریل ها و انسان ها را نادیده گرفته و به راحتی به ترسیم 

 !!!پرداخته اند؟ «  Hominids :انسان ساها» توالی فسیلی 

  

 

د اسکلت های حدر واقع ممکن است که آن چه تکامل شناسان به عنوان برخی جمجمه ها و 

ها، بین میمون های اولیه با انسان های کنونی دانسته اند، جمجمه های میمون ها، شامپانزه واسط

 !!!باشند انواع مختلف ناهنجاری های هورمونی و ژنتیکیگوریل ها و انسان های مبتال به 
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برای مثال، آن چه که تکامل شناسان به عنوان فسیل های بخش های اولیه ی توالی فسیلی 

 Australopithecus :جنوبی کپی» همچون ( دانسته اند Hominids (»89 ) :انسان ساها»

های ، در واقع ممکن است جمجمه ها و اسکلت)Ardipithecus(»95 ) : آردی کپی» و ( 94«)

شامپانزه ها و میمون های مبتال به ناهنجاری ها و بیماری های ژنتیکی و هورمونی 

 (96و30و29باشند:)

  

 
)کادر سبز رنگ سمت راست( و جمجمه ی « شامپانزه » جمجمه ی ویر مربوط به تصا

کادر زرد رنگ سمت چپ(. «   Australopithecus :جنوبی کپی» منتسب به یک 

مقایسه ی دو جمجمه، این نکته را به ذهن متبادر می سازد که ممکن است آن چه که 

در  ارایه شده است،، «   Australopithecus :جنوبی کپی»   به عنوان جمجمه ی

سر » مبتال به یک ناهنجاری جمجمه ای مانند « شامپانزه ی » عمل جمجمه ی یک 

 !!!باشد( «  Scaphocephaly :قایقی )اسکافوسفالی یا دولیکوسفالی
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یا به عبارت دیگر ( «  Scaphocephaly :سر قایقی )اسکافوسفالی» ناهنجاری 

 .در چند نوزاد انسان«   Dolichocephaly :سفالیدولیکو »

  

 

: )پالژیو سفالی سر مورب» البته ناهنجاری های اسکلتی و جمجمه ای دیگری همچون 

Plagiocephaly(»)31) ،«تریگونو سفالی سر مثلثی( :Trigonocephaly(»)32 ) ، « سر

 :)میکرو سفالی سر کوچک »، (Brachycephaly (»)33 :)براکی سفالیپهن 

Microcephaly (»)34 ) هیدروسفالی» و:  Hydrocephaly (»35 ) و بیماری های دیگری

و ... نیز وجود دارند که موجب ( Acromegaly (»)25 :)آکرومگالی درشت پایانکی» همچون 

تغییرات خفیف تا شدید جمجمه ای در انسان و حیوانات می شوند که وجود آن ها می تواند 

مورد سوال Hominids (»89 ) :انسان ساها» ی تکامل شناسان را در مورد توالی فسیلی ادعاها

 !!!و ابهام جدی قرار دهد

 

از سوی دیگر، آن چه که تکامل شناسان به عنوان فسیل های بخش های انتهایی توالی فسیلی 

: کتوسانسان راست قامت )هومو ار» دانسته اند )همچون Hominids (»89 ) :انسان ساها» 

Homo Erectus(»)97 ) در واقع ممکن است جمجمه ها و اسکلت های متعلق به انسان های ،

مبتال به ناهنجاری ها و بیماری های ژنتیکی و هورمونی باشند. برای مثال، بروز وضعیت های 

در انسان های ( Microcephaly (»)34 :سر کوچک )میکرو سفالی» ناهنجاری همچون 
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انسان راست قامت » اند جمجمه ای همانند آن چه در جمجمه ی منتسب بهامروزی نیز می تو

 (98دیده می شود، پدید آورد:) (Homo Erectus(»)97: )هومو ارکتوس

 

 

 
 

تصویر جمجمه ی منسوب به  (،راست)سمت تصویر جمجمه ی یک انسان سالم امروزی 

(« Homo Erectus: انسان راست قامت )هومو ارکتوس» به موسوم یی انسان سا

سر کوچک » ناهنجاری و تصویر جمجمه ی یک انسان امروزی مبتال به  (وسطتصویر )

به شباهت فراوان جمجمه ی منسوب به  انسان  !(« Microcephaly :)میکرو سفالی

تصویر وسط( و تصویر جمجمه ی یک انسان ) «انسان راست قامت» موسوم به   یسا

 (98توجه فرمایید!!!)«  Microcephaly :کوچکسر » امروزی مبتال به ناهنجاری 
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 در چند فرد (« Microcephaly :سر کوچک )میکرو سفالی» ناهنجاری 

  

  

بدین ترتیب آن چه که تکامل شناسان به عنوان فسیل های بخش های انتهایی توالی فسیلی 

: )هومو ارکتوسانسان راست قامت » دانسته اند )همچون  Hominids (»89 ) :انسان ساها»

Homo Erectus(»)98 ) در واقع ممکن است جمجمه ها و اسکلت های متعلق به انسان های ،

 .باشند (Microcephaly (»)34 :سر کوچک )میکرو سفالی» مبتال به 

  

این سخن ما، تنها زاییده ی تخیل نیست! 

پردازیم در ادامه به ذکر یک مثال در این زمینه می

؛ LB1  » موسوم به ییانسان سا یرامون یک فسیل جمجمه ی منتسب بهو مقاالت منتشر شده پ

 :را با جزئیات بیشتر، بررسی می نماییم«  LB1, Homo floresiensis :هومو فلورسینسیس
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؛ LB1  مغز» میالدی، مقاله ای را با عنوان  2005و همکاران در سال  «  D. Falk :د. فالک »

  در نشریه ی معروف«   The Brain of LB1, Homo floresiensis  :هومو فلورسینسیس

« Science »   منتشر نموده و در طی آن، به زعم خود، به بررسی جمجمه و مدل بازسازی

؛ LB1  »موسوم به  یساانسان کشف شده که به عنوان یکیک فسیل شده ی کامپیوتری مغز 

در نظر گرفته می شود، پرداخته و بنا بر «  LB1, Homo floresiensis :هومو فلورسینسیس

ادعای مولفان، خصوصیات و ویژگی های آن را با مدل جمجمه ای و مغزی انسان، شامپانزه، یک 

 (99نمودند:)انسان مبتال به میکروسفالی و ... مقایسه 

  

 
  مغز» میالدی، با عنوان  2005در سال  و همکاران «  D. Falk :د. فالک »مقاله ی 

LB1؛ هومو فلورسینسیس:  The Brain of LB1, Homo floresiensis   » که در نشریه

منتشر شده و در طی آن، به زعم خود، به بررسی جمجمه و  « Science » ی معروف

انسان شده که به عنوان یک مدل بازسازی شده ی کامپیوتری مغز یک فسیل کشف 

 در نظر«  LB1, Homo floresiensis :؛ هومو فلورسینسیسLB1  »موسوم به  سا

 .گرفته می شود، پرداخته اند
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مقاله ای را با  2006و همکاران، در سال  « J. Weber :رج. وب» اما در پاسخ به مقاله ی فوق، 

 Comment on The :؛ هومو فلورسینسیسLB1 نقطه نظری بر روی مقاله ی مغز» عنوان 

Brain of LB1, Homo floresiensis   » در نشریه ی « Science »  منتشر نمودند که

و همکاران را در مقاله ی قبلی، مورد سوال قرار  «   D. Falk :د. فالک »در طی آن، ادعاهای 

 داده اند! 

و همکاران، جمجمه و مغز بیماران مبتال به میکروسفالی  « J. Weber :ج. وبر» در این این مقاله، 

در اثر بیماری ها و علل مختلف را، با جمجمه و مغز شبیه سازی شده ی منسوب به هومینید 

مقایسه نمودند و  «  LB1, Homo floresiensis :فلورسینسیس؛ هومو LB1  » موسوم به

 (100نشان دادند که شباهت بسیار زیادی بین آن ها وجود دارد!!!)
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نقطه نظری بر » مقاله ای با عنوان  2006همکاران، در سال  و « J. Weber :ج. وبر» 

 ,Comment on The Brain of LB1 :؛ هومو فلورسینسیسLB1 روی مقاله ی مغز

Homo floresiensis   » که در نشریه ی « Science »  منتشر نموده اند و در طی

و همکاران را در مقاله ی قبلی، مورد سوال قرار   «  D. Falk :د. فالک »آن، ادعاهای 

 !داده اند
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)سمت چپ(، با  «میکروسفالی » مقایسه ی مدل ساختاری مغز یک انسان مبتال به 
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 Homo :هومو فلورسینسیس» بازسازی سه بعدی مغز هومینید موسوم به 

floresiensis   (» در زوایای مختلف؛ به شباهت های مختلف )ساختاریسمت راست ،

 !آن ها توجه فرمایید ظاهریو  نسبتی

   

پاسخ به نقطه » مقاله ای را با عنوان  2006و همکاران، در سال    «  D. Falk :د. فالک »اما 

 Response to Comment on The :؛ هومو فلورسینسیسLB1 نظری بر روی مقاله ی مغز

Brain of LB1, Homo floresiensis   » در نشریه ی « Science »  منتشر نمودند که

در طی آن، تالش نمودند تا به نحوی، از مقاله ی قبلی خود در مقابل ایرادات وارده، دفاع 

 (101نمایند!:)
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پاسخ به نقطه » با عنوان  2006 و همکاران، در سال  «   D. Falk :د. فالک »مقاله ی 

 Response to Comment on :؛ هومو فلورسینسیسLB1 نظری بر روی مقاله ی مغز

The Brain of LB1, Homo floresiensis   » که در نشریه ی « Science »  منتشر

نمودند تا به نحوی، از مقاله ی قبلی خود در مقابل اند و در طی آن، تالش نموده

 !ایرادات وارده، دفاع نمایند

  

 

ج. » در پاسخ به اشکاالت وارد شده از سوی  و همکاران «  D. Falk :د. فالک »در مقاله ای که 

و همکارانش تالش  «   D. Falk :د. فالک »(، 101و همکاران ارایه نمودند)«  J. Weber :وبر

 تا با اشاره به تفاوت های جزیی مدل های مغزی نمونه ی منتسب به هومینید موسوم به نمودند

«  LB1؛ هومو فلورسینسیس: LB1, Homo floresiensis  » با مدل مغزی انسان میکروسفال

(، خوانندگان را مجاب به پذیرفتن 100و همکاران)«  J. Weber :ج. وبر» مورد اشاره در مقاله ی 

«  J. Weber :ج. وبر» اله ی اول نموده و به زعم خود، به ایرادات و اشکاالت صحت ادعای مق

 !:و همکاران پاسخ دهند
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 و همکاران در پاسخ به اشکاالت وارد شده از   «  D. Falk :د. فالک »ای که در مقاله 

و    «  D. Falk :د. فالک »و همکاران ارایه نمودند،  « J. Weber :ج. وبر» سوی 

همکارانش تالش نمودند تا با اشاره به تفاوت های جزیی مدل های مغزی نمونه ی 

 LB1, Homo :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » منتسب به هومینید موسوم به

floresiensis »  ج. وبر» با مدل مغزی انسان میکروسفال مورد اشاره در مقاله ی: J. 

Weber  »تن صحت ادعای مقاله ی اول و همکاران، خوانندگان را مجاب به پذیرف
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و همکاران پاسخ «  J. Weber :ج. وبر» نموده و به زعم خود، به ایرادات و اشکاالت 

 !دهند! اما این تالش ثمر چندانی نداشت

  

  

و همکاران به ابهامات و اشکاالت وارده، فایده ی چندانی   «  D. Falk :د. فالک »اما پاسخ های 

نقطه » و همکاران با عنوان  «  J. Weber:ج. وبر» چرا که در همان مقاله ی نداشته و ندارد! 

 Comment on The Brain of  :؛ هومو فلورسینسیسLB1 مغز ی  نظری بر روی مقاله

, Homo floresiensis 1LB» ، د. فالک »به نکات مهمی اشاره شده که پاسخ های بعدی: 

D. Falk  »  (100)است!!!و همکاران را بی اثر نموده 

  

 

؛ هومو LB1 مغز ی  نقطه نظری بر روی مقاله» و همکاران در مقاله ی  « J. Weber :ج. وبر» 

به این  « Comment on The Brain of LB1, Homo floresiensis  :فلورسینسیس

« میکروسفالی» مبتال به ناهنجاری  بیمار 19نکته اشاره نموده اند که استخوان ها و مدل مغزی 

 (100نمونه از آن ها در تصویر زیر مالحظه می گردد:) 5را مورد بررسی قرار داده اند که 
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 یکه در مقاله« میکروسفالی » بیمار امروزی مبتال به ناهنجاری  5مقایسه ی مدل مغزی 

؛ هومو LB1 مغز ی  نقطه نظری بر روی مقاله» همکاران با عنوان و  « J. Weber :ج. وبر» 

مورد  « Comment on The Brain of LB1, Homo floresiensis  :فلورسینسیس

 !!!بیمار، توجه فرمایید 5به تفاوت های فاحش بین مدل مغزی اشاره قرار گرفته است؛ 

  

  : میکروسفالی» حتی در بین مبتالیان به ناهنجاری همان گونه که مالحظه فرمودید،  

Microcephaly(»34) ( البته این 100)جمجمه ها، بسیار متفاوت است!!!، شکل و اجزای

و ...  اهنجاری های متعدد ژنتیکی، عفونیتفاوت فراوان، بی دلیل نیست؛ چرا که بیماری ها و ن

 (102گردند:)« میکروسفالی » وجود دارند که می توانند موجب 



 

40 
 

  

 
 

  : میکروسفالی» بیماری ها و علل متفاوتی می توانند موجب بروز ناهنجاری 

Microcephaly» گردند. 
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و همکاران در جهت پاسخ    «  D. Falk :د. فالک »با عنایت به این مطلب، باید گفت که تالش 

و همکاران، با ذکر تنها اختالفات جزیی  « J. Weber :ج. وبر» به اشکاالت وارد شده از سوی 

و  « J. Weber :ج. وبر» موجود در مقاله ی « میکروسفالی » مدل مغزی بیمار مبتال به 

 ,LB1 :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » همکاران، با مدل مغزی منتسب به هومینید موسوم به

Homo floresiensis » توجه به متعدد بودن علل ، عمالً از نظر علمی، ارزشی ندارد؛ چرا که با

، تعداد چند صد هزار نفری مبتالیان به این ناهنجاری در سراسر جهان، «میکروسفالی » ابتال به 

ی ... در انسان ها، ممکن است بسیارو تفاوت های جمجمه ای و مغزی ناشی از سن، جنس، نژاد و 

)حتی در حد جزییات ظریف چین و  به صورت تمام و کمالمبتال به میکروسفالی،  بیماراناز 

؛ هومو LB1  » شکنج های مغزی( شبیه به مدل مغزی منتسب به هومینید موسوم به

 1در واقع، وقتی که می بینیم مغز باشند!!! «  Homo floresiensis1LB , :فلورسینسیس

انی با مدل و همکاران، شباهت فراو «  J. Weber:ج. وبر» بیمار مورد مطالعه توسط  19بیمار از 

 Homo 1LB ,:؛ هومو فلورسینسیس  1LB» مغزی منتسب به هومینید موسوم به

floresiensis  »(و تنها در 100دارد )ناحیه ی بسیار جزیی و کوچک، با مدل مغزی هومینید  3

هزاران بیمار مبتال به میکروسفالی در سراسر  در بین(، از کجا معلوم که 100مذکور، تفاوت دارد)

کامالً شبیه مدل  ،دنیا، چند صد نفر از آن ها، به صورت کامل و دقیق )حتی در جزییات ظریف(

 Homo 1LB ,:؛ هومو فلورسینسیس  1LB» مغزی منتسب به هومینید موسوم به

floresiensis » نباشند؟!!! 

   

را نیز متذکر شده  نکته ی دیگریو همکاران، در مقاله ی خود،  « J. Weber :ج. وبر» البته 

و   «   D. Falk:د. فالک »ی  دست و پا زدن و تالش های بیهودهاند که باز هم پیشاپیش، 

 (100)!همکاران را در جهت دفاع از مقاله شان، ناکام می گذارد

  

نکته اشاره کرده اند که با توجه به و همکاران، در مقاله ی خود، به این  « J. Weber :ج. وبر» 

این که تمام فضای داخل استخوان های جمجمه توسط مغز پر نمی شود، اتکا به مدل های فضا 

و همکاران از آن استفاده کرده اند   «  D. Falk :د. فالک »داخل جمجمه ای که  پرکن مغزیِ

 (100اشد!!!)نمونه!(، از نظر علمی کار چندان صحیحی نمی ب 1)آن هم در حد 
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، در مقاله ی خود، به این نکته اشاره کرده اند که با و همکاران « J. Weber :ج. وبر» 

توجه به این که تمام فضای داخل استخوان های جمجمه توسط مغز پر نمی شود، اتکا 

 و همکاران   «  D. Falk :د. فالک »ای که به مدل های فضا پرکن مغزی داخل جمجمه 

نمونه!(، از نظر علمی کار چندان صحیحی  1از آن استفاده کرده اند )آن هم در حد 

 !!!نمی باشد

  

 ,Martin :یردآ. مارتین » همچون محققانی  و همکاران، « J. Weber :ج. وبر» البته بجز 

RD  » ج. وبر» و همکاران نیز در مقاالت خود که بعد از مقاله ی: J. Weber »  و همکاران در 

و همکاران   «  D. Falk :د. فالک »(، به انتقاد از مقاله ی 103منتشر گردید) Science نشریه ی

؛ LB1 » پرداخته و مجدداً مسئله ی شباهت زیاد مدل جمجمه ای منتسب به هومینید موسوم به

را با جمجمه ی بیماران مبتال به   « LB1, Homo floresiensis :هومو فلورسینسیس

و همکاران، به این   «  D. Falk :د. فالک »( که البته باز هم 103مطرح نمودند)« میکروسفالی »

 نیز، باشد می میالدی 2013 سال که فعلی زمان تا و  (104انتقادها به زعم خود پاسخ دادند)
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، همکاران و طرفدارانش  «  D. Falk :فالکد.  » بین «!!! پونگی پینگ » مقاالت مجموعه این هنوز

 (105از یک سو و منتقدان وی از سوی دیگر، در مجامع علمی، منتشر می گردد!)

   

 از جمله عملکرد وبسایت های مشهوردر این میان،  نکته ی بسیار جالب و حیرت آوراما 

Science Daily » «  از مقاالتی است که در جهت  برخورد سلیقه ای و طرفداری یکجانبهدر

حضور مافیای قدرتمند ( که البته این مسئله، 106ترویج دیدگاه تکامل شناسان می پردازند)

را که در مقدمه ی این بخش از مقاالت به آن « حامیان تکامل » و « داروینیسم » رسانه ای 

منتسب به هومینید ( و صد البته مسئله ی فسیل جمجمه ی 106اشاره کردیم، تأیید می نماید!)

نیز از این قاعده   « LB1, Homo floresiensis :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » موسوم به

 (106مستثنی نیست:)

  

فان وجود یا عدم وجود ناهنجاری طرفداران و مخال« پینگ پونگی! » در حالی که مقاالت 

 :فلورسینسیس ؛ هوموLB1  » در جمجمه ی منتسب به هومینید موسوم به« میکروسفالی »

LB1, Homo floresiensis »  ( و در سال 107میالدی نیز کشیده شده است) 2013تا سال

مقاله نیز از سوی  1و « میکروسفالی » مقاله از سوی طرفداران وجود  1میالدی نیز  2013

(، 107در این فسیل جمجمه، منتشر گردیده است)« میکروسفالی » مخالفان وجود 

 ( متاسفانه این عمل108)

 «علم» ی ارزشمند  توهین به مقوله، موجب است دور از شأن یک وبسایت به ظاهر علمی که

 (108شده است:)
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طرفداران و مخالفان وجود یا عدم وجود « پینگ پونگی! » در حالی که مقاالت 

؛ هومو LB1  » در جمجمه ی منتسب به هومینید موسوم به« میکروسفالی » ناهنجاری 

میالدی نیز کشیده شده  2013تا سال  « LB1, Homo floresiensis :فلورسینسیس

 1و « میکروسفالی » مقاله از سوی طرفداران وجود  1میالدی نیز  2013در سال است و 

در این فسیل جمجمه، منتشر « میکروسفالی » مقاله نیز از سوی مخالفان وجود 

در اقدام کامالً جانبدارانه، ضمن  « Science Daily » گردیده است، وبسایت مشهور

نشمندانی که موافق وجود نادیده گرفتن مقاله ی منتشر شده از سوی دا

  » در جمجمه ی مذکور و مخالف وجود هومینید موهومی با عنوان« میکروسفالی »

LB1؛ هومو فلورسینسیس: LB1, Homo floresiensis »  بودند، تنها به آخرین مقاله ی

؛ هومو LB1  » منتشر شده از جانب طرفداران وجود هومینید موهومی با عنوان
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پرداخته و با زیرکی و البته خباثت تمام،   « LB1, Homo floresiensis :فلورسینسیس

 :هومو فلورسینسیس» با عنوان   ها خبر از کشف گونه ای جدید از  انسان سا

Homo floresiensis  »صحت و دقت این مقاله، اهتمام  داده و در تعریف و تمجید از

 !!!ویژه ای به خرج داده است

  

 

باید بگوییم که این  « Science Daily » جانبدارانه ی وبسایت مشهوراما در پاسخ به مطلب  

 (108وبسایت، خطاهای بزرگ زیر را مرتکب شده است:)

  

همکاران و «   Vannucci RC :وانوچی. آرسی» مقاله از سوی  1میالدی،  2013در سال  الف(

ن فسیل جمجمه ی منتشر گردید که در طی آن، ضمن اشاره به نظرات مختلف محققان پیرامو

 « LB1, Homo floresiensis :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » منتسب به هومینید موسوم به

بوده یا یک انسان امروزی «   Hominid :انسان سا» اعم از اینکه این جمجمه خود یک گونه 

؛ LB1  » بوده است، نهایتاً نشان داده شد که جمجمه ی« میکروسفالی » مبتال به ناهنجاری 

جمه ی مبتالیان به ناهنجاری با جم « Homo floresiensis1LB , :هومو فلورسینسیس

 (109) ، قرابت دارد!«میکروسفالی »
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 میالدی که شواهد بیشتری از شباهت جمجمه ی 2013مقاله ی منتشر شده در سال 

«  LB1؛ هومو فلورسینسیس: LB1, Homo floresiensis »   مبتالیان به با جمجمه ی

 .را نشان داد« میکروسفالی » ناهنجاری 
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 میالدی که شواهد بیشتری از شباهت جمجمه ی 2013مقاله منتشر شده در سال 

«LB1؛ هومو فلورسینسیس: LB1, Homo floresiensis »   با جمجمه ی مبتالیان به

 .را نشان داد« میکروسفالی » ناهنجاری 

  

 

و در کمتر  2013، به مقاله ی فوق که در سال  « Science Daily »متاسفانه وبسایت مشهور

( تا مبادا شک 108)ماه قبل از خبر مندرج در وبسایت منتشر شده بود، اشاره ای نکرده است 5از 

«   Homo floresiensis :هومو فلورسینسیس» و شبهه در خصوص جمجمه ی منتسب به 

 !مجدداً باال بگیرد

  

                                ی مورد عالقه! و اشاره شده توسط وبسایت مشهورِ در متن مقاله ب( 

« Science Daily »(108)  که با عنوان « Homo floresiensis Contextualized: 

A Geometric Morphometric Comparative Analysis of Fossil and 

Pathological Human Samples  »     کی ال باب.» نوشته ی: Baab KL  » ،و همکاران
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میالدی منتشر شده است، نکات جالبی به چشم  2013و در سال   «PLOS ONE» در مجله ی

 (110می خورد که دانستن آن ها خالی از لطف نیست:)

  

 
که با  « Science Daily » مقاله ی مورد عالقه! و اشاره شده توسط وبسایت مشهور

 Homo floresiensis Contextualized: A Geometric » عنوان

Morphometric Comparative Analysis of Fossil and Pathological 

Human Samples  »  در مجله ی « PLOS ONE »  میالدی منتشر  2013و در سال

 .شده است

  

A)  گرچه مولفین مقاله، ذکر کرده اند که نتایج مطالعات آن ها نشان می دهد که جمجمه ی

 ، مربوط به یک « LB1, Homo floresiensis :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » هموسوم ب

جدید است،  یساانسان
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(110) 

  

 

  

البته تفاوت های جزئی نیز در این میان ذکر شده که همانگونه که در چند صفحه ی قبل توضیح  

(، وجود 102«)میکروسفالی » دادیم، با توجه به وجود دالیل متفاوت و متعدد برای ناهنجاری 

به چشم « میکروسفالی » در بین خود مبتالیان به ناهنجاری این تفاوت های جزئی حتی 

 (100خورد!)می

  

  

B)  ،را سهواً  نکته ی بسیار مهم و کلیدی یکنویسندگان این مقاالت و مقاالتی از این دست

بین ابعاد جمجمه ی  تفاوت های بسیار مهم و قابل اعتنایی که! فراموش می کنند  یا عمداً 

( این مسئله نه تنها در 111)امروزی از جنس ها و نژادهای مختلف وجود دارد!های سالم انسان

ظاهر افراد مشخص است، بلکه مطالعات متعدد آکادمیک نیز در این زمینه انجام شده و 

های مهمی را در ابعاد و حجم جمجمه ی افراد مختلف از جنس ها و نژاد های متفاوت، تفاوت

)کادر آبی رنگ( « مرد سالم اروپایی » که حجم جمجمه ی یک  ( به نحوی111نشان داده اند!)

تر )کادر سبز رنگ( بزرگ« زن سالم آفریقایی » سی سی از حجم جمجمه ی یک  234در حدود 

 (111می باشد که عدد قابل توجهی است!)
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ابعاد و حجم جمجمه در انسان های سالم امروزی، تفاوت های بارزی را در جنس زن و 

مرد سالم » ژادهای مختلف نشان می دهد! به نحوی که حجم جمجمه ی یک مرد و ن

زن سالم » سی سی از حجم جمجمه ی یک  234)کادر آبی رنگ( در حدود « اروپایی 

)کادر سبز رنگ( بزرگ تر می باشد که عدد قابل توجهی است! البته این « آفریقایی 

و اجزای جمجمه نیز مالحظه تفاوت تنها در حجم کلی جمجمه نیست و در فرم، شکل 

 !می گردد

  

نیز مالحظه  اجزای جمجمهو  شکل، فرمنیست و در  حجم کلی جمجمهالبته این تفاوت تنها در  

 (111)می گردد!

  

به هر حال بسیار جالب است که علی رغم وجود شواهد علمی دقیق و قطعی مبنی بر وجود 

(، 111تفاوت بین ابعاد، حجم، فرم، شکل و اجزای جمجمه ی افراد از جنس ها و نژادهای مختلف)

 :انسان ساها»  منتسب به هایمونه های فسیلی جمجمه ی بررسی نمحققانی که مدع

Hominids  » ،و مقایسه ی اجزای اسکلتی آن ها با انسان های سالم یا بیمار عصر کنونی هستند
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هیچ ،  « Science Daily »توسط وبسایت مشهور جالب است که مولفان مقاله ی مورد اشاره

ی که در مطالعه «میکروسفالی » اشاره ای به وضعیت جنس یا نژاد نمونه های مبتال به ناهنجاری 

 (110خود شرکت داده بودند، نداشتند!)

  

 
، هیچ « Science Daily » مولفان مقاله ی مورد اشاره توسط وبسایت مشهور

که در « میکروسفالی » جنس یا نژاد نمونه های مبتال به ناهنجاری ای به وضعیت اشاره

 !مطالعه ی خود شرکت داده بودند، نداشتند

  

  

البته اگر نمونه های آن ها از البراتوار های مورد اشاره در مقاله شان که در اروپا و آمریکا واقع 

مورد « میکروسفالی » جاری (، اقتباس شده باشد، احتماالً افراد مبتال به ناهن110شده بود)

 یا التین (Caucasian) سفید پوست قفقازی» مطالعه توسط آن ها، عمدتاً از نژادهای 



 

52 
 

(Latino) (»112 ) اند بوده«! سرخ پوست » یا حتی « سیاه پوست » و به میزان کمتری از نژاد

 استفاده نکردنه به ( با توج34«)میکروسفالی » که این نوع انتخاب بیماران مبتال به ناهنجاری 

جنس و عدم اشاره به «  شرق آسیا» از نژاد « میکروسفالی » از بیماران مبتال به ناهنجاری 

 سرخ » نیز و « پوست سیاه » احتماالً و « پوست سفید » ی مطالعه تحت افراد تعداد  و

 !است بسیاری ایرادات و اشکاالت دچار هم باز  ،«پوست

  

مقاله ی مذکور اگر می خواستند به نحو کامالً علمی مطالعه ی خود را انجام دهند،  نویسندگان

را که با جمجمه ی منتسب « میکروسفالی » می بایست نمونه های بیماران مبتال به ناهنجاری 

با تعداد به مقایسه کرده اند،  « LB1, Homo floresiensis :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » به

آسیای » و « شرق آسیا » عدد و عمدتاً از نمونه های بیماران کشورهای  30 مراتب بیشتر از

 LB1, Homo :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » که جمجمه ی منتسب به« جنوب شرقی 

floresiensis »  اندونزی(، انتخاب از آن جا کشف شده است )جزیره ی فلورس در

 موضوع است که جمجمه ی منتسب بهچرا که جدال دانشمندان بر سر این  (113)کردند!می

«1LB  ؛ هومو فلورسینسیس:, Homo floresiensis 1LB  » واقعاً جمجمه ی یک موجود به

 «فلورس اندونزی » اهل جزایر است، یا یک انسان مدرن «  Hominid :انسان سا» اصطالح 

 است!!! « میکروسفالی » مبتال به ناهنجاری 

(، ارتباط این مسئله با 111ای بین نژادی ابعاد و حجم جمجمه)حال این که با توجه به تفاوت ه

( چیست و چرا این بیماران 34«)میکروسفالی»و آمریکایی مبتال به ناهنجاری  بیماران اروپایی

جنوب » و « شرق آسیا » ( منطقه ی 34«)میکروسفالی»جای بیماران مبتال به ناهنجاری به 

و همکارانش باید «    Baab KL:باب. کی ال» است که انتخاب شده اند، سوالی « شرقی آسیا 

 !در این زمینه پاسخگو باشند؟
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؛ محلی که جمجمه ی منتسب به هومینید «اندونزی » در کشور « فلورس » جزیره ی 

 .کشف گردید « LB1, Homo floresiensis :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » موسوم به

  

 

و همکاران، حداقل از ابعاد و حجم جمجمه ی جمعیت «   Baab KL :باب. کی ال» البته اگر 

در نقاط مختلف دنیا، میانگین می گرفتند، امکان « میکروسفالی » مبتالیان به ناهنجاری 

که البته آن ها باز پذیرفتن مقاله ی آن ها از نظر علمی، آن هم با اکراه و اغماض وجود داشت! 

 !!!هم در این زمینه کوتاهی کردند

  

   

C)  باب. کی ال» خوشبختانه: Baab KL   »  و همکاران در انتهای مقاله ی خود، به نکته ی

؛ هومو LB1  » جالبی اشاره کردند؛ نکته ی مذکور، شباهت بخش هایی از جمجمه ی منتسب به

سر مورب » با جمجمه ی مبتالیان به ناهنجاری  « LB1, Homo floresiensis :فلورسینسیس

 (110می باشد!)( Plagiocephaly (» )31:)پالژیو سفالی
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 ,LB1 :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » یافتن شباهت بخش هایی از جمجمه ی منتسب به

Homo floresiensis »  سر مورب )پالژیو » ناهنجاری با جمجمه ی مبتالیان به

نکته را متذکر می گردد که احتمال وجود تمامی  ، این( « Plagiocephaly:سفالی

ناهنجاری ژنتیکی و غیرژنتیکی را در تمامی فسیل های مورد بررسی، می بایست در 

 !نظر داشت

 

یافتن چنین شباهتی، این نکته را متذکر می گردد که احتمال وجود تمامی ناهنجاری ژنتیکی 

 !ی بایست در نظر داشتو غیرژنتیکی را در تمامی فسیل های مورد بررسی، م

  

 

D)  حجم جمجمه، «میکروسفالی » در مطالعات انجام شده بر روی بیماران مبتال به ناهنجاری ،

که ناشی از عوامل  فرم، شکل و ابعاد آن، پراکندگی و گوناگونی چشمگیری را نشان می دهد

آن است. در تصویر زیر، نتیجه ی یکی از مطالعات را مالحظه  کننده یایجاد مختلفِ

 (109و100فرمایید:)می
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و « میکروسفالی » ی بیماران مبتال به ناهنجاری  ابعاد جمجمهدو نمونه از مطالعه ی 

 ,LB1 :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » مقایسه ی آن ها با مغز جمجمه ی منتسب به

 Homo floresiensis»  ،1» ، نماینده یمثلث؛ در هر دو تصویر چپ و راستLB   ؛

ماینده ی مبتالیان به ناهنجاری ، نسیاه، دایره های کوچک «هومو فلورسینسیس

هستند.  طبیعی، نماینده ی افراد سالم و سفیدو دایره های کوچک « میکروسفالی»

بسیار زیاد و همان گونه که مالحظه می فرمایید، پراکندگی دایره های کوچک سیاه، 

چشمگیر بوده و در چهار جهت نمودار، پراکنده می باشند! این پراکندگی نشان 

 ،« میکروسفالی » ناهنجاری به مبتالیان ی  دهد که ابعاد، شکل و حجم جمجمهمی

 !است بسیاری گوناگونی دارای

  

 

ناهنجاری جمجمه ی مبتالیان به  گوناگونی فراوان ابعاد، شکل و حجمبه با توجه 

بیمار مبتال به  100یا حتی  30، 20، 10کامالً واضح و مبرهن است که بررسی ، «میکروسفالی»

به خصوص اگر (، نمی تواند آیینه ی مناسبی از این بیماران باشد! 34«)میکروسفالی »ناهنجاری 

صف، ممکن با این وبخواهیم تفاوت های نژادی و جنسی را نیز در این جمجمه ها در نظر بگیریم! 

است اگر تعداد نمونه ها و تنوع آن ها افزایش یابد، تعداد بسیار بیشتری از نمونه ها، دقیقاً مشابه 
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باشند!  « LB1, Homo floresiensis :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » جمجمه ی منتسب به

عمل این مسئله، نکته ای است که محققان مقاله ی مذکور، به آن اشاره نکرده اند و به آن 

 !اندننموده

  

  

E)  باب. کی ال» مقاله ی  نکات جالبیکی دیگر از:Baab KL    » و همکاران، این است که

؛ هومو LB1  » نویسندگان مقاله ی فوق، ضمن بیان شباهت نسبی جمجمه ی منتسب به

با جمجمه ی مبتالیان به LB1, Homo floresiensis ( »113 ) :فلورسینسیس

 :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » بیان کرده اند که جمجمه ی منتسب به (،34«)میکروسفالی»

LB1, Homo floresiensis (»113 ، )سای جمجمه ی منتسب به انسان هز هر فسیلی، ببیش ا

 (110شباهت دارد!)Homo Erectus (»97 ) :انسان راست قامت» وسوم به م

  

 

  

البته نویسندگان مقاله، تصور کرده اند که با این سخن، روش جالبی برای تحکیم ادعایشان پیدا   

  » اصوالً شباهت جمجمه ی منتسب بهکرده اند؛ اما دقیقاً برخالف نظر آن ها، باید گفت که 

LB1؛ هومو فلورسینسیس: LB1, Homo floresiensis (»113 )با جمجمه ی منتسب به 

بیش از آن که به سود Homo Erectus (»97 ، ) :انسان راست قامت» وسوم به سای مانسان 

انسان »چرا که همان گونه که اشاره کردیم، خود فسیل تکامل شناسان باشد، به ضرر آن ها است! 

ان مبتال به ناهنجاری های نیز متهم به انتساب به بیمار Homo Erectus  (»97 ):راست قامت

 (98)است!« روسفالی میک» از جمله  مختلف
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تصویر جمجمه ی یک انسان سالم امروزی )سمت راست(، تصویر جمجمه ی منسوب 

تصویر وسط( و )«  Homo Erectus :انسان راست قامت» وسوم به سای مانسان به 

 :سر کوچک» تصویر جمجمه ی یک انسان امروزی مبتال به ناهنجاری 

Microcephaly  »(!)سمت چپ  

 :انسان راست قامت» وسوم به سای مانسان به شباهت فراوان جمجمه ی منسوب به 

Homo Erectus  »(و تصویر جمجمه )ی یک انسان امروزی مبتال به تصویر وسط

 (98)توجه فرمایید!!!  «  Microcephaly:سر کوچک» ناهنجاری 

  

 

 LB1, Homo :فلورسینسیس؛ هومو LB1  » بنابراین بیان شباهت جمجمه ی منتسب به

floresiensis (»113) انسان راست قامت» وسوم به سای مانسان  با جمجمه ی منتسب به: 

Homo Erectus » نه تنها به ادعاهای تکامل شناسان اعتبار نمی بخشد، بلکه با توجه به ،

به مغز مبتالیان به Homo Erectus (»97 ) :انسان راست قامت» شباهت جمجمه ی 

ی (، مسئله بغرنج تر هم می شود! این مسئله نیز خود یکی از اشکاالت مقاله34«)روسفالی میک»

 .نامبرده است
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F) جدای از مباحث علمی، نکته ی جالبی که در مقاله ی مجله ی « PLOS ONE »  محبوب

به عنوان یکی از  « Katerina Harvati » تکامل شناسان! به چشم می خورد، حضور

به کار  و روش شیوههمواره با اعتراضات به که مقاالت ایشان، ( 110نویسندگان اصلی است)

 (114) !رفته و مشکالتی از این دست همراه بوده است

  

 
« Katerina Harvati »  ،به عنوان یکی از نویسندگان اصلی است که مقاالت ایشان

کار رفته و مشکالتی از این دست همراه بوده  همواره با اعتراضات به متد و روش به

 !است

  

 «PLOS ONE » در هر حال باید منتظر بود تا مشخص گردد که آیا نسبت به مقاله ی مجله ی

 !نیز چنین اعتراضاتی مجدداً انجام خواهد شد یا خیر

  

همکاران و «   Baab KL :باب. کی ال» بدین ترتیب، همان گونه که مالحظه فرمودید، مقاله ی 

 LB1, Homo floresiensis :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » بهدر مورد جمجمه ی منتسب 

همچنین مقاالت متضاد و مخالف ( 110ت و اشکاالت کلیدی است!)، دارای ابهامات، ایرادا(113«)

میالدی موجود می باشند و هنوز هم در مجامع آکادمیک و محققان  2013این مقاله نیز تا سال 

«  Homo floresiensis1LB , :؛ هومو فلورسینسیس  1LB» مستقل، ایرادات جدی نسبت به
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( و بسیاری از محققان، اعتقاد به ابتالی 107وجود دارد)ی غیر انسان «گونه»و انتساب آن به یک 

(؛ 107)دارند« میکروسفالی » صاحب جمجمه ی مذکور به ناهنجاری 

باب. » ینکه در حالی که تاریخ انتشار مقاله ی اصلی ا نکته ی جالب تر( اما 106) 

 2013جوالی  10، روز « PLOS ONE » و همکاران در وبسایت مجله ی«   Baab KL :کی ال

 Science» و « Science Daily » (، وبسایت های خبری مشهور همچون110بوده است)

News » 15 و 2013جوالی  10، به ترتیب در تاریخ 

 ،2013 جوالی
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و همکاران  «   Baab KL :باب. کی ال» در حالی که تاریخ انتشار مقاله ی اصلی 

 LB1, Homo :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » پیرامون جمجمه ی منتسب به

floresiensis » در وبسایت مجله ی « PLOS ONE » بوده  2013جوالی  10، روز

 Science » و « Science Daily » است، وبسایت های خبری مشهور همچون

News » و( !!!اصلی ی  )روز اول انتشار مقاله 2013جوالی  10، به ترتیب در تاریخ 

 جوهر اصطالح، به هنوز که حالی در و فراوان تاب و آب با ،2013 جوالی 15

 مقاله این به احتمالی منتقدان واکنش هنوز و نشده خشک اصلی ی مقاله نویسندگان

زیابی نشده بود، به انتشار خبر پرداختند و خبر از کشف یک گونه ی ار امثالهم و

 !دادند«   Hominid :انسان سا» جدید 

  

 

، در موردی « Science Daily » این نکته موقعی جالب می شود که بدانیم وبسایت مشهور

(، فقط موقعی خبر شک 117میالدی() 2006اتفاق افتاده بود )سال مشابه که چند سال قبل 

 LB1, Homo :؛ هومو فلورسینسیسLB1  » دانشمندان به شباهت جمجمه ی منتسب به

floresiensis  » را مطرح نموده بود « میکروسفالی » به جمجمه ی بیماران مبتال به ناهنجاری

( 100میالدی() 2005این جریان گذشته بود )سال از اولین مقاله ی انتقادی نسبت به  سال 1که 

که با توجه ( 103) !میالدی( 2006)در سال  و مقاله ی انتقادی دوم نیز ارایه گردیده بود

( 117میالدی() 2006به افزایش تعداد مقاالت انتقادی، این وبسایت مجبور گردید تا در سال )

و همزمان با دومین مقاله ی انتقادی، به انتشار و با یکسال تاخیر نسبت به اولین مقاله ی انتقادی 

در مورد عمده ی مقاالت حاوی  تبعیضیمتاسفانه چنین ( 117) !خبر در این رابطه بپردازد

که مطالب همگام با سوال برنده ی پروپاگاندای تکامل به چشم می خورد! حال آن  مطالب زیرِ

ی حتی اگر مجالت منتشر کننده گیرند!پروپاگاندای تکامل بالفاصله تحت پوشش قرار می 

 !آن ها از درجه ی علمی پایین تری برخوردار باشند
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هایی چنین وبسایت« پروپاگاندا مانند » این تحرکات وبسایت های به ظاهر علمی، خبر از عملکرد 

( به نحوی که این رسانه ها، 106می دهد!)« فرضیه ی تکامل » در جهت انتشار افکار موافق 

 عموم صورت به  بینند، می خود  های خواسته  موافق  گامی که کوچکترین خبریهن

 .کنند نمی توجهی  انتقادی  مطالب  به اما  ند،نمایمی  منتشر

  

 

میالدی( در مجامع علمی بین  2013البته جالب است که بدانیم، در حالی که تاکنون )سال 

 LB1, Homo :فلورسینسیس ؛ هوموLB1  » محققان پیرامون جمجمه ی منتسب به

floresiensis »   انسان سا» و انتساب آن به عنوان یک: Hominid   » یا ابتالی آن به

اما متاسفانه تکامل شناسان تصویر (، 107)اختالف نظر وجود دارد« میکروسفالی » ناهنجاری 

ی نسان ساااین جمجمه را حتی در مجالت و وبسایت های به اصطالح علمی خود به عنوان یک 

 :!مجزا مطرح کرده اند
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با مدل جمجمه ای « میکروسفالی » شباهت جمجمه و مغز بیماران مبتال به ناهنجاری 

، یک « Homo floresiensis :هومو فلورسینسیس» منتسب به هومینید موسوم به 

و این نکته، ابهامات، تردیدها و اشکاالت جدی مسئله ی مسلم و غیر قابل انکار است 

ایجاد «   Hominids :انسان ساها» در زمینه اعتماد به فسیل های منتسب به 

اما متأسفانه،  نماید که تعدادی از محققان نیز به این مسئله اشاره کرده اند!!!می

، از انتشار عام و اطالع رسانی بیشتر در «تکامل » طرفدار فرضیه ی  مافیای علمی

وقاحت، سیاست سکوت در پیش گرفته و با کمال این زمینه خودداری نموده و 

تصاویر فوق، هنوز هم فسیل  کماکان بر ادعاهای قبلی خود پافشاری می کند!!!

را در «   Homo floresiensis :هومو فلورسینسیس» منسوب به هومینید موسوم به 

 !!!مقاالت و تصاویر منتشر شده از سوی تکامل شناسان نشان می دهد
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 !شودانجام می چنین حرکات خبیثانه ایبه هر حال جای تأسف دارد که در جامعه ی علمی نیز 

  » مثال ذکر شده در مورد ابهامات و ایرادات پیرامون فسیل منسوب به هومینید موسوم به 

LB1؛ هومو فلورسینسیس: LB1, Homo floresiensis » ، این نکته را خاطر نشان می کند

، ممکن است از اساس، « Hominids :انسان ساها» سیل های منتسب به سایر که بسیاری از ف

نه متعلق به گونه ای جداگانه، بلکه متعلق به انسان های ماقبل تاریخ از گونه ی خود ما باشند 

بدین  که مبتال به ناهنجاری های اسکلتی و یا سایر بیماری های ژنتیکی یا اکتسابی بوده اند.

ترتیب این مسئله نیز به عنوان سدی محکم در مقابل ادعاهای تکامل شناسان پیرامون 

 .عمل می نماید « Hominids :انسان ساها» توالی های فسیلی منتسب به 

  

؛ بلکه با توجه به ساختار اسکلتی صرفاً دیدگاه شخصی مولف نیستخوشبختانه، این دیدگاه 

دانشمندان ، اخیراً « Homo floresiensis1LB , :سینسیس؛ هومو فلور  1LB» و جمجمه ای

 1LB ,:؛ هومو فلورسینسیس  1LB» ، نظرات مختلفی پیرامونمتعددی در مناطق مختلف جهان

Homo floresiensis  » و احتمال بسیار زیاد این که جمجمه ی مذکور نه یک جمجمه ی

انسان مبتال به بیماری هایی همچون متعلق به موجودی از گونه ی دیگر، بلکه متعلق به یک 

 (107و ... بوده است، مطرح کرده اند!!!)« میکروسفالی »

 

 ... ادامه دارد

  

 وعده صادق -خادم االمام )عج(  

  

  

 ... (نئاندرتال ها«)  Hominids  :انسان ساها» بخش بعدی: ادامه ی توالی فسیلی 
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